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

Nome

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

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I

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

Veríssimo e o Natal
Crônica do Natal (de novo)

QUESTÃO 01

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

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

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

QUESTÃO 03
Na frase “Mas porque podem fazer isso sem remorso.” O
conectivo “mas” representa uma ideia
a)
b)
c)
d)
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contrária.
explicativa.
causal.
conclusiva.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 08

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

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

construtivo.
Imagético.
Inovador.
caricaturado.

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

QUESTÃO 05

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

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

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

paráfrase.
alusão.
referência.
paródia.

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

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

QUESTÃO 09

I.

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

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

Marque a opção CORRETA:
a)
b)
c)
d)

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

QUESTÃO 10

QUESTÃO 07
Fazendo um paralelo entre o subtítulo Crônica do Natal

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

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

adição.
conclusão.
explicação.
condição.

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

QUESTÃO 11

QUESTÃO 13

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

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

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

descompromissada.
aleatória.
crítica.
ideológica.

paráfrase.
Ironia.
metonímia.
hipérbole.

QUESTÃO 14

QUESTÃO 12

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

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

a)
b)
c)
d)

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

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

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

TEXTO III

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

“Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de
que um amador solitário construiu a Arca. Um grande
grupo de profissionais construiu o Titanic”.
(Luis Fernando Veríssimo (in) http://pensador.uol.com.br).
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QUESTÃO 18

Conhecimentos Específicos

A osteoporose tem se tornado um dos maiores problemas
de saúde pública do mundo e está relacionada com o desenvolvimento econômico e o aumento da expectativa de
vida. Em relação à osteoporose, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:

QUESTÃO 16
O sangramento uterino anormal é um dos principais motivos de procura por atendimento ginecológico. Sobre esta
condição, assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.
(
(
(
(
(

a) A prevenção da osteoporose começa na infância e
compreende hábitos de vida saudáveis que assegurem um alto pico de massa óssea na segunda década
de vida.
b) A maior parte da perda óssea ocorre durante os primeiros cinco anos pós-menopáusicos, indicando a
reposição hormonal para todas as mulheres neste período.
c) A densitometria óssea deve ser considerada nas mulheres com 65 anos de idade ou mais e naquelas na
pós-menopausa com fatores de risco adicionais para
osteoporose.
d) A terapia de reposição hormonal, pelo efeito do estrogênio, é eficaz na redução do risco de fraturas da
coluna vertebral e fêmur, em mulheres na pós-menopausa.

) É considerado anormal ciclos menstruais regulares
de 35 dias, com duração de 7 dias e com uma perda de volume sanguíneo de 60 mL .
) O sangramento uterino é o principal sintoma do carcinoma uterino.
) Sangue menstrual com coágulos, anemia e aumento da duração do ciclo menstrual, sugerem sangramento uterino anormal.
) A presença de miomas exclui a origem disfuncional
de um sangramento.
) Apesar de ser bastante específica, a ultrassonografia transvaginal tem sensibilidade em torno de 50%
na detecção de doença endometrial na pós-menopausa, tendo como corte a espessura de 5 mm.

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

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

QUESTÃO 19
Paciente de 29 anos de idade com relato de corrimento
vaginal amarelado e com odor fétido. Apresentou histórico
de múltiplos parceiros no último ano, com coito desprotegido, mas negou doenças sexualmente transmissíveis
no passado. Realizado exame especular que evidenciou
corrimento vaginal amarelado moderado, com parede vaginal sem sinais inflamatórios. O colo uterino estava sem
muco ou pus, íntegro e com teste de iodo negativo. Ao
toque vaginal não foram observadas massas ou dor à manipulação do colo. Teste de pH, de aminas e microscopia
não disponíveis. Considerando a abordagem síndrome
das Doenças Sexualmente Transmissíveis, deve ser oferecido à paciente o seguinte tratamento:

QUESTÃO 17
Sobre o câncer genital feminino todas as alternativas estão corretas, EXCETO:
a) O rastreamento de câncer de endométrio deve ser
considerado em mulheres que apresentam fatores de
risco, tais como, obesidade, menopausa tardia e história prévia de hiperplasia de endométrio.
b) A presença de cistos ovarianos heterogêneos, com
papilas nas paredes internas e septos com mais de
0,3 cm de espessura à ultrassonografia pélvica sugerem câncer ovariano, neoplasia que tem sua incidência aumentada com a idade e cujo rastreamento
com marcadores tumorais não está recomendado na
população geral.
c) A infecção pelo HPV, o tabagismo e a má higiene são
alguns dos fatores de risco para o câncer de vulva,
quarta neoplasia mais comum do trato genital feminino no Brasil.
d) A neoplasia trofoblástica gestacional é uma causa
rara de câncer genital e tem alta sensibilidade à quimioterapia. O B-HCG é um marcador específico deste
tumor.

