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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Língua Portuguesa 

 
Atenção: Para responder às questões de números 1 a 4, 

considere o texto abaixo. 
 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

As sociedades modernas da Europa ocidental, ou 

dos continentes e espaços colonizados ou profunda-

mente influenciados por ela, que hoje abrangem quase 

todo o globo terrestre, podem ser descritas sucintamen-

te por alguns traços gerais: o Estado-nação, o capita-

lismo, a forma industrial de organização da produção; a 

convivência e sociabilidade urbanas; e os valores jurí-

dicos constitucionais de liberdade e igualdade. Tais tra-

ços, por si sós, entretanto, não eliminaram seus con-

trários – solidariedades étnicas, formas pré-capitalistas 

de produção, a vida rural ou as hierarquias sociais. A 

novidade moderna consiste, antes, na rearticulação, em 

todos os planos, das formas e relações sociais antigas 

sob a égide desses novos traços. 

Assim, no que diz respeito à organização social, as 

hierarquias, os privilégios, as deferências e os outros 

modos de expressão das desigualdades entre os seres 

humanos passaram, para serem aceitos, a depender de 

outras lógicas de construção e justificação. Tornaram-

se, do mesmo modo, fontes permanentes de contes-

tação, propiciadoras de lutas libertárias de emancipação 

e fermento de novas identidades sociais. 
 

(Antonio Sérgio Alfredo Guimarães. “Desigualdade e diver-
sidade: os sentidos contrários da ação”. In Agenda brasileira: 
temas de uma sociedade em mudança. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2011. p. 168) 

 
 
1. O autor, 
 

(A) ao caracterizar as sociedades modernas, chama a 
atenção para o fato de que o perfil desenhado tem 
abrangência universal, dado o cenário globalizante 
da contemporaneidade. 

 
(B) ao realizar a descrição das sociedades modernas, 

por meio de seus traços gerais, ordena-os de modo 
a expressar sucintamente o avanço de sua impor-
tância. 

 
(C) na série anunciada pelos dois-pontos (linha 5), 

elenca características exatamente proporcionais 
entre si, o que motiva a sequência delas sem a 
formação de qualquer tipo de subconjunto. 

 
(D) ao mencionar Tais traços, faz o pronome retomar 

especificamente o segmento os valores jurídicos 
constitucionais de liberdade e igualdade, ainda que 
sob a expressão alguns traços gerais, usada antes, 
tenha acolhido mais itens. 

 
(E) no terceiro período do primeiro parágrafo, com fun-

damentos manifestos, expressa um juízo que nega o 
caráter absoluto ou independente da descrição feita 
no período inicial. 

2. É INCORRETO afirmar: 
 

(A) a expressão no que diz respeito à organização social 
(linha 15) traduz, no contexto, uma circunstância, 
implicando um traço restritivo. 

 

(B) a ideia de que hierarquias, privilégios e deferências 
(linha 16) expressam desigualdades entre os seres 
humanos está presente no texto, mas de modo 
subentendido. 

 

(C) em sociedades modernas, europeias ou não, houve 
uma ampla reorganização da ordem social quando 
formas de ação conservadoras conseguiram se so-
brepujar aos modernos modos de articulação social, 
forma de produção e valores jurídicos. 

 

(D) em aparente contradição, em quase todo o mundo, 
as desigualdades entre os seres humanos são con-
comitantemente admitidas e rejeitadas, recusa esta 
que instiga alterações na organização social. 

 

(E) compreende-se do texto que grupos humanos bus-
cam legitimar as desigualdades (linha 17) entre os 
seus componentes encadeando-as coerentemente 
nas convenções da sua peculiar organização social. 

_________________________________________________________ 
 

3. Afirma-se com correção: 
 

(A) em ou dos continentes e espaços colonizados ou 
profundamente influenciados por ela (linhas 1 a 3), 
ambas as sequências introduzidas por ou conectam-
se diretamente ao segmento As sociedades mo-
dernas. 

 

(B) a expressão por si sós (linha 9) expressa, no 
contexto, uma causa. 

 

(C) se antes (linha 12) for substituído por “sobretudo”, o 
sentido original se mantém. 

 

(D) é admissível considerar que a frase iniciada por 
Assim (linha 15) denota uma ilação. 

 

(E) a substituição de para serem aceitos (linha 18) por 
“à fim de serem aceitos” mantém a correção e o 
sentido originais. 

_________________________________________________________ 
 

4. A substituição que, acolhida pelo padrão culto escrito, 
mantém o sentido original do texto é a de 

 
(A) As sociedades modernas da Europa ocidental [...] 

podem ser descritas (linhas 1 a 4) por "As socie-
dades modernas da Europa ocidental [...], pode-se 
descrevê-las". 

