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PORTUGUÊS
1. “A linguagem é uma atividade humana e é
sempre
utilizada
em
situações
de
interlocução.
Pressupõe,
portanto,
a
existência de interlocutores. Por meio da
linguagem elaboramos representações a
cerca do mundo em que vivemos,
organizamos e damos formas as nossas
experiências. Nas representações que
constrói, a linguagem traz marca de aspectos
históricos, sociais e ideológicos de uma
determinada cultura.”
Maria Luiza M. Abaurre.
A partir do que afirmou Maria Abaurre a
respeito de linguagem podemos afirmar que:
a) A pintura, a música, a dança e os sistemas
gestuais são exemplos de diferentes
linguagens.
b) A linguagem é somente um conjunto de
palavras faladas ou escritas.
c) A sofisticada comunicação entre os animais
pode ser incluída como um exemplo de
linguagem
d) Um texto não verbal, por ser figurativo, não
pode ser classificado como linguagem.
e) A inexistência de interlocutores não interfere
na linguagem.
2. “A língua é um sistema de representação
constituído por palavras e por regras que as
combinam, permitindo que expressemos uma
ideia, uma emoção, uma ordem, um apelo,
enfim, um enunciado de sentido completo que
estabelece comunicação.”
José de Nicola
Baseando-se no conceito de língua conclui-se
que:
a) a língua é a linguagem verbal e não verbal
b) língua é o código verbal de uma
determinada comunidade
c) a língua é desprovida de regras e é
imutável
d) língua é o uso do código não verbal
e) língua e linguagem é a mesma coisa

3. Em uma determinada escola, a lixeira da
sala dos professores se localizava entre o
bebedouro e a mesa em que era servido o
lanche. Visando a higiene e preocupada com a
contaminação da água e dos alimentos, uma
funcionária deslocou a lixeira para longe destes
e redigiu o seguinte texto informativo que foi
afixado na parede:
“Por favor, não misture LIXO com alimentos e
água.
Deixe a lixeira neste local.
Agradecemos à compreensão.”
Sabendo que a linguagem é qualquer processo
de comunicação, podemos afirmar que:
I. Da forma como essa mensagem foi escrita, a
comunidade escolar pode entender que o
objetivo da mensagem é: “não jogue
alimentos e água juntamente com o lixo”;
II. A palavra “não misture” contribui para na
interpretação errônea do interlocutor
III. O texto deixa claro que a lixeira não deve
ficar próxima do bebedouro e da mesa de
alimentos para não gerar contaminação
a) Apenas I e III estão corretas;
b) I, II e III estão corretas
c) Apenas II e III estão corretas
d) Apenas I e II estão corretas;
e) Nenhuma afirmativa está correta
4. [...] O estudo da língua tem se reduzido à
memorização de regras gramaticais aplicadas
a uma única modalidade, a língua escrita, em
uma única variante, a padrão-culta. A língua é
tratada como uma dobra sobre si mesma no
sentido de que o estudo da estrutura e da
forma é visto como suficiente e até mesmo
essencial para que, como consequência
natural e necessária, o sujeito aprenda a
produzir e compreender eficientemente
textos/discursos reais, aqueles inseridos em
situações cotidianas de comunicação, quer
escolares, quer não. Obviamente, e a
experiência é testemunha disto, essa
consequência não é assim tão natural e,
menos ainda, necessária. Muito pelo
contrário,
a
“aprendizagem”
da
metalinguagem parece até distanciar o
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aprendiz das tarefas de compreensão leitora e
de produção de textos/discursos. O estudo da
gramática normativa acaba por inibir e limitar
a atividade de produção do aluno, pois este
tem sempre a impressão de não saber
escrever, como se a língua escrita fosse uma
modalidade a que somente os grandes
literatos têm acesso, longe, portanto, do uso
corrente advindo de necessidades cotidianas.
Tanto é assim que é comum ouvir, nos mais
diversos meios e nas mais diferentes
profissões – inclusive na de professor –,
profissionais afirmando categoricamente não
saber “colocar suas ideias no papel” e ter
dificuldade para ler um texto mais
especializado e mais complexo.[...]
Dra. Tânia Maris de Azevedo eMSc. Vania
Morales Rowell
A respeito do texto é correto afirmar que:
a) a compreensão das regras gramaticais é
essencial para que o sujeito aprenda a
produzir e compreender eficientemente
textos/discursos reais;
b) o fato de o aluno ter dificuldade de escrever,
produzir textos não tem a ver com o estudo
enfático e praticamente exclusivo da
gramática normativa;
c) o ensino da língua portuguesa tem se
limitado à língua escrita e a variedade
padrão;
d) a aprendizagem da metalinguagem contribui
na tarefa de compreensão leitora e na
produção de textos;
e) “não saber “colocar suas ideias no papel””
tem a ver com o pouco conhecimento da
variedade padrão-culta
5. Leia o texto a seguir:
São Paulo, 04 de setembro de 2011.
Caro Sr. Editor do Jornal Folha de São Paulo,
Ref.: Enem e alunos de Minas Gerais
Compreende-se que alunos mineiros serão
prejudicados pela greve de professores.
Contudo não seria correto suspender o exame,
já que o total de inscritos na prova chega a
quase 5,4 milhões. Deve-se levar em conta que
os outros milhões de jovens se preparam o ano
todo.
O fato de os mineiros não estarem em situação
de igualdade com os outros é, sem dúvida, um

