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CARGO: MÉDICO – NEFROLOGIA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Precisamos resgatar a doçura das abelhas 

 

Borboletas coloriam os jardins da minha infância. [...] As abelhas, principalmente as pequenininhas, me assustavam 
ao se embaraçarem no anelado dos meus cabelos. E o céu, quantas estrelas a dividirem o imenso espaço! 

O passar dos anos me afastaram de muitas coisas que deixaram saudade, e quando sobra tempo para caminhar pela 
cidade, não deparo com esses antigos “sabores”. Vez ou outra, fico a imaginar por onde andarão as borboletas, os 
pirilampos a produzirem bioluminescência e, até mesmo, as abelhas. Quanto ao céu, quando o contemplo, muitas estrelas 
parecem ter desaparecido. Não vejo mais as cadentes e sorrio cada vez que reencontro as Três Marias e o Cruzeiro do 
Sul, nos momentos em que a maioria dorme e que o silêncio é o que mais ouço ao meu redor.  

Nasci no século XX e estou aqui em pleno século XXI procurando acompanhar as mudanças. Confesso que há 
momentos em que o fôlego parece faltar e que muito tenho deixado de lado, pois caso contrário a sensação de estar 
obsoleta tomará conta de mim. As cenas dos filmes de ficção invadiram a realidade e, se lá atrás as abelhas me 
assustavam, hoje me apavora a ausência delas. Sem abelhas, sem a polinização de mais de setenta das cem plantas que 
servem de alimento para toda a humanidade. Impacto devastador. Ai de ti, ai de mim, ai de nós! Sem abelhas, sem mel.  

Tudo leva a crer que passou da hora de resgatarmos toda a doçura de que somos capazes. Preocupados demais com 
o que nos torna mais competitivos, mais ágeis, mais diferenciados, estamos deixando de enxergar e de cuidar do que há 
de humano e de divino em nós. É preciso mais colaboração, mais dedicação e comunhão. Investimos em Inteligência 
Artificial para mantermos os nossos negócios e surpreendermos com experiências de encantamento os nossos clientes, e 
muitas vezes não acessamos a sabedoria humana que requer apenas um certo olhar, amor, gratidão e atitudes que já 
participam de forma natural do nosso DNA. 

Se ainda parece pouco, vamos além. O alerta está por todos os lados. Desmatamento no mundo, superfície que 
superaquece, aquecimento global, poluição, derretimento das geleiras. Sobre a Terra e sob as águas, o risco de extinção 
de um milhão de espécies de plantas e animais. Diante desse fato incontestável, a maioria parece até a própria geleira. 
Como se a sua existência passasse ao largo de tamanha obviedade.  

No meu imaginário, vejo uma estrela cadente. O meu desejo é tão intenso quanto ela. Desejo de que possamos ver a 
reversão desse processo. Borboletas multicor, abelhas fabricando mel, Via-Láctea brilhando sobre nós, fauna e flora em todo 
o seu esplendor e a humanidade livre do medo da intenção do desconhecido que vai ao lado. Cadeiras na calçada ao anoitecer, 
crianças correndo atrás da bola, educação, (com)paixão... quem sabe?! Assumamos o comando com comprometimento 
profundo e vamos juntos servir ao mundo.  

(Claudia Maria Chaves, Casa Vip. Edição 02/2019. Adaptado.) 
 

01 
A partir da relação estabelecida entre significantes como palavras e frases, por exemplo, e o que eles representam, 
assinale a consideração correta acerca do título atribuído ao texto. 
A) O título do texto apresenta marca conotativa que permeará alguns dos argumentos apresentados a seguir.  
B) O título “Precisamos resgatar a doçura das abelhas” indica também o tema do texto, explorado pela autora em todo seu 

desenvolvimento. 
C) Os elementos utilizados indicam um afastamento do enunciador ao empregar um termo que demonstra generalização 

como “precisamos”. 
D) Poderia ser substituído pelo título “A importância das abelhas” de forma a explicitar o tema abordado sem que 

houvesse qualquer deslocamento do sentido de algum vocábulo.  
 

02 
O trecho que apresenta o ponto de vista do enunciador está corretamente indicado em:  
A) “As abelhas, principalmente as pequenininhas, me assustavam ao se embaraçarem no anelado dos meus cabelos.” 

(1º§) 
B) “O passar dos anos me afastaram de muitas coisas que deixaram saudade, e quando sobra tempo para caminhar pela 

cidade, não deparo com esses antigos ‘sabores’.” (2º§) 
C) “Preocupados demais com o que nos torna mais competitivos, mais ágeis, mais diferenciados, estamos deixando de 

enxergar e de cuidar do que há de humano e de divino em nós.” (4º§) 
D) “Não vejo mais as cadentes e sorrio cada vez que reencontro as Três Marias e o Cruzeiro do Sul, nos momentos em que 

a maioria dorme e que o silêncio é o que mais ouço ao meu redor. (2º§) 
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03 
De acordo com os aspectos textuais que constituem o tipo de texto em análise, pode-se afirmar que sua principal 
função está relacionada a: 
A) Defesa de um posicionamento crítico.  
B) Construção de um arquivo de memórias. 
C) Transformação e definição de regras sociais. 
D) Questionamento de antigos hábitos comportamentais.   
 