a) Penicilina G benzatina 1,4 milhões de unidades intramuscular e azitromicina 1 grama via oral em doses
únicas.
b) Ceftriaxona 250 mg intramuscular e azitromicina 1
grama via oral em doses únicas.
c) Secnidazol 2 gramas via oral em dose única.
d) Azitromicina 1 grama via oral em dose única; metronidazol 500 mg via oral de 12 em 12 horas por sete dias
e fluconazol 150 mg em dose única.
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 23

Visando à interrupção na cadeia de transmissão e a prevenção da recorrência das Doenças sexualmente transmissíveis (DST), todas as condutas estão corretas após o
diagnóstico de uma DST, EXCETO:

Com relação à dor pélvica aguda, marque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso.
(

a) Oferecer à paciente exames de anti-HIV, VDRL e sorologias para hepatites virais sexualmente transmissíveis.
b) Encorajar a paciente a comunicar a todos os seus
parceiros sexuais dos últimos seis meses, para que
possam ser atendidos e tratados.
c) Oferecer vacinação contra hepatite B.
d) Oferecer preservativos à paciente, orientando sobre
as técnicas de uso.

(
(
(

) Ligadura tubária, endometriose e uso de dispositivo intrauterino são fatores de risco para gravidez
ectópica.
) O tratamento da endometrite é sempre hospitalar.
) Os agentes etiológicos mais comuns da Doença inflamatória pélvica são a Neisseria gonorrohoeae e
o Ureaplasma urealyticum.
) Pacientes com dispositivo intrauterino que apresentam doença inflamatória pélvica, devem ter o
dispositivo retirado no final do tratamento.

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

QUESTÃO 21
Os fatores de risco do câncer de colo uterino estão relacionados com a pobreza, desinformação e pouco acesso a controles periódicos, o que explica a alta frequência
deste tumor nos países em desenvolvimento. Sobre o
manejo das lesões no colo uterino, assinale a alternativa
INCORRETA:

a)
b)
c)
d)

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

QUESTÃO 24

a) Lesões de baixo grau totalmente visíveis, que atingem
menos de um quadrante do colo em pacientes com
possibilidade de acompanhamento rigoroso podem
ser acompanhadas de forma conservadora por dois
anos.
b) Não existem diferenças significativas entre as técnicas excisionais quanto à eficácia no tratamento das
lesões intraepiteliais, qualquer que seja o grau.
c) A conização com cirurgia de alta frequência está bem
indicada para tratamento das lesões de alto grau; nos
casos com diagnóstico cito-histológico discordante ou
naqueles com extensão endocervical da lesão.
d) A conização com bisturi frio está contraindicada para o
tratamento do carcinoma microinvasor, independentemente do acometimento de espaços vasculares.

A mamografia é o exame de eleição para o rastreamento do câncer de mama. Sobre o sistema de informação
BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System),
todas as alternativas estão corretas, EXCETO:
a) A categoria “0” sugere avaliação adicional de imagem,
que pode ser por ultrassonografia ou outros métodos.
b) As categorias 1 e 2 tem risco aproximado para câncer
de zero e 2%, respectivamente.
c) Na categoria 3 os achados são provavelmente benignos, mas recomenda-se uma avaliação mais precoce.
d) Na categoria 5 o risco para câncer é maior ou igual a
90%.
QUESTÃO 25

QUESTÃO 22

Com relação ao manejo da Síndrome dos ovários policísticos, assinale a alternativa INCORRETA:

Sobre a histeroscopia, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A combinação de ciproterona com etinil-estradiol acarreta a supressão do hiperandrogenismo com a melhora dos sintomas.
b) A espironolactona na dose de 50 a 200mg/dia tem
ação antiandrogênica, podendo ser utilizada na Síndrome dos ovários policísticos.
c) A metformin melhora a resistência a insulina das portadoras da Síndrome dos ovários policísticos, mas
não está associada com o aumento da ovulação.
d) Nas pacientes que tem vida sexual ativa e que não
desejam engravidar o uso de anticoncepcionais está
indicado.

