
pcimarkpci MjgwNDowN2YzOjgzODI6YzhkZTphZDI2OjEyZDM6MGI5Nzo3YmY4:VHVlLCAyMSBBcHIgMjAyMCAxMTowNjo1NCAtMDMwMA==

            Í

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MjgwNDowN2YzOjgzODI6YzhkZTphZDI2OjEyZDM6MGI5Nzo3YmY4:VHVlLCAyMSBBcHIgMjAyMCAxMTowNjo1NCAtMDMwMA==

UFG/CS                                                                        CONCURSO PÚBLICO                                                                           TAE/2012

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 
05.

VOCÊ RECONHECE QUANDO CHEGA A FELICIDADE?

Tenho uma forte antipatia pela obrigação de ser feliz que 
acompanha o Carnaval. Quem foge da folia ganha o rótulo de 
antissocial, depressivo ou chato. Nada contra o Carnaval. Ape-
nas contra essa confusão de conceitos. Uma festa alegre não 
significa que você esteja plenamente feliz. E forçar uma situação 
de felicidade tem tudo para terminar em arrependimento e frus-
tração. Aliás, você reconhece a felicidade quando ela chega? 
Sabe que está sendo feliz naquele momento? Espere um pouco 
antes de responder. Pense de novo.

Estamos falando de felicidade! Não de uma alegria qualquer. 
E qual é a diferença? Bem, descrever a felicidade não é fácil. 
Ela é muito recatada. Não fica ali,  posando para foto,  sabe? 
Mas um Manual de Reconhecimento da Felicidade diria mais ou 
menos o seguinte: Ela é mansa. Não faz barulho. Ao mesmo 
tempo é farta. Quando chega, ocupa um espaço danado. Ape-
sar disso, você quase não repara que ela está ali. Se chamar a 
atenção, não é ela. É euforia. Alegria. A licenciosidade de uma 
noite de Carnaval. Ou um reles frenesi qualquer, disfarçado de 
felicidade.

A dita cuja é discreta. Discretíssima. E muito tranquila. Ela te 
faz dormir melhor. E olha, vou te contar uma coisa: a felicidade é 
inimiga da ansiedade. As duas não podem nem se ver. Essa é a 
melhor  pista  para  o  seu  Manual  de  Reconhecimento  da 
Felicidade. Se você se apaixonou e está naquela fase de pura 
ansiedade,  mesmo que esteja  superfeliz,  não é felicidade.  É 
excitação. Paixonite. Quando a ansiedade for embora, pode ser 
que a felicidade chegue. Mas ninguém garante.

É temperamental, a felicidade. Não vem por qualquer coisa. 
E para ficar então… hi, não conheço nenhum caso de alguém 
que  a  tenha  tido  por  perto  a  vida  inteira.  Por  isso  é  tão 
importante reconhecê-la quando ela chega. Entendeu agora por 
que a minha pergunta? Será que você sabe mesmo quando 
está feliz? Ou será que você só consegue saber que foi feliz 
quando a felicidade já passou?

Eu estudo muito a felicidade. Mas não consigo reconhecê-la. 
Talvez porque eu seja péssima fisionomista. Ou porque ela seja 
muito mais esperta do que eu. Mais sábia. Fato é que eu só sei 
que  fui  feliz  depois.  No  futuro.  Olho  para  o  passado  e 
reconheço: “Nossa, como eu fui feliz naquela época!” Mas no 
presente ela sempre me dá uma rasteira. Ando por aí, feliz da 
vida e  nem sei  que estou nesse estado.  Por  isso,  aproveito 
menos do que poderia a graça que é ter assim, tão pertinho, a 
tal da felicidade.