 

(B) As sociedades modernas da Europa ocidental, ou 
dos continentes e espaços colonizados (linhas 1 e 2) 
por "As sociedades modernas, seja da Europa oci-
dental, seja dos continentes e espaços colonizados". 

 

(C) entretanto (linha 9) por "nesse ínterim". 
 

(D) sob a égide desses novos traços (linha 14) por "sob 
a camuflagem desses novos traços". 

 

(E) as deferências (linha 16) por "as licenciosidades". 
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Atenção: Para responder às questões de números 5 a 7, 
considere o texto que segue. 

 
 
1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

O destino cruzou o caminho de D. Pedro em si-

tuação de desconforto e nenhuma elegância. Ao se 

aproximar do riacho do Ipiranga, às 16h30 de 7 de se-

tembro de 1822, o príncipe regente, futuro imperador do 

Brasil e rei de Portugal, estava com dor de barriga. A 

causa dos distúrbios intestinais é desconhecida. Acredi-

ta-se que tenha sido algum alimento malconservado 

ingerido no dia anterior em Santos, no litoral paulista, ou 

a água contaminada das bicas e chafarizes que abas-

teciam as tropas de mula na serra do Mar. Testemunha 

dos acontecimentos, o coronel Manuel Marcondes de 

Oliveira Melo, subcomandante da guarda de honra e 

futuro barão de Pindamonhangaba, usou em suas me-

mórias um eufemismo para descrever a situação do 

príncipe. Segundo ele, a intervalos regulares D. Pedro 

se via obrigado a apear do animal que o transportava 

para “prover-se” no denso matagal que cobria as 

margens da estrada. 

(Laurentino Gomes, 1822: como um homem sábio, uma 
princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram  
D. Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar 
errado. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. p. 29) 

 
 
5. É correto afirmar sobre o excerto: 

 
(A) Formas verbais empregadas, como, por exemplo, 

cruzou (linha 1) e estava (linha 5), denotam que o 
autor, nesse trecho, limita-se a citar fatos passados 
concebidos por ele como contínuos. 

 
(B) A presença concomitante de certas formas verbais, 

como, por exemplo, cruzou (linha 1) e é (linha 6), 
evidencia que o autor, nesse trecho, mescla 
segmentos narrativos com comentários a respeito 
dos fatos. 

 
(C) Transformando a oração reduzida Ao se aproximar 

do riacho do Ipiranga (linhas 2 e 3) em desenvolvida, 
obtém-se “Aproximando-se do riacho do Ipiranga”. 

 
(D) Transpondo a frase Testemunha dos acontecimen-

tos, o coronel Manuel Marcondes de Oliveira Melo 
[...] usou em suas memórias um eufemismo (linhas 
10 a 14) para a voz passiva, obtém-se a forma 
verbal “tinha usado”. 

 
(E) Considerado o contexto, a substituição do modo 

subjuntivo pelo modo indicativo em tenha sido (linha 
7) não interfere no sentido original, pois em nada fica 
alterada a atitude do falante em relação ao fato 
citado. 

6. A análise do texto legitima a seguinte afirmação: 
 
(A) A organização da frase inicial exige que se con-

sidere o termo subentendido “sem”  (“sem nenhuma 
elegância”), única possibilidade de torná-la sintati-
camente adequada. 

 
 
(B) Os segmentos futuro imperador do Brasil e rei de 

Portugal e o coronel Manuel Marcondes de Oliveira 
Melo exercem a mesma função sintática nas frases 
em que estão inseridos. 

 
 
(C) As aspas em “prover-se” sinalizam o sentido pejo-

rativo que o coronel Manuel Marcondes de Oliveira 
Melo emprestou à expressão. 

 
 
(D) Ainda que não tenha impedido a compreensão, a 

ausência do plural no segundo substantivo da ex-
pressão tropa de mula só pode ser entendida como 
um deslize, pois  não há possibilidade de o padrão 
culto acatar essa formulação. 

 
 
(E) Considerando que futuro significa “que ainda está 

por vir”, nota-se que, nos casos em que a palavra foi 
usada (linhas 4 e 13), se toma como “presente” do 
que está por vir o dia do fato a que o autor se refere. 

