
 
 

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 
ESTADO DO PARANÁ 

R E F .  E D I T A L  N º  0 7 4 / 2 0 1 0  –  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  
 
 

 

INSTRUÇÕES  
� Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a 

 prova objetiva.  

� Composição da Prova:  

QUANTIDADE DE QUESTÕES MATÉRIA 

01 a 10 Língua Portuguesa 

11 a 20 Noções de Legislação 

21 a 40 Conhecimentos Específicos 
 

 

� Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva. 

ATENÇÃO 
 

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do 

fiscal. 

2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está 

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. 

Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual 

você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o 

fato ao fiscal imediatamente. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o 

número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre 

alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas 

providências. 

4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas, que 

será o único documento válido para a correção das provas. O 

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade 

do candidato.  

5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta. 

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de 

Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto 

da marcação da Folha de Respostas:    

7. A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada 

ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 

8. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às 

questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa 

assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.  

9. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a 

marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

10. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 

60 (sessenta) minutos de seu início. Você poderá levar o Caderno 

de Questões consigo devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal 

a Folha de Respostas assinadas após decorridos 4h (quatro horas). 

As provas estarão disponibilizadas no site da FAFIPA 

(www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação do Gabarito 

Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa 

da prova e levar consigo. 

11. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e 

após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do 

termo de fechamento. 

12. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta 

ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, 

códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, 

agendas eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, 

gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização 

desses objetos causará eliminação imediata do candidato. 

13. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,  deverão 

ser desligados e mantidos dessa forma até o  término da prova e 

entrega da Folha de Respostas ao  fiscal.  

14. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata 

denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas 

cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RESP.                     

                     

QUESTÃO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

RESP.                     
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Mesmo na idade adulta, alfabetização promove 

reorganização do cérebro. 
Há 'competição' no córtex visual entre a atividade nova e 

as mais antigas. 
Estudo internacional com participação brasileira analisou 

63 voluntários. 
 

A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo 
quando a pessoa aprende a ler já adulta. Cientistas 
compararam a atividade cerebral de analfabetos 
com a de alfabetizados e verificaram que aprender a 
ler altera funções do córtex. Córtex é a camada 
periférica dos hemisférios cerebrais, sede de 
funções nervosas elaboradas, como os movimentos 
voluntários. 
Como a escrita é invenção relativamente recente na 
história da humanidade, não é possível afirmar que 
tenha influenciado a evolução genética do cérebro 
humano. “O seu aprendizado pode originar-se na 
reciclagem de regiões cerebrais preexistentes e 
reservadas a outras funções, porém 
suficientemente plásticas para passar a dedicar-se 
à identificação dos sinais escritos e à sua ligação 
com a linguagem falada”, diz Lucia Willadino Braga, 
neurocientista com pós-doutorado no Hôpital de la 
Pitié-Salpêtrière, na França, e uma das 
coordenadoras da pesquisa. 
O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa 
aprende a ler por meio de uma “competição” entre a 
atividade nova de leitura e as atividades mais 
antigas de reconhecimento de faces e de objetos. 
Durante a alfabetização, a resposta às faces diminui 
levemente à medida que a competência de leitura 
aumenta na área visual do hemisfério esquerdo. Ou 
seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente 
para o hemisfério direito. Não se sabe, ainda, se 
essa competição tem consequências funcionais 
para o reconhecimento ou a memória de faces. 
No caso dos analfabetos, essa área visual do 
hemisfério esquerdo, que nos leitores descodifica 
as palavras escritas, só controla o reconhecimento 
visual de objetos e de faces. 
O estudo analisou com ressonância magnética 
funcional a atividade cerebral na totalidade do 
córtex de 41 voluntários brasileiros e 22 
portugueses. Do total de 63 participantes, 10 eram 
analfabetos, 22 foram alfabetizados na idade adulta 
e 31, na infância. Eles foram submetidos a uma 
bateria de estímulos, como frases faladas e 
escritas, palavras faladas, rostos e objetos. 
Como a maioria dos efeitos do aprendizado da 
leitura no córtex cerebral é visível tanto nas 
pessoas escolarizadas na infância quanto nas que 
foram alfabetizadas na idade adulta, o grupo 
concluiu que os circuitos da leitura permanecem 
plásticos durante a vida toda. 
Lucia é presidente da Associação das Pioneiras 
Sociais - que mantém a Rede SARAH de Hospitais 
de Reabilitação, com sede em Brasília - e 
pesquisadora do Centro Internacional de 
Neurociências da rede, onde os voluntários 
brasileiros foram analisados. 