infeliz fator. Mas não é suficiente, já que os
problemas na educação não atingem um único
Estado.
Cordialmente,
F.H.S.
O texto acima possui local e data, vocativo,
assunto,
introdução
desenvolvimento
e
conclusão das ideias, saudação e assinatura.
Baseando-se nessas informações podemos
afirmar que este texto pertence ao gênero:
a) Notícia
b) Artigo de opinião
c) Carta do leitor
d) Editorial
e) Carta de reclamação e de solicitação
6. Levando em consideração a variedade
linguística é correto afirmar que:
Causo de mineirim
Sapassado, era sessetembro, taveu na
cozinha tomano uma picumel e cuzinhano um
kidicarnecumastumate pra fazer uma
macarronada cum galinhassada.
Quascaídesustoquanduvi um
baruivindedenduforno, parecenumtidiguerra. A
receita mandopômidipipocadenda galinha
prassá. O forno isquentô, o mistorô e o fiofó
da galinhispludiu! Nossinhora! Fiquei branco
quineim um lidileite. Foi um trem doidimais!
Quascaídendapia! Fiquei sem
sabêdondecovim, proncovô, oncontô.
Oiprocevêquelocura! Grazadeus ninguém
semaxucô!
(http//bacaninha.cidadeinternet.com.br/home/m
ensagens/engraçadas)
a) Na maior parte das palavras ocorreu
aglutinação o que não compromete a
compreensão do texto
b) O uso do dialeto caipira se enquadra na
linguagem padrão formal
c) De acordo com a sociolinguística, a
variedade linguística do texto referido é
considerada incorreta
d) O texto usa gíria como variedade linguística
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e) O texto enfatiza a variedade não padrão
através do dialeto mineiro que foi
intencionalmente exagerado.

III.

7. Leia a tira abaixo e assinale a alternativa
incorreta:

a) a mudança de tempo está ligada com a
variedade linguística
b) a tira não aborda a variedade linguística
c) a variação histórica é um tipo de variedade
linguística
d) a linguagem sofreu mudanças
e) a variedade histórica não interfere na
comunicação

8. Observe os textos abaixo:

I.

