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1. As alterações na mama ocorrem quantos dias após o término da 
menstruação, sendo este o melhor momento para detectar 
alterações durante o autoexame? 
a) De 2 a 3 dias. 
b) De 5 a 7 dias. 
c) De 8 a 9 dias. 
d) Após o décimo dia. 

 

2. A sífilis primária caracteriza-se por apresentar: 
a) A disseminação dos treponemas pelo organismo. 
b) Lesões gomosas e nodulares, de caráter destrutivo. 
c) Cancro duro. 
d) Todos os sintomas anteriores. 

 

3. A menstruação consiste na descamação do endométrio, com 
perda sanguínea e dura cerca de 3 a 5 dias, com um sangramento 
cujo volume varia entre: 
a) 30 a 60 mℓ. 
b) 50 a 100 mℓ. 
c) 100 a 300 mℓ. 
d) 250 a 500 mℓ. 

 

4. Assinale a alternativa correta. A sífilis em gestante é doença de 
notificação compulsória desde: 
a) 2005. 
b) 2007. 
c) 2009. 
d) A sífilis em gestante não pertence ao grupo de doenças de 

notificação compulsória. 
 

5. De acordo com o Ministério da Saúde, a mortalidade entre 
mulheres devido ao câncer de mama é alta. E sua incidência é 
mais alta em mulheres: 
a) Mais jovens. 
b) Com mais de 21 anos. 
c) Com mais de 35 anos. 
d) Idosas. 

 

6. São causas funcionais de amenorreia, exceto: 
a) Idiopática. 
b) Bulimia. 
c) Estenose cervical. 
d) Perda de peso. 

 

7. A anticoncepção de emergência deve ser tomada no máximo 
quanto tempo após o coito? 
a) 24 horas. 
b) 36 horas 
c) 48 horas. 
d) 72 horas. 

 

8. Se o líquido amniótico (LA), apresentar a cor clara, significa que: 
a) O feto está maduro. 
b) O feto ainda não está maduro. 
c) Óbito fetal. 
d) Doença hemolítica. 

 

9. São hormônios produzidos somente na gravidez, para funções 
especificas: 
a) HCG E HPL 
b) HCS E HPL 
c) HCG E HCS 
d) HPL, HCS E HCG. 

 

10. O trabalho de parto é considerado prematuro quando iniciado 
antes da: 
a) 34ª semana de gestação. 
b) 35ª semana de gestação. 
c) 36ª semana de gestação. 
d) 37ª semana de gestação. 

 

11. Durante o amadurecimento do óvulo, as células próximas a ele 
passam a produzir: 
a) Estrógeno e progesterona. 
b) Folículo estimulante. 
c) Luteinizante e estrógeno. 
d) Progesterona e folículo estimulante. 

 

12. Podemos afirmar sobre a anatomia da mama: 
I. O tecido mamário divide-se em quadrantes, e a localização 

mais comum do câncer de mama é o quadrante superior 

externo. 

II. Os ligamentos suspensórios de Cooper são bandas fibrosas 

de suporte que conectam a fáscia peitoral profunda à fáscia 

peitoral superficial. 

III. Os linfonodos mamários internos recebem drenagem 

linfática bilateral das mamas e, portanto são locais 

potenciais de metástases. 

Estão corretos os itens: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 

 

13. É a principal causa de hemorragia pós-parto (HPP) e a principal 
causa de morte em todo o mundo. Trata-se de: 
a) Atonia uterina. 
b) Laceração cervical. 
c) Coagulopatia de consumo. 
d) Produtos da concepção retidos. 

 

14. Em pacientes com trabalho de parto prematuro estabelecido, os 
tocolíticos, como o sulfato de magnésio intravenoso e a 
terbutalina, mostraram auxílio para sustar o trabalho de parto 
temporariamente, em média por: 
a) 12 horas. 
b) 24 horas. 
c) 36 horas. 
d) 72 horas. 

