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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA E HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DO MORENO
 

Texto 1: 
 

Mamma mia 
Nelly Carvalho 

 
No dia 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, com todas as solenidades como também com todas as 

frivolidades que acontecem nestas homenagens sem rosto definido.  
Parodiando o português Fernando Pessoa, no seu poema Tabacaria, nos versos Come chocolate, muitos desses eventos 

referem-se apenas à confeitaria, à cobertura confeitada, não entram no recheio, no âmago da questão da situação feminina no mundo.  
Podemos observar que datas comemorativas são privilégios às avessas, destinados às minorias sem poder, Dia do Índio, 

Dia do Negro, Dia do Professor, esquecidas durante o resto do ano. Não são minorias numéricas, mas minorias sociológicas sem 
poder, onde a mulher se enquadra, apesar de constituir metade da humanidade.  

Não se pode negar que a situação feminina mudou e melhorou nas últimas décadas do século 20, intensificando-se na 
primeira década do século 21. A partir de então, a mulher desbravou mares nunca dantes navegados, singrando em direção à sua 
emancipação e autonomia, afastando-se dos escolhos que não a permitiam desenvolver-se plenamente como pessoa. Isto aconteceu 
com apenas uma parcela das mulheres que assumiu cargos de destaque na administração pública, na política, na iniciativa privada, 
tendo reconhecidos seu valor e competência. Para a maioria, a situação na sociedade, em geral, está longe de ser satisfatória.  

Torna-se visível a fragilidade da situação feminina pelos atos de violência e agressão a que vem sendo submetida a mulher 
em várias faixas etárias. Especialmente as crianças e adolescentes vêm sendo vítimas de todos os tipos de crime bárbaros e hediondos 
que não deviam fazer parte de uma sociedade que se diz civilizada. Na Áustria, tão refinada, foi julgado um desses crimes inaceitáveis 
e imperdoáveis.  

Lendo ou ouvindo o noticiário, chegamos a acreditar que as conquistas femininas sofreram uma contramarcha. A 
autonomia e a liberdade conquistadas despertam uma reação contrária, motivando agressões e ofensas, sobretudo dos companheiros de 
classes populares, que ainda não digeriram as mudanças, mas também de outros, mais cultos(?), como autoridades religiosas que não 
compreendem seu papel nos conflitos. Não podemos deixar que a sociedade caminhe a reboque de mentalidades retrógradas que 
consideram como corriqueiros assassinatos, estupros além do desrespeito e da maldade contra meninas, como vem acontecendo em 
todo País, com uma frequência assustadora.  

Capiba dizia que na mulher não se bate nem com uma flor. O conselho foi seguido à risca e passaram a escolher 
instrumentos mais contundentes e formas mais cruéis para agredi-la.  

Recentemente, um musical, segundo pesquisas o mais assistido até agora no mundo, dá uma lição de feminismo atuante e 
atual de forma leve e subliminar. É o Mamma mia, estrelado por Meryl Streep, onde até o nome da personagem principal é 
simbólico, Donna, mulher em italiano.  

A narrativa envolve um caso de paternidade posta em dúvida, de uma mulher que assume o fato como natural, assim como 
a comunidade, em uma pequena ilha da Grécia. Com fibra e coragem, respeitada por todos, educa a filha e toca a vida.  

No filme, ao contrário da realidade, o mundo é da mulher, não da mulher sofisticada, jovem, bela e elegante (padrão dos 
filmes de Hollywood), mas das mulheres comuns, de todas as idades, simples, gordas, magras, sem maquiagem, sem glamour, 
assumindo afazeres da casa e usando o emblema do serviço doméstico: o avental. Esta é a peça que, simbolicamente, duas delas jogam 
fora para seguir um grupo que passa cantando e dançando pelos olivais da ilhota, rumo ao mar.  

A melhor cena, que revela o machismo e a liberação, é a de um homem que segue num burrico, flanando, enquanto a 
mulher, gorda e idosa, vai a pé, carregando um pesado feixe de lenha. Ao ver passarem as demais, libertas momentaneamente dos 
afazeres e das amarras, deixa-se contagiar, grita alegremente e joga longe o feixe de lenha, juntando-se ao grupo, jogando fora, com 
isso, um fardo simbólico mas pesado.  

É uma abordagem bem-humorada e subliminar da superação do machismo, que parece bem-aceita pelos gregos, nossos 
mestres de sempre, pelo menos, no filme. Assim seguem os mais evoluídos. Mamma mia!, como diz o título, quando seguiremos o 
mesmo caminho e diremos: Here, we go again?  

