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AT E N Ç Ã O
O Caderno de Questões contém 40 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).
1. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo.

Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
2. A prova objetiva terá duração de 3 horas, incluídos neste tempo o preenchimento do Cartão de Respostas.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde corretamente a cada uma delas. O
Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e
a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição de Cartão de Respostas, por
erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço
correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, com falta de nitidez, com mais de uma opção assinalada e as
emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do
coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados do seu efetivo início,
sem levar o Caderno de Questões.
7. O candidato só poderá levar o próprio Caderno de Questões faltando uma hora para o término do horário da prova, conforme
Edital do Concurso.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de Questões.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
11. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça o documento de identidade e seus demais
pertences.
12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será afixado no mural da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e
disponibilizado no site www.concursofec.uff.br, na data estabelecida no Cronograma Previsto.
BOA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.
Terras do sem-fim
Jorge Amado

Os homens vão recuando. Levaram horas, dias e noites,
para chegar até ali. Atravessaram rios, picadas quase
intransitáveis, fizeram caminhos, calçaram atoleiros, um foi
mordido de cobra e ficou enterrado ao lado da estrada recémaberta. Uma cruz tosca, o barro mais alto era tudo que
lembrava o cearense que havia caído. Não puseram o seu
nome, não havia com que escrever. Naquele caminho da terra
do cacau aquela foi a primeira cruz das muitas que depois
iriam ladear as estradas, lembrando homens caídos na
conquista da terra. Outro se arrastou com febre, mordido por
aquela febre que matava até macacos. Se arrastando chegou
e agora ele também recua, a febre fá-lo ver visões
alucinantes. Grita para os demais:
- É o lobisomem...
Vão recuando. A princípio devagar. Passo a passo até
alcançar o caminho mais largo, onde são menos numerosos
os espinhos e os atoleiros. A chuva de junho cai sobre eles,
encharcando as roupas, fazendo-os tremer. Diante deles a
mata, a tempestade, os fantasmas. Recuam.
Agora chegam à picada, é uma corrida só, atingirão as
margens do rio onde uma canoa os espera. Quase respiram
aliviados. O que vai com febre já não sente a febre. O medo
dá-lhe uma nova força ao corpo alquebrado.
Mas diante deles, parabélum¹ na mão, o rosto contraído
de raiva, está Juca Badaró. Também ele estava ante a mata,
também ele viu os raios e ouviu os trovões, escutou o miado
das onças e o silvo das cobras, também seu coração se
apertou com o grito agourento do corujão. Também ele sabia
que ali moravam as assombrações. Mas Juca Badaró não via
na sua frente a mata, o princípio do mundo. Seus olhos
estavam cheios de outra visão.Via aquela terra negra, a
melhor terra do mundo para o plantio do cacau. Via na sua
frente não mais a mata iluminada pelos raios, cheia de
estranhas vozes, enredada de cipós, fechada nas árvores
centenárias, habitada de animais ferozes e assombrações.
Via o campo cultivado de cacaueiros, as árvores dos frutos de
ouro regularmente plantadas, os cocos maduros, amarelos.
Via as roças de cacau se estendendo na terra onde fora a
mata. Era belo. Nada mais belo no mundo que as roças de
cacau. Juca Badaró, diante da mata misteriosa, sorria. Em
breve ali seriam os cacaueiros, carregados de frutos, uma
doce sombra sobre o solo. Nem via os homens com medo,
recuando.
Terras do sem-fim. São Paulo: Círculo do livro.s.d.

1 - Pistola automática

2. Em: “Os homens vão recuando.” (1º§), constatamos que
a oração apresenta sujeito, o que NÃO se pode afirmar,
porém, do item:
A)
B)
C)
D)
E)

Existem muitos problemas naquela região.
Haverá sérios assuntos a serem discutidos.
Choveram bênçãos sobre nós.
Onde houveram os alunos tantos livros?
Poderão existir veículos para aluguel.