04 
Considerando a estrutura, o conteúdo e a forma com que o texto é apresentado, está correta a afirmação:  
A) A autora utiliza como recurso para sua introdução uma tipologia em que ocorre o encadeamento de várias sequências 

em uma linha temporal rígida.  
B) Os primeiro e segundo parágrafos apresentam uma tipologia descritiva que apresentam, concomitantemente, a tese 

desenvolvida e defendida no texto.  
C) Inicia com procedimentos argumentativos em que o argumento de autoridade é destaque nos primeiro e segundo 

parágrafos explorando a memória da autora.  
D) Há uma mistura de tipologias textuais em que o texto predominantemente dissertativo apresenta passagens descritivas 

apontando aspectos da sensibilidade do enunciador.  
 

05 
É correto afirmar que os termos destacados a seguir têm função anafórica que contribui para que haja sustentação da 
coerência e da coesão textuais, EXCETO:  
A) “Vez ou outra, fico a imaginar por onde andarão as borboletas, [...]” 
B) “[...] lá atrás as abelhas me assustavam, hoje me apavora a ausência delas.” 
C) “O passar dos anos me afastaram de muitas coisas que deixaram saudade [...]” 
D) “Quanto ao céu, quando o contemplo, muitas estrelas parecem ter desaparecido.” 
 

06 
“No meu imaginário, vejo uma estrela cadente. O meu desejo é tão intenso quanto ela.” (6º§) O segmento destacado 
apresenta uma reescrita que preserva seu sentido original em: 
A) Vendo uma estrela cadente em meu imaginário, o meu desejo passa a ser tão intenso quanto ela. 
B) Embora em meu imaginário veja uma estrela cadente, o meu desejo tem sido tão intenso quanto ela. 
C) No meu imaginário, vejo uma estrela cadente e posso dizer que o meu desejo é tão intenso quanto ela. 
D) Ainda que em meu imaginário eu veja uma estrela cadente, o meu desejo sempre será tão intenso quanto ela. 
 

07 
Observando-se a estética da linguagem, é possível afirmar que a partir das relações de significado estabelecidas entre 
as frases e palavras no contexto apresentado, é perceptível ao leitor a expressão de ideias a partir de determinadas 
figuras de linguagem. Observe os fragmentos destacados a seguir: 
I. “[...] não deparo com esses antigos ‘sabores’.” (2º§) 
II. “[...] nos momentos em que a maioria dorme [...]” (2º§) 
III. “Borboletas coloriam os jardins da minha infância.” (1º§) 
IV. “[...] resgatarmos toda a doçura de que somos capazes.” (4º§) 
Pode-se constatar o emprego de figura de linguagem apenas em 
A) I e IV. 
B) I, II e III. 
C) I, III e IV.  
D) II, III e IV. 
 

08 
Acerca do emprego e sentido que a forma verbal destacada imprime às relações estabelecidas em “Vez ou outra, fico 
a imaginar por onde andarão as borboletas, os pirilampos a produzirem bioluminescência e, até mesmo, as abelhas.” 
(2º§), pode-se afirmar que representa o fato como: 
A) Concluído e o situa num intervalo de tempo anterior ao passado.  
B) Não concluído e o situa num intervalo de tempo posterior ao presente.  
C) Não concluído e o situa num intervalo de tempo posterior a um passado. 
D) Não concluído e o situa num intervalo de tempo simultâneo ao momento da enunciação.  
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09 
De acordo com a autora do texto: 
A) Há uma oposição entre as atuais prioridades do ser humano e os cuidados necessários consigo mesmo. 
B) Os investimentos em tecnologia não têm sido suficientes para que as expectativas sejam alcançadas independente da 

área relacionada.  
C) Vivemos hoje em uma sociedade alienada já que a realidade não é considerada como tal, mas vivemos como se estivéssemos 

em um “filme de ficção”. 
D) O século XXI traz consigo grandes mudanças e avanços que impedem que uma pessoa que tenha nascido no século 

passado acompanhe efetivamente as transformações ocorridas em sua totalidade.  
 

10 
I. Cabeçalho. 
II. Identificação do expediente. 
III. Local e data.  
IV. Endereçamento. 
V. Assunto. 
VI. Texto. 
VII. Fechos para comunicações.  
VIII. Identificação do signatário (excluídas as comunicações assinadas pelo Presidente da República). 
IX. Numeração das páginas. 
 

Considerando as normas estabelecidas vigentes para a Redação de correspondências oficiais, é correto afirmar que 
referente à estrutura padrão do ofício, dentre os itens anteriores são partes que compõem o referido texto oficial: 
A) II, IV, VI e VII, apenas.  
B) I, II, III, IV e V, apenas.  
C) I, III, V, VI, VII e VIII, apenas. 
D) Todos os itens compõem o texto oficial: padrão do ofício.  
 

