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PORTUGUÊS

     Texto extraído da revista ÉPOCA, 03/08/09 - Entrevista Achim - “ o 
mundo vive duas crises. Uma financeira, outra ambiental. Para o 
economista alemão  (nascido  no     Brasil) Achim Steiner, diretor do  
programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a saída   para 
ambas passa pelo mesmo caminho: investimento em tecnologias limpas 
e eficiência energética que nos ajudem a reduzir as emissões de 
poluentes causadores do aquecimento global. O plano proposto por 
Steiner foi batizado de New Green Deal (Novo Pacto Verde), em alusão 
ao New Deal dos anos 30 nos Estados Unidos. Em  entrevista a   
ÉPOCA, ele diz que a energia renovável já emprega mais gente hoje 
que indústria de petróleo e gás. E que o Brasil, que reduz o imposto dos 
automóveis para  estimular a economia,   precisa  avaliar se o transporte 
individual tem reais perspectivas de gerar empregos, desenvolvimento 
e competitividade para o país nos próximo anos. 

De acordo com o texto acima responda as questões 01, 02 e 03. 

01. A respeito do texto é correto afirmar que: 
(A) O projeto de Steiner propõe, somente, investimento em 

tecnologias limpas e energia renovável. 
(B) O economista alemão propõe uma alternativa que estimularia a 

geração de empregos com a energia renovável que 
consequentemente aumentaria a competitividade no Brasil e no 
mundo.

(C) Steiner afirma que para resolver as crises financeira e 
ambiental é preciso fazer investimentos em tecnologias limpas 
e desenvolvimento de energia eficiente e renovável, que 
ajudaria a diminuir os agentes poluidores que causam o 
aquecimento global e estimulam reais perspectivas de gerar 
empregos. 

(D) Com o projeto Novo Pacto Verde, Steiner propõe o 
desenvolvimento de energia renovável que ajudaria a diminuir 
as emissões de poluentes causadores do aquecimento global e 
do desenvolvimento social. 

02. Na linha(10) a oração “...que a energia renovável já emprega mais 
gente...” é: 
(A) Oração subordinada predicativa 
(B) Oração subordinada substantiva objetiva direta 
(C) Oração coordenada sindética explicativa 
(D) Oração subordinada adjetiva restritiva 

03. Na linha(13) a oração em destaque é: “... gerar empregos “ 
(A) oração subordinada substantiva objetiva direta 
(B) oração subordinada substantiva subjetiva 
(C) oração subordinada substantiva objetiva indireta 
(D) oração subordinada substantiva complemento nominal 

04. Analise as proposições abaixo e marque a que não estiver de 
acordo com a norma culta padrão escrita: 
(A) Trabalho na cessão nº 4 há cinco anos. 
(B) Retiraram-se da reunião sem dizer o porquê. 
(C) Estou meio perturbada por isto não estou a fim de sair, serei 

má companhia. 
(D) Tudo isto é pra mim? 

05. Assinale a alternativa correta em relação à classificação dos 
predicados das orações abaixo: 
1. O clima está agitado em plena vida religiosa. 
2. Achava a indiferença daquela diretora insuportável. 
3. O professor trabalha chateado naquela Escola. 
4. Os alunos apresentam resultados. 

(A) 1. predicado verbal, 2. predicado verbal, 3. predicado verbal e 
4. predicado verbal. 

(B) 1 predicado nominal, 2. predicado verbal, 3. predicado verbo-
nominal, 4. predicado verbo-nominal. 

(C) 1. predicado nominal, 2. predicado verbo-nominal, 3. predicado 
verbo-nominal, 4. predicado verbal. 

(D) 1. predicado nominal, 2. predicado verbo-nominal, 3. predicado 
verbal, 4. predicado verbo-nominal. 

06. Na frase “Afinal, o resultado de tudo isso vai me dizer se nós 
fomos bem!” A palavra se é classificada como: 
(A) pronome apassivador. 
(B) conjunção subordinativa integrante. 
(C) conjunção condicional. 
(D) pronome reflexivo. 