(In: Jornal do Commercio, Caderno Opinião, Publicado em 27.03.2009.) 
 
 

 
O tema abordado no Texto 1 é 

 
A) a luta das minorias sem poder. 
B) a situação da mulher na sociedade atual. 
C) o crescimento da violência contra as mulheres. 
D) a comemoração do Dia Internacional da Mulher. 
E) a diferença entre a realidade e os filmes de Hollywood.  
 
 
 

 
  

 
No texto, considera-se a data comemorativa da mulher como 

 
A) um fardo simbólico que ela carrega. 
B) um marco das conquistas femininas. 
C) a prova da superação do machismo.  
D) uma demonstração da autonomia conquistada. 
E) um privilégio às avessas. 

 
 
 

QUESTÃO 01 QUESTÃO 02
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Em “muitos desses eventos referem-se apenas à confeitaria”, 
a expressão “a confeitaria”, no texto, tem o sentido de algo 

 
A) essencial. 
B) doce. 
C) glamoroso. 
D) gostoso. 
E) superficial.  

 
 
 

No artigo, Nelly Carvalho apresenta a sua opinião sobre o 
tema em 

 
A) “na mulher não se bate nem com uma flor”. 
B) “foi comemorado o Dia Internacional da Mulher”.  
C) “isto aconteceu com apenas uma parcela das mulheres”. 
D) “a situação na sociedade, em geral, está longe de ser 

satisfatória”. 
E) “as crianças e adolescentes vêm sendo vítimas de todos os 

tipos de crime”. 
 
 
 

No contexto, a afirmativa “Na Áustria, tão refinada, foi 
julgado um desses crimes inaceitáveis e imperdoáveis.” leva-
nos a concluir que  

 
A) a fragilidade da situação feminina é um fato. 
B) os austríacos não perdoam o crime contra a mulher.  
C) a impunidade é a causa da violência e da agressão às 

mulheres. 
D) mulheres de todas as idades são vítimas de vários tipos de 

crimes. 
E) a violência contra a mulher acontece em sociedades ditas 

civilizadas. 
 
 
 

Ao referir-se à Áustria como “tão refinada”, a autora faz uso 
da ironia para  

 
A) mostrar sua admiração pela Áustria. 
B) lançar sua crítica à sociedade austríaca. 
C) expressar seu pesar pelo acontecimento.  
D) salientar que em um país refinado há justiça.  
E) contrastar a grande diferença entre Brasil e Áustria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

No período “Não são minorias numéricas, mas minorias 
sociológicas sem poder, onde a mulher se enquadra, apesar de 
constituir metade da humanidade”, os conectivos em negrito 
estabelecem com as idéias antecedentes, respectivamente, 
relações de 

 
A) adversidade e causa.  
B) adversidade e concessão. 
C) concessão e conclusão. 
D) conclusão e comparação.  
E) explicação e finalidade. 
 
 
 
O termo “onde”, em “onde a mulher se enquadra”, refere-se 
ao antecedente 

 
A) minorias numéricas. 
B) pessoas esquecidas. 
C) minorias sociológicas. 
D) mulheres enquadradas. 
E) metade da humanidade. 

 
 
 

Os textos conversam entre si em um diálogo constante. O 
recurso da intertextualidade foi usado de forma explícita pela 
autora em  

 
A) “Capiba dizia que na mulher não se bate nem com uma 

flor”. 
B) “Não se pode negar que a situação feminina mudou e 

melhorou nas últimas décadas do século 20”.  
C) “Na Áustria, tão refinada, foi julgado um desses crimes 

inaceitáveis e imperdoáveis.”  
D) “Lendo ou ouvindo o noticiário, chegamos a acreditar que 

as conquistas femininas sofreram uma contramarcha.” 
E) “Não podemos deixar que a sociedade caminhe a reboque 

de mentalidades retrógradas que consideram como 
corriqueiros assassinatos, estupros”.  

 
 
 

Ainda lançando mão da intertextualidade, a autora remete ao 
filme Mamma mia! e aponta nele vários elementos 
simbolicamente utilizados para falar sobre autonomia e 
liberação femininas. Entre eles  

 
A) o burrico. 
B) a ilha grega. 
C) o feixe de lenha. 
D) a mulher italiana. 
E) os olivais da ilhota.  