II.
O que é poesia?
Que é poesia?
Uma ilha
cercada
de palavras
por todos
os lados.
(Cassiano Ramos)

a) I e IIIsão metalinguísticos
b) I, II e III são intertextuais
c) I e II são metalinguísticos
d) Apenas II é metalinguística
e) I, II e III são metalinguísticos
9. O corriqueiro adágio de que o pior cego é o
que não quer ver se aplica com perfeição na
análise sobre o atual estágio da mídia:
desconhecer ou tentar ignorar os incríveis
avanços tecnológicos de nossos dias, e supor
que eles não terão reflexos profundos no futuro
dos jornais é simplesmente impossível.
SIROTSKY, Jaime. Folha de S. Paulo, 5 de
dez. 1995.
A respeito da intertextualidade do texto é
correto afirmar que:
a) foi feita com um romance
b) foi feita com um poema
c) foi feita com um filme
d) foi feita com um provérbio
e) não há intertextualidade
Leia os textos abaixo para responder as
questões 10:
Texto I
Autopsicográfica
O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.
E os que lêem o que escreve,
Na dor lida sentem bem,
Não as duas que ele teve,
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Mas só a que eles não têm.
E assim nas calhas da roda
Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de corda
Que se chama o coração.
Fernando Pessoa
Texto II
Por que escrevo?
O escritor é um observador.
Observa tão atentamente
Que na escrita tem que expor
Tudo o que percebe à frente.
E ainda sabe ele que ao escrever
De fugir da timidez é capaz...
Se cara a cara não consegue deixar ver
Tudo o que seu coração traz...
E, enfim, nos textos que cria
(Com gosto doce, salgado ou azedo)
Está a sua mais profunda fantasia,
Toda sua emoção, todo seu medo.
Brincar com as letras é, com magia,
Levar seu mundo à ponta do dedo.
Ana Helena Ribeiro Tavares
10. A respeito do texto II, podemos afirmar que
em relação ao texto I é:
a) uma síntese.
b) uma retextualização.
c) uma resenha.
d) um paráfrase.
e) uma intertextualidade.
PRINCÍPIOS E ORGANIZAÇÃO DO SUS
11.
Escuta
ética
e
adequada
das
necessidades de saúde do usuário no
momento de procura ao serviço de saúde e na
prestação de cuidados com a finalidade de
atender à demanda com resolutividade e
responsabilidade” define:

a)
b)
c)
d)
e)

Acessibilidade.
Acolhimento.
Recepção.
Adstrição.
Internação.

11. A direção do Sistema Único de Saúde
(SUS) é única, de acordo com o inciso I do art.
198 da Constituição Federal (Art. 9º lei
8080/90). Avalie se a direção do SUS é
exercida pelos seguintes órgãos:
I - No âmbito da União, pelo Ministério da
Previdência Social.
II - No âmbito dos Estados e do Distrito
Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde
ou órgão equivalente.
III - No âmbito dos Municípios, pela respectiva
Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
Está correto o que se afirma em:
a.
b.
c.
d.
e.

I, apenas.
II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

12.
Aos casos de improbidade administrativa
e de insubordinação grave em serviço aplicamse respectivamente as seguintes penalidades:
a.
b.
c.
d.
e.

Advertência e suspensão.
Suspensão e suspenção.
Demissão e suspensão.
Demissão e demissão
Suspensão e advertência.

13.
As Regiões de Saúde serão instituídas
pelo Estado, em articulação com os Municípios,
respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na
Comissão
Intergestores
Tripartite
CIT.
Considerando o disposto no Decreto nº 7.508,
de 28 de junho de 2011, a Região de Saúde
para ser instituída deve conter, dentre outras,
ações e serviços de..........
I. Atenção terciária.
II. Urgência e emergência.
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III. Atenção psicossocial.
IV. Atenção ambulatorial especializada e
hospitalar.
Quais estão corretas?
a) Apenas I e II.
b) Apenas II e IV.
c) Apenas I, II e III.
d) Apenas II, III.
e) Nenhuma das opções.
14.
De acordo com o Decreto nº 7.508, de
28 de junho de 2011, analise as afirmativas
abaixo.
______________ – serviços de atendimento
inicial à saúde do usuário no SUS.
______________ – instâncias de pactuação
consensual entre os entes federativos para
definição das regras da gestão compartilhada
do SUS.
______________ – conjunto de ações e
serviços e saúde articulados em níveis de
complexidade crescente, com a finalidade de
garantir a integralidade da assistência à saúde.
Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas dos trechos
acima.
a) Portas
de
Entrada
–
Comissões
intergestores – Rede de atenção à saúde.
b) Portas de Entrada – Mapa da saúde –
Rede de atenção à saúde
c) Rede de Atenção à saúde – Comissões
intergestores – Portas de entrada
d) Rede de Atenção à saúde – Comissões
intergestores – Mapa da saúde
e) Rede de Atenção à saúde – Mapa da
saúde – Serviços Especiais de Acesso
Aberto.
15.
A saúde é direito de todos e dever do
estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
________________ às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.
a)
b)
c)
d)

Universal
Igualitário
Universal e Igualitário
Discriminatório

e)

Voluntario

16.
A partir da Emenda Constitucional Nº 51,
de 14 de fevereiro DE 2006, “Os gestores
_______________do sistema único de saúde
poderão admitir agentes comunitários de saúde
e agentes de combate às endemias por meio
de processo seletivo público, de acordo com a
natureza e complexidade de suas atribuições e
requisitos específicos para sua atuação.
a)
b)
c)
d)
e)