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude 
 
QUESTÃO 01 

“Durante a alfabetização, a resposta às faces 
diminui levemente à medida que  a competência de 

leitura aumenta na área visual do hemisfério 
esquerdo.” 

 
A expressão destacada 

(A) estabelece uma relação de comparação entre a 
competência de leitura e a alfabetização. 

(B) introduz uma das possíveis causas para a obtenção da 
competência de leitura. 

(C) propõe uma relação de consequência entre o aumento 
da área visual do hemisfério esquerdo e a leitura. 

(D) introduz uma relação de proporção entre a diminuição 
da resposta às faces e o aumento da competência de 
leitura. 

(E) estabelece uma relação de causa-efeito entre a 
alfabetização e o aumento da área visual do hemisfério 
esquerdo. 

 
QUESTÃO 02 

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao 
emprego dos elementos no texto. 

(A) “Não se sabe, ainda, se essa competição tem 
consequências funcionais...” (expressa acréscimo)  

(B) “...pode originar-se na reciclagem de regiões cerebrais 
preexistentes e reservadas a outras funções, porém 
suficientemente plásticas...” (estabelece contraste)  

(C) “A alfabetização reorganiza o cérebro mesmo quando a 
pessoa aprende a ler já adulta.” (expressa tempo) 

(D) “Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente 
para o hemisfério direito.” (esclarece algo já 
mencionado) 

(E) “...essa área visual do hemisfério esquerdo [...] só 
controla o reconhecimento visual...” (expressa restrição)   

 
QUESTÃO 03 

Assinale a única alternativa cujo pronome 
destacado só pode ser empregado procliticamente. 

(A) “Ou seja, a ativação às faces desloca-se parcialmente 
para o hemisfério direito.” 

(B) “O seu aprendizado pode originar-se na reciclagem de 
regiões cerebrais preexistentes...” 

(C) “Não se sabe, ainda, se essa competição tem 
consequências funcionais...” 

(D) “...porém suficientemente plásticas para passar a 
dedicar-se à identificação dos sinais escritos...” 

(E) “O córtex visual reorganiza-se quando a pessoa 
aprende a ler por meio de uma “competição”...” 

 
QUESTÃO 04 

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao 
emprego dos sinais de pontuação e suas funções 
no texto. 

(A) “...essa área visual do hemisfério esquerdo, que nos 
leitores descodifica as palavras escritas, só controla o 
reconhecimento visual...” (as vírgulas isolam uma 
oração subordinada adjetiva explicativa) 

(B) “...como frases faladas e escritas, palavras faladas, 
rostos e objetos. (as vírgulas isolam termos de mesma 
função sintática na oração) 

(C) “Como a escrita é invenção relativamente recente na 
história da humanidade, não é possível afirmar...” (a 
vírgula marca a anteposição de uma oração 
subordinada adverbial) 

(D) “...diz Lucia Willadino Braga, neurocientista com pós-
doutorado no Hôpital de la Pitié-Salpêtrière...” (a vírgula 
isola um aposto). 

(E) “Do total de 63 participantes, 10 eram analfabetos, 22 
foram alfabetizados na idade adulta e 31, na infância.” 
(a última vírgula é empregada para isolar um adjunto 
adverbial) 
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QUESTÃO 05 
Em “Não se sabe, ainda, se  essa competição tem 
consequências funcionais...”, o elemento destacado 
introduz uma oração subordinada 

(A) substantiva completiva nominal. 
(B) substantiva objetiva indireta. 
(C) adverbial condicional. 
(D) substantiva objetiva direta. 
(E) adverbial concessiva. 
 
QUESTÃO 06 

“Como a maioria dos efeitos do aprendizado da 
leitura no córtex cerebral é visível tanto  nas 
pessoas escolarizadas na infância quanto  nas que 
foram alfabetizadas na idade adulta...” 