 
 
 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07

QUESTÃO 08

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10
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No trecho: “É uma abordagem bem-humorada e subliminar da 
superação do machismo, que parece bem-aceita pelos gregos, 
nossos mestres de sempre, pelo menos, no filme”, a autora dá 
a entender que  

 
A) os brasileiros se sentem inferiores aos gregos. 
B) os gregos abordam o machismo com bom-humor. 
C) os gregos aceitam bem a superação do machismo. 
D) os gregos podem ser machistas na vida real. 
E) os mestres são um exemplo de superação. 

 
 
 

O segmento do texto que apresenta uma sequência narrativa 
é  

  
A) “É uma abordagem bem-humorada e subliminar da 

superação do machismo”.  
B) “Recentemente, um musical, segundo pesquisas o mais 

assistido até agora no mundo, dá uma lição de feminismo 
atuante e atual”. 

C) “É o Mamma mia, estrelado por Meryl Streep, onde até o 
nome da personagem principal é simbólico, Donna, 
mulher em italiano”. 

D) “No filme, ao contrário da realidade, o mundo é da 
mulher, não da mulher sofisticada, jovem, bela e elegante 
(padrão dos filmes de Hollywood)”. 

E) “Ao ver passarem as demais, libertas momentaneamente 
dos afazeres e das amarras, deixa-se contagiar, grita 
alegremente e joga longe o feixe de lenha”. 

 
 
 
De acordo com o Anuário Estatístico de Pernambuco (2002), o 
setor que mais emprega no município é o agropecuário. Nas 
atividades agrícolas, os principais produtos cultivados são: 

 
A) cana-de-açúcar, coco, banana, inhame, mandioca, acerola 

e maracujá. 
B) cana-de-açúcar, batata-doce e milho. 
C) feijão, batata inglesa e pepino 
D) mandioca, abacaxi, manga e tomate 
E) beterraba, alface, cenoura e abacate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Os tempos áureos da cultura canavieira estão marcados na 
história e na paisagem do município de Moreno. Engenhos e 
plantações de cana-de-açúcar ainda estão presentes na cidade. 
Outro segmento econômico importante vem sendo implantado 
como alternativa econômica para o município. Trata-se do(a) 

 
A) indústria têxtil que retorna com artefatos de algodão. 
B) indústria de artefatos de couro, abundante devido a 

pecuária. 
C) segmento turístico, uma vez que o município possui 

grande potencial para o seu desenvolvimento. 
D) pecuária, principalmente, no povoado de Bonança. 
E) comércio varejista e a prestação de serviços. 

 
 
 

Sobre a origem e ocupação inicial do Município do Moreno, 
assinale a alternativa correta: 

 
1. Remonta o século XIX com a chegada da corte 

portuguesa ao Brasil 
2. Não se sabe ao certo porém, acredita-se que judeus e 

turcos fundaram a cidade. 
3. A ocupação provém da faixa de terra comprada, em torno 

do ano 1616, por dois irmãos portugueses de sobrenome 
Moreno. 

4. Do povo de pele parda que vivia na região canavieira. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 
A) 1, apenas. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 1, 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4. 
E) 3, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
A presença de “Clue Cell” no esfregaço sugere infecção por: 
 
A) Candida spp. 
B) Gardnerella vaginalis. 
C) Herpes virus. 
D) HPV. 
E) Lactobacillus. 
 
 
 
 
Analise a descrição que se segue: 
 
“Esporos ou conídeos, apresentando-se em pequenas massas 
de 3 a 6µm, com uma zona central clara e delimitada por uma 
membrana bem distinta”.  
 
A alternativa que corresponde à descrição acima é: 
 
A) Lactobacillus. 
B) Gardnerella vaginalis. 
C) Lepthrix vaginalis. 
D) Levedura (possivelmente Candida spp.). 
E) Chlamydia spp. 
 
 
 
 
Em relação à Trichomoníase, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Provoca aumento nuclear em até três vezes o tamanho 

normal e evidenciamento de cromatina imatura. 
B) Na citologia evidenciam-se halos perinucleares claros e 

estreitos. 
C) Promove falsa eosinofilia e aumento de células 

superficiais na mulher idosa. 
D) Induz uma eosinofilia citoplasmática marcada no 

citoplasma das células superficiais escamosas. 
E) Quando o esfregaço é do tipo atrófico, as alterações 

inflamatórias intensas podem evocar imagens neoplásicas. 
 