_________________________________________________________ 
 

7. Cada alternativa apresenta segmento transcrito do texto e 
o mesmo segmento pontuado de modo diferente. A alte-
ração que preserva o respeito ao padrão culto escrito, mas 
que provoca mudança do sentido original, é a encontrada 
em: 

 
(A) Ao se aproximar do riacho do Ipiranga, às 16h30 de 

7 de setembro de 1822, 
 
Ao se aproximar do riacho do Ipiranga − às 16h30 de 
7 de setembro de 1822 − 

 
 
(B) o príncipe regente, futuro imperador do Brasil e rei 

de Portugal, estava com dor de barriga. 
 
o príncipe regente futuro imperador do Brasil, e rei 
de Portugal, estava com dor de barriga. 

 
 
(C) Acredita-se que tenha sido algum alimento malcon-

servado ingerido no dia anterior em Santos, no litoral 
paulista. 
 
Acredita-se, que tenha sido algum alimento malcon-
servado, ingerido no dia anterior em Santos, no lito-
ral paulista. 

 
 
(D) ou a água contaminada das bicas e chafarizes que 

abasteciam as tropas de mula na serra do Mar. 
 
ou, a água contaminada; das bicas e chafarizes, que 
abasteciam as tropas de mula na serra do Mar. 

 
 
(E) Segundo ele, a intervalos regulares D. Pedro se via 

obrigado a apear do animal que o transportava para 
“prover-se” no denso matagal que cobria as margens 
da estrada. 
 
Segundo ele a intervalos regulares, D. Pedro se via 
obrigado, a apear do animal que o transportava para 
“prover-se” no denso matagal que cobria as margens 
da estrada. 
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8. As ideias estão articuladas de modo claro e correto na 
seguinte frase: 

 
(A) Mesmo sendo ele um hábil articulador e a despeito 

do grande prestígio de que gozava, não obteve êxito 
na transação, pois a verdadeira natureza do negócio  
lhe escapara. 

 
(B) Dependendo a transação de um hábil articulador e 

que gozasse de grande prestígio, do mesmo modo 
ele não obteve êxito nisso: faltara-lhe a verdadeira 
natureza do negócio. 

 
(C) Ele não obteve êxito no processo na transação, 

ainda que sempre foi hábil articulador e apesar que 
gozava de grande prestígio, dado a verdadeira natu-
reza do negócio, que tinha ficado obscuro para ele. 

 
(D) Sendo ele um hábil articulador e gozando de grande 

prestígio não obteve êxito na transação, visto a ver-
dadeira natureza do negócio ter escapado para ele. 

 
(E) Não obstante o hábil articulador que era e do grande 

prestígio que sempre desfrutou não obteve êxito na  
transação, deixando de ter clara a verdadeira natu-
reza do negócio. 

_________________________________________________________ 
 

9. A frase que está redigida em conformidade com o padrão 
culto escrito é: 

 
(A) Em que pese sobre ele todas as denúncias, compro-

vadas ou não, insiste por permanecer no cargo, de-
safiando o senso comum de que deveria pedir 
demissão. 

 
(B) Meritíssimo, baseado nos documentos que vão em 

anexo, solicito vossa interferência para que se apres-
sem as providências legais sugeridas por seu as-
sessor. 

 
(C) Incipientes ou não nesse tipo de pesquisa, infringi-

ram normas discutidas dias atrás, motivo pelo qual 
não lhes dei endosso, sabendo que a maior parte 
deles o deseja muito. 

 
(D) Não sei das causas que lhes impediram de questio-

nar o modo que foi discutido o dissídio, mas acho 
que os representantes da classe sabem o porquê 
disso. 

 
(E) Não é estranho, a meu ver, essa postergação, princi-

palmente  se levar em conta a hesitação que mani-
festaram anteriormente sobre a data do encontro. 

_________________________________________________________ 
 

10. A frase que está em conformidade com o padrão culto 
escrito é: 

 
(A) Impingiu os filhos, sem grande discrição, convenha-

mos, a ideia de que a melhor solução seria enca-
minhá-los a um curso profissionalizante dali a dois 
semestres. 

 
(B) Sabia que nada poderia sortir tanto efeito quanto a 

promessa de que, em sendo necessário, seria, e 
sem resquício de dúvida, o depositário da causa de 
seus concidadãos. 

 
(C) Reteve os documentos para fazer a rescisão dos 

novos discidentes, mas não suspendeu os privilégios 
dos que lhe tinham prestado serviços até aquele 
momento. 

 
(D) Ele é aquele a quem os astros nunca favoreceram, 

por isso diz que, se alguém lhe previr benesses de 
uma conjunção astral, reivindicará o direito de digla-
diar com ele. 