Nos últimos tempos, dei para fazer uma lista de momentos 
felizes. E aqui é importante deixar claro que esses momentos 
devem durar um certo período de tempo. Um episódio isolado 
feliz – como quatro dias de Carnaval, por exemplo – não signifi-
ca felicidade. A felicidade, quando vem, não vem de passagem. 
Não dura para sempre, mas dura um tempinho. Gosta de uma 
certa estabilidade, a danada! O problema é saber que ela está 
ali na hora em que ela está ali. Mas, voltando à lista, até que ela 
é longa.

Já fui bastante feliz. Talvez não na maior parte do tempo. 
Mas  acho  que  ninguém  é.  A  lista  é  um  grande  exercício. 
Sabendo quando você foi feliz, é mais fácil descobrir por que 
você foi feliz. Para ser ainda mais funcional, é bom que a lista 
seja cronológica. Lendo a minha, constato que fico cada vez 
mais feliz e por mais tempo. Será que ela está aqui agora? Não 
sei dizer. Mas a paz de que desfruto agora é um sintoma dela.
E isso não tem nada a ver com a tal obrigação de ser feliz desfi-
lando no Sambódromo. Continuo meus estudos. Já tenho certe-
za de que hoje sou mais amiga da felicidade do que jamais fui 
em qualquer tempo.
PADRÃO,  Ana Paula.  Você reconhece quando chega a felicidade? In: 
ISTOÉ, São Paulo, 28 fev. 2012.  Editora Três, p. 98.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ideia principal defendida no texto é a de que

(A) o conceito de felicidade é mais complexo do que a vi-
vência de algumas situações de entusiasmo fugazes 
e eufóricas.

(B) o Manual de Reconhecimento da Felicidade pode in-
formar que felicidade e ansiedade não combinam.

(C) a dificuldade das as pessoas em reconhecer quando 
a felicidade chega em suas vidas as impede de se-
rem felizes.

(D) a possibilidade para reconhecer a felicidade está na 
listagem sistemática dos momentos felizes.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A força argumentativa desse artigo de opinião adquire mai-
or poder de convencimento pelo fato de, subjetivamente, a 
autora

(A) expressar o ponto de vista próprio de jornalista sobre 
um tema abstrato.

(B) expor a própria vivência em relação ao tema apresen-
tado. 

(C) apresentar fatos externos complementares ao ponto 
de vista expresso.

(D) criticar a dificuldade de compreensão do conceito da 
palavra-tema.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra que pode assumir diferentes funções num texto. 
Em qual dos enunciados a seguir a palavra que tem fun-
ção sintática de sujeito?

(A) “Lendo a minha, constato que fico cada vez mais feliz 
e por mais tempo.”

(B) “[...] é importante deixar claro que esses momentos 
devem durar um certo período de tempo.”

(C) “Mas  a  paz  de  que  desfruto  agora  é  um  sintoma 
dela.”

(D) “[...] não conheço nenhum caso de alguém que a te-
nha tido por perto a vida inteira.”

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho Essa é a melhor pista para o seu Manual de  
Reconhecimento  da  Felicidade,  no terceiro  parágrafo, o 
referente do pronome essa é

(A) “naquela fase de pura ansiedade”.

(B) “a melhor pista”.

(C) “a felicidade é inimiga da ansiedade”.

(D) “a dita cuja é discreta”.
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▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O estilo informal e apelativo da linguagem do texto contri-
bui para que a autora defenda a ideia de que as pessoas 
precisam

(A) reconhecer a alegria transitória do carnaval para lem-
brarem-se dele com felicidade.

(B) evitar a ansiedade decorrente de paixões para garan-
tir felicidade nos relacionamentos.

(C) transformar alegrias passageiras em felicidade plena 
para alcançarem a paz interior.

(D) identificar os momentos de felicidade para poderem 
aproveitá-los melhor.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir para responder às questões de 06 a 
09.

