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QUESTÃO  30  
Compete ao Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária, no exercício de suas 
atividades, em âmbito federal  ou estadual nos 
estritos termos do art. 64, da Lei nº 7.210/84, 
exceto: 
 

a. estimular e promover a pesquisa 
criminológica. 

b. estabelecer os critérios para a elaboração 
da estatística criminal. 

c. acompanhar a fiel aplicação das normas 
de execução penal em todo o Território 
Nacional.  

d. elaborar programa nacional penitenciário 
de formação e aperfeiçoamento do 
servidor.  

e. propor diretrizes da política criminal 

quanto à prevenção do delito, 
administração da Justiça Criminal e 
execução das penas e medidas de 
segurança. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

 
 

QUESTÃO
 

31
  

A avaliação radiológica em gestantes 
traumatizadas deve obedecer a que critérios?

 
 

a.
 

Não deverá ser realizada em nenhuma 
fase da gestação.

 

b.
 

Não deverão ser realizados raios X 
simples e tomografia (TC).

 

c.
 

Principalmente após a 10ª semana, a 
avaliação poderá ser realizada 
normalmente, e a TC tem sido usada na 
avaliação do trauma abdominal e cefálico.

 

d.
 

A avaliação radiológica poderá ser 
realizada, mas a TC está contraindicada 
na gestação.

 e.
 

Paciente com trauma deve ser operado 
imediatamente, sem necessidade de 
avaliação por imagem.

 
 QUESTÃO

 
32

  Gestante grávida de sete semanas solicita ao 
juiz autorização para a interrupção da gestação 
devido à patologia materna que “poderá” causar 
risco durante a gestação – não há risco 
iminente de vida. O juiz concede a autorização, 
enviando um alvará a um serviço público. O 
chefe do serviço procura um médico para 
realizar o procedimento.  
 
Nesse caso, qual das alternativas é correta? 
 

a. O alvará do juiz obriga o médico a realizar 
o aborto. 

b. O médico tem o direito de se recusar a 
realizar o aborto, por motivos ideológicos.  

c. Se o aborto não for realizado, o médico 
poderá ser punido criminalmente. 

d. A paciente pode processar o médico se 
ele se recusar a realizar o procedimento, 
com praticamente 100% de chance de 
receber indenização.  

e. O médico que não cumpre ordem superior 
merece ser demitido do serviço público.  

 
QUESTÃO  33  
Um médico está de plantão numa maternidade 
de alto risco e chega uma paciente, gesta1 com 
20 anos, 34 semanas de gestação, PA: 
180x110mmHG, queixando-se de cefaleia. Para 
melhor avaliação das condições maternas ele 
tem direito a três exames laboratoriais.  
Quais devem ser solicitados? 
 

a. Proteinúria, plaquetas e ácido úrico.  

b. Transaminases, plaquetas e ácido úrico.  

c. Creatinina, transaminases e proteinúria.  

d. Plaquetas, transaminases e proteinúria. 

e. Anti HBSag, VDRL e bilirrubinas.  
 

QUESTÃO  34  

Na TPM (Tensão Pré -menstrual) severa, quais 
são os antidepressivos de escolha?

 
 

a.
 Fluoxetina, Sertralina e Amitriptilina.

 

b.
 Derivados da ergotamina.

 

c.
 

Sulfato de magnésio e ansiolíticos.
 

d.
 

Acetato de medroxiprogesterona.
 

e.
 

AAS em alta dose, combinados com 
ansiolíticos.
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QUESTÃO
 

35
  Quais os tumores benignos na mama são mais 

frequentes?
 

 a.
 

Papiloma intra –
 
ducta, fibroadenoma e 

tumor filoide.
 b.

 
Carcinoma e Adenoma.

 c.
 

Lipoma, Carcinoma e Ginecomastia.
 

d.
 

Fibroadenoma e Lipoma.
 

e.
 

Tumor linfoide Invasivo.
 

