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Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia
para o Papai Noel encher de presentes e o sapato
para entrar no Ano Novo de pé direito. Coisas assim.
8.
Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você...
Aquelas coisas de sempre.

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I

(Luís Fernando Verissimo (in) http://peramblogando.blogspot.com)

Veríssimo e o Natal
Crônica do Natal (de novo)

QUESTÃO 01

1.		 Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles
não sabem que todas as crônicas de Natal já foram
escritas e podem escrevê-las de novo. Mas porque
podem fazer isto sem remorso.
2.		 Tem a crônica de Natal tipo “o que eu gostaria que
Papai Noel me trouxesse”. A Luana Piovani ou um facsímile razoável, a paz entre os povos, um centroavante para o Internacional (ou um fac-símile razoável) etc.
3.
Tem as infinitas variações sobre problemas encontrados por Papai Noel no mundo moderno (seu trenó
levado num assalto, sua dificuldade em se identificar
em portarias eletrônicas, protestos de ambientalistas
contra o seu tratamento das renas, suspeita de exploração de trabalho escravo, suspeita de pedofilia etc.).
4.		 Tem as muitas maneiras de atualizar a história
da Natividade (Maria e José em fila do SUS, os Reis
Magos chegando atrasados porque foram detidos por
patrulhas israelenses ou militantes palestinos, Jesus
vítima de uma bala perdida).
5.
Tem as versões diferentes da cena na manjedoura, inclusive, juro que já li esta, se não a escrevi —
narrada do ponto de vista do boi.
6.		 Todas já foram feitas.
7.		 Há tantas crônicas de Natal possíveis quanto há
meios de se desejar felicidade ao próximo. Os cartões
de fim de ano são outro desafio à criatividade humana. Pois todas as suas variações também já foram
inventadas. Quando eu trabalhava em publicidade,
todos os anos recebia encomendas de saudações de
Natal e Ano Novo “diferentes”, porque os clientes não
se contentavam em apenas desejar que o Natal fosse
feliz e o Ano Novo fosse próspero. Uma vez sugeri um
cartão de Natal completamente branco com a frase
“Aquelas coisas de sempre...” num canto, mas acho
que este foi considerado diferente demais. E dê-lhe
poesia, pensamentos inspiradores, má literatura e a
busca desesperada do diferente. Um cartão em forma

Pode-se inferir sobre o texto que
a) o cronista desconhece a verdadeira essência sobre
o Natal.
b) o tema natalino nao foi o principal enfoque para o discurso do texto.
c) nao ha referencia aos personagens natalinos.
d) ha uma reflexão sobre os estereótipos utilizados em
períodos de natal.

QUESTÃO 02
O subtítulo Crônica do Natal (de novo) demonstra que o
autor
a) discute as ideias natalinas por meio de um novo ângulo.
b) representa o natal como um fato que se intensifica a
cada ano.
c) narra, por meio de fatos, que a época natalina não
apresenta fatos inusitados.
d) aponta os episódios natalinos como os principais responsáveis pelas inovações.

QUESTÃO 03
Na frase “Mas porque podem fazer isso sem remorso.” O
conectivo “mas” representa uma ideia
a)
b)
c)
d)
3

contrária.
explicativa.
causal.
conclusiva.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 08

Pode-se inferir que a referência à Luana Piovani, no segundo parágrafo do texto, representa uma abordagem do
tipo natalino
a)
b)
c)
d)

Assinale a CORRETA correspondência entre o pronome
em negrito e o termo a que ele se refere:

construtivo.
Imagético.
Inovador.
caricaturado.

a) “Todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem
escrevê-las de novo”. (todas).
b) “Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente
branco com Um cartão em forma de sapato, de dentro
do qual saía uma meia: a frase “Aquelas coisas de

QUESTÃO 05

sempre...” num canto, mas acho que este foi conside-

Baseando-se nos parágrafos 3 e 4, pode-se compreender
que o intertexto se realizou, por meio da
a)
b)
c)
d)

rado diferente demais”. (cartão).
c) “Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual
saía uma meia:...” (sapato).

paráfrase.
alusão.
referência.
paródia.

d) “Aquelas coisas de sempre”. (coisas).