Federais
Estaduais
Municipais
Regionais
Locais

17.
É vedada a participação direta ou
indireta de empresas ou de capitais
____________na assistência à saúde, salvo
através
de
doações
de
organismos
internacionais vinculados á Organização das
Nações Unidas, de entidades de cooperação
técnica e de financiamento e empréstimos.
a) Nacionais .
b) Estrangeiros.
c)
Público.
d) Privado.
e) Todas estão erradas.
18.
Constituem
princípios
básicos
e
diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS),
estabelecidos pela Constituição de 1988:
a) centralização e participação da comunidade;
b) rede regionalizada e atendimento individual;
c) atendimento integral e descentralização;
d) atendimento humanizado e cooperativo;
e) participação da comunidade e atendimento
especializado.
19.
Sobre as Ações da Redução de Danos
(PORTARIA Nº 1.028, DE 1º DE JULHO DE
2005) é INCORRETO afirmar que...
a) Estabelecer que as ações de informação,
educação e aconselhamento tenham por
objetivo o estímulo à adoção de
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b)

c)

d)

e)

comportamentos mais seguros no consumo
de produtos, substâncias ou drogas que
causem dependência, e nas práticas
sexuais de seus consumidores e parceiros
sexuais.
Em todas as ações de redução de danos, a
identidade e a liberdade da decisão do
usuário ou dependente se faz apenas
aquele que ainda responde por si.
Define-se que as ações de redução de
danos devem ser desenvolvidas em todos
os espaços de interesse público em que
ocorra ou possa ocorrer o consumo de
produtos, substâncias ou drogas que
causem dependência, ou para onde se
reportem os seus usuários.
A contratação de pessoal para o trabalho
com redução de danos, de que trata esta
Portaria, deve dar prioridade aos membros
da comunidade onde as ações serão
desenvolvidas, observadas, no âmbito da
Administração Pública, as normas de
acesso a cargos ou empregos públicos,
levando-se em conta principalmente o
acesso
à
população
alvo,
independentemente do nível de instrução
formal.
As ações de informação, educação e
aconselhamento devem, necessariamente,
ser acompanhadas da distribuição dos
insumos destinados a minimizar os riscos
decorrentes do consumo de produtos,
substâncias e drogas que causem
dependência.

20.
As diretrizes do Sistema Único de
Saúde inscritas no Capítulo 2, Seção 2 (da
Saúde), artigo 198 da Constituição Federal de
1988, inclui-se:
a) participação da comunidade
b) prioridade para o atendimento hospitalar;
c) centralização das ações de saúde no
governo federal;
d) financiamento privado da saúde;
e) regulação do setor de saúde suplementar.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. A síndrome de Asherman cursa com teste
da progesterona negativo, pois representa uma

causa de amenorreia uterovaginal. Marque a
alternativa que está de acordo com a sua
etiopatogenia:
a. A anovulação crônica por fibrose da
cápsula ovariana.
b. O uso prolongado de anticoncepcional
hormonal oral.
c. A
inibição
da
liberação
de
gonodotrofinas hipofisárias.
d. A destruição da membrana basal em
curetagem excessiva.
e. O uso abusivo do ácido tricloroacético
no tratamento de HPV.
22. De acordo com a resolução do Conselho
Federal de Medicina no 1.957/2010, o número
máximo de embriões que podem ser
transferidos para a cavidade uterina em uma
mulher de 38 anos submetida à fertilização in
vitro é:
a.
b.
c.
d.
e.

1.
2.
3.
4.
5.

23. M.T.N, 82 anos, portadora de Hipertensão
Arterial Sistêmica de difícil controle e
Cardiopata grave, é atendida em consulta de
emergência pelo ginecologista de sua filha,
com queixa de sensação de "bola" na vagina.
O exame ginecológico mostra prolapso uterino
total. Marque a alternativa que representa a
MELHOR indicação cirúrgica para o caso:
a.
b.
c.
d.
e.

Marshall-Marchetti-Krantz.
Manchester.
Burch.
Richardson.
Le Fort.