 
As expressões acima introduzem, no fragmento, 
uma relação de  

(A) causa. 
(B) comparação. 
(C) proporção.  
(D) consecução. 
(E) concessão. 
 
QUESTÃO 07 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta dígrafo. 
(A) Centro 
(B) Pessoas 
(C) Pesquisa 
(D) Antigas 
(E) Escrita 
 
QUESTÃO 08 

“Cientistas compararam  a atividade cerebral de 
analfabetos com a de alfabetizados e verificaram 
que aprender a ler altera funções do córtex.” 

 
O tempo composto da forma verbal destacada é 

(A) têm comparado. 
(B) tinham comparado.  
(C) teriam comparado. 
(D) tiverem comparado. 
(E) tivessem comparado. 
 
QUESTÃO 09 

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao 
significado apresentado no texto  pelos elementos 
destacados. 

(A) Periférico (em torno) 
(B) Hemisfério (meio) 
(C) Descodificar (reforço) 
(D) Preexistentes (anterioridade) 
(E) Reorganizar (repetição) 
 
QUESTÃO 10 

Todas as palavras abaixo apresentam 6 letras e 6 
fonemas, EXCETO 

(A) altera. 
(B) humano. 
(C) visual. 
(D) objeto. 
(E) escola. 
 
 
 
 
 
 
 

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO 

 
QUESTÃO 11 
 De acordo com a Constituição Federal, no que se 

refere à Administração Pública, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) 
correta(s). 

 
I. Os vencimentos dos cargos do Poder 

Legislativo e do Poder Judiciário não poderão 
ser superiores aos pagos pelo Poder 
Executivo. 

 
II. É possível a vinculação ou equiparação de 

quaisquer espécies remuneratórias para o 
efeito de remuneração de pessoal do serviço 
público. 

 
III. A administração fazendária e seus servidores 

fiscais terão, dentro de suas áreas de 
competência e jurisdição, precedência sobre 
os demais setores administrativos, na forma 
da lei. 

 
IV. A publicidade dos atos, programas, obras, 

serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo ou 
de orientação social, dela não podendo 
constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 12 
 De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, 

no caso de iminente perigo público,  
(A) a autoridade competente poderá usar de propriedade 

particular, assegurada ao proprietário indenização 
ulterior, se houver dano. 

(B) a autoridade competente poderá usar de propriedade 
particular, assegurada ao proprietário indenização 
prévia. 

(C) a autoridade competente poderá usar de propriedade 
particular, independentemente de indenização, mesmo 
se houver dano. 

(D) as autoridades não poderão usar de propriedade 
particular, uma vez que esta é inviolável. 

(E) a autoridade competente só poderá usar de 
propriedade particular caso esta seja improdutiva. 

 
QUESTÃO 13 
 Preencha as lacunas e assinale a alternativa 

correta. 
 De acordo com a Constituição Federal, somente 

____poderá ser criada autarquia e autorizada a 
instituição de empresa pública, de sociedade de 
economia mista e de fundação, cabendo _____, 
neste último caso, definir as áreas de sua atuação. 

(A) por lei específica / à lei complementar 
(B) por lei ordinária / ao decreto legislativo 
(C) por lei complementar / à lei ordinária  
(D) por emenda a constituição / à lei complementar  
(E) por lei complementar / à lei específica 
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QUESTÃO 14 
 Preencha as lacunas e assinale a alternativa 

correta.   
 De acordo com a Constituição Federal, os 

servidores titulares de cargos efetivos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
serão aposentados voluntariamente, desde que 
cumprido tempo mínimo de ____de efetivo exercício 
no serviço público e ___no cargo efetivo em que se 
dará a aposentadoria, observadas as seguintes 
condições: ___de idade, se homem, e ___de idade, 
se mulher, com proventos proporcionais ao tempo 
de contribuição. 

(A) cinco anos / três anos / sessenta anos / cinquenta e 
cinco anos 

(B) dez anos / cinco anos / sessenta e cinco anos / 
sessenta anos 

(C) dez anos / cinco anos / setenta anos / sessenta e cinco 
anos  

(D) dois anos / cinco anos / sessenta e cinco anos / setenta 
anos  

(E) oito anos / quatro anos / sessenta e cinco anos / 
setenta anos  

 
QUESTÃO 15 
 O ato administrativo pelo qual a Administração 

extingue um ato válido, por razões de oportunidade 
e conveniência é denominado de  

(A) Anulação.  
(B) Revogação. 
(C) Cassação.  
(D) Delegação.  
(E) Convalidação. 
 