 
(E) Fosse quais fossem as questões a serem deba-

tidas, os funcionários cujos salários estavam atrasa-
dos combinaram não interpelar, mas também não 
transigir com a chefia. 

 
Legislação Aplicada 

 
11. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis 

do Estado de Pernambuco (Lei Estadual no 6.123, de 
20/07/68 e alterações posteriores), a respeito do exercício 
do cargo público, é INCORRETO afirmar: 

 
(A) A promoção interrompe o exercício. 
 
(B) O início, a interrupção e o reinício do exercício serão 

registrados no assentamento individual do funcioná-
rio. 

 
(C) O responsável pelo serviço onde deva servir o fun-

cionário, é competente para dar-lhe exercício. 
 
(D) O funcionário denunciado por crime funcional será 

afastado do exercício, até decisão final passada em 
julgado. 

 
(E) O funcionário que não entrar em exercício, no prazo 

legal, perderá o cargo, salvo motivo de força maior, 
devidamente comprovado. 

_________________________________________________________ 
 

12. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis 
do Estado de Pernambuco (Lei Estadual no 6.123, de 
20/07/68 e alterações posteriores), denomina-se aprovei-
tamento o 

 
(A) reingresso no serviço público do servidor aposen-

tado, por interesse e requisição da Administração, 
respeitada a opção do servidor. 

 
(B) ato pelo qual o funcionário demitido ilegalmente, 

reingressa no serviço público com o ressarcimento 
das vantagens ligadas ao cargo. 

 
(C) ato pelo qual o funcionário exonerado ilegalmente, 

reingressa no serviço público com o ressarcimento 
das vantagens ligadas ao cargo. 

 
(D) reingresso no serviço público do servidor aposen-

tado, quando insubsistentes os motivos da aposen-
tadoria, respeitada a opção do servidor. 

 
(E) retorno à atividade do funcionário em disponibilida-

de, em cargo igual ou equivalente, pela sua natureza 
e vencimento, ao anteriormente ocupado. 

_________________________________________________________ 
 

13. Considere: 
 
 I. O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, 

com sede na Comarca da Capital e Jurisdição em 
todo o território estadual, compõe-se de trinta e 
nove desembargadores. 

 
 II. O Juiz mais antigo somente poderá ser recusado 

pelo voto nominal, aberto e fundamentado de dois 
terços dos integrantes do Tribunal de Justiça, con-
forme procedimento próprio, e assegurada ampla 
defesa. 

 
 III. Um terço dos lugares do Tribunal de Justiça será 

composto, alternadamente, de membros do Minis-
tério Público, com mais de dez anos de carreira, e 
de advogados de notório saber jurídico e reputação 
ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade 
profissional, indicados em lista sêxtupla pelos ór-
gãos de representação das respectivas classes. 

 
 De acordo com Lei de Organização Judiciária do Es- 

tado de Pernambuco (Lei Complementar no 100, de 
02/11/2007, e alterações posteriores), está correto o que 
se afirma APENAS em 

 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) I. 
(E) III. 
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14. De acordo com Lei de Organização Judiciária do Es- 
tado de Pernambuco (Lei Complementar no 100, de 
02/11/2007) no que concerne à composição, funciona-
mento e atribuições da Corregedoria Geral da Justiça, é 
correto afirmar:  
(A) A Corregedoria Geral da Justiça fará inspeções 

mensais em todas as circunscrições. 
 
(B) Os juízes membros da Comissão Estadual Judiciá-

ria de Adoção serão livremente indicados pelo Cor-
regedor Geral da Justiça, independentemente da en-
trância a que pertençam. 

 
(C) O Corregedor Geral da Justiça não poderá requi-

sitar, de qualquer repartição pública ou autoridades, 
informações e garantias necessárias ao desem-
penho de suas atribuições, devendo solicitá-las ao 
Presidente do Tribunal. 

 
(D) O Corregedor Geral de Justiça poderá requisitar 

qualquer processo aos juizes de primeiro grau de 
jurisdição, tomando ou expedindo nos próprios 
autos, ou em provimento, as providências ou instru-
ções que entender necessárias ao andamento do 
processo. 

 
(E) A Corregedoria Geral da Justiça cientificará da cor-

reição, com antecedência de cinco dias, a Ordem 
dos Advogados do Brasil e do Ministério Público Es-
tadual, nas pessoas dos seus representantes legais. 

_________________________________________________________ 
 

Raciocínio Lógico 
 

15. A sequência de figuras denominada A é formada por três 
figuras que se repetem ilimitadamente, sempre na mesma 
ordem. A sequência de figuras denominada B é formada 
por quatro figuras que se repetem ilimitadamente, sempre 
na mesma ordem. 