 
 
 
São alterações celulares encontradas nas células que 
apresentam o efeito citopático do Herpesvírus: 
 
A) Citólise e presença de nucléolos. 
B) Discariose e aumento nuclear. 
C) Halo perinuclear e anfofilia citoplasmática. 
D) Amoldamento nuclear e multinucleação. 
E) Binucleação e halo perinuclear. 
 
 
 
 

 
 
 
Quanto à utilização da citologia como ferramenta preventiva, 
analise as afirmativas abaixo. 
 
1. O programa de triagem realizado na Colômbia Britânica 

a partir de 1955 por Anderson e colaboradores, e os 
resultados de trabalhos de outros pesquisadores 
compreendidos entre 1976 e 1987, demonstraram que o 
rastreamento do câncer do colo uterino reduz os índices 
deste câncer. 

2. O Ministério da Saúde define como prevenção 
secundária do câncer de colo a detecção precoce e 
tratamento das lesões precursoras, tendo o rastreamento 
citológico como principal estratégia de detecção desta 
doença. 

3. O rastreamento citológico foi escolhido pelo Ministério 
da Saúde, por se tratar de uma técnica de alta eficácia, 
baixo custo, indolor e de modo geral bem aceita pela 
população. 
 

Está(ão) correta(s): 
 

A) 1, 2 e 3. 
B) 1 e 3, apenas 
C) 1 e 2, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 2, apenas. 
 
 
 
 
Em relação ao artigo 2º da portaria Nº. 2.439/GM de 8 de 
dezembro de 2005 do Ministério da Saúde (resolução que 
institui a Política Nacional de Atenção Oncológica), analise 
as afirmativas abaixo: 
 
1. Proporcionar a redução e o controle de fatores de risco 

para as neoplasias, como o tabagismo. 
2. Desencadear ações que propiciem a preservação do meio 

ambiente e a promoção de entornos e ambientes mais 
seguros e saudáveis, incluindo o ambiente de trabalho 
dos cidadãos e coletividade. 

3. Implantar estratégias de vigilância e monitoramento dos 
fatores de risco e da morbimortalidade, relativos ao 
câncer e às demais doenças e agravos não transmissíveis. 

 
É (são) proposta(s) da portaria Nº. 2.439/GM de 8 de 
dezembro de 2005 do Ministério da Saúde. 
 
A) 1, apenas 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 

 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21
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Em relação à coleta de amostras do colo uterino, assinale a 
alternativa incorreta. 
 
A) Lubrificantes vaginais podem ser utilizados para facilitar a 

inserção do espéculo. 
B) O muco em grande quantidade deverá ser removido antes 

do procedimento de coleta do material cervical. 
C) O esfregaço ideal deverá demonstrar uma camada de 

material homogeneamente distribuído. 
D) A ducha vaginal não pode ser utilizada na data em que 

será realizado o procedimento de coleta cervical. 
E) A paciente deverá obedecer a um período de abstinência 

sexual para realização do exame citológico.  
 
 
 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) O período ideal para obtenção de células para o exame 

citopatológico cervico-vaginal corresponde ao décimo 
quarto dia do ciclo menstrual, onde normalmente se 
encontra um esfregaço com predominância de células 
escamosas parabasais e basais. 

B) O exame citopatológico deve ser obtido sempre da região 
de fundo de saco da vagina, onde estão células 
descamadas da endocérvice e ectocervice. 

C) No preenchimento da requisição da paciente não se trata 
de um dado relevante o registro da data da última 
menstruação da paciente. 

D) A realização de ultrassonografia endovaginal, no dia da 
obtenção da amostra para realização do exame 
citopatológico cérvico-vaginal, não pode anteceder este 
procedimento, pois prejudica a eficácia da obtenção das 
células. 

E) As lâminas colhidas para realização do exame 
citopatológico cérvico-vaginal, não precisam ser 
submetidas a nenhum fixador, basta aguarda 5 a 10 
minutos para que as mesmas sequem à temperatura 
ambiente.   

 
 
 
 
A hematoxilina é um corante acidofílico que cora: 
 
A) Citoplasma. 
B) Citoplasma e núcleo. 
C) Núcleo. 
D) Membrana plasmática. 
E) Organelas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Assinale a alternativa incorreta. 
 
A) A citologia abrasiva representa um método muito 

agressivo ao colo uterino e não se obtém bons resultados 
através deste método. 