CRÍTICA PESADA
   –- Vou fazer um conto imitando você. E vai ser na máqui-
na de escrever também: menina mendiga.
  Era uma coisa. Quieta, bonita, sozinha. Encurralada na-
quele canto, sem mais, nem menos. Pedia dinheiro com inti-
midez. Só lhe restava isso: meio biscoito e um retrato de 
sua mãe, que havia morrido há 3 dias.
LISPECTOR, Clarice. Melhores contos. São Paulo: Global, 2001. p.88.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A crítica pesada a que se refere o título do texto diz respei-
to à

(A) complexidade da criação literária protagonizada pela 
menina. 

(B) profundidade de compreensão exigida para o leitor do 
texto. 

(C) severidade do conteúdo social contido no enredo da 
história. 

(D) linearidade da trama narrativa desenvolvida pela per-
sonagem.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base na descrição da menina do conto, percebe-se 
que a formação da palavra intimidez dá-se por meio da pa-
lavra timidez associada à

(A) derivação por meio do sufixo “ez”.

(B) composição com a palavra “intimidade”.

(C) utilização de uma palavra inexistente no português.

(D) fusão de dois adjetivos.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do discurso direto no texto, marcado pela presença 
do travessão, evidencia uma voz discursiva que explicita 
ao seu interlocutor a

(A) condição de escritor que decide escrever um conto.

(B) incapacidade de cronista para escrever um texto ori-
ginal.

(C) situação de militante indignado com a mendicância.

(D) qualidade de articulista resistente ao avanço tecnoló-
gico.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do também no texto permite a instauração do pres-
suposto de que o interlocutor você do diálogo estabelecido 
na introdução

(A) usou a máquina de datilografar para a escrita.

(B) escreveu um conto sobre uma menina solitária.

(C) criou um conto imitando alguém.

(D) resiste ao uso de equipamento mais avançado.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise o gráfico a seguir:
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FOLHA DE S. PAULO. São Paulo, 24 fev. 2012. p.  B2. (Adaptado).

As informações do gráfico a respeito de investimento em 
tecnologia da informação (TI) nos países asiáticos permi-
tem inferir que

(A) a diferença entre o investimento da China em 2010 e 
a estimativa de investimento desse país para 2016 é 
superior a 30 bilhões de dólares. 

(B) a diferença entre o investimento feito pela China em 
2010 e a  estimativa  de  investimento da Índia  para 
2016 supera o valor de 4 bilhões de dólares.

(C) a  soma do  investimento  da  Indonésia,  da  Malásia, 
das Filipinas e de Cingapura em 2010 equivale ao 
que a Índia deverá investir em 2016.

(D) a soma do possível investimento da Índia, da Indoné-
sia e das Filipinas em tecnologia da informação para 
2016 é inferior ao que a China investiu em 2010. 

   linguaportuguesa-superior

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MjgwNDowN2YzOjgzODI6YzhkZTphZDI2OjEyZDM6MGI5Nzo3YmY4:VHVlLCAyMSBBcHIgMjAyMCAxMTowNjo1NCAtMDMwMA==

UFG/CS                                                                         CONCURSO PÚBLICO                                                                         TAE/2012

MATEMÁTICA

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere  o  número  complexo  z=abi , sendo  que
a é  um número real positivo e b=a2 .

Para que ∣z−a∣=1 , deve-se ter
(A) z=i

(B) z=1i

(C) z=−1i

(D) z=−i

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o fragmento a seguir.

O turismo estrangeiro na Colômbia registrou alta de 10,3% 
em 2011, sendo que a presença dos brasileiros cresceu de 
forma mais acentuada, com um total de 93,2 mil turistas, um 
crescimento de 40,6% em relação a 2010. 
FRIAS, M. Cristina. Viajante. Folha de S. Paulo. São Paulo, 4 mar. 2012, 
p. B2. Turismo. [Adaptado].