3. No trecho: “... a febre fá-lo ver visões alucinantes.”, o
pronome átono foi devidamente colocado, NÃO se podendo,
entretanto, verificar o mesmo na opção:
A)
B)
C)
D)
E)

Quando referiam-se a mim, acenavam.
Dir-se-ia que estavam emocionados.
Nunca nos auxiliariam tanto.
Iam emprestar-lhe o material.
Em se tratando do assunto em pauta, nada disseram.

4. Na passagem: “Via o campo cultivado...” (5º§), a regência
verbal está de acordo com as normas gramaticais vigentes, o
que NÃO se verifica em:
A)
B)
C)
D)
E)

O jogo não lhe agradou.
Comuniquei-lhe o incidente.
Cumprimentei-lhe com efusão.
Perdoei-lhe, Paulo!
Redigimos-lhe uma carta.

5. Em: “...as árvores dos frutos de ouro...” (5º§), a
expressão em negrito apresenta, respectivamente, a classe
gramatical e a função sintática de:
A)
B)
C)
D)
E)

locução adverbial / adjunto adverbial de modo;
locução adjetiva / complemento nominal;
locução prepositiva / adjunto adnominal;
locução prepositiva / complemento nominal;
locução adjetiva / adjunto adnominal.

6. No trecho: “Em breve ali seriam os cacaueiros...” (5º§), a
concordância verbal está correta, mas isso NÃO acontece na
alternativa:
A)
B)
C)
D)
E)

Apresentaram-se o pai e o filho.
Cada um dos responsáveis responderão por seus atos.
Deverão haver livros naquela estante.
Vinte por cento da população participou do debate.
Abraços, beijos, saudações, nada o fez recuar.

1. O texto lido retrata fundamentalmente:
A) Trabalhadores de uma fábrica, cuja matéria-prima era o
cacau, que enfrentavam um terrível temporal, até
chegarem ao seu local de trabalho.
B) A rebelião de um grupo de trabalhadores que reivindicava
participação nos lucros do comércio de cacau no Estado
da Bahia.
C) Uma marcha de trabalhadores braçais infrutífera, uma
vez que a terra da região não era propícia ao cultivo do
cacau.
D) O recuo dos lavradores assustados com a mata virgem,
inóspita e destruidora e a presença de Juca Badaró, o
patrão, que vislumbrava, apenas, o proveito econômico
que iria angariar com a exploração da mata.
E) O conflito travado entre os próprios trabalhadores por
terem objetivos diferentes no trabalho.

7. Em: “...os cocos maduros, amarelos.” (5º§), a
concordância nominal está de acordo com as normas
gramaticais vigentes, porém tal NÃO acontece em:
A)
B)
C)
D)
E)

Elas são pseudo-artistas.
Maria mesmo preparou o doce.
Lemos um e outro livro.
Elas estavam meio aborrecidas.
Compraram cinto e carteira vermelhos.

8. No trecho: “...agora chegam à picada,...” (4º§), o acento
indicativo da crase foi bem empregado, mas o mesmo NÃO se
pode afirmar em:
A)
B)
C)
D)
E)

Referiu-se àquilo com entusiasmo.
Esta é a obra à qual me referi.
Não foi esta a situação à que aludi.
Irei vê-la à uma hora.
Fui à cidade de Santos.

9. Em: “Seus olhos estavam cheios de outra visão.” (5º§), a
regência nominal está perfeita, o que NÃO se pode afirmar,
porém, da alternativa:
A)
B)
C)
D)
E)

Este poema não é acessível para todos.
João é bacharel de Direito.
A questão não estava compatível com a matéria.
Ele se manifestou conforme a situação.
Está temeroso de fracassar.

14. A opção que apresenta, pelo menos, um ERRO de grafia
é:
A)
B)
C)
D)
E)

obsessor / obcecado;
indução / compreenção;
excesso / exceção;
extremo / estremecer;
ascensão / extrema-unção.