MATEMÁTICA 
 

11 
Os amigos Adriano e Paulo participaram de um sorteio e ganharam prêmios em dinheiro. Sabe-se que 1/5 do prêmio 
recebido por Adriano é equivalente a 3/25 do valor do prêmio recebido por Paulo. Considerando que o prêmio recebido 
por Paulo é de R$ 1.250,00, qual a quantia total recebida pelos dois amigos? 
A) R$ 1.500,00 
B) R$ 1.750,00 
C) R$ 2.000,00 
D) R$ 2.250,00 
 

12 
O número de erros encontrados até a página k de um livro, com k = 1, 2, 3, 4 e 5, está representado na tabela a seguir: 
 

Página 1 2 3 4 5 

Erros 4 4 7 13 22 
 

Considerando que a quantidade de erros acumulados por página forma uma sequência lógica com determinada regra 
de formação, qual o número de erros encontrados até a sétima página do livro? 
A) 29 
B) 34 
C) 45 
D) 49 
 

13 
Determinada empresa do setor contábil ocupa dois andares de um edifício. Sobre os funcionários dessa empresa, sabe-se 
que 19 trabalham no primeiro andar, 13 trabalham no segundo andar e há, ainda, 4 funcionários que exercem atividades em 
ambos os andares. Com base nessas informações, qual o número de funcionários dessa empresa? 
A) 28 
B) 32 
C) 36 
D) 40 
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14 
Considerando as sentenças relacionadas, do ponto de vista lógico, a única que indica uma tautologia é: 
A) Se Mário vai ao clube, então Paulo pratica esportes. 
B) Mário não vai ao clube e Paulo não pratica esportes. 
C) Mário vai ao clube se e somente se Paulo pratica esportes. 
D) Se Mário vai ao clube e Paulo pratica esportes, então Paulo pratica esportes se e somente se Mário vai ao clube. 
 

15 
O dono de uma relojoaria decidiu dar um desconto de 10% em um relógio considerado como fora de linha. Como o 
relógio não foi vendido, ele ofereceu um novo desconto de 10% sobre o valor ofertado anteriormente. Sabendo-se que 
o preço do relógio após os dois descontos caiu para R$ 648,00, qual a diferença entre o valor inicial e o valor resultante 
após os descontos? 
A) R$ 100,00 
B) R$ 124,00 
C) R$ 136,00 
D) R$ 152,00 
 

16 
As figuras a seguir estão ordenadas de acordo com uma regra lógica; observe-as. 
 

 
 

Assinale, a seguir, a figura que completa essa sequência. 
 

 
A) 

 
 

 
B) 

 
 

 
C) 

 
 

 
D) 

 

 

17 
Mariana circulou, sequencialmente, as três palavras a seguir em um dicionário: 

 Panela 

 Mente 

 Saci 
Considerando que as palavras circuladas por Mariana formam uma sequência com formação lógica, qual palavra pode 
dar continuidade a essa sequência? 
A) Lata. 
B) Pato. 
C) Creche. 
D) Cadeira. 
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18 
Considere que P, Q e R representem, respectivamente, as proposições “Hoje está ensolarado”, “Paula foi ao mercado” 
e “Eduardo foi à praia”. Com base nessas informações, analise as afirmativas a seguir. 
I. A sentença “Se hoje está ensolarado, então Paula não foi ao mercado e Eduardo não foi à praia” pode ser corretamente 

representada por P → (~Q ∧ ~R). 
II. Se a proposição “Hoje não está ensolarado” for valorada como falsa e a proposição “Paula foi ao mercado” for valorada 

como verdadeira, então a proposição ~P → Q é classificada como falsa. 
III. O número de linhas necessárias para formar uma tabela-verdade para a proposição (Q ∧ ~R) → P é inferior a 9. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 

19 
O representante de uma marca de café realizou uma pesquisa em um supermercado para investigar a preferência dos 
clientes em relação a dois de seus produtos: X e Y. Na pesquisa, constatou-se que 300 clientes não compram o produto 
X, 200 clientes não compram o produto Y, 100 clientes não compram X ou Y e 50 clientes compram X e Y. Com base 
nessas informações, o número de clientes que foram consultados nessa pesquisa é: 
A) 350 
B) 400 
C) 450 
D) 500 
 

20 
Considere a seguinte proposição composta: “Geovana é dedicada, mas foi reprovada no exame de direção”. Nessa 
proposição, o conectivo lógico estabelece uma relação de:  
A) Condição. 
B) Conjunção. 
C) Disjunção inclusiva. 
D) Disjunção exclusiva. 
 

INFORMÁTICA 
 

21 
A imagem a seguir representa parte de uma planilha do LibreOffice Calc, versão 5.2, Configuração Local, Idioma Português-   
-Brasil; observe. 