07. “Ela se dá muita importância.” O pronome se é classificado como: 
(A) objeto direto. 
(B) pronome apassivador. 
(C) índice de indeterminação do sujeito. 
(D) objeto indireto. 

08. Leia atentamente as frases abaixo: 
1. O presidente do sindicato venceu as eleições, mas não 

assumiu.
2. O presidente da República, visitou os hospitais, os 

presídios, as escolas e as   favelas. 
3. Doenças, meu filho, todo mundo tem 
4. O professor deu, a aula, pela manhã. 
5. “Donde houveste, ó pélago revolto.” 

Verificamos que está (estão) corretamente pontuada (s): 
(A) apenas 2 
(B) apenas as sentenças 1, 3 e 5. 
(C) apenas a sentença 4. 
(D) apenas a sentença 5. 

09. Considerando o que diz a norma culta da língua, em quais dos 
textos a colocação pronominal está inadequada: 
(A) I e II apenas. 
(B) I e III apenas. 
(C) II e III apenas. 
(D) II apenas. 

10. Transpondo a frase “O Ministério da Educação avalia o Ensino 
Médio Superior” para a voz passiva analítica, obtém-se a forma 
verbal... 
(A) serão avaliados. 
(B) terão de ser avaliados. 
(C) são avaliados. 
(D) vão ser avaliados. 

História de uma gata 
[...]
Me alimentaram 
Me acariciaram 
Me aliciaram 
Me acostumaram 
O meu mundo era o 
apartamento 
Detefon, Almofada e trato 
Todo dia filé-mignon [...] 

Luiz Henríquez, Sérgio Bardotti e 
Chico Buarque. In Literatura 
comentada. São Paulo, Abril 
Educação, 1980. 

Ei, você aí, me dá um dinheiro aí [...] 
Me dá, me dá, me dá, oi!? 
Me dá um dinheiro aí. 

Ivan, Homero e Glauco Ferreira. Me dá um dinheiro 
aí, 1959. 

D. Janaína

[...]
D. Janaina 
Princesa do mar 
Dai-me licença 
Pra eu também 
brincar 
No vosso reinado. 

Manuel Bandeira. 
Meus primeiros versos, 
pág.56. 
Rio de Janeiro, Nova 
Fronteira, 2001.

Texto I
Texto II

Texto III
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CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE

11. De acordo com o que preceitua a NOB96, a atenção à saúde, que 
encerra todo o conjunto de ações levadas a efeito pelo SUS, em 
todos os níveis de governo, para o atendimento das demandas 
pessoais e das exigências ambientais, compreende três grandes 
campos a saber, EXCETO: 
(A) O da assistência, em que as atividades são dirigidas às 

pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestada 
somente em âmbito ambulatorial e hospitalar; 

(B) O das intervenções ambientais, no seu sentido mais amplo, 
incluindo as relações e as condições sanitárias nos ambientes 
de vida e de trabalho, o controle de vetores e hospedeiros e a 
operação de sistemas de saneamento ambiental (mediante o 
pacto de interesses, as normalizações, as fiscalizações e 
outros);

(C) O das políticas externas ao setor saúde, que interferem nos 
determinantes sociais do processo saúde-doença das 
coletividades, de que são partes importantes questões relativas 
às políticas macroeconômicas, ao emprego, à habitação, à 
educação, ao lazer e à disponibilidade e qualidade dos 
alimentos; 

(D) o da assistência, em que as atividades são dirigidas às 
pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestada no 
âmbito ambulatorial e hospitalar, bem como em outros 
espaços, especialmente no domiciliar. 