B) A fixação do material serve para preservar a morfologia 
das células e deve ser imediata, com o intuito de evitar 
dessecação e consequentemente alterações nas afinidades 
tintoriais das células. 

C) O álcool utilizado na fixação dos esfregaços citológicos 
desnatura as proteínas e os ácidos nucléicos, tornando 
estáveis estes integrantes das células. 

D) A coloração mais utilizada pelos laboratórios de 
citopatologia é a coloração de Papanicolaou, porém a 
coloração de Shorr quando complementada pela 
hematoxilina de Harris também apresenta bons 
resultados. 

E) A montagem das lâminas destinadas ao exame 
citopatológico deve ser realizada com resina translúcida e 
sem permitir a formação de bolhas. 

 
 
 
Quanto à microscopia, assinale a alternativa correta. 
 
A) Um condensador mal localizado e um diafragma muito 

fechado podem promover um contraste ilusório, o que 
muitas vezes distorce imagens prejudicando a qualidade 
da leitura da lâmina. 

B) A altura do condensador não proporciona nenhuma 
alteração na imagem obtida, visto que esta peça do 
microscópio  apenas serve para observar imagens com a 
objetiva de 100x. 

C) As oculares não apresentam regulagem de foco pois para 
isso existe o macrométrico e o micrométrico. 

D)  O escrutínio da lâmina deve ser realizado, observando-se 
pelo menos 50% da totalidade da sua superfície. 

E) A presença de restos de resina nas bordas e em ambas as 
faces da lâmina não prejudicam a leitura da mesma. 

 
 
 
Quanto à citologia em meio líquido, assinale a alternativa 
incorreta. 
 
A) Trata-se de um método que apresenta vantagens em 

relação aos métodos convencionais. 
B) Tem como um dos objetivos minimizar ao máximo as 

sobreposições de células. 
C) Visa minimizar a presença de elementos, desnecessários 

ao diagnóstico, no conjunto de células em análise. 
D) Apresenta menor custo comparado com o método de 

citologia tradicional. 
E) Este método permite a confecção de novas lâminas para 

melhor estudo do caso, sem que haja necessidade de nova 
coleta. 

 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27
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Em relação ao arquivamento e técnicas de rastreabilidade, 
assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Os cadastros e lâminas da citopatologia devem ser retidos 

por prazo apropriado. 
B) As lâminas devem ser detalhadamente identificadas com 

os dados do paciente. 
C) As lâminas negativas e insatisfatórias devem ser retidas 

por um período mínimo de 1ano. 
D) Os cadastros e lâminas devem ser arquivados de maneira 

organizada e de pronto acesso. 
E) No laboratório deve existir uma norma por escrito para 

estabelecer rotinas de arquivamento e definição de 
documentação apropriada para a retirada, circulação, 
referência, transferência e recebimento de lâminas. 

 
 
 
 
Quanto às ações de monitoramento que devem ser avaliadas 
no controle de qualidade interno de um laboratório de 
citopatologia, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Revisão de um percentual de esfregaços negativos. 
B) Comparação dos resultados citológicos com os 

anatomopatológicos. 
C) Tempo de escrutínio. 
D) Carga de trabalho do escrutinador. 
E) Inclusão proposital de esfregaços normais na rotina. 
 
 
 
 
Analise as afirmativas que seguem: 
 
1. A colheita de amostra para realização do exame 

citopatológico deve ser realizada com uso de 
equipamentos de proteção individual (luvas, óculos 
protetor, máscara e jaleco). 

2. O xilol utilizado na coloração de Papanicolaou não 
representa risco à saúde do citotécnico, que realiza a 
coloração. 

3. O material descartável utilizado na coleta deve ser 
considerado como resíduo biológico contaminado. 

 
Está(ão) correta(s): 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 1 e 2, apenas. 
D) 2, e 3, apenas. 
E) 1, apenas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
De acordo com a regulamentação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, descrita na RDC Nº302, assinale a 
alternativa incorreta.  
 
A) Todo laboratório deve implantar plano de gerenciamento 

de resíduos. 
B) Todo laboratório deve disponibilizar a todos os 

funcionários, instruções escritas de biossegurança. 
C) Todo laboratório deve disponibilizar a todos os 

funcionários, instruções para todos os equipamentos de 
proteção individual e proteção coletiva. 

D) Todo laboratório deve manter instruções escritas e de 
fácil acesso, orientando a conduta a ser tomada em caso 
de acidentes. 