De acordo com esses dados, o número de turistas brasilei-
ros, em milhares, que visitaram a Colômbia em 2010 foi, 
aproximadamente, de:

(A) 37,84

(B) 52,60

(C) 55,36

(D) 66,29

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico  da  função  modular  f  x=∣ax2bxc∣, com 
a,b ,c ∈ ℝ , tais que b2>4a c e a0 , é:

(A)
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(B)
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(D)
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um arquiteto projetou um mosaico de pedras a ser coloca-
do em um jardim, na forma de uma semicircunferência de 
diâmetro  AB medindo 3 m, com uma linha de separação 
entre os tipos de pedras, representada pelo segmento DE, 
paralelo ao diâmetro  AB, de modo que  DC=1 m, con-
forme a figura a seguir.

Para  calcular  o  comprimento  da  linha  de  separação,
DE , o arquiteto lembrou-se de que, por um teorema da 

Geometria Plana, vale a relação DC2=AC×CB .
De acordo com essas informações, a medida do segmento 
DE é: 

(A) 1,23

(B) 1,50

(C) 2,23

(D) 2,50

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A senha de acesso a um celular, composta de três núme-
ros, deve ser informada na sua tela, representada na figu-
ra a seguir, de modo que os três números sejam os vérti-
ces de um triângulo isósceles cuja base é paralela aos la-
dos horizontais da figura.

1  2  3
    4  5  6
    7  8  9

A probabilidade de que alguém, que conheça as caracte-
rísticas da senha descritas acima, acerte a senha na pri-
meira tentativa é igual a:

(A) 1/3

(B) 1/6

(C) 1/9

(D) 1/12

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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INFORMÁTICA

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um dos  sistemas operacionais  baseados  em Linux  é  o 
Ubuntu. Considerando-se seu uso através da linha de co-
mando (terminal), os respectivos comandos para: 1) Criar 
um diretório chamado Escola; 2) Criar um arquivo de texto 
chamado Teste.txt; 3) Apagar o arquivo de texto Teste.txt; 
4) Apagar o diretório Escola; são, respectivamente,
(A) create Escola - create Teste.txt - rm Teste.txt - rmdir 

Escola
(B) mkdir  Escola -  touch Teste.txt  -  kill  Teste.txt  -  killdir 

Escola
(C) mkdir  Escola -  touch Teste.txt  -  rm Teste.txt  -  rmdir 

Escola
(D) create Escola - create Teste.txt - kill Teste.txt - killdir 

Escola

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Analise a janela do aplicativo de planilha eletrônica (CALC) 
do BrOffice 2, versão em português, apresentada a seguir.

Para determinar o valor médio dos valores listados nesta 
planilha, é necessário digitar o seguinte comando:
(A) =Média(D3:D6)
(B) =Soma(C3:C6) / 4
(C) =Média(C3:C6) / 4
(D) =Soma(C3:C6)

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Entrada e saída (do inglês: input e output) são termos roti-
neiramente conhecidos na área de informática, e diz res-
peito aos periféricos ou aplicativos de entrada de informa-
ção  (inserção)  e  saída  (obtenção)  em  um  computador. 
Com o avanço da informática, ao longo dos anos, alguns 
equipamentos se tornaram híbridos, ou seja, tem a capaci-
dade de serem tanto um periférico de entrada quanto um 
periférico de saída de dados. Nesse sentido, o único peri-
férico que pode ser considerado híbrido é o 
(A) monitor sensível a toques.
(B) mouse (ótico).
(C) teclado (sem fio).
(D) leitor de código de barras.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir foi criada no aplicativo Microsoft Excel 
2007, versão em português. 

Nessa  tabela,  de  acordo  com  as  informações  que  ela 
contém, qual é a fórmula inserida na célula E2 para que, 
com  base  nos  dados  definidos  em  B2,  C2,  D2, 
respectivamente, tenha-se nessa célula valor igual a 1?

(A) =BDCONTAR(B3:D8;;B1:D2)

(B) =BDCONTAR(B4:D8;;B1:D2)

(C) =BDCONTAR(B4:D8;;B2:D2)

(D) =BDCONTAR(B3:D8;;B2:D2)

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a janela do aplicativo Mozila Firefox apresentada a 
seguir.