24. Coryna, 38 anos, G2P2A1, utiliza o Sistema
Intrauterino (SIU) liberador de levonorgestrel
com método contraceptivo, e comparece à
consulta
ginecológica
com
laudo
colpocitológico recente de “atipias de
significado indeterminado, não sendo possível
afastar lesão de alto grau”. De acordo com as
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diretrizes do Ministério da Saúde, qual é a
conduta subsequente recomendada?
b.
a. Repetir a citologia em 6 meses.
b. Manter o rastreamento anual de rotina, pois
é um achado comum em usuárias de SIU.
c. Estrogenioterapia por duas semanas,
seguida de nova coleta da citologia.
d. Submetê-la à colposcopia e realizar biópsia
dirigida na constatação de lesão.
e. Indicar conização a frio diagnóstica e
eventualmente terapêutica, devido ao alto
risco de lesão invasora.
25. Jaqueline tem 39 anos e deseja gestar.
Para tanto, é necessário avaliar a reserva
ovariana, realizando-se preferencialmente a
dosagem de:
a.
b.
c.
d.
e.

Estradiol.
LH.
FSH.
Progesterona.
Prolactina.

26. G.M.F, 14 anos, voltava do colégio, quando
foi vítima de violência sexual há duas horas.
Foi o primeiro intercurso sexual dela.Neste
contexto, qual das alternativas abaixo NÃO
constitui uma conduta aceitável para o caso?
a.
b.
c.
d.

Notificação compulsória ao SINAN.
Notificação ao conselho tutelar.
Prescrever o método de levonorgestrel.
Iniciar profilaxia de doenças virais e não
virais.
e. Encaminhar à delegacia para lavrar o
boletim de ocorrência policial.
27. R.A.M, 42 anos, GIVPIV, referia
sangramento vaginal irregular e de volume
aumentado há seis meses. Foi submetida à
histeroscopia com biópsia dirigida que
evidenciou hiperplasia endometrial complexa
com atipia. A dosagem de FSH no terceiro dia
do ciclo foi de 7. Qual é a recomendação
terapêutica para este caso?
a. Introdução

de

Sistema

Intrauterino

c.

d.

e.

Liberador de Levonorgestrel até a
menopausa definitiva.
Ablação endometrial por histeroscopia, pois
a paciente está em idade próxima à
menopausa.
Curetagem fracionada de prova para obter
uma maior representação tecidual do
endométrio.
Histerectomia
total
abdominal
com
preservação de ovários caso a congelação
endometrial seja negativa para neoplasia.
Histerectomia
total
abdominal
e
anexectomia bilateral mesmo que a
congelação endometrial seja negativa para
neoplasia.

28. G.R.S. procura atendimento por úlcera
dolorosa no grande lábio vulvar esquerdo, de
fundo sujo, “em espelho”, com adenopatia
inguinal ipsilateral com supuração por orifício
único. Qual é a principal hipótese diagnóstica?
a.
b.
c.
d.
e.

Cancro mole.
Linfogranuloma venéreo.
Donovanose.
Cancro duro.
Herpes genital.

29.
Menopausa
tardia,
tabagismo,
multiparidade, primeiro parto a termo após os
35 anos e antecedente pessoal de doença
sexualmente
transmissível
podem
ser
considerados fatores de risco para os cânceres
dos seguintes órgãos, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

Mama, colo uterino, colo uterino, mama e
vulva.
Mama, vagina, endométrio, colo uterino e
colo uterino.
Endométrio, mama, mama, colo uterino e
vulva.
Endométrio, colo uterino, endométrio, colo
uterino e colo uterino.
Mama, colo uterino, endométrio, colo
uterino e mama.

30. M.S.P, 52 anos, menopausa aos 48 anos,
está em uso de terapia hormonal há 3 anos. Foi
submetida à mamografia cujo laudo foi BIRADS 0. A conduta subsequente deve ser:
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a) Repetir mamografia em 6 meses.
b) Repetir mamografia em um ano.
c) Tranquilizar a paciente e retorno para
exame ginecológico anual.
d) Complementar a propedêutica.
e) Encaminhar para realização de core
biópsia.
31. A artéria da vascularização pélvica que é
ramo direto da artéria aorta é a:
a)
b)
c)
d)
e)

Ovariana.
Uterina.
Vaginal.
Glútea superior.
Obturatória.