15. No período: “Atravessaram rios, picadas...” (1º§), as
palavras em negrito desempenham uma função sintática
representada pela oração abaixo:
A)
B)
C)
D)
E)

Convém que fales mais baixo.
Parece que as chuvas virão mais cedo.
Pediu-me que enviasse os relatórios.
Necessitávamos de que nos dessem explicações.
Nossa vontade foi que partissem logo.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
10. No trecho: “Nem via os homens com medo, recuando.”
(5º§), a pontuação está correta, mas o emprego da pontuação
FERE as normas gramaticais vigentes em:

16. As habilitações propostas pela NOB 1996 para a gestão
do Sistema Estadual foram as seguintes:

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)
E)

11. Na passagem: “A princípio devagar.” (3º§), a palavra em
negrito está corretamente acentuada, pela mesma razão
gramatical que a da opção:

17. Segundo a NOB 1996, quando um município se organiza
e executa um conjunto de ações em Vigilância Sanitária que
produza resultado importante na melhoria da qualidade de
vida da população, ele poderá, então, receber em seu Fundo
Municipal de Saúde o recurso denominado:

“- Crianças, saiam daí!” exclamou a vizinha.
Ele sai agora; eu, logo mais.
Você estuda pintura; eu me dedico à tapeçaria.
E o poeta disse: “-A literatura, indubitavelmente, alimenta
o espírito.”
E) O Diretor da Secretaria de Transportes Urbanos,
concedeu-nos uma entrevista.

A)
B)
C)
D)
E)

elétrons;
bíceps;
país;
bênçãos;
júris.

Gestão Semi-Plena e Gestão Plena;
Gestão Avançada e Gestão Incipiente;
Gestão Parcial e Gestão Semi-Plena;
Gestão Avançada e Gestão Plena;
Gestão Incipiente e Gestão Parcial.

A) Piso Básico de Vigilância Sanitária.
B) Índice de Valorização do Impacto em Vigilância Sanitária.
C) Programa Desconcentrado de Ações de Vigilância
Sanitária.
D) Ações de Média e Alta Complexidade em Vigilância
Sanitária.
E) Índice de Valorização de Resultados.

12. O item em que se verifica ERRO no significado dos
elementos mórficos destacados é:
A)
B)
C)
D)
E)

ob (posição em frente) em obstar ;
per (intensidade) em perdurar;
a (negação) em anemia;
anfi (de um único lado) em anfiteatro;
apo (afastamento) em apocalipse.

13. Em: “...calçaram atoleiros...”(1º§), a palavra em negrito,
semanticamente, em relação ao verbo calçar (pôr sapatos) é:
A)
B)
C)
D)
E)

parônima;
sinônima;
antônima;
homônima;
parônima e sinônima.

18. Segundo a NOAS (2001-2002), o município que, de
acordo com a definição da estratégia de regionalização de
cada estado, apresente papel de referência para outros
municípios, em qualquer nível de atenção, recebe a
denominação de:
A)
B)
C)
D)
E)

Município Regional de Saúde.
Município sede.
Município pólo.
Município tipo módulo assistencial.
Município referência regional.

19. A NOAS (2001-2002) propôs instituir a Gestão Plena da
Atenção Básica Ampliada (GPAB-A), definindo como áreas de
atuação estratégicas mínimas as seguintes, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

controle da tuberculose;
eliminação da hanseníase;
controle da hipertensão arterial;
controle da diabetes mellitus;
saúde do idoso.