 

       

;

;

; ; ;

; ; ; ;
 

 
Considerando as 15 primeiras figuras de cada sequência 
pode-se observar que o número de vezes em que as duas 
sequências apresentam figuras simultaneamente iguais é 
 
(A) 1.  
(B) 2.  
(C) 3.  
(D) 4.  
(E) 5. 

_________________________________________________________ 
 

16. Em uma enquete dez pessoas apreciam simultaneamente 
as praias J, M e N. Doze outras pessoas apreciam apenas 
a praia N. O número de pessoas que apreciam apenas a 
praia M é 4 unidades a mais que as pessoas que 
apreciam apenas e simultaneamente as praias J e N. E 
uma pessoa a mais que o dobro daquelas que apreciam 
apenas a praia M são as que apreciam apenas e 
simultaneamente as praias J e M. Nenhuma outra prefe-
rência foi manifestada nessa enquete realizada com 
51 pessoas. A sequência de praias em ordem decrescente 
de votação nessa enquete é 
 
(A) J; N; M.  
(B) J; M; N.  
(C) M; J; N.  
(D) M; N; J.   
(E) N; M; J. 

17. A figura mostra uma composição de cinco quadrados, 
todos com medida dos lados iguais a 4 cm. Imagine que o 
quadrado C se desloque, sobre o lado comum entre C e A, 
a distância de 1 cm aproximando-se do quadrado D. 
Imagine também que o quadrado D se desloque, sobre o 
lado comum entre D e A, à distância de 2 cm aproximan-
do-se de E. Ainda imagine que o quadrado E se desloque, 
sobre o lado comum entre E e A, à distância de 3 cm 
aproximando-se de B. 

 

E A C

B

D

 
 

O contorno da figura resultante dessas alterações imagi-
nadas simultaneamente é um polígono com o número de 
lados igual a 

 
(A) 14. 
 
(B) 16. 
 
(C) 20. 
 
(D) 24. 
 
(E) 25. 

_________________________________________________________ 
 

18. Na sequência 1, 5, 8, 2, 6, 9, 3, 7, 10, 4, ... a lei de 
formação é uma adição, outra adição, uma subtração e 
repete a primeira adição, a segunda adição e a subtração, 
sempre da mesma maneira. Utilize exatamente a mesma 
lei de formação para criar uma sequência de números 
naturais a partir do número 7, e outra a partir do número 
15. A diferença entre o décimo termo da segunda 
sequência criada e o décimo termo da primeira sequência 
criada é 

 
(A)   8. 
 
(B) 11. 
 
(C) 14. 
 
(D) 15. 
 
(E) 19. 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Informática 
 

19. Considere a planilha MS-Excel (2003): 
 

 A B 

1 pri     2 

2 seg 200 

3 ter 450 

4 qua     3 

5 qui   32 

6 sex   98 

7 set   78 

8 oit   47 

9 non     8 
 

O número 8 constante da célula B9 foi obtido pela função 
 

(A) =SOMA(B1:B8). 
(B) =CONT.NÚM(B1:B8). 
(C) =MÁXIMO(B1:B8). 
(D) =MÍNIMO(B1:B8). 
(E) =MÉDIA(B1:B8). 
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20. No MS-Word 2003, (I) Comparar e mesclar documentos e 
(II) Colunas são opções que podem ser acessadas, 
respectivamente, nos menus 
 

(A) Exibir e Formatar. 
 
 
(B) Formatar e Inserir. 
 
 
(C) Editar e Ferramentas. 
 
 
(D) Ferramentas e Formatar. 
 
 
(E) Ferramentas e Exibir. 

_________________________________________________________ 
 

21. Utilidades tais como calendário, temperatura, relógio e 
medidor de cpu, entre outras, podem ficar fixamente 
presentes na área de trabalho do MS-Windows 7. Trata-se 
de 
 

(A) painel de controle de serviços. 
 
 
(B) serviços administrativos. 
 
 
(C) gadgets. 
 
 
(D) budgets. 
 
 
(E) ícones da área de notificação. 

_________________________________________________________ 
 

22. Sobre vírus de computador é correto afirmar: 
 

(A) Se um vírus for detectado em um arquivo de pro-
grama e não puder ser removido, a única solução é 
formatar o disco onde o vírus se encontra para que 
ele não se replique. 

 
 
(B) Se a detecção do vírus tiver sucesso, mas a identi-

ficação ou a remoção não for possível, então a alter-
nativa será descartar o programa infectado e recar-
regar uma versão de backup limpa. 