QUESTÃO 06
Sobre os sinais de pontuação, leia e analise as assertivas
abaixo:

QUESTÃO 09

I.

O uso das aspas, na expressão: “O que eu gostaria
que papai noel me trouxesse” justifica-se pelo enquadramento de um possível titulo de crônica.
II. Os parênteses utilizados na informação (ou um facsimile) podem ser substituídos por dois travessões,
sem nenhum prejuízo à informação.
III. As reticências na frase “Aquelas coisas de sempre...”
significam que uma ideia pode ser completada.

Assinale o único elemento que NÃO participa da organização do texto
a) discurso de autoridade.
b) exposição argumentativa de idéias.
c) recorrência a citações.
d) simples narração dos fatos.

Marque a opção CORRETA:
a)
b)
c)
d)

As assertivas I e II estão erradas.
A assertiva III está errada.
As assertivas I, II e III estão corretas.
A assertiva II está errada

QUESTÃO 10

QUESTÃO 07
Fazendo um paralelo entre o subtítulo Crônica do Natal

O conectivo “e” na frase: “Um cartão em forma de sapato,
de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai
Noel encher de preentes e o sapato para entrar no Ano
Novo de pé direito” estabelece com a oração anterior a
ideia semântica de
a)
b)
c)
d)

(de novo) - e o fechamento do texto “Enfim, tudo isto é
apenas para desejar a você... Aquelas coisas de sempre”,
pode-se afirmar que há um (a)
a) convite à desconstrução das idéias apresentadas.

adição.
conclusão.
explicação.
condição.

b) gradação de idéias.
c) oposição de defesas de tese.
d) ênfase às repetições de idéias natalinas.
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As questões 11 e 12 estão relacionadas à charge abaixo. Leia-a, atenciosamente:
TEXTO II

QUESTÃO 11

QUESTÃO 13

A resposta do quadrinho 4, referente à pergunta, no quadrinho 1, determina uma leitura

Pode-se inferir sobre as ideias relacionadas às palavras
“Arca” e “Titanic” um (a)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

descompromissada.
aleatória.
crítica.
ideológica.

paráfrase.
Ironia.
metonímia.
hipérbole.

QUESTÃO 14

QUESTÃO 12

O conhecimento prévio sobre “Arca” (referência a Noé
- texto Bíblico) e “Titanic” (tragédia ocorrida no Oceano
Atlântico, em 15 de Abril de 1912) pode ser compreendido
como um intertexto da paródia, pois

Comparando a leitura da charge (Texto II) às idéias apresentadas na crônica de Veríssimo (Texto I), pode-se depreender que
a) em ambos os textos há um propósito contextual da
realidade.
b) o texto I revela fatos imaginários e o texto II apresenta
ideias futuristas.
c) os dois textos se distanciam de temas reais.
d) o texto I esta ligado à objetividade de fatos, enquanto
o texto II se liga à subjetividade.

a)
b)
c)
d)

repete a mesma trajetória marítima.
distancia da referência Bíblica.
aproxima ideias sobre as navegações.
enviesa ideias sobre referências marítimas.

QUESTÃO 15
O termo NOVO, utilizado na frase: “Nunca tenha medo de
tentar algo novo” do texto III e repetido de forma variada
no primeiro parágrafo, do texto I de Veríssimo: “Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles não sabem
que todas as crônicas de Natal já foram escritas...” pode
ser morfologicamente entendido como

As questões 13, 14 e 15 estão baseadas no fragmento
abaixo. Leia-o e analise-o, atenciosamente:

TEXTO III

a) uma habilidade de identificar palavras em formas e
ações.
b) definição de seres no tempo e espaço.
c) qualificação de palavras de forma generalizada.
d) modificação de termos que apresentam ações.

“Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de
que um amador solitário construiu a Arca. Um grande
grupo de profissionais construiu o Titanic”.
(Luis Fernando Veríssimo (in) http://pensador.uol.com.br).
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Questão 20

Conhecimentos Específicos

Um paciente LZC, 60 anos, apresenta-se ao urologista
com episódio de microhematúria ao exame de urina. Fumante, 10 cigarros/dia e necessita de propedêutica para
carcinoma de células transicionais. Os métodos diagnósticos laboratoriais podem ser utilizados para o diagnóstico
da patologia em questão, EXCETO:

Questão 16
Na Infecção do trato urinário, as bactérias que produzem
a uréase, hidrolizam a uréia em amônio, este processo
vem associado a qual tipo de bactérias?
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Stafilococos aureus.
Streptococos b hemolítico.
Proteus mirabilis.
Pseudomons aeruginosa.

Questão 17

NMP22.
Citologia urinaria.
BTA stat.
Mitomicina.

Questão 21

O processo de migração de um cálculo, para o ureter com
obstrução ureteral aguda, resulta em alterações metabólicas importantes .Qual das alternativas abaixo melhor
representa este distúrbio na fase inicial?

JLS, 70 anos, leucoderma, foi submetido a uma ressecção
endoscópica de bexiga e o anatomopatológico evidenciou
um tumor vesical pT1 alto grau . Das alternativas abaixo,
qual a melhor alternativa para tratar este paciente?

a) Diminuição da função renal com paralisação do rim
após 60 dias.
b) Aumento da excreção de citrato e de cálcio.
c) Aumento da excreção de fosfato e ácido úrico.
d) Diminuição da taxa das escorias renais.

a)
b)
c)
d)

Cistectomia radical.
Re-Ressecção endoscópica de bexiga.
Instilação de BCG para indução.
Mitomicina pós operatório tardio.

Questão 18
Questão 22

Os fragmentos residuais, após a ESWL(Litotripsia extracorpórea) podem provocar uma “rua de cálculos” e devem
ser considerados uma urgência urológica, se acompanhado de infecção. Qual a melhor medida abaixo deve ser
tomada com tratamento de escolha nesta situação?
a)
b)
c)
d)

Uma mulher de 56 anos, vai ao pronto atendimento, com
queixa de dor no flanco esquerdo nas últimas 20 horas.
Apresenta náuseas, vômitos e calafrios associados. Afebril. Seus dados laboratoriais revelam hematúria microscópica, níveis elevados de uréia sérica e níveis de creatinina notadamente elevados. Raio- X das vias urinárias
não notou qualquer cálculo. Qual seria o melhor exame
a seguir?

Antibioticoterpia.
Antibioticoterpia + ureterorenolitotripsia.
Colocação de duplo J.
Antibioticoterapia + desobstrução ureteral com implante de duplo j.

a) Urografia excretora.
b) Renograma com diurético.
c) Tomografia computadorizada helicoidal do abdome e
da pelve sem contraste.
d) Ultra-sonografia de rins com doppler.

Questão 19
Em um traumatismo raquimedular, com lesão completa do
neurônio motor inferior, qual o tipo de bexiga neurogênica
mais comumente se apresenta, após a fase de choque
medular?
a)
b)
c)
d)

Bexiga arreflexa.
Bexiga hiperreflexa.
Bexiga instável.
Hiperatividade detrusora idiopática.
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Questão 23

Questão 26

Uma mulher com 65 anos, foi submetida à histerectomia
abdominal total e salpingooforectomia bilateral por fibrose
uterina. No segundo dia pós-operatório, apresentou febre,
dor no flanco esquerdo, náusea e vômito. Uma urografia
excretora mostra ureterohidronefrose esquerda com dilatação na pelve e um nefrograma notadamente com retardo. Leia as assertivas e coloque (V) para Verdadeira e (F)
para Falsa:

Paciente com cólica nefrética e Giordano (+). Rx simples
de abdômen com cálculo coraliforme completo. Após o
tratamento com antibioticoterapia, quais os tratamentos
podem ser utilizados como conduta terapêutica? Coloque
(V) para as alternativas Verdadeiras e (F) para as Falsas
e em seguida marque a alternativa CORRETA:

(
(
(
(

)
)
)
)

(
(

Nefrostomia percutânea esquerda.
Pielografia ascendente esquerda.
Colocação de um stent ureteral esquerdo.
Exploração do ureter e condutas adicionais dependendo dos achados intra-operatórios.

(
(

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

V, F, F, V.
F, V, V, F.
V, V, V, V.
F, V, F, F.

F, V, F, V.
V, V, V, F.
V, V, F, V.
V, F, V, F.

Questão 27
Paciente procura o Pronto Atendimento devido a hematúria macroscópica assintomática. Estável hemodinamicamente e Rx simples de abdômen não evidencia cálculo.
Qual a propedêutica a ser realizada imediatamente?

Questão 24
A hiperplasia prostática benigna (HPB) caracteriza-se por
alterações histológicas. A alternativa que melhor caracteriza esta patologia é:
a)
b)
c)
d)

) Cirurgia Percutânea + Duplo j.
) Uso de antibiótico profilático pós cirúrgico por 6
mês.
) Litotripsia Extracorpórea + Duplo J.
) Alcalinização da urina.

a) Tomografia abdominal e pélvica com contraste e construção de imagem.
b) Ultrassom transretal.
c) Urina rotina + Urocultura.
d) Ultrassom adbominal total + urianálise.

Proliferação rápida das células estromais.
Proliferação rápida das células epiteliais.
Proliferação rápida das células tronco prostáticas.
Desequilíbrio entre a proliferação e a apoptose celular.

Questão 25

Questão 28

Com respeito às correlações abaixo citadas, qual das afirmações a seguir é verdadeira?

Qual é o tratamento não deve ser realizado na abordagem
da contusão ureteral por uma projétil de arma de fogo em
alta velocidade? Leia as assertivas e coloque (V) para
Verdadeira e (F) para Falsa:

a) Existe uma correlação clinicamente útil entre o volume
da próstata e o antígeno específico da próstata (PSA)
sérico.
b) Muitos estudos mostraram uma correlação significativa entre o volume da zona de transição e a intensidade dos sintomas.
c) As correlações entre os sintomas, o grau de incômodo, a interferência com as atividades de vida diárias e
a qualidade de vida são fracas.
d) O valor do fluxo urinário e o volume da próstata se
correlacionam fortemente com o PSA sérico.

(
(
(
(

)
)
)
)

Observação.
Inserção de stent ureteral.
Transureteroureterostomia.
Ureteroureteroneocistostomia.

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)
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V, V, F, F.
F, V, F, V.
V, F, F, V.
F, F, F, V.
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Questão 29
Em um paciente com trauma fechado, fratura pélvica e
instabilidade hemodinâmica, que não apresenta diurese
após a inserção do cateter, qual é o melhor método de
avaliação do ferimento uretral?
a) Uretrografia retrógrada + Cistostomia.
b) Tomografia computadorizada com contraste intravenoso e grampeamento do cateter uretral.
c) Cistoscopia flexível na sala de cirurgia com realinhamento primário.
d) Cistografia anterógrada percutânea.
Questão 30
Três meses após o ferimento uretral, um paciente desenvolve uma estenose obliterante em uretra posterior de 2,5
cm e deseja seu reparo. Qual das alternativas a seguir,
com relação à operação, é CORRETA?
a) Pode se alcançar bons resultados com uma uretroplastia perineal aberta (técnica de Barbaglie).
b) Será necessária uma uretroplastia em dois estádios
(Johanson).
c) A uretrotomia é segura e muito eficiente, pouco recidivante.
d) A endopróstese de Urolume é o melhor método.
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