32. A descarga papilar fisiológica caracteriza-se
por ser:
a) Não espontânea, multiductal, unilateral e
serosa.
b) Espontânea,
uniductal,
bilateral
e
esverdeada.
c) Espontânea, multiductal, unilateral e
translúcida.
d) Não espontânea, multiductal, bilateral e
multicolorida.
e) Provocada por expressão, uniductal,
unilateral e serosa.
33. Qual das medicações citadas nas
alternativas pode causar incontinência urinária
de esforço como efeito colateral?
a)
b)
c)
d)
e)

Tolterodina.
Oxibutinina.
Prazosin.
Diclorfeniramina.
Imipramina.

34. Marque a alternativa que apresenta o
agente
etiológico
mais
frequentemente
encontrado nas lesões intraepiteliais de alto
grau (NIC 2 e NIC 3) e mais associado ao
carcinoma escamoso invasivo do colo uterino:
a) Papilomavírus humano 6.

b)
c)
d)
e)

Papilomavírus humano 11.
Papilomavírus humano 18.
Papilomavírus humano 16.
Parvovírus.

35. São consideradas condições
aplicabilidade do fórcipe, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

para

Dilatação cervical total.
Membranas amnióticas rotas.
Cabeça insinuada.
Peso fetal estimado inferior a 3,5 Kg.
Saber a variedade de posição.

36. A velocidade máxima que o sangue fetal
atinge durante a sístole ventricular na artéria
cerebral média é uma ferramenta muito útil na
avaliação de fetos de mães isoimunizadas. Em
fetos anêmicos esperamos encontrar a
velocidade máxima sistólica deste vaso:
a)
b)
c)
d)
e)

Aumentada.
Diminuída.
Igual a zero.
Normal.
Reversa.

37. Primípara de 36 anos inicia pré-natal com
10 semanas de gestação e deseja saber sobre
os exames que pode realizar neste momento,
pois está preocupada com o risco de seu feto
ser portador de alguma cromossomopatia.
Além da ultrassonografia quais outros exames
não invasivos podem ser utilizados neste
momento?
a)
b)
c)
d)
e)

Biópsia de vilo corial.
Dosagem de hCG fração livre e PAPP-A.
Dosagem de hCG fração livre, estriol e
PAPP-A.
Dosagem de hCG fração livre, estriol,
inibina ealfafetoproteina.
Dosagem de hCG fração livre, estriol e
alfafetoproteina.

38. Puérpera retorna no 6o dia após cesariana
com queixa de febre persistente há 3 dias. As
mamas não apresentavam alterações, o
abdome era discretamente doloroso à palpação
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do hipogástrio e o útero era palpável na cicatriz
umbilical. A cicatriz cirúrgica não exibia
alterações, colo uterino estava pérvio e os
lóquios eram vermelhos.Qual é o provável
diagnóstico e o principal fator de risco para o
evento?
a) Morbidade febril puerperal e amniorrexe
por mais de 12 horas.
b) Endometrite e cesariana.
c) Tromboflebite pélvica séptica e amniorrexe
por mais de 12 horas.
d) Tromboflebite pélvica séptica e cesariana.
e) Puerpério fisiológico, pois é normal o
encontro de febre até o final da primeira
semana.
39. Mulher de 36 anos comparece ao pré-natal
com 10 semanas de gravidez com resultados
de exames iniciais que evidenciam glicemia de
jejum de 90 mg/dl. Baseando-se nos critérios
utilizados pelo Ministério da Saúde em seu
manual de 2012,qual deve ser a conduta
recomendada?
a) Repetir a glicemia de jejum imediatamente,
e caso novamente acima de 85 mg/dl,
confirma- se diabetes gestacional.
b) Realizar imediatamente curva glicêmica
para confirmar diabetes gestacional.
c) Iniciar dieta e repetir a glicemia de jejum
em 15 dias. Caso maior que 95 mg/dl,
instituirinsulinoterapia.
d) Iniciar dieta e realizar TOTG 75 g com 24
semanas de gestação.
e) Realizar TOTG 75 g entre 24 e 28 semanas
e caso apresente alteração em dois dos
três resultados padronizados(95 mg/dl no
jejum)/180 mg/dl uma hora após a
glicose/155 mg/dl duas horas após a
glicose),
confirma-se
o
diabetes
gestacional.
40. Em relação à episiotomia médio-lateral,
pode-se afirmar que a episiotomia mediana:
a)
b)
c)
d)

Provoca mais lacerações de 3o grau.
Possui pior resultado estético.
Provoca maior sangramento.
Lesa mais grupamentos musculares.

e)

Causa mais dispareunia.