 
QUESTÃO

 
36

  Segundo o FDA (Food and Drug 
Administration), dos Estados Unidos, a 
classificação dos fármacos em relação ao seu 
efeito sobre os conceptos divide os 
medicamentos em que categorias? 
 

a. A, B, C e X.  
b. A, B e X. 
c. A, B, C e D.  
d. A, C e X. 
e. A, B, C, D e X  
 
QUESTÃO  37  
Medicamentos cujos estudos em animais e em 
seres humanos revelaram efeitos deletérios 
sobre o concepto que ultrapassam o benefício 
terapêutico almejado, são considerados da 
categoria:  
 

a. A 
b. B 
c. C 

d. D 

e. X 
 

QUESTÃO  38  

O Teste de Schiller consiste na embrocação  de 
solução de iodo a 2% no colo do útero, 
colorindo as células ricas em glicogênio.  

Em relação ao resultado, é correto afirmar.   

a. As células,  que não coram ou ficam 
hipocoradas ao teste, formam áreas iodo 
positivas.  

b. As células que não coram ou ficam 
hipocoradas ao teste, formam áreas iodo 
negativas, que podem ser biopsiadas 
conforme critério médico.

 

c.
 

As células que coram ao teste são 
consideradas iodo negativas.

 

d.
 

As células que coram e as que não coram 
são iodo positivas.

 

e.
 

As células que coram ao teste formam 
áreas iodo negativas, que podem ser 
biopsiadas conforme critério médico.

 
 
 

QUESTÃO
 

39
  Considere um paciente de 34 anos que 

apresenta NIC III (lesão de alto grau) ao exame 
de citologia oncótica e que na colposcopia se 
observa colo normal. 

 Qual a conduta nesse caso?
 

 a.
 

Investigar o canal cervical.
 

b.
 

Repetir exame citológico em três meses.
 

c.
 

Realizar histerectomia total.
 

d.
 

Repetir o exame citológico imediatamente.
 

e.
 

Praticar biópsia do colo em quatro 
quadrantes. 

 
QUESTÃO  40  
No ciclo menstrual, o melhor momento para 
solicitar um marcador sérico para endometriose 
é: 
 

a. no 1º, 2º ou 3º dias.  
b. no 5º, 6º ou 7º dias.  
c. no 14º dia.  
d. no 20º dia.  
e. a fase do ciclo não importa.  
 
QUESTÃO  41  
Em relação à anticoncepção, qual das 
alternativas está incorreta? 
 

a. Condom masculino, condom feminino, 
diafragma e espermaticidas são 
considerados métodos contraceptivos de 
barreira. 

b. O DIU (Dispositivo Intra Uterino) está 
contraindicado se o exame físico e 
laboratorial indicar  doença inflamatória 
pélvica.  

c. Independente do método contraceptivo 
usado, é importante o uso da camisinha 
para evitar DST (doença sexualmente 
transmissível).  

d. A camisinha masculina, como método 
contraceptivo, é 100% seguro. 

e. Os anticoncepcionais orais hormonais têm 
eficácia e eficiência comprovadas.  

 

QUESTÃO  42  

Em relação ao aconselhamento à mulher que 
apresenta diagnóstico HIV positivo, durante a 
gestação, analise os itens.

 
 

I.
 
A doença é incurável, com frequentes 
hospitalizações, alta morbidade e 
grande risco de transmissão para o 
bebê. A paciente deve fazer planos junto 
aos seus familiares sobre a guarda da 
criança e disposição de seus bens.
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II.
 
Há necessidade de uso de ARVs (anti-

 retro virais) na gravidez, e a medicação 
poderá ser mantida ou não após o parto, 
conforme a sua necessidade para 
controlar o vírus.

 III.
 
Há estudos promissores com uso de 
vacinas, e a cura da doença está bem 
próxima.

 IV.
 
Há necessidade de informar o parceiro 
de que ele deverá realizar o teste para 
HIV, e o preservativo deve ser util izado 
em todas as relações sexuais.