E) O manuseio e transporte de amostras não precisa de 
instruções escritas, pois devem ser feitos de acordo com o 
bom senso do citotécnico. 

 
 
 
 
Analise a afirmativa seguinte:  
 
“Células com morfologia cilíndrica medindo de 8 a 10µm de 
diâmetro e 20 a 10µm de altura, a depender do anglo em que 
são vistas podem se assemelhar a alvéolos da cera de abelha 
ou podem apresentar uma disposição em paliçada”. 
 
O tipo de células que está descrito na afirmativa acima é: 
 
A) Células Metaplásicas reativas. 
B) Células glandulares endocervicais. 
C) Células epiteliais escamosas parabasais. 
D) Células epiteliais escamosas intermediárias. 
E) Células de reserva. 
 
 
 
 
Assinale a alternativa que apresenta a organela responsável 
pela síntese de energia. 
 
A) Lisossomos. 
B) Peroxissomos. 
C) Retículo endoplasmático liso. 
D) Mitocôndria. 
E) Complexo de Golgi. 
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É(são) característica(s) das células epiteliais escamosas 
intermediárias: 
 
A) Cromatina finamente granulosa e forma geralmente 

elíptica. 
B) Núcleo muito denso e picnótico e citoplasma transparente. 
C) Núcleo ocupando maior parte da célula e morfologia 

celular arredondada. 
D) Morfologia arredondada ou poligonal com contornos bem 

marcados. 
E) Morfologia alongada ou arredondada apresentando borda 

ciliada. 
 
 
 
Quanto à hiperplasia das células de reserva sob o epitélio 
cilíndrico, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) É o primeiro estádio da metaplasia escamosa. 
B) É caracterizada pela presença de diversas camadas de 

células metaplásicas. 
C) Este fenômeno é facilmente identificado ao exame 

citológico. 
D) Neste fenômeno o epitélio cilíndrico é deslocado pelas 

camadas de células metaplásicas. 
E) As células metaplásicas evidenciadas neste fenômeno 

apresentam-se pequenas. 
 
 
 
De acordo com o sistema de Bethesda 2001, num esfregaço 
onde se evidencia coilócitos sem alterações que justifiquem 
maior intensidade que um NIC I, podemos classificar esta 
alteração como: 
 
A) Lesão intra-epitelial escamosa de baixo grau. 
B) Lesão intra-epitelial escamosa de alto grau. 
C) Atipia de células escamosas de significado indeterminado. 
D) Displasia moderada. 
E) Carcinoma escamoso. 
 
 
 
Quanto à ameaça de interrupção de gravidez, analise as 
afirmativas abaixo: 
 

1. Ocorre aumento da maturidade do epitélio vaginal. 
2. Ocorre regressão da atividade progestacional. 
3. Ocorre aumento de células parabasais ao exame 

citológico.  
 

Está(ão) correta(s): 
 

A) 1 e 3, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 2, apenas. 

 
 
 
A substituição de um epitélio cilíndrico por um epitélio 
escamoso é denominada de: 
 
A) Hiperplasia. 
B) Neoplasia. 
C) Metaplasia. 
D) Displasia. 
E) Atipia. 
 
 
 
 
Alterações citológicas restritas às células escamosas com 
citoplasma maduro. Tamanho celular global grande, com 
citoplasma bastante abundante. Aumento nuclear de pelo 
menos três vezes a área do núcleo de uma célula 
intermediária normal. Grau variável de hipercromasia nuclear 
acompanhado por variação no tamanho, número e formato 
nuclear. Cromatina apresentando uma distribuição regular, 
apesar de ser grosseiramente granular. 
 
De acordo com a descrição acima, é correto classificar este 
achado como: 
 
A) Metaplasia escamosa. 
B) Lesão intra-epitelial escamosa de alto grau. 
C) Carcinoma de células escamosas. 
D) Lesão intra-epitelial escamosa de baixo grau. 
E) Inflamação.  
 
 
 
 
São achados importantes no diagnóstico das neoplasias 
invasoras do colo uterino: 
 
A) Células fusiformes, núcleos intensamente volumosos com 

cromatina imatura. 
B) Células poligonais com núcleos intensamente picnóticos. 
C) Células poligonais com citoplasma anfófilo e halo 

perinuclear. 
D) Células naviculares apresentando citoplasma com orla 

periférica densa e fortemente cianófila. 
E) Núcleos desnudos com grande quantidade de bacilos. 
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