20. A Lei Orgânica da Saúde (LOS 8.080) se refere ao item
Recursos Humanos apresentando as seguintes estratégias,
EXCETO:
A) a valorização da dedicação exclusiva aos serviços do
Sistema Único de Saúde;
B) os serviços públicos que integram o Sistema Único de
Saúde (SUS) constituem campo de prática para ensino e
pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas
conjuntamente com o sistema educacional;
C) os cargos e funções de chefia, direção e
assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS), só poderão ser exercidos em regime de tempo
integral;
D) organização de um sistema de formação de recursos
humanos somente no nível de pós-graduação;
E) e l a b o r a ç ã o d e p r o g r a m a s d e p e r m a n e n t e
aperfeiçoamento de pessoal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Mulher de 23 anos comparece a ambulatório de
ginecologia com queixa de corrimento vaginal abundante,
com
odor fétido, com aspecto amarelo-esverdeado e
bolhoso. O exame que deve ser realizado para completar o
diagnóstico é:
A)
B)
C)
D)
E)

coloração pelo Gram;
cultura;
coprocitologia;
exame a fresco;
colposcopia.

22. Adolescente de 17 anos procura o ambulatório de
ginecologia, pois iniciou sua atividade sexual, entretanto não
deseja engravidar. Relata menarca aos 13 anos e ciclos
menstruais irregulares. Relata última menstruação há uma
semana. O médico, além de recomendar o uso de
preservativo (camisinha) para prevenção de DST, tem como
opção mais adequada para anticoncepção a seguinte
conduta:
A) prescrever contraceptivo oral combinado de baixa dose,
explicando detalhadamente a forma de utilização;
B) prescrever pílula do dia seguinte para que seja usada
após cada relação sexual;
C) p r e s c r e v e r m i n i p í l u l a ( q u e c o n t é m a p e n a s
progestogênios), explicando a forma de usar
detalhadamente;
D) recomendar o uso do diafragma pela paciente;
E) não prescrever método anticoncepcional, pois a paciente
é menor de idade.

23. A complicação mais freqüente na histerectomia
abdominal é:
A)
B)
C)
D)
E)

infecção;
hemorragia;
fístula vesicovaginal;
prolapso de cúpula vaginal;
incontinência urinária.

24. Os miomas que provocam maior sangramento uterino
são os seguintes:
A)
B)
C)
D)
E)

intersticiais;
subserosos;
intramurais;
submucosos;
subperitoniais.

25. A opção que apresenta uma causa de incontinência
urinária que pode ser tratada com anticolinérgicos é:
A)
B)
C)
D)
E)

hiporreflexia vesical;
incontinência urinária de esforço;
atonia de uretra;
ureter ectópico;
instabilidade do detrusor.

26. Mulher de 32 anos relata amenorréia há 8 meses.
Durante investigação diagnóstica, foi realizado teste de
progesterona com resultado negativo. Logo após, realizado
estímulo com estrogênio e progestrogênio, tendo então
apresentado sangramento. As dosagens de FSH e LH
mostraram níveis elevados. O diagnóstico adequado é:
A)
B)
C)
D)
E)

insensibilidade androgênica incompleta;
falência ovariana precoce;
disfunção tiroideana;
amenorréia hipotalâmica;
síndrome dos ovários policísticos.

27. Paciente de 28 anos de idade se queixa de dispareunia
profunda e dor retal que piora no período menstrual. Ao toque
vaginal, notam-se nodulações em fundo-de-saco posterior e
dolorosas. O método diagnóstico para o caso é:
A)
B)
C)
D)
E)

ultra-sonografia pélvica;
retossigmoidoscopia;
tomografia computadorizada da pelve;
histerosalpingografia;
laparoscopia.

28. A maior relação de câncer de colo uterino ocorre com dois
tipos principais de HPV que são:
A)
B)
C)
D)
E)

6 e 11;
31 e 33;
16 e 18;
16 e 47;
6 e 10.

29. Paciente de 56 anos, em terapia de reposição hormonal
há três anos, relata que, há quatro meses, vem apresentando
sangramento genital intermitente, em pequena quantidade.
Foi submetida à ultra-sonografia transvaginal, que revelou
endométrio com 9 mm de espessura. A conduta indicada é:
A)
B)
C)
D)
E)

histeroscopia com biópsia;
histerectomia total abdominal;
diminuição da dose de estrogênio;
controle ultra-sonográfico semestral;
observação clínica.