41. Senhorita, 27 anos de idade, queixa-se que
de 3 a 5 dias antes de menstruar sente-se
muito irritada, ansiosa, chora facilmente, os
tornozelos incham e as mamas ficam
dolorosas. Sobre a Tensão Pré Menstrual
(TPM) analise as afirmações abaixo.
I. A deficiência de magnésio e vitamina B
acarreta na diminuição da síntese do ácido
gama aminobutírico. II. A progesterona
produzida pelo corpo lúteo é competidora
inibidora de mineralocorticoides e também
estimula a monoaminoxidase.
III. A TPM apresentada por esta paciente é dos
tipos H e D.
IV. O estrógeno retém sódio e aumenta
catecolaminas no sistema nervoso central.
V. Uma opção terapêutica para esta paciente
seria a indicação de anticoncepcional hormonal
oral
combinado
monofásico,
com
o
progestágeno dienogest que possui excelente
ação diurética. A seguinte alternativa
contempla o solicitado no enunciado:
a)
b)
c)
d)
e)

I,IIeIV
I,IIIeV
IeV
IIeIV
III,IVeV

42. Mãe acompanha filha de 13 anos à
consulta. Diz-lhe estar preocupada porque sua
filha ainda não menstruou e a filha mais velha,
hoje com 15 anos de idade, menstruou pela
primeira vez aos 11 anos. Ao exame físico a
estatura era de 151,2 centímetros e peso 44,3
quilogramas; mamas no estágio M2 de Tanner
e em genitais externos observou-se pilificação
no estágio P2 de Tanner, grandes e pequenos
lábios normais, hímen perfurado e íntegro. O
início normal da puberdade feminina é marcado
por vários eventos. Entre eles é correto afirmar:
I. O LH liga-se a seu receptor na célula da teca
do
folículo
primário
estimulando
a
esteroidogênese estrogênica.
II. A Kisspeptina é um peptídio codificado pelo
gene KISS-1 e que se liga a um receptor
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acoplado à proteína G, o GPR54. O GPR54
tem um papel sinalizador no hipotálamo,
regulando o processamento ou secreção do
GnRH.
III. O aumento de androgênio no líquido
folicular e células da granulosa dos folículos
primários recrutados aumenta a ativina, que por
sua vez bloqueia o receptor de FSH.
IV. O recrutamento de folículos primários tem
início por estímulo de gene FMR1.
V. O Insulin Grouth Like Factor (IGF) pode
estimular a esteroidogênese nas células da
granulosa do folículo terciário.
A seguinte alternativa contempla o solicitado no
enunciado:
a)
b)
c)
d)
e)

I,IIeIV.
II,IIIeIV.
IIeIV.
IIeV.
IIIeIV.

43. Com relação ao estadiamento e índice
prognóstico de acordo com o AJCC das
neoplasias trofoblásticas gestacionais, assinale
a incorreta.
a) Estádio I: persistência de beta-hCG
elevado e doença confinada ao útero.
b) Estádio II: doença além do útero, mas
limitada à pelve (ovário, tuba uterina,
vagina).
c) Estádio III: metástases pulmonares com ou
sem envolvimento uterino, vaginal ou
pélvico.
d) Estádio IV: outros sítios de doença
metastática (cérebro, fígado, rim, trato
gastrointestinal).
e) Estádio IV: metástases pulmonares,
cérebro, fígado, rim e trato gastrointestinal.
44. O estadiamento do câncer de colo de útero
preconizado
pela
FIGO
tem
sido
tradicionalmente realizado com exames de
custo baixo, considerando-se as condições
sociais dos locais de maior incidência. Assim
sendo, assinale a alternativa que considere
como não adequada.