 

15. Assinale a alternativa incorreta. O hipertireoidismo não controlado 
de forma correta durante a gravidez resulta normalmente em: 
a) Ruptura prematura das membranas pré-terno. 
b) Trabalho de parto pré-termo. 
c) Crescimento intrauterino restrito. 
d) Pré-eclâmpsia. 

 

16. É chamado de puerpério remoto após quantos dias do parto? 
a) Após o 10º dia.  
b) Após o 15º dia.  
c) Após o 30º dia.  
d) Após o 45º dia.  
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17. Podemos afirmar sobre a colestase intra-hepática da gravidez: 
I. Não esta associada à morte fetal ou sofrimento fetal. 

II. Quase nenhuma vez é recorrente nas gestações 

subsequentes. 

III. Ocorre de modo menos grave nas gestações subsequentes. 

Estão incorretas as seguintes afirmações: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) I, II e III. 

 

18. Cistos ovarianos são a causa mais comum de puberdade precoce 
periférica isossexual, podendo alcançar tamanho maior que: 
a) 1 mm de diâmetro e regressão espontânea. 
b) 4 mm de diâmetro e regressão espontânea. 
c) 8 mm de diâmetro e regressão espontânea. 
d) 13 mm de diâmetro e regressão espontânea. 

 

19. Ainda com base na questão anterior. O tratamento cirúrgico está 
indicado nos cistos com mais de: 
a) 3 cm. 
b) 5 cm. 
c) 7 cm. 
d) 9 cm. 

 

20. Sangramento irregular e intervalos frequentes e volume variável. 
Trata-se de: 
a) Polimenorreia. 
b) Metrorragia. 
c) Menorragia. 
d) Hipermenorragia. 

 

21. São fatores de risco de câncer endometrial, exceto: 
a) Uso de anticoncepcionais orais (ACOs). 
b) Huliparidade. 
c) Uso de tamoxifeno. 
d) Obesidade. 

 

22. A sífilis secundaria caracteriza-se por apresentar: 
a) A disseminação dos treponemas pelo organismo. 
b) Lesões gomosas e nodulares, de caráter destrutivo. 
c) Cancro duro. 
d) Todos os sintomas anteriores. 

 

23. Entendemos como prematuridade limite o grupo de bebês 
nascidos: 
a) Entre a 37ª e a 38ª semanas de gestação. 
b) Entre a 31ª e a 36ª semanas de gestação. 
c) Entre a 30ª e a 34ª semanas de gestação. 
d) Cuja idade gestacional é menor ou igual a 30 semanas. 

 

24. O cordão umbilical possui: 
a) Uma artéria e uma veia. 
b) Duas veias e uma artéria. 
c) Duas veias e duas artérias. 
d) Duas artérias e uma veia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. A direção do SUS é única sendo exercida em cada esfera de 
governo pelos seguintes órgãos, exceto: 
a) No âmbito do Distrito Federal, pelo Alto Comissariado de 

Saúde. 
b) No âmbito dos Estados, pela respectiva Secretaria de Saúde 

ou órgão equivalente.    
c) No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde. 
d) No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de 

Saúde ou órgão equivalente. 
 

26. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Cajamar, assinale a 
alternativa que não possui uma competência privativa do 
Município: 
a) Organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico de seus 

servidores, assim como plano de cargos, de carreiras e forma 
de provimento. 

b) Prover sobre esgotos e galerias pluviais. 
c) Proteger o meio ambiente e combater a poluição em 

qualquer de suas formas. 
d) Estabelecer plano diretor, planejando e promovendo o seu 

desenvolvimento integrado. 
 

27. Sobre os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários 
Municipais, analise as afirmações abaixo. 

I. O subsídio do Prefeito não poderá ser inferior ao maior 

padrão de vencimento pago a servidos do Município. 

II. O subsídio do Vice-Prefeito não poderá exceder a 80 % 

(oitenta por cento) do que for fixado para o Prefeito. 

III. Os subsídios dos Secretários Municipais não poderão 

exceder o fixado para o Prefeito. 

a) I, II e III estão corretos. 
b) Apenas I e III estão corretos. 
c) Apenas II e III estão corretos. 
d) Apenas III está correto. 