Para apresentar a janela de histórico de navegação dos úl-
timos acessos à internet, como mostrado na figura, a se-
quência necessária de ações é a seguinte:

(A) Menu - Ferramentas → Opções → Avançado → His-
tórico

(B) Menu - Ferramentas → Opções → Histórico

(C) Menu - Exibir → Barra de Ferramentas → Histórico

(D) Menu - Exibir → Painel → Histórico

informatica-superior
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O escore MELD, utilizado para avaliar a insuficiência he-
pática crônica, estima:

(A) o risco de desenvolvimento de hepatocarcinoma.

(B) a sobrevida do doente em três meses.

(C) o risco de hemorragia digestiva alta.

(D) a sobrevida do doente em um ano.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É contraindicação absoluta para o transplante hepático:

(A) idade superior a 65 anos.

(B) neoplasia extra-hepática.

(C) abstinência alcoólica de apenas 12 meses.

(D) antecedente de IAM.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a legislação brasileira de transplantes, são indi-
cações de transplante  hepático  com doador  cadavérico, 
EXCETO:

(A) Hemocromatose.

(B) Cirrose secundária a hepatite viral B.

(C) Doença de Budd-Chiari.

(D) Carcinoma hepatocelular de 7cm.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Homem de 48 anos, emagrecido, com abstinência alcoóli-
ca há um ano. Teve episódio de HDA tratado com ligadura 
elástica e apresenta ascite refratária. Nesse caso, o trata-
mento mais indicado é: 

(A) TIPS

(B) terlipressina

(C) anastomose porto-cava

(D) transplante hepático

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente apresenta doença hepática crônica com asci-
te. Nesse caso, a conduta mais indicada é

(A) realizar paracentese semanalmente.

(B) realizar paracentese com contagem de neutrófilos na 
ocorrência de descompensações clínicas.

(C) evitar o uso de diurético.

(D) prescrever restrição hídrica rigorosa.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hepatite fulminante é uma doença de indicação de trans-
plante hepático que 

(A) nunca é causada pelo vírus da hepatite A.

(B) dispensa a presença de encefalopatia para o diag-
nóstico.

(C) possui uma variedade de causas, como uso de aceto-
minofeno e doença veno-oclusiva.

(D) o tempo de protrombina não faz parte dos critérios de 
King´s College.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual antibiótico é indicado para prevenir infecção em pa-
ciente  com  hemorragia  digestiva  por  varizes  de  esôfago, 
Child A?

(A) Gentamicina

(B) Amoxacilina

(C) Cefalosporina de terceira geração

(D) Sulfametoxazol-trimetropin

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para o tratamento da síndrome hepatorrenal deve-se utili-
zar 

(A) TIPS.

(B) terlipressina com albumina.

(C) sistema  de  recirculação  molecular  reabsorvente 
(MARS).

(D) diuréticos.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante a gravidez, o imunossupressor que deve ser com-
pletamente evitado é:

(A) Ciclosporina

(B) Tacrolimus

(C) Azatioprina

(D) Corticosteroides

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em paciente transplantado, com suspeita de infecção, de-
ve-se evitar:

(A) diagnóstico microbiológico. 

(B) rápida intervenção terapêutica.

(C) aumento da imunossupressão.

(D) tomografia com contraste para investigação de foco 
abdominal.
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▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas complicações biliares pós-transplante hepático,

(A) a fístula da anastomose biliar,  uma semana após o 
transplante,  deve ser tratada com observação, pois 
geralmente tem resolução espontânea.

(B) o tratamento de escolha para estenose biliar um ano 
após o transplante, sem terapêutica prévia, é deriva-
ção biliodigestiva em Y-de-Roux.

(C) o uso de dreno biliar em T não reduz sua ocorrência. 

(D) o uso de acido ursodeoxicólico (ursacol) no tratamen-
to de estenoses biliares é validado por estudos ran-
domizados.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante o transplante hepático,

(A) a administração de plasma pode ser necessária para 
corrigir o TP.