QUESTÃO 16 
 De acordo com a Lei 8.080/90, analise as assertivas 

e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). 
 

I. O conjunto de ações e serviços de saúde, 
prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais, da 
Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público, 
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

 
II. Não estão incluídas no campo de atuação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de 
ações de saúde do trabalhador. 

 
III. Estão incluídas no campo de atuação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de 
ações de vigilância epidemiológica. 

 
IV. A iniciativa privada poderá participar do 

Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter 
complementar. 

  
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 17 
 A respeito da Lei 8.080/90, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
(A) O processo de planejamento e orçamento do Sistema 

Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local 
até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, 
compatibilizando-se as necessidades da política de 
saúde com a disponibilidade de recursos em planos de 

saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal 
e da União. 

(B) Os planos de saúde serão a base das atividades e 
programações de cada nível de direção do Sistema 
Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será 
previsto na respectiva proposta orçamentária. 

(C) É permitida a destinação de subvenções e auxílios a 
instituições prestadoras de serviços de saúde com 
finalidade lucrativa. 

(D) É vedada a transferência de recursos para o 
financiamento de ações não previstas nos planos de 
saúde, exceto em situações emergenciais ou de 
calamidade pública, na área de saúde. 

(E) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração dos 
planos de saúde, em função das características 
epidemiológicas e da organização dos serviços em 
cada jurisdição administrativa. 

 
QUESTÃO 18 
 Preencha as lacunas e assinale a alternativa 

correta. 
 De acordo com a Lei 8.142/90, a Conferência de 

Saúde reunir-se-á ____com a representação dos 
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de 
saúde e propor as diretrizes para a formulação da 
política de saúde nos níveis correspondentes, 
convocada ____ou, extraordinariamente, por esta 
ou pelo Conselho de Saúde. 

(A) a cada três anos / pelo Poder Executivo 
(B) a cada dois anos / pelo Poder Executivo 
(C) a cada quatro anos / pelo Poder Executivo 
(D) a cada dois anos / pelo Poder Legislativo 
(E) a cada quatro anos / pelo Poder Legislativo 
 
QUESTÃO 19 
 De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal 
nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s).  

 
I. Posse é a aceitação formal pelo servidor, das 

atribuições, dos deveres e das 
responsabilidades inerentes ao cargo 
público, com o compromisso de bem servir, 
concretizada com a assinatura do termo pela 
autoridade competente do órgão e pelo 
nomeado. 

 
II. A posse ocorrerá no prazo improrrogável de 

até 30 (trinta) dias, contados da publicação 
oficial do ato de nomeação. 

 
III. Exercício é o efetivo desempenho das 

atribuições do cargo público, que completa o 
processo de investidura. 

 
IV. O prazo para o servidor entrar em exercício é 

de 03 (três) dias úteis, contados da data da 
posse. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 20 
 De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais de São José dos Pinhais (Lei Municipal 
nº 525/2004), analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta a(s) correta(s).  

 
I. A vacância de cargo público decorrerá de: 

exoneração; aposentadoria; perda do cargo 
por decisão judicial transitada em julgado; 
demissão; e, falecimento. 

 
II. Dar-se-á a exoneração: a pedido; e, de ofício. 
 
III. O ato de exoneração só terá efeito a partir de 

sua publicação. 
 
IV. No caso de exoneração a pedido, o servidor 

deverá requerê-la com, no mínimo, 30 (trinta) 
dias de antecedência, ao órgão de controle 
de pessoal, devendo aguardar em exercício 
até a publicação do ato exoneratório. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 21 
 Analise as assertivas e, em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta a(s) correta(s). O ovário é 
parcialmente recoberto por extensões (fímbrias) da 
trompa uterina, cujo lúmen é contínuo com o do 
útero, órgão muscular composto por três camadas 
são elas 

 
I. perimétrio, camada externa, conjuntiva. 
 
II. miométrio, camada média, músculo liso. 
 
III. endométrio, epitélio escamoso estratificado 

não-queratinizado, composto por um stratum 
basale e um stratum functionale. 