 

 
 

A parte destacada na imagem representa a: 
A) Célula ativa. 
B) Título da célula.                                                                                                
C) Cabeçalho da célula. 
D) Referência da célula ativa. 
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22 
Os computadores que executam o sistema operacional da Microsoft, Windows 10, Configuração Local, Idioma Português-        
-Brasil normalmente possuem “um conjunto de planos de energia que definem três configurações”. É possível escolher um 
plano que esteja pré-configurado ou modificar elementos individuais ou, ainda, criar o seu próprio plano. São consideradas 
configurações dos planos de energia, EXCETO: 
A) Quando desligar o vídeo. 
B) O nível de brilho do vídeo.                                                                                                
C) Melhor eficiência energética. 
D) Quando suspender o computador. 
 

23 
Nos sistemas operacionais Linux, trabalhar em modo texto pode ser mais rápido, mas requer uma boa habilidade. 
Normalmente, usuários que gostam do sistema preferem trabalhar em modo texto; mas, ultimamente, com a interface 
gráfica, assim como várias distribuições, o trabalho com Linux tem se tornado “mais fácil”. O comando utilizado em 
modo texto, ou seja, no terminal, que modifica parâmetros e senha de um usuário é o: 
A) passwd 
B) gpasswd 
C) upasswd                                                                             
D) mpasswd  

 
24 
No LibreOffice Writer, versão 5.2, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, há uma barra que “oferece informações 
sobre o documento e atalhos convenientes para alterar, rapidamente, alguns recursos do documento”; assinale-a. 
A) Status. 
B) Títulos. 
C) Menus. 
D) Ferramentas padrão.                                                                                                
 

25 
Sobre o LibreOffice Impress, versão 5.2, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, analise afirmativas a seguir. 
I. A área de trabalho (normalmente no centro da janela principal) abre na visualização normal. 
II. A área de trabalho abaixo dos botões de visualização muda com o botão escolhido. 
III. A barra de status, assim como suas informações, não pode ser ocultada. 
Está correto o que se afirma apenas em  
A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) I e II.                                                                                                

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26 
As competências de tributação são distribuídas por esferas de arrecadação – União, Estados e Municípios. São consi-
deradas competências de tributação exclusivas do Município os impostos sobre:  
A) Renda e proventos de qualquer natureza. 
B) Propriedade urbana e sobre a transmissão de bens imóveis. 
C) Propriedade de veículos automotores e impostos sobre produtos industrializados. 
D) Operações financeiras: operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. 
 

27 
A Portaria GM/MS nº 832/1999 regulamenta o processo de acompanhamento e de avaliação da Atenção Básica. Os 
indicadores estabelecidos para acompanhar a Atenção Básica à Saúde, aprovados em 1999 pela Portaria GM/MS             
nº 3.925/98, são, EXCETO: 
A) Proporção de crianças nascidas a termo. 
B) Cobertura vacinal de rotina em crianças < 1 ano. 
C) Número absoluto de óbitos de crianças < de 1 ano. 
D) Percentual de internação por gravidez na adolescência. 
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28 
O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, possui uma 
rede ampla e abrangente, tanto nas ações quanto nos serviços de saúde. É composta pelo Ministério da Saúde, Estados 
e Municípios, conforme determina a Constituição Federal. O órgão que atua em caráter permanente e deliberativo, 
composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários e que atua na 
formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros, é o(a): 
A) Conselho de Saúde. 
B) Ministério da Saúde. 
C) Secretaria Estadual de Saúde (SES). 
D) Comissão Intergestores Tripartite (CIT). 
 
29 
O modelo federativo da Constituição Federal de 1988 objetiva gerar um Estado descentralizado, mais suscetível ao 
controle democrático por parte das populações locais e que estimule o trabalho conjunto e o compartilhamento de 
recursos entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A divisão de competências entre as três esferas está 
estabelecida nos Arts. 21 a 25 da Constituição Federal de 1988 e se compõe de quatro formas; assinale-as. 
A) Privadas; gerais; concorrentes; e, corporativas. 
B) Exclusivas; privativas; concorrenciais; e, residuais. 
C) Exclusivas; inovadoras; comportamentais; e, residuais. 
D) Técnicas; comportamentais; concorrenciais; e, horizontais. 
 
30 
O planejamento no Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade conjunta das três esferas da federação, sendo que 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem desenvolver suas respectivas atividades de maneira funcional 
para conformar um sistema de Estado que seja nacionalmente integrado. As regras de planejamento para o setor da saúde 
são orientações expressas nos Arts. 165 a 169 e, 195, §2º, da Constituição de 1988, bem como na Lei Complementar                    
nº 101/2000, além das normas de Direito Financeiro estabelecidas anteriormente pela Lei nº 4.320/1964. Diante do exposto, 
é correto afirmar que a Lei Complementar nº 101/2000: 
A) Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 
B) Regulamenta a Lei nº 8.080/1990 no que se refere à organização do SUS, ao planejamento da saúde, à assistência à 

saúde e à articulação interfederativa. 
C) Define as conferências de saúde como instâncias para avaliação da situação de saúde e proposição de diretrizes para 

a formulação da política de saúde nas três esferas.  
D) Institui a obrigatoriedade da aplicação, por parte dos três entes da Federação, de patamares mínimos de recursos 

fiscais para o financiamento das ações e serviços de saúde no SUS. 
 