(B) o risco de desenvolvimento de transtornos tromboem-
bólicos é nulo.

(C) Fato VIIa  recombinante é a droga de escolha para 
sangramento volumoso.

(D) o cirrótico grave não apresenta alterações de coagu-
lação pró-trombóticas.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O transplante com doador vivo NÃO deve ser indicado em 
caso de 

(A) hepatite fulminante.

(B) metástase de carcinoma colorretal.

(C) hepatocarcinoma.

(D) cirrose por hepatite B.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para utilização da técnica de "split" no transplante hepáti-
co, 

(A) o peso do enxerto não é importante.

(B) os doadores devem preferencialmente ser jovens e 
estarem hemodinamicamente estáveis.

(C) o doador deve ter peso menor que 40 kg.

(D) o maior aprimoramento técnico, em relação ao trans-
plante com fígado inteiro, é dispensável.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São opções para transplante hepático com trombose de 
veia porta, EXCETO:

(A) Trombectomia.

(B) Enxerto entre a veia porta do doador e a veia mesen-
térica superior do receptor.

(C) Hemitransposição portocava.

(D) Hepaticojejunostomia.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A indicação mais frequente de transplante hepático por 
doença de Wilson se dá por

(A) insuficiência hepática aguda.

(B) insuficiência hepática crônica.

(C) complicações extra-hepáticas.

(D) progressão da doença hepática, apesar do tratamen-
to.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A recorrência do NASH, após transplante, pode ser ade-
quadamente avaliada por:

(A) exame de função hepática.

(B) biópsia hepática.

(C) ultrassonografia de abdome.

(D) ressonância magnética de abdome.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um homem, de 47 anos, foi submetido a transplante hepá-
tico cinco anos atrás por cirrose alcoólica. Evoluiu progres-
sivamente com aumento de bilirrubina. Foi submetido à bió-
psia  hepática  que  evidenciou  ductopenia.  Nesse  caso, 
qual é a melhor conduta?

(A) Aumento da imunossupressão.

(B) Derivação bilio-digestiva.

(C) Retransplante.

(D) Timoglobulina.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma mulher, de 55 anos, com doença hepática terminal foi 
encaminhada ao hepatologista  para avaliação.  Ela  seria 
impedida  de se  candidatar  ao transplante  hepático com 
doador cadavérico, caso

(A) fizesse uso de álcool há três meses.

(B) tivesse diagnóstico de síndrome de Budd-Chiari.

(C) fosse portadora de hepatocarcinoma de quatro cm no 
lobo direito.

(D) tivesse história de câncer de mama tratado há seis 
anos, com evidência de cura.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente, de 30 anos, foi transplantado por colangite 
esclerosante primária. No quinto dia pós-transplante, hou-
ve elevação de bilirrubina e transaminases. A imunossu-
pressão foi feita com tacrolimus e prednisona. O nível séri-
co de tacrolimus era de 4ng/mL. A biópsia hepática eviden-
ciou  rejeição  aguda leve.  Nesse  caso,  qual  é  a  melhor 
conduta? 

(A) Pulso de corticoide.

(B) Timoglobulina.

(C) Aumentar o nível de tacrolimus.

(D) Inclusão de micofenolato mofetil.
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▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A indicação de transplante hepático que apresenta maior 
recorrência no enxerto é:

(A) hepatite viral B.

(B) hepatite viral C.

(C) NASH.

(D) colangite esclerosante primária.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Paciente do sexo feminino, de 32 anos,  no segundo tri-
mestre de gestação, iniciou quadro de icterícia há cinco 
dias. Atualmente apresenta prurido, icterícia importante e 
dificuldade para dormir devido ao prurido. Ao exame físico, 
encontra-se orientada, consciente, Glasgow 15 e ictérica 
4+. Exames laboratoriais: BT 21, BD 16, Cr 0.9, INR 3.9. 
Nesse caso, a conduta deve ser: 

(A) administrar  antibiótico  de amplo  espectro,  devido à 
alta taxa de infecção nestes casos.