12. Acerca do incentivo aos Programas de Saúde da Família (PSF), 
assinale a alternativa incorreta: 
(A) Acréscimo de 3% sobre o valor do PAB para cada 5% da 

população coberta, até atingir 60% da população total do 
município; 

(B) Acréscimo de 5% para cada 5% da população coberta entre 
60% e 90% da população total do município;  

(C) Acréscimo de 7% para cada 5% da população coberta entre 
90% e 100% da população total do município; 

(D) Acréscimo de 9% para cada 5% da população coberta entre 
90% e 100% da população total do município. 

13. O gestor estadual é responsável pela gestão da política de alta 
complexidade/custo no âmbito do estado, mantendo vinculação com 
a política nacional, sendo consideradas intransferíveis as funções de 
definição de prioridades assistenciais e programação da alta 
complexidade, EXCETO: 
(A) A definição da alocação de recursos orçamentários do Teto 

Financeiro da Assistência/ TFA do estado para cada área de 
alta complexidade;  

(B) A definição de prioridades de investimentos para garantir o 
acesso da população a serviços de boa qualidade, o que 
pode, dependendo das características do estado, requerer 
desconcentração ou concentração para a otimização da oferta 
de serviços, tendo em vista a melhor utilização dos recursos 
disponíveis, a garantia de economia de escala e melhor 
qualidade;     

(C) A delimitação da área de abrangência dos serviços de alta 
complexidade; 

(D) Autorização para realização dos procedimentos e a efetivação 
dos pagamentos (créditos bancários).  

14. Sobre a assistência à saúde no âmbito privado, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
(A) As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(B) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem 
a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para 
fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a 
coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. 

(C) É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou 
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País. 

(D) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 
subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 

15. Qual o prazo que tem a Secretaria de Assistência à Saúde para 
elaborar instrumentos de subsídio à organização e programação 
da média complexidade, compreendendo grupos de 
programação e critérios de classificação das ações desse nível 
de atenção, cuja regulamentação específica será submetida à 
aprovação da CIT? 
(A) 30 dias; 
(B) 40 dias; 
(C) 60 dias; 
(D) 90 dias. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Assinale a alternativa errada acerca do fluxo genital na infância: 
(A) A presença de fatores como: grandes lábios planos, 

ausência de pêlos, vulva anteriorizada, atrofia de mucosa 
vaginal, acidez do Ph vaginal e uso de antibióticos de amplo 
espectro que alteram a flora vaginal normal, facilitam a 
presença de fluxo genital; 

(B) Em recém nascidas pode ocorrer fluxo genital hialino ou 
acompanhado de raios de sangue decorrente de estímulo 
hormonal; 

(C) Parasitoses intestinais como a causada por Enterobius 
vermicularis também podem ser causas de fluxo genital na 
mulher; 

(D) Escherichia coli, Proteus sp, Pseudomonas aeruginosa e 
Gardnerella vaginalis são causas conhecidas de 
vulvovaginite inespecífica. 

17. Leia as seguintes assertivas que tratam de Dor Pélvica: 
I. Dismenorréia, endometriose, estenose cervical e doença 

inflamatória pélvica são causas de dor pélvica cíclica; 
II. Cerca de 30 a 50% das mulheres na menacme podem 

apresentar dor pélvica cíclica, sendo que cerca de 10% delas 
podem apresentar sintomas severos o bastante para interferir 
em suas atividades diárias habituais; 

III. Dores músculo-esqueléticas geralmente são causas comuns de 
dor pélvica de origem não ginecológica. Má postura, escoliose, 
lordose lombar, diferença no comprimento dos membros 
inferiores e laparoscopia pélvica normal, reforçam a suspeita.   

Está(ão) correta(s), apenas: 
(A) I e II; 
(B) II e III; 
(C) I e III; 
(D) II. 

18. Considere as seguintes proposições: 
I. Labilidade de humor; 

II. Sinais/sintomas de depressão; 
III. Insônia; 
IV. Crises convulsivas; 
V. Déficits de memória. 

Quantas destas alternativas podem estar associadas ao período 
da fase lútea do ciclo menstrual, conhecido como “Tensão” ou 
“Síndrome” pré-menstrual? 
(A) 2; 
(B) 3; 
(C) 4; 
(D) 5. 

