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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. 
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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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(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 Diabete mellitus é uma doença com alta prevalência na 
população mundial e sua evolução pode vir acompanhada 
de insuficiência renal crônica. Que exame demonstra o iní-
cio da nefropatia diabética?

(A) Exame simples de urina.

(B) Creatinina  sérica.

(C) Hemoglobina  glicosilada.

(D) Microalbuminúria.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hipertensão arterial é uma causa da grande morbidade 
nos adultos e pode ter seu início ainda na infância. Essa 
doença tem uma prevalência estimada em:

(A) 1-3%

(B) 3-8%

(C) 5-10%

(D) 4-6%

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
JFC, quatro anos, é atendida com quadro de oligúria, ede-
ma de pálpebras e de membros inferiores, diarreia e hiper-
tensão arterial. A anamnese revelou ingesta de leite in na-
tura. Durante a avaliação, foram detectados nos exames: 
ureia  = 186mg%, creatinina = 6 mg%, hemograma com 
hemoglobina  =  6g%  e  plaquetas  =  30000mm³.  Nesse 
caso, a principal hipótese diagnóstica é

(A) síndrome nefrótica  associada a peritonite.

(B) glomerulonefrite aguda associada a gastroenterite.

(C) síndrome hemolítica urêmica.

(D) necrose tubular aguda.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Criança do sexo feminino, com sete anos de idade, apre-
senta episódios de urgência miccional associados à enure-
se noturna. Dentre os fatores que contribuem para a ocor-
rência desse quadro, deve ser avaliada a associação com

(A) diarreia.

(B) obstipação intestinal.

(C) hipertensão arterial.

(D) edema.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os efeitos cardíacos agudos durante as sessões de 
hemodiálise, inclui-se a presença de

(A) diminuição do intervalo QT.

(B) diminuição de troponina.

(C) isquemia miocárdica.

(D) fenômenos tromboembólicos.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre os fatores que podem precipitar a enurese monos-
sintomática, encontra-se a

(A) obstrução respiratória durante o sono.

(B) crise  convulsiva.

(C) reabsorção tubular  aumentada  de sódio.

(D) liberação do peptídeo  atrial natriurético.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em meninas,  pode  ser  considerado  fator  de  risco  para 
ITU:

(A) raça negra.

(B) idade menor que um ano.

(C) vulvovaginite.

(D) higiene inadequada.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A frequência de fenômenos tromboembólicos na síndrome 
nefrótica é:

(A) 1-6%

(B) 2-5%

(C) 4-8%

(D) 5-10%

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O teste de eficiência peritoneal é utilizado para verificar a 
efetividade da diálise peritoneal e  caracteriza-se pela

(A) infusão de glicose  a 1.5% para avaliar a pressão ab-
dominal.

(B) infusão de glicose a 2.5% para avaliar a permeabili-
dade peritoneal.

(C) infusão de glicose a 4.5% para avaliar a capacidade 
peritoneal.

(D) infusão de glicose a 5% para  avaliar a ultrafiltração 
peritoneal.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes  portadores  de  insuficiência  renal  crônica, 
para uso do hormônio de crescimento alguns fatores de-
vem estar controlados:

(A) acidose, hiperfosfatemia e hipertiroidismo.

(B) acidose, hiperfosfatemia e hiperparatiroidismo.

(C) anemia,hiperfosfatemia e hiperparatiroidismo.

(D) anemia, acidose, hiperfosfatemia.
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▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pelas  recomendações  do  Ministério  da  Saúde,  a  água 
para o dialisato ou para o reuso deve apresentar conta-
gem bacteriana inferior a 

(A) 100 unidades formadoras de colônia/ml.

(B) 200 unidades formadoras de colônia/ml.

(C) 300 unidades formadoras de colônia/ml.

(D) 400 unidades formadoras de colônia/ml.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O aumento da prevalência da hipertensão arterial entre 
crianças e adolescentes está relacionado

(A) a melhores métodos diagnósticos.

(B) à mudança dos hábitos alimentares.

(C) à falta de exercício físico.

(D) ao aumento da taxa de obesidade.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hematúria  ocorre  em  5-10%  das  crianças  saudáveis. 
Ocasionalmente, pode vir acompanhada de surdez e he-
rança genética, como na 

(A) síndrome de Fabry.

(B) nefropatia por IgA.

(C) síndrome de Alport.

(D) doença da membrana basal fina.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O colecalciferol está indicado para pacientes com doença 
renal, no estágio

(A) 1

(B) 3

(C) 4

(D) 5

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O melhor método para definição do tipo de patologia ós-
sea na doença renal é a biópsia. Esse procedimento deve 
ser indicado em caso de o paciente

(A) ter mais de 10 anos de diálise.

(B) ter fratura óssea.

(C) apresentar perda de força muscular.