31 
O conhecimento epidemiológico sobre as doenças permite classificá-las e obter uma medida sobre sua importância, 
bem como sua prevenção. A compreensão da história natural da doença permite prevenir e intervir efetivamente sobre 
ela. Diante do exposto, é correto afirmar que a prevenção primária é voltada: 
A) A limitar a incidência da doença mediante o controle de suas causas e fatores de risco e envolve medidas de proteção 

da saúde. 
B) A evitar o surgimento e a consolidação de padrões de vida sociais, econômicos e culturais que contribuam para elevar 

o risco de adoecimento. 
C) À cura das pessoas enfermas e à redução das consequências mais graves da doença mediante a detecção prévia e 

tratamento precoce dos casos. 
D) À redução do progresso e das complicações de uma doença já estabelecida mediante a aplicação de medidas orienta-

das a reduzir sequelas e deficiências. 
 
32 
O monitoramento do alcance das metas do Plano de Ações Estratégicas para o enfrentamento das Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil (2011-2022) permite acompanhar os resultados produzidos diante da morbimor-
talidade no país, bem como analisar a atual situação de saúde da população brasileira. Dentre as metas nacionais 
propostas, assinale a correta. 
A) Reduzir a prevalência de tabagismo em 30%. 
B) Aumentar a cobertura de mamografia em mulheres entre 40 e 59 anos. 
C) Tratar 100% das mulheres com diagnóstico de lesões precursoras de câncer.  
D) Aumentar a cobertura de exames de Papanicolau em mulheres de 18 a 70 de idade. 
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33 
Na saúde pública, define-se controle como o conjunto de medidas, ações, programas ou operações contínuas e orga-
nizadas voltadas para a redução da incidência e da prevalência de uma doença a níveis baixos o suficiente para que 
essa não mais seja considerada um problema de saúde pública. Considerando um cenário epidêmico, assinale, a seguir, 
o significado de controle. 
A) Refere-se à aplicação de medidas populacionais voltadas a conseguir uma situação de erradicação da doença. 
B) Refere-se à aplicação de medidas populacionais direcionadas a conseguir uma situação de eliminação da doença. 
C) Conseguir, rapidamente, uma curva descendente e, eventualmente, esgotar a epidemia, retornando aos níveis espera-

dos em um curto prazo. 
D) Aplicação de medidas populacionais voltadas a conseguir uma situação de controle da doença, ou seja, a redução da 

incidência da doença a níveis nos quais ela deixe de ser um problema de saúde pública. 
 

34 
A decisão a ser implementada sobre o alcance das medidas de prevenção de doenças está condicionada pelos fatores 
que determinam sua persistência, assim como pela eficácia e factibilidade operacional de tais medidas. Assinale, a 
seguir, as ações voltadas à atenção da pessoa. 
A) Via de transmissão. 
B) Destruição do agente. 
C) Controle do meio ambiente. 
D) Atenção adequada dos doentes. 
 

35 
Para o monitoramento do plano de enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs), foram estabelecidas 
metas nacionais compartilhadas por Estados, Distrito Federal e Municípios. A quantificação das metas do Plano seguiu as 
recomendações do Global Action Plan for the prevention and control of noncommunicable diseases (2013-2020) da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), além da adoção de nova faixa de mortalidade prematura. Entre as 12 metas propostas 
no Plano, algumas não foram incluídas neste balanço devido à dificuldade de monitoramento no âmbito da Coordenação-    
-Geral de Doenças Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde. Considerando o exposto, quantas metas foram 
excluídas de tal Plano? 
A) Três. 
B) Duas. 
C) Cinco.  
D) Quatro. 
 

36 
Com intuito de organizar e reger o processo de transplante no território brasileiro e com objetivo de garantir que todo o 
processo seja ético e transparente, o Ministério da Saúde aprova o Regulamento Técnico do Sistema Nacional de Transplantes. 
Sobre o transplante renal, assinale a afirmativa correta. 
A) Rins de doadores HCV positivo somente poderão ser oferecidos para potenciais receptores com HCV positivo. 
B) Doadores de rim com mais de 65 anos se enquadram como doadores com critérios expandidos quanto à função. 
C) Para que um paciente seja aceito como doador de rim, além de demonstrada relação afetiva, motivação e/ou altruísmo, 

ele deve ter mais de 16 anos. 
D) Sempre que as doações envolverem doadores não aparentados deverão ser submetidas previamente apenas à aprovação da 

Comissão de Ética do estabelecimento de saúde transplantador. 
 