 
 
(C) Um antivírus instalado garante que não haverá ne-

nhuma contaminação por vírus, pois os programas 
antivírus detectam e removem todos os tipos de ví-
rus originados de todas as fontes de acesso ao 
computador. 

 
 
(D) Um vírus é um programa independente que pode se 

replicar e enviar cópias de um computador para 
outro através de conexões de rede. Na chegada, o 
vírus pode ser ativado para replicar-se e propagar-se 
novamente. 

 
 
(E) Um worm (verme) é um software que pode infectar 

outros programas, modificando-os; a modificação 
inclui uma cópia do programa do worm, que pode 
então prosseguir para infectar outros programas. 

 
Noções de Direito Constitucional 

 
23. Peixoto, membro do Ministério Público Estadual, está pas-

sando por enorme dificuldade financeira, e precisa auferir 
maior rendimento para custear as suas despesas básicas, 
pois o seu subsídio não está sendo suficiente. Nesse 
caso, para complementar sua renda, Peixoto poderá 
 
(A) participar de sociedade comercial, na forma da lei. 
 
(B) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, 

honorários, percentagens ou custas processuais nas 
causas que funcionar. 

 
(C) exercer a advocacia, desde que não advogue contra 

o Estado. 
 
(D) exercer uma função de magistério. 
 
(E) exercer atividade político-partidária em qualquer si-

tuação. 
_________________________________________________________ 
 

24. Lúcio, Amélia e Tito, respectivamente, pai, mãe e filho, 
são lavradores na pequena Cidade de Amambaí, Estado 
do Mato Grosso do Sul, e sozinhos, sem a ajuda de fun-
cionários, cultivam soja na sua pequena propriedade rural, 
assim definida em lei. Lúcio investiu todas as suas econo-
mias pessoais na compra de uma máquina específica para 
ajudar a sua família na colheita da soja, acreditando que 
seria farta e que a máquina lhes traria um excelente resul-
tado econômico. Porém, ocorreu uma geada que estragou 
toda a plantação, deixando Lúcio sem condições de saldar 
seus débitos vencidos decorrentes da atividade produtiva, 
sendo processado judicialmente. Nesse caso, a referida 
pequena propriedade rural 
 
(A) será penhorada, porém o Juiz limitará a penhora à 

parte de propriedade de Lúcio, pois Amélia e Tito 
não compraram a máquina. 

 
(B) é penhorável sempre porque deve garantir o paga-

mento integral das dividas decorrentes da atividade 
produtiva, independentemente da existência de ou-
tros bens. 

 
(C) será penhorada desde que não existam outros bens 

penhoráveis. 
 
(D) será penhorada, mas, segundo a Constituição Fede-

ral, o Juiz dará a prévia oportunidade a Lucio de 
pagar as dívidas em trinta e seis meses sem juros. 

 
(E) é impenhorável, face a vedação constitucional. 

_________________________________________________________ 
 

25. Aos servidores titulares de cargos efetivos dos Estados é 
assegurado regime de previdência de caráter contributivo 
e solidário, mediante contribuição do respectivo ente públi-
co, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro 
e atuarial, sendo correto afirmar que o tempo de contri-
buição estadual e o tempo de serviço correspondente se-
rão contados, respectivamente, para efeitos de  
 
(A) nomeação a cargo de comissão e promoção. 
 
(B) aposentadoria e de disponibilidade. 
 
(C) promoção e de aumento de vencimentos. 
 
(D) afastamento e de designação à função de comissão. 
 
(E) aumento de vencimentos e de nomeação a cargo de 

comissão. 
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26. A causa decidida, em última instância, pelo Tribunal de 
Justiça do Estado de Pernambuco, quando a decisão 
recorrida contrariar lei federal, será julgada pelo 
 
(A) Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário. 
 

(B) Superior Tribunal de Justiça em recurso ordinário. 
 

(C) Superior Tribunal de Justiça em recurso especial. 
 

(D) Supremo Tribunal Federal em recurso ordinário. 
 

(E) Tribunal Regional Federal competente. 
_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito Administrativo 
 
27. Analise sob o tema dos princípios da Administração 

Pública: 
 
 I. Ato administrativo negocial pelo qual o Poder Públi-

co acerta com o particular a realização de determi-
nado empreendimento ou a abstenção de certa 
conduta, no interesse recíproco da Administração. 

 
 II. Atos enunciativos ou declaratórios de uma situação 

anterior criada por lei. Nesse caso, não cria um 
direito, mas reconhece a existência de um direito 
criado por norma legal. 