 

28. Sobre a organização política do Município, nos termos da Lei 
Orgânica do Município de Cajamar, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) O Governo do Município é exercido pela Câmara Municipal 

com funções legislativas, fiscalizadoras e julgadoras e pelo 
Prefeito com funções executivas. 

b) Os órgãos do Governo municipal são dependentes e 
harmônicos entre si. 

c) Compete à Câmara, privativamente, dentre outras 
atribuições, conceder licença ao Prefeito e ao Vice-Prefeito 
para afastamento de seus respectivos cargos. 

d) O candidato a Vereador será obrigado a residir no Município, 
conforme dispuser a legislação federal. 
 

29. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Cajamar, complete 
a lacuna abaixo e indique a alternativa correta: 
O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta 

de Vereadores eleitos para cada legislatura, através do sistema 

proporcional, dentre cidadãos maiores de ______, no exercício 

dos direitos políticos, pelo voto direto e secreto. 

a) Dezoito anos. 
b) Dezesseis anos. 
c) Vinte e um anos. 
d) Vinte e cinco anos. 
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30. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Cajamar, são direitos 
dos servidores da administração direta, das autarquias e das 
fundações públicas além de outros que visem à melhoria de sua 
condição profissional ou social, exceto: 
a) Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. 
b) Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias 

e quarenta horas semanais, facultada a compensação de 
horários e a redução da jornada, na forma da lei. 

c) Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, 
com a duração de sessenta dias. 

d) Adoção de normas de saúde, higiene e segurança para 
redução dos riscos inerentes ao trabalho. 
 

31. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de 
acordo com a norma culta da língua: 
a) Cobiçoso – primazia – concernente – ressuscitar.  
b) Esplêndido – subversão – deslise – catequese. 
c) Excepcional – impresão – êxito – individualizar. 
d) Consentimento – efêmero – cortume – espesso. 

 

32. Assinale a alternativa incorreta acerca da concordância: 
a) Foram elas mesmas que me contaram sobre a venda da casa. 
b) Nós estamos quites com vocês. 
c) Está incluso ao passaporte as fotos. 
d) As meninas têm criatividade e flexibilidade boas. 

 

33. Analise as assertivas abaixo quanto à concordância verbal dos 
termos e aponte a alternativa correta: 

I. Continua a ser cobrado, apenas dos gerentes, as taxas 

referentes ao uso da academia da empresa. 

II. Quando chega as chuvas, o número de desabrigados cresce 

vertiginosamente. 

III. Necessita-se de pedreiros nesta construção. 

a) Apenas I e III estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas III está correta. 
d) I, II e III estão incorretas. 

 

34. Aponte a alternativa em que o acento indicador de crase foi 
utilizado de forma errônea: 
a) Para ir à missa, preciso trocar de roupa. 
b) Os alunos assistiram à cerimônia de inauguração do novo 

prédio da escola. 
c) As informações de que preciso estão sobre àquela pasta. 
d) Ele trouxe à baila uma tese inovadora. 

 

35. Assinale a alternativa em que há erro de regência: 
a) Assistimos à peça ao lado do diretor do espetáculo. 
b) Eles o avisaram do acidente na estrada. 
c) Chamaram-no de desleal e egoísta. 
d) As declarações do assessor da presidência implicarão em 

demissões. 
 

36. Indique a alternativa que completa correta e respectivamente as 
lacunas abaixo: 
Com os uniformes _________, os representantes das Forças 

Armadas assinaram dois acordos ______. 

a) Verdes-claros / luso-brasileiro. 
b) Verde-claros / luso-brasileiros. 
c) Verde-claros / lusos-brasileiros. 
d) Verdes-claro / lusos-brasileiro. 

 
 
 
 

37. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Ele está arrumando isso há horas. 
b) Eu não consigo entender o porquê de tanta de amizade. 
c) A fazenda está cerca de dois quilômetros daqui. 
d) A muito tempo que não o encontro no clube. 