(D) ser portador de raquitismo.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dosagem de anion gap urinário auxilia na diferenciação 
entre a acidose tubular proximal e a distal. Na acidose tu-
bular proximal ou tipo 2, espera-se que  a concentração de 
cloro urinário seja

(A) inferior à soma da concentração  de sódio e potássio.

(B) superior à soma da concentração de sódio e potás-
sio.

(C) igual à soma da concentração de sódio e potássio.

(D) igual ao dobro da soma da concentração de sódio e 
potássio.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na síndrome de Zewellger, a alteração renal mais comum 
é a

(A) glomeruloesclerose.

(B) fibrose intersticial.

(C) ureterocele.

(D) hidronefrose.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na infância, dentre as causas de hematúria, a mais preva-
lente é a

(A) hipocitratúria.

(B) hiperoxalúria.

(C) hipercalciúria.

(D) hipernatriúria.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas unidades  de  hemodiálise  que  realizam reprocessa-
mento manual dos dialisadores, o número de reuso permi-
tido é:

(A)   8

(B) 12

(C) 18

(D) 24

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A fórmula para cálculo estimado do clearance de creatini-
na deve levar em consideração, além da creatinina sérica

(A) a estatura.

(B) o peso.

(C) a superfície corpórea.

(D) o índice de massa corpórea. 
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▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na imunologia da glomerulonefrite difusa aguda (GNDA), o 
achado  de  “corcovas”  ou  humps  à  imunofluorescência 
deve-se a depósitos glomerulares de

(A) IgM e C4

(B) IGA e C3

(C) IgG e C3

(D) IgE e C4

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente de 12 anos, portador de anemia falciforme, é 
internado com dor articular e no dorso. Há relato de crises 
anteriores semelhantes. Apresenta-se hipocorado (++/4+), 
ictérico  (+/4+),  taquicárdico com sopro sistólico  em foco 
mitral. No EAS apresenta hematúria e densidade urinária 
de 1009. A densidade urinária baixa deve-se 

(A) à desidratação hipertônica.

(B) à lesão renal induzida por infartos medulares.

(C) às alterações hematológicas da anemia falciforme.

(D) à fase de recuperação pós-insuficiência renal aguda.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na realização do DTPA sem e com captopril, para avalia-
ção de hipertensão renovascular,  as mudanças observa-
das na curva do renograma, após administração do capto-
pril, ocorrem:

(A) na segunda e na terceira fases da curva, que apare-
cem prolongadas.

(B) na primeira e na segunda fases da curva,  que não 
aparecem no gráfico.

(C) na primeira e na terceira fases da curva, que sobem 
abruptamente. 

(D) na segunda e na terceira fases da curva, que sobem 
lentamente.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O menor MCV, de oito meses de idade, apresenta os se-
guintes exames laboratoriais: uréia= 26 mg%, creatinina= 
0,5 mg%, urocultura negativa, urina I pH= 6,0 densidade= 
1020  proteína=  traço,  hemoglobina=  +/+4,  hemácias= 
100000 /ml, leucócitos= 3000/ml. Rx de abdome: sombra 
renal aumentada à esquerda. USG de rins e vias urinárias: 
rim esquerdo multilobulado, aumentado de volume, porém 
sem ultrapassar a linha média, além de pelve tortuosa. A 
hipótese diagnóstica pertinente ao caso é: 

(A) rim multicístico.

(B) tumor de Wilms.

(C) neuroblastoma.

(D) pielo-hidronefrose.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A associação de litíase renal, nefrocalcinose e insuficiên-
cia renal, com evolução ainda no período de lactente, está 
presente no quadro de:

(A) hipercalciúria

(B) hipocitratúria

(C) hiperoxalúria

(D) hiperfosfatúria

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A determinação do hiato iônico (anion gap) ajuda a classifi-
car as acidoses metabólicas. Dentre as acidoses metabóli-
cas relacionadas a seguir, qual NÃO possui anion gap ele-
vado?

(A) Cetoacidose diabética.

(B) Intoxicação por salicilato.

(C) Uremia.

(D) Acidose tubular renal.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Na síndrome de secreção inapropriada de hormônio anti-
diurético, dentre os critérios diagnósticos qual deve ser ex-
cluído?

(A) Sódio urinário menor que 20 mEq/l.

(B) Osmolalidade plasmática abaixo de 270 mOsmol/kg.

(C) Concentração urinária inapropriada (>100 mOsmol/kg).