19. Assinale a alternativa que não condiz com a verdade acerca das 
amenorréias: 
(A) Amenorréia fisiológica pode ocorrer na infância pela baixa 

produção do fator liberador de gonadotrofinas; 
(B) Lactação e gestação são causas fisiológicas de amenorréia, 

sendo a gestação, a principal causa da ausência de 
menstruação; 

(C) A Síndrome de Kallmann, que consiste em hipogonadismo 
hipogonadotrófico, é causa hipofisária de amenorréia; 

(D) Hipoestrogenismo por uso de Fluoxetina, anfetaminas e 
metildopa pode levar a amenorréia. 

20. São causas ovarianas de amenorréia, exceto: 
(A) Síndrome de Savage; 
(B) Esgotamento folicular auto-imune; 
(C) Disgenesia gonadal; 
(D) Síndrome de Rokitansky-Küster-Hauser. 
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21. Método altamente específico, porém de baixa acurácia no diagnóstico de 
Adenomiose Uterina:
(A) Histerossalpingografia; 
(B) Histeroscopia; 
(C) Punção-biópsia-miometrial; 
(D) Ressonância Nuclear Magnética. 

22. Acerca do Sangramento Uterino Disfuncional (SUD), assinale o que 
for errado: 
(A) SUD consiste num sangramento uterino anormal decorrente de 

disfunção hormonal, sem qualquer patologia orgânica 
detectável. Seu diagnóstico, obrigatoriamente, requer a 
exclusão prévia de qualquer causa orgânica genital ou extra-
genital que possa ser responsável pela sua ocorrência; 

(B) Em geral, sangramento cíclico, precedido de mastalgia, tensão 
pré-menstrual ou dismenorréia, é indicativo de ciclos 
ovulatórios; 

(C) O SUD pode ocorrer em qualquer fase da vida reprodutiva da 
mulher, porém, sempre é mais comum na perimenopausa e 
dificilmente ocorrendo na puberdade; 

(D) Uma das alternativas anteriores está errada. 

23. Sobre Miomatose uterina, considere as afirmações abaixo: 
I. A miomatose uterina é mais comum na raça negra, multíparas 

e portadoras de síndromes hiperestrogênicas, podendo 
achegar a uma incidência de 20 a 50% entre as mulheres na 
quarta e quinta décadas de vida; 

II. A degeneração miomatosa cística é a forma mais comum de 
alteração degenerativa secundária e consiste na liquefação de 
áreas com degeneração hialina, formando cavidades com 
conteúdo aquoso; 

III. A Ressonância Nuclear Magnética é o método mais eficaz e 
mais utilizado para detecção e localização de miomas, 
permitindo identificar tumores menores que 0,5 cm e 
diferenciar os miomas dos adenomiomas, firmando o 
diagnóstico de adenomiose. 

Está(ão) correta(s), apenas: 
(A) I; 
(B) II e III; 
(C) I e II; 
(D) II. 

24. Julgue as assertivas abaixo que tratam de Adenomiose Uterina (AU): 
I. Corresponde à presença ectópica de tecido endometrial dentro 

do miométrio, apresentando uma incidência aproximada de 20 
a 30% entre as mulheres, com prevalência maior a partir da 
quinta década de vida; 

II. Herniação endometrial por hiperatividade uterina, metaplasia 
do epitélio celômico, traumatismos obstétricos e cirúrgicos 
como fonte de disseminação de células endometriais para 
dentro do miométrio, além de estados hiperestrogênicos, são 
teorias que tentam explicar sua etiologia, ainda incerta; 

III. Ultra-sonografia pode evidenciar miométrio trabeculado com 
pequenas áreas hemorrágicas escuras conferindo espaços 
císticos anecogênicos com aparência de “favo de mel”, o que 
sugere o diagnóstico da doença. 

Todas as assertivas corretas estão representadas na alternativa: 
(A) I e II; 
(B) I e III; 
(C) II e III; 
(D) I, II e III. 