 
IV. endométrio com uma camada mais profunda, 

renovado ciclicamente, crescendo sob a 
ação dos estrogénios e progesterona. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 22 
 Na 5-6 semanas de gestação, as células 

germinativas primordiais (ovogónias) migram do 
saco vitelino do embrião para a crista genital, onde 
o ovário se encontra em desenvolvimento. 
Multiplicam-se por mitoses sucessivas até as 20-24 
semanas de gestação, atingindo os 6-7 milhões de 
células. A partir das 8-9 semanas de gestação, 
algumas ovogônias iniciam a primeira divisão da 
meiose (que suspendem na profase I), convertendo-
se em ovócitos primários. Este processo continua 
até os 6 meses de vida extrauterina, altura em que 

todas as ovogónias se converteram em ovócitos. 
Os ovócitos primários podem viver 

(A) até 50 anos, isto é ate a menopausa. 
(B) atá a menarca. 
(C) apenas no inÍcio da menacme. 
(D) durante todo o período embriogênico. 
(E) as 42 semanas de gestação. 
 
QUESTÃO 23 
 Entre o ovócito e a corona radiata mantém-se a 

zona pelúcida que vai funcionar como 
(A) mediador da meiose I. 
(B) inibidor da mitose. 
(C) produtor de ovócitos. 
(D) inibidor da produção espermática . 
(E) barreira à penetração dos espermatozoides. 
 
QUESTÃO 24 
 O 17-β-estradiol (E2) é o �strogênio mais 

importante sob o ponto de vista funcional, sua 
produção ocorre pelas 

(A) células da corona radiata. 
(B) células da granulosa. 
(C) células dos ovócitos. 
(D) células da hipófise. 
(E) células da teça. 
 
QUESTÃO 25 
 Nas últimas três décadas os métodos de 

diagnóstico por imagem assumiram um papel 
preponderante no diagnóstico dos processos 
patológicos das glândulas mamárias, sendo hoje 
instrumento fundamental dos Programas de Saúde 
Pública para diminuir a morbidade e a mortalidade 
por carcinomas primários dessa localização. A 
mamografia evidencia 

 
(A) macrocalcificações homogêneas. 
(B) lipodistrofia. 
(C) microcalcificações heterogêneas. 
(D) nódulo calcificado no seu interior. 
(E) lipoma e fibroadenoma. 
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QUESTÃO 26 
 Apresenta-se como tumor único ou múltiplo, móvel, 

bem delimitado, não fixo ao tecido adjacente, 
lobulado, de crescimento lento, com maior 
ocorrência no quadrante súpero-lateral. Em geral é 
indolor, exceto durante a gravidez e lactação, 
condições que podem estimular seu crescimento 
rápido e produzir dor por infarto. A consistência é 
fibroelástica, mas, nas pacientes de maior faixa 
etária, pode haver deposição de calcificação 
distrófica no nódulo (“calcificação em pipoca”), e o 
nódulo passa a ter consistência endurecida. É mais 
frequente na terceira década e em mulheres negras, 
situação em que tendem à recorrência. O tamanho 
médio é de 2 a 3 cm, mas pode alcançar até 6 a 7 
cm. Quando o aspecto palpatório não é típico, 
recorre-se à ultrassonografia, que evidencia 
imagem nodular circunscrita, ovalada, hipoecóide, 
com margens bem definidas e com maior eixo 
paralelo à pele (diâmetro anti-radial – largura, maior 
que o radial – altura). Pode ocorrer reforço 
posterior e sombras laterais, características 
sugestivas de benignidade, classificadas como BI-
RADSTM 3. O quadro descrito é sugestivo de 

(A) Fibroadenoma. 
(B) Hamartoma. 
(C) Cisto mamário. 
(D) Tumor filoide. 
(E) Papiloma. 
 