(D) Euvolemia clínica.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de sete anos, do sexo feminino, portadora de sín-
drome nefrótica, evoluiu com corticorresistência e hematú-
ria microscópica. A paciente tem uma tia portadora de in-
suficiência  renal  crônica  (etiologia  indeterminada),  atual-
mente  transplantada,  e  um primo de três anos também 
portador de síndrome nefrótica. Baseando-se nas desor-
dens  genéticas  envolvidas  na  glomeruloesclerose  seg-
mentar e focal, a mutação gênica mais provável ocorre no 
gene:

(A) LMX1B

(B) NPHS2

(C) NPHS1

(D) WT1

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na síndrome de Lowe, são encontradas as seguintes alte-
rações:

(A) fenda palatina, surdez e retardo mental.

(B) retardo mental, catarata congênita e acidose tubular 
renal proximal.

(C) aminoacidúria, surdez e insuficiência renal.

(D) glicosúria renal, catarata congênita e rim multicístico.
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▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Uma biópsia renal com 25 glomérulos apresenta ao exame 
anatomopatológico: 18 glomérulos normais, 2 glomérulos 
com discreto aumento da matrix mesangial e 5 glomérulos 
com colapso focal das alças capilares, das quais três têm 
aderência à cápsula de Bowman. O interstício apresenta-
se com atrofia tubular e fibrose intersticial.  Esse quadro 
histológico é compatível com 
(A) glomerulonefrite crescêntica.
(B) glomerulonefrite membranosa.
(C) glomerulonefrite por lesões mínimas.
(D) glomeruloesclerose segmentar e focal.

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O paciente portador de síndrome nefrótica, em uso de mi-
cofenolato mofetila, pode apresentar o seguinte efeito co-
lateral:
(A) hipertricose.
(B) redução seletiva de linfócitos CD4.
(C) diarreia.
(D) convulsões.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Em crianças com mais de dois anos a hiperuricosúria pode 
ser avaliada através do ritmo de filtração glomerular cujo 
valor de referência é maior que:
(A) 0,15 mg/dl.
(B) 0,25 mg/dl.
(C) 0,33 mg/dl.
(D) 0,57 mg/dl.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Paciente  de  sete  meses  de  idade  apresenta  hipotonia 
muscular,  hiporexia,  vômitos  recorrentes  e  baixo  ganho 
pondero-estatural.  Entre  os  distúrbios  hidroeletrolíticos 
apresentados inclui-se
(A) a hipermagnesemia.
(B) a hipercalemia.
(C) a hipernatremia.
(D) a hipomagnesemia.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Na síndrome hemolítico-urêmica (SHU) atípica,
(A) as mutações no fator B do complemento são as cau-

sas genéticas mais comuns.
(B) as mutações do complemento impossibilitam a ocor-

rência de SHU em gestantes.
(C) as mutações do fator H do complemento raramente 

têm causas genéticas.
(D) os autoanticorpos contra o fator H têm sido associa-

dos com à doença.

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A nefrocalcinose em prematuros que necessitam de cuida-
dos de terapia intensiva é de etiologia multifatorial e resul-
tante do desbalanço entre os fatores promotores e inibido-
res da litogênese. A precipitação mineral mais comum é:
(A) cristais de oxalato de cálcio intratubular.
(B) cristais de oxalato de cálcio intersticial.
(C) cristais de oxalato de fosfato intratubular.
(D) cristais de oxalato de fosfato intersticial.

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Na síndrome de Nail-Patela, a insuficiência renal
(A) está associada à surdez neurossensorial.
(B) ocorre em 5 a 10% dos indivíduos portadores da sín-

drome.
(C) acontece em 100% dos indivíduos com hematúria e 

proteinúria.
(D) associa-se à hipoplasia de unhas e de patela.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Em escolar com hematúria microscópica, sem proteinúria, 
sem hipertensão arterial e desenvolvimento pondero-esta-
tural normal, a melhor conduta é:
(A) realizar biópsia renal.
(B) encaminhar ao hematologista.
(C) tratar distúrbios metabólicos.
(D) fazer investigação laboratorial.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Em crianças submetidas ao transplante renal, constituem 
fatores de risco para infecção do trato urinário:
(A) disfunção vesical e sexo feminino.
(B) rejeição aguda e má nutrição.
(C) idade do doador e tamanho do rim.
(D) peso e estatura da criança.

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O tratamento efetivo na síndrome nefrótica congênita é
(A) a associação prednisona / inibidores da enzima con-

versora da angiotensina. 
(B) o transplante renal.
(C) a indometacina.
(D) o esquema de Mendoza modificado.

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um adolescente de 13 anos, atendido ambulatorialmente 
em consulta de rotina, com peso e estatura no percentil 
50, sem queixas recentes de processos infecciosos, apre-
senta pressão arterial de 136 x 74 mmHg. A melhor condu-
ta, neste caso, é:
(A) investigar a causa da hipertensão arterial secundária.
(B) considerar a possibilidade de hipertensão arterial es-

sencial.
(C) realizar outras aferições da pressão arterial para con-

firmação da hipertensão.
(D) investigar lesões em órgão alvo.
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