37 
Sobre a terapia de substituição renal, assinale a afirmativa correta. 
A) As terapias contínuas de diálise são aquelas cujo tempo de duração planejado é de, no mínimo, 24 horas; uma indicação 

formal deste método consiste na presença de hipertensão intracraniana.  
B) A dose de diálise em pacientes crônicos é avaliada segundo o modelo de cinética de ureia, que é dependente, basicamente, 

de duas variáveis: performance do dialisador, avaliada quanto ao clearance de ureia; e, tempo de diálise.  
C) O princípio geral das terapias dialíticas consiste em remover do plasma substâncias que, normalmente, são depuradas 

pelos rins; através da convecção há a troca de solutos por diferença de concentração nos dois lados da membrana do 
dialisador.  

D) A anticoagulação com citrato é uma das opções utilizadas para manter a patência do capilar durante um procedimento de 
hemodiálise; ele é um quelante do cálcio, cátion indispensável na cascata de coagulação. A desvantagem desse metódo é o 
risco de hipocalcemia e a anticoagulação sistêmica. 
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38 
O transplante renal apresenta vantagens sobre outras formas de Terapia de Substituição Renal (TSR) no que diz respeito ao 
custo, à qualidade de vida e à sobrevida dos pacientes. O uso de imunossupressores pós-transplante se faz necessário para 
sobrevida do enxerto e redução das taxas de rejeições agudas. Os esquemas de imunossupressores clássicos consistem em: 
A) Inibidor da calcineurina e corticosteroides. 
B) Derivado do ácido micofenólico e corticosteroides. 
C) Inibidor da calcineurina, azatioprina e antimalárico. 
D) Inibidor da calcineurina, derivado do ácido micofenólico e corticosteroides. 
 

39 
Para inscrição na lista de espera para transplantes renais com doadores falecidos serão aceitos potenciais receptores 
com diagnóstico de Insuficiência Renal Crônica (IRC), que estejam realizando alguma modalidade de TSR e: 
A) Apresentem cirrose hepática. 
B) Tenham expectativa de vida < 2 anos. 
C) Apresentem depuração da creatinina endógena < 10 mL/min/m². 
D) Sejam diabéticos e apresentem depuração da creatinina endógena < 20 mL/min/m². 
 

40 
Aproximadamente, 80% dos casos de síndrome hemolítco-urêmica na infância são precedidos por gastroenterite causada por 
E. coli entero-hemorrágica (cepa O157:H7). “São consideradas manifestações clínicas características: anemia hemolítica mi-
croangiopática, insuficiência renal aguda e ________________.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirma-
tiva anterior.  
A) anemia aplásica 
B) trombocitopenia  
C) edema agudo de pulmão  
D) crise convulsiva tônicoclônica 
 

41 
“Homem, 28 anos, obeso, procura atendimento médico em pronto-socorro com história há 3 dias de início súbito de dor 
lombar esquerda, com irradiação para bolsa escrotal, associada a náuseas e vômitos. Há um dia apresenta febre aferida de 
38,8° C. Ao exame físico: sinal de Giordano positivo à esquerda. Investigação com TC de abdômen sem contraste que constatou 
cálculo de 6 mm em junção ureterovesical com dilatação moderada a montante. Laboratório: Cr 1,1; U 36; Urina Tipo I 
leucocitúria; hematúria; nitrito positivo; e, bactérias +2.” Considerando o caso hipotético, assinale a conduta adequada. 
A) Internação hospitalar; ceftriaxona EV; e, descompressão emergencial. 
B) Ciprofloxacino via oral por 7 dias e acompanhamento ambulatorial com a urologia. 
C) Bactrim via oral por 7 dias; doxasozina por 14 dias; e, acompanhamento ambulatorial com a urologia. 
D) Ciprofloxacino via oral por 7 dias; tansulosina por 14 dias; e, acompanhamento ambulatorial com a urologia. 
 

42 
Considerando que a síndrome nefrótica é uma síndrome diferente de todas as outras, pois sua definição é laboratorial, 
é caracterizada pela excreção de proteínas maior que 3-3,5 g/dia em adultos e maior que 50 mg/kg/dia em crianças. 
Sobre a síndrome nefrótica, assinale a alternativa correta. 
A) A nefropatia membranosa é a causa mais comum de síndrome nefrótica primária em adultos; é mais comum em homens de 

30-50 anos; é a glomerulopatia mais associada ao HIV. Na microscopia eletrônica, percebe-se depósitos eletrodensos sube-
piteliais. 

B) Os pacientes com essa síndrome estão mais sujeitos a infecções pelos germes encapsulados, principalmente pela deficiência 
de imunoglobulina do tipo IgG e componentes da via alternada do complemento. A peritonite bacteriana espontânea é fre-
quente e a E. coli é o agente mais comum. 

C) A glomerulonefrite mesangiocapilar é caracterizada por sobreposição de síndrome nefrótica e nefrítica. Acomete crianças e 
adultos jovens; tem alta tendência à trombose da veia renal e não consome complemento C3/C4. A lesão histopatológica é o 
duplo contorno das paredes dos capilares. 