QUESTÃO 27 
 Analise as assertivas e, em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta a(s) correta(s). A prática 
do aconselhamento no pré-natal desempenha um 
papel importante no diagnóstico da infecção pelo 
HIV e outras DSTs, bem como na qualidade da 
atenção à saúde. O aconselhamento necessita 
cuidar dos aspectos emocionais, tendo como foco 
a saúde sexual, a saúde reprodutiva, avaliação de 
vulnerabilidades e Direitos Humanos. Na 
apresentação e acolhimento é importante que o 
profissional estabeleça um ambiente favorável para 
o diálogo e esteja atento para 

 
I. assegurar um mínimo de privacidade. 
 
II. destacar o objetivo do atendimento. 
 
III. reforçar a garantia do sigilo. 
 
IV. estimular a fala da gestante, identificando 

fatores de vulnerabilidade e risco. 
 
V. sempre haver a presença do parceiro, 

facilitando a interação familiar. 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I, II e V. 
(C) Apenas II, III e IV. 
(D) Apenas I, II, III e IV. 
(E) I, II, III, IV e V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28 
 Relacionado aos tumores benignos da vulva, 

correlacione as colunas e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 
1. Fibroma. 
2. Hidroadenoma papilar. 
3. Mioblasto de células granulosas. 
4. Papiloma. 
 
(   ) Raro tumor vulvar benigno, raramente 

encontrado na infância, pequeno porte, 
superfície granulosa ou tem aspecto de 
couve-flor, comumente séssil mas pode 
tornar-se pediculado. 

(   ) Desenvolve em glândula sudorípara 
apócrina. 

(   ) Tumor sólido, com diâmetro entre 1 e 4 cm e 
consistência firme, os elementos celulares 
são poligonais e contêm, em seu citoplasma, 
numerosos grânulos eosinofílicos. 

(   ) Pode se apresentar séssil ou com aspecto 
exofítico, com superfície lisa ou bosselada. 

(A) 1 – 2 – 3 – 4. 
(B) 4 – 2 – 3 – 1. 
(C) 4 – 3 – 2 – 1. 
(D) 3 – 2 – 1 – 4. 
(E) 2 – 1 – 3 – 4. 
 
QUESTÃO 29 
 Relacionado ao diagnóstico laboratorial da infecção 

pelo HIV na gestante, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) Os laboratórios públicos, privados e conveniados ao 
Sistema Único de Saúde (SUS), devem adotar 
obrigatoriamente os protocolos de acordo com a 
Portaria Nº 59/GM/MS, de 28 de janeiro de 2003. Esta 
portaria está sendo atualizada, alterando a realização 
dos testes para a detecção de anticorpos anti-HIV 
como diagnóstico a partir dos 18 meses de idade. 

(B) Todas as amostras de soro ou plasma devem ser 
submetidas inicialmente a um imunoensaio, 
denominado Elisa (Teste 1), na etapa denominada de 
triagem sorológica (Etapa I).  

(C) As amostras com resultados não reagentes ( Teste I e 
Etapa I) serão definidas como “Amostra negativa para o 
HIV”. Nesse caso, o diagnóstico da infecção é 
concluído, não havendo a necessidade da realização 
de nenhum teste adicional.  

(D) As amostras com resultados reagentes ou 
inconclusivos ( Teste I e Etapa I) deverão ser 
submetidas a uma etapa de confirmação sorológica, 
composta de um segundo imunoensaio (diferente do 
primeiro na sua constituição antigênica ou princípio 
metodológico) e testes confirmatórios, tais como a 
imunofluorescência indireta, imunoblot ou western blot. 

(E) Diante de um resultado reagente ou inconclusivo no 
primeiro imunoensaio (Elisa) e negativo ou 
indeterminado no western blot não há necessidade da 
realização de investigação da soroconversão ou 
pesquisa de anti-HIV-2. 
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QUESTÃO 30 
 Alguns fatores estão associados ao aumento do 

risco de transmissão do HIV da mãe para o filho. 
Analise as assertivas sobre estes fatores e assinale 
a alternativa que apresenta as corretas. 

 
I. Virais: carga viral elevada, genótipo e 

fenótipo viral (diversidade circulante e 
resistência viral). 

 
II. Maternos: estado clínico e imunológico 

comprometido, presença de outras DSTs e 
outras co-infecções, estado nutricional 
deficiente. 

 
III. Comportamentais: recontaminação seja por 

reexposição sexual ou compartilhamento de 
seringas. 