 
Esses atos administrativos são denominados, respectiva-
mente, 
 
(A) protocolo administrativo e apostilas. 
 

(B) apostila e portarias. 
 

(C) homologação  e ordens de serviço. 
 

(D) protocolo administrativo  e provimentos. 
 

(E) autorização e concessões. 
_________________________________________________________ 
 

28. No que se refere à responsabilidade da Administração 
Pública, é certo que 

 
(A) a doutrina moderna, distinguindo atos de jus imperii 

e de jus gestionis, admite responsabilidade objetiva 
da Administração somente quando o dano resulta de 
atos de gestão, excluindo-se os atos de império. 

 

(B) o ato legislativo típico, a exemplo da lei ordinária, em 
qualquer situação, que cause prejuízo ao particular, 
é indenizável objetivamente pela Administração 
Pública. 

 

(C) o ato judicial típico, lesivo, não enseja responsa-
bilidade civil por parte da Administração Pública e 
nem por parte do juiz individualmente, em qualquer 
hipótese. 

 

(D) o dano causado por agentes da Administração Públi-
ca por atos de terceiros ou por fenômenos da natu-
reza, também são indenizáveis objetivamente pela 
Administração. 

 

(E) os atos administrativos praticados por órgãos do Po-
der Legislativo e Judiciário, equiparam-se aos demais 
atos da Administração e, se lesivos, empenham a 
responsabilidade objetiva da Fazenda Pública. 

29. Considere sob o foco do poder hierárquico: 
 
 
 I. Chamar a si funções originariamente atribuídas a 

um subordinado significa avocar, e só deve ser 
adotada pelo superior hierárquico e por motivo 
relevante. 

 
 
 II. A revisão hierárquica é possível, desde que o ato já 

tenha se tornado definitivo para a Administração ou 
criado direito subjetivo para o particular. 

 
 
 III. As delegações quando possíveis, não podem ser 

recusadas  pelo inferior, como também não podem 
ser subdelegadas sem expressa autorização do 
delegante. 

 
 
 IV. A subordinação e a vinculação política significam o 

mesmo fenômeno e não admitem todos os meios 
de controle do superior sobre o inferior hierárquico. 

 
 

Está correto o que se afirma APENAS em 
 
 
(A) II, III e IV. 
 
 
(B) II e IV. 
 
 
(C) I, II e III. 
 
 
(D) I e III. 
 
 
(E) I, III e IV. 

_________________________________________________________ 
 

30. Em matéria de atributos do ato administrativo é certo que 
 
 

(A) a imperatividade está presente em todos os atos 
administrativos, salvo os normativos, e dependem da 
sua declaração de validade ou invalidade. 

 
 
(B) a presunção de veracidade e legitimidade não trans-

fere, como consequência, o ônus da prova de invali-
dade do ato administrativo para quem a invoca. 

 
 
(C) a presunção de legitimidade autoriza a imediata exe-

cução ou operatividade dos atos administrativos, 
mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os 
levem à invalidade. 

 
 
(D) o reconhecimento da autoexecutoriedade do ato 

administrativo tornou-se mais abrangente em face 
da legislação constitucional, entretanto sua execu-
ção depende, em regra, de ordem judicial. 

 
 
(E) a exequibilidade e a operatividade não possibilitam 

que o ato administrativo seja posto imediatamente 
em execução, porque sempre exigem autorização 
superior ou algum ato complementar. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31. Mulher de 60 anos, 2 Gesta 2 Para, menopausa aos 

49 anos, nunca fez uso da terapêutica hormonal da pós-
menopausa, apesar dos fogachos. Procura atendimento 
por sangramento vaginal em pequena quantidade há um 
dia. Refere que sua última citologia cérvico-vaginal foi 
coletada há 6 meses e estava normal. Sem doenças crô-
nicas ou uso de medicações. Seu índice de massa corpó-
rea é 26,5 kg/m2. O exame ginecológico não revelou ne-
nhuma anormalidade, exceto mínimo sangramento que se 
exterioriza pelo orifício externo do colo uterino. Se sua 
cavidade uterina fosse examinada por histeroscopia (com 
biópsia, se necessária), é mais provável que se encon-
trasse 
 

(A) mioma submucoso. 
 

(B) endométrio atrófico. 
 

(C) hiperplasia de endométrio. 
 

(D) carcinoma endometrial. 
 

(E) pólipo endometrial. 
_________________________________________________________ 
 

32. É uma indicação para a terapêutica com estrogênios na 
pós-menopausa, 
 

(A) a prevenção do câncer do intestino grosso. 
 