(B) priorização imediata para transplantes, por preencher 
os critérios de O´Grady.

(C) acompanhamento intensivo devido à possibilidade de 
preencher critérios para transplante hepático.

(D) realizar transplante de fígado com concomitante inter-
rupção da gestação.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No que se refere às infecções após transplante hepático, 
verifica-se que

(A) a ocorrência de infecção por CMV é rara.

(B) o diagnóstico da infecção por CMV deve ser confir-
mado com PCR e antigenemia.

(C) os pacientes transplantados não apresentam risco de 
infecção por turberculose maior que a população em 
geral.

(D) a presença de infecção no doador não influencia a 
evolução pós-transplante no receptor.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Paciente de 47 anos, do sexo masculino, com cirrose al-
coólica Child B, em fila de transplante hepático, com quei-
xa de dor recorrente em hipocôndrio direito associado à 
alimentação. Ao ultrassom: colelitíase com espessamento 
da parede à vesícula biliar. Nesse caso, está indicado

(A) aguardar em fila  de transplante,  sem realização da 
colecistectomia. 

(B) realizar colecistectomia, no caso de colecistite aguda.

(C) realizar tratamento cirúrgico (colecistectomia) eletivo.

(D) realizar CPRE.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
São fatores do doador cadavérico associados à pior evolu-
ção pós-transplante hepático, EXCETO:

(A) Idade avançada.

(B) Hipernatremia.

(C) Microesteatose hepática isolada.

(D) Instabilidade hemodinâmica.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Nas complicações biliares pós-transplante hepático,

(A) a presença de fístula biliar não é fator de risco para a 
ocorrência da estenose biliar.

(B) a maioria das estenoses ocorre até 12 meses após 
transplante.

(C) o tratamento endoscópico não apresenta bons resul-
tados, devendo a indicação cirúrgica ser precoce.

(D) a idade do doador não é fator de risco para complica-
ções biliares.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No seguimento tardio pós-transplante hepático,

(A) a vacinação com vírus vivo deve ser evitada. 

(B) a hipertensão não está relacionada ao uso de medi-
cações  (imunossupressores) nesses doentes.

(C) pacientes  diabéticos  no  pré-transplante  raramente 
necessitarão de insulina pós-transplante.

(D) a ciclosporina é o imunossupressor mais relacionado 
à dislipidemia.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O tipo mais comum de cisto de colédoco é:

(A) dilatação difusa do ducto biliar comum.

(B) divertículo no ducto biliar comum.

(C) dilatação da porção intraduodenal da via biliar.

(D) múltiplos cistos biliares.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O tipo II da classificação de Bismuth dos colangiocarcino-
mas

(A) é confinado ao ducto hepático comum.

(B) envolve a bifurcação sem envolver ductos biliares se-
cundários.

(C) é tumor que envolve os ductos biliares secundários 
direito e esquerdo.

(D) envolve ducto biliar secundário apenas de um dos la-
dos.
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▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No que se refere às lesões iatrogências das vias biliares, 
verifica-se que
(A) a  experiência  do  cirurgião  não  está  relacionada  à 

ocorrência dessas lesões.
(B) a ocorrência em laparoscopia nos grande centros é 

em torno de 5%.
(C) em laparoscopia, erro de julgamento está muitas ve-

zes relacionado com a ocorrência de lesões.
(D) em laparoscopia, só ocorrem por falta de habilidade 

técnica.

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A variação anatômica do sistema biliar extra-hepático me-
nos comum é:
(A) trifurcação da via biliar em ramos anterior, posterior e 

esquerdo.
(B) ducto biliar anterior direito, desembocando no ducto 

hepático comum.
(C) ducto biliar posterior direito, desembocando no ducto 

hepático comum.
(D) anomalia da vesícula biliar.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A colecistite acalculosa

(A) representa de 30 a 40% dos casos de colecistite agu-
da.