 

38. Assinale a alternativa em que todos os substantivos são femininos: 
a) Guaraná – alpiste – gênese.  
b) Dinamite – ênfase – faringe.  
c) Gambá – formicida – mascote.  
d) Ferrugem – mídia – sabiá.  

 

39. Analise as afirmações abaixo e aponte a alternativa correta: 
I. Felizmente ocorreu uma química intensa entre eu e ela. 

II. Traga imediatamente o portfólio para eu aprovar. 

III. Para mim, este relacionamento está acabado. 

a) Apenas II e III estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II está correta. 
d) I, II e III estão corretas. 

 

40. Assinale a alternativa em que houve erro no uso do pronome: 
a) Aquilo deixou-me estarrecida. 
b) Se ela ligar, nunca mais me avise. 
c) Dir-te-ei tudo o que foi decidido na reunião de quinta-feira. 
d) Conforme me disseram, ela ocupará o cargo de chefia.  

 

41. Indique a alternativa em que o verbo em destaque está flexionado 
incorretamente: 
a) O espectador reaveu o valor do ingresso na bilheteria. 
b) Os acordos nas audiências ocorreram como eles previram. 
c) Eu e os pais mantivemos a mesma posição na reunião. 
d) Nós passeamos por toda a cidade de Cajamar. 

 

42. Nesta última semana, fato amplamente divulgado pela imprensa 
escrita e falada foi a posse, como novo Ministro das Cidades do 
governo Dilma Rousseff, de: 
a) Aguinaldo Ribeiro. 
b) Fernando Haddad. 
c) Carlos Lupi. 
d) Alfredo Nascimento. 

 

43. Dentre as diversas características expostas a seguir, aponte qual 
delas se aplica à indústria japonesa: 
a) A extração mineral ocupa o primeiro lugar no continente 

asiático.  
b) Qualificação e especialização de mão de obra. 
c) Localização no interior do país, principalmente na fronteira 

com a China.       
d) Excesso de matérias-primas ferrosas. 

 

44. Um avô distribuiu R$ 46.200,00 em partes inversamente 
proporcionais às idades de seus 4 netos. Se André tem 5 anos, 
Bruno 4 anos, Caio 3 anos e Felipe 2 anos, então: 
a) Bruno recebeu R$ 2.000,00 a mais que André. 
b) Bruno recebeu R$ 4.000,00 a menos que Caio.  
c) Caio recebeu R$ 5.000,00 a mais que André. 
d) Felipe recebeu o dobro do que Bruno recebeu. 
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45. Se certo artigo teve um aumento de 12,5 % e passou a custar R$ 
173,25, então qual era o preço dele antes desse acréscimo? 
a) R$ 138,10. 
b) R$ 162,70. 
c) R$ 154,00. 
d) R$ 143,20. 

 

46. Num triângulo ���, temos que: �� = ����, ��
� =
��° � ��
� = ��°. Então a medida do lado �� é: 

a) 2√3 ��. 
b) 8√5 ��. 
c) 12√2 ��. 
d) 4√6 ��. 

 

47.  Quanto rendeu R$ 32.000,00 aplicado à juros simples de 18% ao 
ano, por 5 anos e 3 meses? 
a) R$ 21.960,00. 
b) R$ 16.280,00. 
c) R$ 30.240,00. 
d) R$ 28.420,00. 

 

48. Qual é a área de um terreno retangular cujo perímetro é 208 m e a 

largura é igual a 5 8�  do comprimento? 

a) 2.560 m². 
b) 3.200 m². 
c) 1.596 m². 
d) 4.510 m². 

 

49. Qual é a área de um triângulo, sabendo que dois lados medem 6 
cm e  8 cm e o ângulo formado por eles mede 30°? 

a) 34√3 ���. 
b) 12 ��². 

c) 48√3 ���. 
d) 26 ��². 

 

50. Quais são as raízes da equação algébrica                                                    
� = �³ − ��² − !� + ��, sendo que +� é uma de suas raízes? 
a) {0, 1, 2}. 
b) {-2, 1, 2}. 
c) {-2, 1, 6}. 
d) {1, 2, 3}. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