D) A nefrose lipoide é uma das formas de síndrome nefrótica; acomete, frequentemente, crianças; é comumente associada à 
doença de Hodgkin. Na microscopia eletrônica, percebe-se a fusão e a retração dos processos podocitários. O tratamento é 
feito com corticoideterapia por 4-6 semanas. 
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43 
A Síndrome Hepatorrenal (SHR) é definida como o desenvolvimento de insuficiência renal aguda em pacientes com 
cirrose e ascite, nos quais outras causas de falência renal foram excluídas. Em 2015, os critérios diagnósticos para SHR 
foram modificados. Assinale a alternativa que descreve corretamente os atuais critérios diagnósticos. 
A) Creatinina sérica > 1,5 mg/dL; ausência de melhora com reposição volêmica com albumina por 48 h; ausência de drogas 

nefrotóxicas ou doença renal parenquimatosa. 
B) Creatinina sérica > 1,5 mg/dL; sódio sérico < 130 mEq/L; ausência de melhora com reposição volêmica com albumina 

por 48 h; ausência de drogas nefrotóxicas ou doença renal parenquimatosa. 
C) Aumento de creatinina sérica > ou = 0,3 mg/dL em 48 h; ausência de melhora com reposição volêmica com albumina 

por 48 h; ausência de drogas nefrotóxicas ou doença renal parenquimatosa. 
D) Aumento de creatinina sérica > ou = 0,3 mg/dL em 48 h; sódio sérico < 130 mEq/L; ausência de melhora com reposição 

volêmica com albumina por 48 h; ausência de drogas nefrotóxicas ou doença renal parenquimatosa.  
 

44 
“Jovem, 17 anos, portador de insuficiência renal crônica dialítica, devido à doença cística renal, procura atendimento 
médico com queixa de dor óssea há três meses. Levou exames de rotina: Hb 8,8; Ht 33%; Leucócitos 7.730; Plaquetas 
175 mil; Cr 6,3; U 134; K 5,2; Na 144; Cálcio 8,0; PTH diminuído; fosfato 2,0; albumina 4,0; glicemia 124.” Assinale a 
alternativa com o provável diagnóstico do paciente. 
A) Osteoporose. 
B) Osteomalácia. 
C) Osteíte fibrosa. 
D) Doença óssea adinâmica.  
 

45 
As doenças císticas renais são definidas como um grupo heterogêneo de distúrbios hereditários e adquiridos, caracterizados 
pela presença de cistos renais unilaterais ou bilaterais. Sobre doenças císticas renais, assinale a afirmativa correta. 
A) A doença renal policística autossômica dominante é uma doença pediátrica multissistêmica, severa e precoce, caracterizada 

por dilatação dos ductos coletores renais, disgenesia biliar e fibrose do trato portal. 
B) A doença renal policística autossômica recessiva é um distúrbio sistêmico caracterizado pela formação de cistos em 

múltiplos orgãos e pelo desenvolvimento de anormalidade no sistema cardiovascular.                                                                                  
C) A doença renal cística adquirida surge a partir de dilatações dos túbulos proximais e distais em rins pequenos e em 

estágio terminal. Os fatores de risco identificáveis incluem duração da doença renal terminal e hipocalemia crônica.  
D) A nefronoftise familial é rara e aparece na idade adulta; tem um padrão autossômico dominante; cistos cortico-medulares 

estão presentes na maioria dos pacientes; mas, nem sempre são detectados em exames de imagem já que tendem a ser 
muito pequenos. 

 

46 
“Paciente idosa, mulher, 63 anos, portadora de DM tipo II e insuficiência renal crônica em acompanhamento ambulatorial 
regular. Há cinco dias internada em leito de UTI devido a sepse de foco urinário; evoluiu com agudização da doença renal crônica 
de base e necessidade de hemodiálise de urgência.” São consideradas indicações de realização de hemodiálise de urgência. 
A) Hipercalcemia; pericardite urêmica; e, hipervolemia refratária. 
B) Hipercalemia refratária; hipernatremia; e, acidose metabólica refrátaria. 
C) Hipercalemia refratária; hipervolemia refrátaria; e, encefalopatia urêmica. 
D) Hipercalemia refratária; hiperfosfatemia; e, acidose metabólica refratária. 
 