(B) tem uma evolução menos fulminante.

(C) ocorre  mais  frequentemente  após  queimaduras  ou 
grandes cirurgias cardíacas.

(D) é diagnosticada por meio de cintilografia. 

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A CPRE, em caso de lesões benignas da via biliar, 
(A) deve ser sempre o exame inicial de investigação para 

definir a extensão das lesões.
(B) não tem valor nos casos de estenose incompleta.
(C) pode ser diagnóstica e também terapêutica nos casos 

de fístula.
(D) pode ser necessária se não houver fístula diagnosti-

cada clínica ou radiologicamente e se não houver es-
tenose.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Nos casos de carcinoma hepatocelular, 
(A) frequentemente o diagnóstico é feito pela presença 

de sintomas, como perda de peso e dor abdominal.
(B) os achados de exame físico normalmente estão rela-

cionados à hepatopatia de base, como icterícia, asci-
te e esplenomegalia.

(C) cerca de 50% dos pacientes apresentam metástases 
óssea no momento do diagnóstico.

(D) não há indicação de screening em pacientes com he-
patopatia.

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No carcinoma hepatocelular,

(A) é rara a presença de hepatopatia associada.

(B) o transplante de fígado não é opção terapêutica para 
pacientes  com  doença  hepática  descompensada, 
Child C.

(C) mais de 80% são ressecáveis.

(D) o fator etiológico mais frequente é a cirrose hepática 
e as hepatites C e B.

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um paciente de 54 anos apresenta carcinoma hepatocelu-
lar associado à infecção pelo vírus C. A investigação reve-
lou três tumores no lobo hepático direito de 2cm, 2cm e 
2,5cm, respectivamente. Não há evidência de doença me-
tastática. Nesse caso, qual é a melhor opção terapêutica?

(A) Ablação por radiofrequência.

(B) Transplante hepático.

(C) Quimioembolização transarterial.

(D) Quimioterapia sistêmica.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um homem de 54 anos foi submetido a hemicolectomia di-
reita  por  um  tumor  carcinóide  localmente  avançado  de 
apêndice cecal, bem diferenciado, com linfonodo acometi-
do. Cinco anos após, apresentou quadro de rubor cutâneo 
e palpitações. Realizou tomografia de abdome que eviden-
ciou 3 (três) tumores em segmentos hepáticos 2 e 3. Con-
siderando a história clínica, qual o próximo passo a ser rea-
lizado na investigação?

(A) 5-HIAA urinário de 24hs.

(B) Cromogranina A sérica.

(C) Pet Scan.

(D) Cintilografia com receptor de somatostatina (octreos-
can).

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um homem de 64 anos foi submetido há um ano a ressec-
ção abdominoperineal de reto por adenocarcinoma de reto 
T3N0M0.  Em seguimento de rotina,  apresentou CEA de 
25U/ml e uma tomografia de abdome com uma lesão he-
pática única de 5 cm em segmento 3. Nesse caso, qual é 
o melhor tratamento?

(A) Ressecção hepática apenas.

(B) Quimioterapia seguida de resseção hepática.

(C) Ressecção hepática, seguida de quimioterapia.

(D) Ablação por radiofrequência.
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▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um paciente apresenta diagnóstico de carcinoma colorre-
tal. Qual é a modalidade terapêutica mais sensível para
diagnóstico de metástases hepáticas?

(A) Tomografia contrastada de abdome.

(B) CPRE.

(C) Ultrassonografia.

(D) Cintilografia com DISIDA.

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O nódulo benigno mais frequente na população e aquele 
que necessita de tratamento cirúrgico são:

(A) adenoma e hemangioma.

(B) cisto simples e hiperplasia nodular focal.

(C) adenoma e cisto simples.

(D) hemangioma e adenoma.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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