 
 Com base neles, assinale a alternativa correta: 
 
a. 

Apenas II está correto. 
b. Apenas I e II estão corretos. 
c. Apenas II e IV estão corretos. 
d. Apenas IV está correto. 
e. Apenas III está correto. 
 
QUESTÃO  43  
A confirmação diagnóstica de gravidez ectópica 
ocorre por meio de:  
 

a. exame especular constatando a presença 
de pequena quantidade de sangue escuro 
no conteúdo vaginal. 

b. identificação de beta Hcg (sérico ou 
urinário) e no exame de ultrassonografia 
transvaginal. 

c. laparoscopia. 
d. dosagem sérica de progesterona. 
e. toque vaginal. 
 
QUESTÃO  44  
Os limites para a prescrição dos métodos 
contraceptivos hormonais são baseados em 
orientações divulgadas pela OMS (Organização 
Mundial da Saúde).  
 

Assinale a  alternativa incorreta  sobre as 
condições que são contraindicações absolutas 
ou nível 4 da OMS para os  métodos 
combinados (progestogênio e estrogênio)   

a. Alto risco para doenças cardiovasculares.  

b. Aeoplasias estrogênios-dependentes, 
porfiria, anemia falciforme. 

c.
 Hepatopatias ativas, lactação até seis 

meses de pós-parto.
 

d.
 Gravidez.

 

e.
 

No início da vida sexual.
 

 

QUESTÃO
 

45
  

Uma menina apresenta telarca aos 9 anos de 
idade e, aos 10 anos, desenvolvimento inicial 
de pilificação pubiana. Possui estatura 
adequada para a idade e raios X de idade 
óssea de 10 anos e quatro meses. 

 

Qual deve ser a conduta nesse caso?
 

 a.
 

Solicitar ressonância magnética de crânio,
 de urgência.

 b.
 

Expectante.
 c.

 
Teste de estímulo de GnRH.

 d.
 

Solicitar tomografia computadorizada dos 
ossos dos membros inferiores.

 e.
 

Solicitar tomografia computadorizada dos 
ossos dos membros superiores.

 
 
QUESTÃO

 
46

  Qual das afirmativas é incorreta em relação à 
mastite aguda puerperal?  
 
a. Acomete 1 a 5% das lactentes, sendo de 

origem infecciosa.  
b. O pico de incidência ocorre no puerpério 

remoto. 
c. Na maioria das vezes tem evolução 

favorável e unilateral,  acometendo mais 
frequentemente as  primíparas. 

d. O pico de incidência ocorre entre a 
segunda e a quinta semanas de lactação. 

e. Pode acometer primíparas ou multíparas.  
 
QUESTÃO  47  
Segundo a OMS (Organização Mundial de 
Saúde), qual é a taxa mais adequada de partos 
cesarianas para a população geral? 
 

a. 10%. 
b. 15%. 
c. 20%. 

d. 25%. 

e. 35%. 
 

QUESTÃO  48  
No que se refere ao parto cesáreo, é incorreto 
afirmar.  
 

a. Se comparado à cesárea, o parto vaginal 
está associado à maior morbidade e 
mortalidade materna e infantil.  

b. No Brasil e em outros países, a cesárea 
tem sido abusivamente utilizada, sem 
benefícios para as mães e nem para os 
recém-  nascidos. 

c.
 Hopkins, Potter e colaboradores 

consideram que o grande número de 
cesáreas não corresponderia à realidade 
se as mulheres fossem ouvidas e 
esclarecidas sobre os procedimentos a 
serem realizados.

 

d.
 

Uma justificativa frequentemente utilizada 
pelos médicos para as altas taxas de 
cesáreas é a falta de tempo disponível 
para a prestação de assistência ao parto 
vaginal, além da imprevisibilidade inerente 
ao mesmo.
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e.
 

No Brasil, o parto cesáreo é amplamente 
utilizado tanto no sistema público de 
saúde quanto no privado.