47 
A doença de Goodpasture é uma doença rara, que acomete homens de 20-30 anos e mulheres de 60-70 anos; é classificada como 
uma glomerulonefrite rapidamente progressiva tipo I. O quadro clínico típico é de pneumonite hemorrágica e glomerulonefrite. 
Sobre a doença de Goodpasture, assinale a alternativa que descreve corretamente sua fisiopatologia, diagnóstico e tratamento 
indicado. 
A) Alteração estrutural das fendas de filtração, com perda da barreira de cargas / Diagnóstico biópsia renal / Tratamento 

corticoideterapia. 
B) Inflamação glomerular que ocorre como sequela de infecção estreptocócica / Diagnóstico através da documentação 

da infecção estreptocócica e dosagem de complemento / Tratamento de suporte. 
C) Distúrbio imune mediado por IgA caracterizada, principalmente, pela lesão mesangial dos glomérulos renais / Diagnóstico 

feito pela biópsia renal / Tratamento de suporte ou corticoideterapia com indicações específicas. 
D) Doença autoimune; produz um autoanticorpo antimembrana basal que ataca direto ao colágeno IV da membrana basal / 

Diagnóstico é feito através da biópsia renal / Tratamento indicado: plasmaferese, corticoideterapia e imunossupressor.  
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48 
A nefropatia diabética, no Brasil, é a segunda causa mais comum de rins terminais, só perde para a nefropatia hipertensiva. 
Assinale a alternativa que descreve a lesão renal mais comum da nefropatia diabética: 
A) Glomeruloesclerose. 
B) Proliferação mesangial. 
C) Microtrombos capilares. 
D) Alteração estrutural glomerular. 
 

49 
A síndrome de lise tumoral é consequente à ruptura das células neoplásicas, geralmente dos tumores hematológicos mais 
agressivos submetidos à quimio/radioterapia. Nesta síndrome, a lesão renal aguda é consequente a qual disfunção? 
A) Necrose de papila. 
B) Necrose tubular aguda. 
C) Nefrite intersticial aguda. 
D) Nefrite intersticial crônica. 
 

50 
Sobre os distúrbios tubulares renais específicos, assinale a afirmativa correta. 
A) A síndrome de Barter é a incapacidade total de reabsorção no túbulo proximal. 
B) A síndrome de Fanconi é uma alteração congênita na reabsorção de sódio na alça de Henle, como se fosse uma intoxicação 

por furosemida. 
C) A síndrome de Gitelman é uma alteração hereditária da reabsorção do sódio no túbulo contorcido distal, como se fosse 

uma intoxicação por tiazídicos. 
D) A síndrome de Liddle é caracterizada pela infiltração do interstício por leucócitos; é acompanhada de intenso edema 

que obstrui externamente os túbulos. 
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INSTRUÇÕES 

 
É facultativo o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso candidatos. 

 
1. Somente é permitido usar caneta esferográfica de tinta azul ou preta de corpo transparente.  
2. Terá suas provas anuladas e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que, durante a 

realização da prova: retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; for surpreendido 
dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou 
impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou pagers e/ou se comunicar com outro 
candidato; não permitir a coleta de sua assinatura ou impressão digital; for surpreendido portando ou fazendo uso de 
aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja 
desligado; bem como se recursar a observar/cumprir quaisquer dos procedimentos de segurança em saúde que vierem a 
ser estabelecidos em razão da pandemia de Covid-19. 

3. A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas 
(Gabarito). Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão 
do afastamento de candidatos da sala de aplicação da prova. 

4. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, a Consulplan poderá, a seu critério, coletar 
impressões digitais dos candidatos, bem como utilizar detectores de metais. 

5. O caderno de questões consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Ao receber o material de realização 
das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de questões contém o número de itens 
correspondente ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas 
(Gabarito) que lhe foi fornecida estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto 
ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D) e sendo 
apenas uma única resposta correta. 

7. Verifique se o TIPO/COR deste caderno de questões coincide com o registrado no rodapé de cada página do 
caderno de questões, assim como com o TIPO/COR registrado na Folha de Respostas (Gabarito). Caso contrário, 
notifique imediatamente o Fiscal de Aplicação para que sejam tomadas as devidas providências. 

8. No dia da realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou critérios de avaliação, sendo dever 
do candidato estar ciente das normas contidas no Edital. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de Gabarito) em qualquer meio. 
10. O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas (Gabarito) e deixar definitivamente o local de realização da 

prova objetiva somente após decorridas, no mínimo, 2 (duas) horas do seu início; porém, não poderá levar o 
caderno de questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. O candidato só poderá levar o caderno de 
questões após transcorridas, no mínimo, 3h30min (três horas e trinta minutos) do início da aplicação das provas, ou 
seja, nos 30 (trinta) minutos finais da prova. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao Fiscal de Aplicação 
a sua Folha de Respostas (Gabarito), devidamente preenchida e assinada. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e, ainda pelo Coordenador da Unidade de 
provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 
- O gabarito preliminar e o caderno de questões serão divulgados 1 (um) dia após a aplicação da prova objetiva, no 
endereço eletrônico www.consulplan.net. 
- Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Consulplan, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação 
das decisões objetos dos recursos, contra as questões da prova objetiva, bem como do gabarito preliminar. 
- É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos nos 
endereços eletrônicos www.consulplan.net e www.macaiba.rn.gov.br, sob pena de perda do prazo recursal. Os recursos 
deverão ser protocolados em requerimento próprio, através de link disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net. 