35. Na puberdade precoce isossexual verdadeira em
meninas deve-se empregar:
A)
B)
C)
D)
E)

dopamina;
oxibutinina;
estrogênios;
análogos do GnRH;
progestogênios.

30. Os locais mais comuns para o aparecimento de
metástases no caso de coriocarcinoma são:

36. Paciente de 22 anos procura atendimento médico
queixando-se de febre e dor pélvica, de forte intensidade há 6
dias. Foi solicitada ultra-sonografia que revelou presença de
massa complexa, sugestiva de abscesso tubo ovariano de 5
cm. A conduta adequada é:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

fígado, ossos, pulmão;
pulmão, vagina, ossos;
fígado, ossos, vagina;
pulmão, vagina, pelve;
fígado, pulmão, cérebro.

31. A pesquisa de anticorpos anti-HIV deve ser solicitada em
casos de:
A)
B)
C)
D)
E)

endometriose pélvica;
abortamento de repetição;
doença inflamatória pélvica por gononococo;
episódio de vaginose bacteriana;
condiloma acuminado recorrente após tratamento.

32. Paciente infértil, com 34 anos de idade, apresenta
hidrossalpinge bilateral, vista na laparoscopia. A conduta
adequada é:
A)
B)
C)
D)
E)

não fazer nada;
hidrotubação;
salpingólise bilateral;
plástica tubária bilateral;
salpingectomia bilateral.

33. O agente etiológico da sífilis é:
A)
B)
C)
D)
E)

neisseria gonorrhoeae;
chlamydia trachomatis;
herpes simples tipo 2;
treponema pallidum;
trichomonas vaginalis.

34. Nos casos de tumor de ovário, a opção que contém um
critério que prevê maior chance de malignidade é:
A)
B)
C)
D)
E)

ascite hemorrágica;
cápsula íntegra;
unilateralidade;
bilateralidade;
hipoecogenicidade a USG.

culdotomia;
laparotomia;
laparoscopia;
antibioticoterapia;
sintomáticos.

37. Mulher de 46 anos apresenta nódulo mamário e descarga
papilar sanguinolenta em mama esquerda. Ela deve ser
submetida inicialmente à seguinte conduta:
A)
B)
C)
D)
E)

mamografia e ultra-sonografia;
nodulectomia;
ultra-sonografia e citologia da descarga papilar;
mastectomia radical modificada;
mamografia e punção de aspiração por agulha.

38. Mulher de 25 anos procura seu ginecologista queixandose de sintomatologia que a tem impedido de desenvolver suas
atividades habituais no período alguns dias antes da
menstruação. Seu médico faz o diagnóstico de tensão prémenstrual. A opção que apresenta um tratamento adequado,
pois tem mostrado resultados consistentes nesses casos é:
A)
B)
C)
D)
E)

vitamina e;
vitamina b1 e b2;
diurético pré-menstrual;
fluoxetina;
estrogênio.

39. Paciente de 41 anos, assintomática, multípara,
compareceu à consulta apresentando laudo citopatológico do
esfregaço cervical revelando NIC III. A conduta adequada é:
A)
B)
C)
D)
E)

conização;
histerectomia;
eletrocauterização;
acompanhamento clínico com reavaliação em 3 meses;
colposcopia com biópsia.

40. Mulher de 58 anos relata prurido vulvar. O exame clínico
revela área hipocrômica de três centímetros em região do
vestíbulo e fúrcula vaginal. À inspeção com iluminação
natural, não há lesões ulceradas ou vegetantes. O
procedimento adequado é :
A)
B)
C)
D)
E)

VDRL;
biópsia da área;
corticóide tópico;
propionato de testosterona;
exérese de toda a área.