 
IV. Obstétricos: trabalho de parto prolongado e 

tempo de ruptura das membranas amnióticas 
(bolsa rota por mais de quatro horas 
aumenta a taxa de transmissão vertical 
progressivamente: cerca de 2% a cada hora, 
até 24 horas), via de parto, presença de 
hemorragia intraparto e parto 
instrumentalizado. 

 
V. Inerentes ao recém-nascido: prematuridade, 

baixo peso ao nascer e tempo de aleitamento 
materno. 

 
(A) Apenas I e III. 
(B) Apenas I, II e V. 
(C) Apenas II, III, IV e V. 
(D) Apenas I, II, IV e V. 
(E) I, II, III, IV e V. 
 
QUESTÃO 31 
 Segundo o Ministério da Saúde são condutas que 

devem ser tomadas com puerperas infectadas pelo 
HIV, EXCETO 

(A) inibir a lactação através do enfaixamento das mamas 
com ataduras ou comprimindo-as com um “top” e 
evitando, com isso, o início da lactação pela 
estimulação. Esta conduta deve ser mantida por um 
período de dez dias.  

(B) é recomendável que se associe a essa medida, a 
critério do obstetra, a supressão farmacológica da 
lactação com cabergolina 0,5 mg, dois comprimidos, 
VO, em dose única. 

(C) pacientes em uso de TARV combinada para tratamento 
devem, obrigatoriamente, manter o uso dos anti-
retrovirais no pós-parto imediato. Para tanto, a ingestão 
dos medicamentos deve ser feita com pequena 
quantidade de água, respeitando ao máximo os 
horários regulares da tomada dos medicamentos.  

(D) entregar, após orientação de preparo, a fórmula infantil 
em quantidade suficiente para duas semanas, 
agendando, dentro deste período, uma consulta no 
serviço de referência para HIV/aids para 
acompanhamento da exposição ao HIV e na unidade 
de saúde de origem para puericultura.  

(E) encaminhar a mãe para realização da consulta 
puerperal no 8º e no 42º dia pós-parto, salvo situações 
especiais de complicações ocorridas durante o parto e 
puerpério imediato, para seu acompanhamento clínico 
e para o planejamento reprodutivo, conforme fluxo 
estabelecido localmente. 

 
 

QUESTÃO 32 
 M.M., sexo feminino, 15 anos de idade e trazida ao 

ambulatório médico apresentando ao exame físico: 
lesão de aspecto verrucoso, múltiplas com 
superfície micropapilar localizadas na superfície 
vulvar, períneo e região anal. Relata ato sexual sem 
uso de preservativos. Qual a provável hipótese 
diagnóstica e agente etiológico? 

(A) Condiloma acuminado, HPV tipo 6 e 11. 
(B) Cisto da glândula de Bartholin, HTLV1. 
(C) Herpes genital, Herpesvírus hominus tipo-1. 
(D) Cancro duro, Haemophilus ducreyi. 
(E) Cancro mole, Haemophilus ducreyi. 
 
QUESTÃO 33 
 No exame a fresco a presença de clue cells é 

sugestiva de 
(A) Candidíase vaginal. 
(B) Vaginose bacteriana. 
(C) Tricomoníase. 
(D) Gonorreia . 
(E) Sífilis. 
 
QUESTÃO 34 
 Correlacione os tipos de HPV de acordo com a 

gravidade das lesões e, a seguir, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
1. Baixo risco. 
2. Risco intermediário. 
3. Alto risco. 
 
(   ) 6, 11, 42, 43 e 44. 
(   ) 31, 33, 35, 51, 52 e 58. 
(   ) 16, 18, 45 e 46. 

(A) 3 – 2 – 1. 
(B) 2 – 3 – 1. 
(C) 1 – 2 – 3. 
(D) 2 – 1 – 3. 
(E) 1 – 3 – 2. 
 