 
 QUESTÃO

 
49

  Em gestante portadora do vírus HIV é contra
indicado o uso de qual droga?

 
 a.
 

Zidovudina.
 

b.
 

Estavudina.
 

c.
 

Lamivudina.
 

d. 
Efavirenz.  

e. Nelfinavir.  
 
QUESTÃO  50  
Gestante de 32 semanas, que apresenta 
hipertensão arterial de início há dez dias e cujos 
exames laboratoriais indicam bilirrubinas 
aumentadas, DHL acima de 600, TGO e TGP 
acima de 70, plaquetopenia e esquizócitos em 
sangue periférico, tem por diagnóstico:  
 

a. dengue hemorrágica.  
b. síndrome HELLP.  
c. hepatite. 
d. colestase hepática. 
e. malária. 
 
QUESTÃO  51  
Quais são as drogas de escolha na crise 
hipertensiva durante a gestação? 
 

a. Nifedipina e hidralazina.  
b. Hidralazina e captopril.  

c. Metildopa e hidralazina.  

d. Captopril e metildopa. 

e. Pindolol e atenolol. 
 

QUESTÃO  52  

Constitui sinal ou sintoma patognomônico da 
mola hidatiforme:   

a. sangramento de segundo trimestre.  

b. batimentos cardiofetais inaudíveis.  

c. Beta HCG acima de 30.000 UI/ml.  

d. útero aumentado para idade gestacional. 

e. eliminação de vesículas pela vagina.  
 

QUESTÃO
 

53
  

Qual das drogas não é utilizada na inibição do 
trabalho de parto prematuro? 

 
 

a.
 

Nifedipina.
 

b.
 

Clomifeno.
 

c.
 

Atosiban.
 

d.
 

Terbutalina.
 

e.
 

Isoxuprina.
 

 

QUESTÃO
 

54
  A artéria ovariana é ramo da artéria:

 
 a.
 

aorta abdominal.
 b.

 
ilíaca interna.

 
c.
 

renal.
 

d.
 

ilíaca externa.
 

e.
 

hipogástrica.
 

 
QUESTÃO

 
55

  Qual a droga utilizada para anticoncepção de 
emergência? 
 
a. 

Clomardinona. 
b. Desogestrel. 
c. Ciproterona. 
d. Espironolactona. 
e. Levonorgestrel. 
 
QUESTÃO  56  
Gestante de 30 semanas com resultado de 
VDRL de 1/32, alérgica à penicilina, com qual 
droga deve ser tratada? 
 

a. Eritromicina. 
b. Sulfadiazina.  
c. Cefalexina.  
d. Gentamicina. 
e. Oxacilina.  
 
QUESTÃO  57  
Qual o hormônio, cuja dosagem melhor reflete 
a entrada da mulher na transição 
menopáusica? 
 

a. Progesterona.  

b. LH.  

c. FSH . 

d. Estrogênio. 

e. Andronestediona. 
 

QUESTÃO  58  

Paciente de 48 anos com amenorreia 
secundária, teste para gravidez negativo que 
responde de forma positiva  ao teste da  

progesterona, tem como principal hipótese 
diagnóstica:  

a.
 câncer de endométrio. 

 

b.
 menopausa.

 

c.
 anovulação.

 

d.
 hiperplasia endometrial.

 

e.
 

adenomiose.
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A queda dos níveis estrogênicos, no período 
periovulatório, é responsável por: 
 

a. insuficiência lútea. 
b. esterilidade de causa ovulatória. 
c. amenorréias frequentes. 
d. sangramento do meio do ciclo.  
e. a chamada"dor do meio".  
 
QUESTÃO 60  
A via transdérmica, na terapia hormonal da 
mulher climatérica, está indicada quando a 
paciente tem: 
 

a. história familiar de câncer de mama. 
b. histórico pessoal de endometriose. 
c. diagnóstico de dislipidemia. 
d. anorexia crônica. 
e. miomatose uterina. 
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