a) Nos casos de perfuração uterina durante a histeroscopia diagnóstica, uma laparotomia ou laparoscopia é
necessária nas primeiras 3 horas.
b) Dentre as complicações da histeroscopia diagnóstica,
a embolia gasosa é a mais temida.
c) A histeroscopia cirúrgica é o tratamento de eleição
para exérese de pólipos endocervicais ou endometriais.
d) As principais indicações da histeroscopia diagnóstica
são o sangramento uterino anormal e a avaliação de
pacientes inférteis.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 28

A detecção de fatores de risco que possam alterar o equilíbrio da gravidez é um dos principais objetivos do acompanhamento pré-natal. Com relação ao acompanhamento
pré-natal, assinale a alternativa CORRETA:

Sobre o uso de medicamentos na gravidez, associe as
sequências:
sequência 1
1. Tetraciclinas
2. Anti-inflamatórios não-esteróides
3. Anticonvulsivantes
4. Diazepam
5. Sulfonamidas

a) O exame de VDRL deve ser solicitado na primeira
consulta e repetido no terceiro trimestre se negativo.
b) O teste anti-HIV deve ser oferecido trimestralmente
para pacientes que se enquadram em alguma situação de risco para Doenças sexualmente transmissíveis.
c) O rastreamento de diabetes somente é realizado entre 24 e 28 semanas de gravidez.
d) A ultrassonografia morfológica fetal está indicada entre 22 a 24 semanas de gestação por alterar a mortalidade materna e perinatal.

sequência 2
(
) Uso no terceiro trimestre pode levar à hipertensão
pulmonar primária no recém-nascido pela constrição do ducto arterioso.
(
) Associado à depressão respiratória e síndrome de
abstinência em neonatos.
(
) Uso no segundo e terceiro trimestres pode causar
uma coloração amarelo-escura nos dentes dos filhos das gestantes expostas.
(
) Uso no período periparto pode causar icterícia e
anemia hemolítica.
(
) Considerado teratógeno potencial, mas seu uso se
justifica pelo risco da interrupção do tratamento.

QUESTÃO 27

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

Com relação à hipertensão arterial na gravidez, analise
as afirmativas:

a)
b)
c)
d)

I.

Hipertensão arterial que surge antes da vigésima
quarta semana de gravidez ou que persiste além da
sexta semana após o parto é classificada como hipertensão arterial crônica.
II. Na síndrome de HELLP observa-se bilirrubinas ≥ 1,2
mg/dL; desidrogenase láctica ≥ 600U/L; transaminase
glutâmico-oxalacética ≥ 70 U/L; plaquetas < 100.000/
mm3 e presença de hemácias fragmentadas no sangue periférico.
III. A conduta na pré-eclâmpsia grave é: internação hospitalar; monitorização fetal; rastreamento de HELLP
síndrome e insuficiência renal; correção da emergência hipertensiva; administração de sulfato de magnésio e interrupção da gestação após 48 horas de corticoterapia.

QUESTÃO 29
Sobre a assistência ao trabalho de parto assinale (V) para
Verdadeiro e (F) para Falso.
(
(
(

(

Marque a opção correta:
a)
b)
c)
d)

3, 4, 5, 2, 1.
2, 4, 5, 1, 3.
2, 3, 5, 1, 4.
2, 4, 1, 5, 3.

) O uso de critérios diagnósticos claros da fase ativa de trabalho de parto reduz o uso de ocitocina e
analgesia.
) O uso de enema opaco não é recomendado de rotina porque não há evidências que sua prática reduz
o risco de infecção materna ou fetal.
) A aminiotomia reduz a duração do trabalho de parto
e deve ser realizada uma hora após a admissão se
não houver progressão da dilatação do colo de pelo
menos 1 cm.
) A episiotomia deve ser realizada seletivamente e
de preferência deve ser médio-lateral.

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

As afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas a afirmativa III está correta.

a)
b)
c)
d)
8

V, V, V, V.
F, V, V, F.
V, F, F, V.
F, V, F, V.
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QUESTÃO 30
Para prevenção da transmissão vertical do Vírus da imunodeficiência humana (HIV) todas as condutas são adequadas, EXCETO:
a) Indicar cesariana eletiva se a carga viral após a 34a
semana for ≥ a 500 cópias/mL.
b) Iniciar a terapia anti-retroviral tripla a partir da 14a semana de gestação.
c) Administrar Zidovudina intravenosa a todas as mães
HIV positivas no momento do parto.
d) Aconselhar as mães HIV positivas a não amamentarem seus filhos desde o nascimento.
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