QUESTÃO 35 
 A dismenorreia essencial é caracterizada por um 

quadro sindrômico, cuja manifestação clínica 
fundamental é de dor, representada por cólicas 
menstruais no transcurso das menstruações. Além 
desses sintomas as mulheres acometidadas 
costumam apresentar, vômitos, diarreia, dispepsia, 
tontura e cefaleia. A substância responsável pelo 
aparecimento das cólicas uterinas e dos distúrbios 
digestivos e respiratório é 

(A) Prostaciclina. 
(B) Leucotrieno. 
(C) Eicosanoide. 
(D) Prostaglandina F2-alfa. 
(E) Tromboxano. 
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QUESTÃO 36 
 Analise as assertivas e, em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta as corretas. As 
modificações endócrinas fisiológicas que 
caracterizam o climatério pós-menopausa são 

 
I. Diminuição acentuada da concentração 

plasmática de estradiol. 
 
II. Aumento dos valores séricos das 

gonadotrofinas epifisárias. 
 
III. Decréscimo progressivo dos andrógenos. 
 
IV. Presença de níveis variáveis de estrona 

circulante. 
 
(A) Apenas I e III. 
(B) Apenas I e IV. 
(C) Apenas I, III e IV. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 37 
 O índice mais utilizado para quantificar a 

intensidade da síndrome do climatério é o de 
Kupperman. Paciente apresentando 22 pontos na 
soma das notas pode ser classificado como 

(A) síndrome leve. 
(B) síndrome de intensidade moderada. 
(C) síndrome de intensidade grave. 
(D) síndrome com indicação de tratamento tópico. 
(E) síndrome com indicação de tratamento oral. 
 
QUESTÃO 38 
 Qual a importância de histeroscopia diagnóstica no 

climatério? 
(A) Avaliação ginecológica independente de alterações 

radiológicas. 
(B) Avaliação da cavidade uterina, trompas e ovários em 

mulheres sem reposição hormonal. 
(C) Apenas avaliação do endométrio em mulheres tratadas 

com hormônios. 
(D) A avaliação da cavidade uterina em mulheres após 

menopausa que tenham alterações na ultra-sonografia 
transvaginal. 

(E) Não há importância no diagnóstico. 
 
QUESTÃO 39 
 Analise as assertivas e, em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta a(s) correta(s). O câncer 
de colo de útero no estádio I A1 (invasão do 
estroma, < 3mm de profundidade e até 7 mm de 
extensão) tem indicação de 

 
I. Conização em caso de pacientes jovens sem 

prole definida. 
 
II. Histerectomia abdominal (tipo I de Rutledge 

& Piver) ou vaginal, à escolha do cirurgião 
associado a ooforectomia independente da 
idade da mulher. 

 
III. Histerectomia abdominal (tipo I de Rutledge 

& Piver) + biópsia intra-operatória seletiva de 
linfonodos pélvicos, se não há invasão do 
espaço linfovascular. 

 
IV. Braquiterapia independente de tratamento 

cirúrgico de mulheres com câncer in situ 
multifocal sincrônico endocervical e vaginal. 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas II e III. 
(E) Apenas III e IV. 
 
QUESTÃO 40 
 O Ministério da Saúde, por intermédio do INCA, 

desenvolve, desde 1997, o Programa Nacional de 
Controle do Câncer do Colo do Útero. Este 
Programa estabelece as normas e recomendações 
básicas de prevenção, detecção, diagnóstico e 
tratamento do câncer do colo uterino, para todo o 
Brasil. Considerando-se que 75% dos casos de NIC 
I não são confirmados no segundo exame, mesmo 
sem que tenham sido tratados, orienta-se para 
tratar a infecção, a infestação ou a atrofia, se 
porventura existirem, e manter o controle 
citopatológico e colposcópico. Sobre as condutas 
que devem ser seguidas, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que apresenta as corretas. 

 
I. Exame citopatológico de NIC I que persiste 

por mais de um ano e está associado a 
colposcopia sugestiva de NIC I: indicar CAF 
(cirurgia de alta frequência). 

 
II. Exame citopatológico sugestivo de NIC I, 

mas colposcopia negativa: manter a mulher 
sob controle citopatológico e colposcópico 
semestral. 

 
III. Dois controles citopatológicos e 

colposcópicos semestrais normais: 
passando-se ao exame citopatológico anual. 

 
IV. Dois controles citopatológicos anuais 

consecutivos normais: passando-se ao 
exame colpocitológico tri-anual. 

 
(A) Apenas I e IV. 
(B) Apenas III e IV. 
(C) Apenas I, III e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