a) A detecção de linfonodos para-aórticos
com
o
uso
de
tomografia
computadorizada tem sensibilidade em
torno de 35% e especificidade de cerca
de 90%.
b) B) A ressonância nuclear magnética
oferece os mesmos detalhes que a
tomografia computadorizada em termos
de definição de estadiamento, tamanho
da lesão primária e linfonodomegalia.
c) C) A ultrassonografia parece ter uma
boa acurácia em detectar tamanho do
tumor, grau da profundidade da invasão
estromal e invasão parametrial como
parte da avaliação pré-operatória na
doença precoce, sendo comparável à
ressonância nuclear magnética segundo
estudo prospectivo que avaliou 209
pacientes [Gynecol Oncol 128:449,
2013].
d) D) O impacto do exame por PET-TC
para recomendação de rotina no
estadiamento em doença de estádios
precoces é limitado e incerto na doença
localizada de estádios até IB1.
e) E) A cistoscopia e a retossigmoidoscopia
são importantes no estadiamento, mas
somente em pacientes que apresentem
sinais sugestivos de invasão de bexiga
ou reto nos exames de imagem.
45. Com relação a Síndrome HELLP, assinale
a INCORRETA.
a) É uma entidade clínica exclusiva dos
quadros de eclampsia.
b) Caracteriza-se por um conjunto de sinais e
sintomas associados à hemólise, elevação
das enzimas hepáticas e plaquetopenia.
c) Foi inicialmente descrito por Louis
Weinstein, em 1982.
d) A incidência nos quadros de eclampsia é
de 11%.
e) Ocorre incidência de mortalidade materna
em até 24% dos casos.

46. Com relação à rotura prematura das
membranas ovulares, assinale a incorreta.
a) A
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b)

c)

d)

e)

clinicamente em aproximadamente 20%
dos casos.
A sensibilidade dos testes baseados no pH
vaginal é extremamente elevada, variando
entre 96% e 99%.
Em sua forma espontânea tem incidência
de aproximadamente 5%, sendo associada
a um terço dos partos prematuros.
Em casos de dúvidas de haver ocorrido,
após realização do exame clínico, podemse usar testes que verifiquem a mudança
do pH vaginal.
Consensualmente, é aquela que ocorre
espontaneamente
nas
membranas
coriônica e amniótica, comprovadamente
antes do início do trabalho de parto.

47. São indicações para o aconselhamento
genético da gestante, Exceto:
a) Abortamento habitual.
b) Pais com translocações balanceadas.
c) Idade materna avançada (= ou > de 45
anos).
d) Filho anterior com cromossomopatia e/ou
doença gênica.
e) Testes pré-natais alterados: translucência
nucal
aumentada,
alteração
à
ultrassonografia
morfológica
e
rastreamento bioquímico anormal.
48. Qual das alternativas abaixo contêm o tipo
histológico mais comum de câncer de
endométrio e dois fatores de risco para essa
neoplasia?
a) Carcinoma espinocelular; obesidade e
infertilidade
b) Carcinoma espinocelular; obesidade e
hipertensão arterial
c) Adenocarcinoma
endometrioide;
hipertensão arterial e uso crônico de
anticoncepcional hormonal oral combinado.
d) Adenocarcinoma endometrioide; obesidade
e nuliparidade
e) Adenocarcinoma endometrioide; terapia
hormonal estrogênica e multiparidade

sua primeira consulta de pré- natal: FTA-Abs
positivo, VDRL 1:64. Com relação a este caso,
é errado afirmar:
a)

b)
c)

d)
e)

Durante a gestação, a droga de escolha
para tratamento é o estearato de
eritromicina.
É caso de notificação compulsória.
Deve ser tratado com Penicilina G
Benzatina 2.400.000 UI, pela via
intramuscular, três doses com intervalo
semanal.
O parceiro deve ser tratado.
O controle do tratamento e cura é
realizado com VDRL mensal.

50. Assinale a afirmativa correta em relação à
vitalidade fetal:
a) Diante de hipóxia intrauterina, ocorre
vasodilatação do território renal do feto
para favorecer a produção de hormônios
mineralocorticoides.
b) A diminuição dos índices de resistência da
artéria cerebral média fetal indica
insuficiência placentária grave e resolução
da gestação.
c) A centralização hemodinâmica fetal prioriza
a perfusão miocárdica, cerebral e adrenal.
d) O volume de líquido amniótico é marcador
agudo útil no acompanhamento das
gestações complicadas por diabetes
mellitus.
e) A ocorrência de desaceleração precoce
(DIP tipo I), no traçado cardiotocográfico
intraparto, indica estágios precoces do
sofrimento fetal.
RASCUNHO

49. Gestante de 15 semanas apresenta o
seguinte resultado de sorologia para sífilis em
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