25. Contra-indicação absoluta para a realização de Histeroscopia 
Diagnóstica: 
(A) Infecção genital aguda ou recente; 
(B) Sangramento uterino anormal, sobretudo em pacientes pós-

menopáusicas; 
(C) Perfuração uterina recente; 
(D) Suspeita de gestação. 

26. Constitui contra-indicação relativa ao uso da Laparoscopia Diagnóstica 
em ginecologia:
(A) Íleo paralítico; 
(B) Hérnias abdominais volumosas; 
(C) Hérnia de hiato; 
(D) Instabilidade hemodinâmica. 

27. Considere as seguintes proposições acerca de rotinas em 
Endometriose: 
I. A laparoscopia consiste num grande método diagnóstico em 

endometriose, porém, o método de certeza é a biópsia com 
histopatológico, confirmando a presença de glândulas e 
estroma; 

II. O marcador tumoral mais utilizado na propedêutica para 
endometriose é o CA 125-II, uma glicoproteína  de membrana 
que deve ser dosada sempre após o quinto dia do ciclo, pois 
dificilmente irá se encontrar elevada antes disso; 

III. Apesar de cerca de 40% das pacientes serem assintomáticas, o 
sintoma mais comum é a dor pélvica que, na maioria dos casos, 
é cíclica e com exacerbação nos períodos perimenstruais, 
podendo haver irradiação para membros inferiores ou região 
lombar. 

Assinale a alternativa que contém apenas proposições corretas: 
(A) I e III; 
(B) II e III; 
(C) I e II; 
(D) I, II e III. 

28. Qual destas alternativas deve ser considerada errada em relação à 
avaliação do casal infértil? 
(A) Cônjuge com menos de 30 anos de idade e mais de 2 anos de 

vida sexual ativa sem contracepção é critério de inclusão no 
processo de investigação de infertilidade; 

(B) A dosagem de progesterona pode ser incluído na propedêutica 
investigatória do casal infértil e deve ser realizada sempre entre 
o 20º e 24º dia do ciclo. Níveis abaixo de 2ng/ml indicam 
ovulação. Níveis acima de 10ng/ml sugerem função lútea 
inadequada; 

(C) A dosagem do FSH basal é importante sobretudo em mulheres 
acima dos 35 anos, de forma que níveis acima de 25mU/ml no 
3º dia do ciclo, denotam redução importante do patrimônio 
folicular; 

(D) Devido à subjetividade inerente ao espermograma, além das 
variações de produção, não se deve ter nenhuma conclusão 
definitiva com apenas um exame. Porém, na amostra NORMAL, 
pode-se, a princípio, excluir o fator masculino de infertilidade. 

29. A reação de Jarisch-Herxheimer pode ocorrer em pacientes que estão 
sendo tratados por: 
(A) Uretrite gonocócica; 
(B) Sífilis; 
(C) Linfogranuloma venéreo; 
(D) Herpes genital. 

30. Considere as seguintes Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST): 
I. Cancro mole; 
II. Doença de Nicolas Favre; 
III. Donovanose; 

Quais destas DST podem cursar em sua evolução clínica, com lesões 
ulceradas?
(A) Apenas I e III; 
(B) Apenas II e III; 
(C) Apenas I e II; 
(D) I, II e III. 

31. Quais das seguintes Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) são 
causadas por agentes etiológicos Gram-negativos? 

I. Granuloma Inguinal; 
II. Gonorréia; 
III. Linfogranuloma venéreo; 
IV. Cancro mole. 

(A) I, II e III, apenas; 
(B) II e IV, apenas; 
(C) I, III e IV, apenas; 
(D) I, II, III e IV. 

32. Pode ser considerada complicação de Doença Inflamatória Pélvica: 
(A) Dispareunia; 
(B) Infertilidade de origem tubária; 
(C) Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis (Perihepatite); 
(D) Todas acima. 