(B) a prevenção primária de doenças cardiovasculares. 
 

(C) o tratamento de manifestações atróficas genitais. 
 

(D) o tratamento da osteoporose com antecedente de 
fratura de fragilidade. 

 

(E) o tratamento da incontinência urinária de esforço. 
_________________________________________________________ 
 

33. Segundo as diretrizes mais recentes da Associação Médi-
ca Brasileira, o autoexame das mamas como método de 
rastreamento do câncer de mama 
 

(A) deve ser recomendado apenas às mulheres com 
antecedentes familiares de câncer de mama. 

 

(B) associa-se à redução da mortalidade por câncer de 
mama. 

 

(C) deve ser realizado com intervalo semanal. 
 

(D) deve ser realizado cerca de 5 a 7 dias antes da 
menstruação para mulheres na menacme. 

 

(E) pode se associar ao aumento do número de biópsias 
por lesões benignas. 

34. Mulher de 26 anos, vida sexual ativa, em uso de pílula 
anticoncepcional como método contraceptivo, procura 
atendimento médico com queixa de leucorreia percebida 
nas roupas íntimas com cor amarelada, associada a ardor 
e prurido vaginal importantes. Refere faltarem cerca de 3 
ou 4 drágeas para término da cartela atual de pílula. Infor-
ma também que esses sintomas já ocorreram outras 
vezes, mas menos intensos e com alívio após início do 
fluxo menstrual. Ao exame especular, notada leucorreia 
branca, em grumos aderentes à mucosa vaginal que se 
encontra moderadamente hiperemiada. Não se notou odor 
fétido. Restante do exame ginecológico normal. Conside-
rando-se o agente etiológico mais provável, é correto 
afirmar que o pH vaginal deve estar 

 
(A) mais ácido do que o habitual e o tratamento pode 

ser feito por meio dos derivados triazólicos. 
 
(B) mais ácido do que o habitual e o tratamento pode 

ser feito por meio de antibióticos imidazólicos. 
 
(C) mais ácido do que o habitual e se for adicionada 

uma gota de KOH 10% a uma gota de leucorreia, 
deverá surgir odor fétido. 

 
(D) menos ácido do que o habitual e o tratamento pode 

ser realizado por meio de antibióticos imidazólicos. 
 
(E) menos ácido do que o habitual e a nistatina é uma 

excelente opção de tratamento. 
_________________________________________________________ 
 

35. Com relação à neoplasia intraepitelial cervical (NIC) e ao 
carcinoma escamoso do colo uterino, é correto afirmar que 

 
(A) a área de NIC, quando realizado teste de Schiller, 

geralmente fica impregnada pelo iodo, gerando o 
resultado chamado ‘positivo’. 

 
(B) a maioria dos casos de NIC de baixo grau evoluem 

para carcinoma in situ ou invasivo em prazo de até 
5 anos. 

 
(C) diferentemente do que ocorreu com o carcinoma 

cervical glandular, a citologia cérvico-vaginal, teve 
pouco impacto na incidência do câncer escamoso. 

 
(D) o tabagismo e a imunodeficiência são fatores de 

risco. 
 
(E) a conduta expectante é desaconselhada para o 

diagnóstico histológico NIC I durante a gravidez. 
_________________________________________________________ 
 

36. NÃO é contraindicação ao estrogênio oral na pós-
menopausa, 

 
(A) antecedente pessoal de infarto do miocárdio. 
 
(B) antecedente pessoal de câncer de mama. 
 
(C) antecedente familiar de primeiro grau de infarto do 

miocárdio. 
 
(D) hepatite viral aguda atual. 
 
(E) sangramento uterino atual de causa não diagnos-

ticada. 
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37. Mulher de 36 anos, 2 Gesta 1 Para 1 Aborto, vem para 
consulta ginecológica de rotina, informando que seu último 
exame preventivo ginecológico foi há 3 anos e era normal. 
É tabagista de, pelo menos, 20 cigarros por dia há cerca 
de 15 anos. Usa pílula anticoncepcional combinada com-
posta por etinilestradiol 20 mcg e levonorgestrel 100 mcg 
por drágea há alguns anos, bem adaptada e sem nenhum 
efeito adverso. Nega doenças e apresenta boa saúde. 
Exame físico e ginecológico, sem anormalidades. Após 
realizar coleta da citologia cérvico-vaginal, o ginecologista 
a fim de orientá-la sobre anticoncepção deve 

 
(A) informá-la de que a pílula anticoncepcional combina-

da está contraindicada por ela ser tabagista e ter 
mais de 35 anos e pode recomendar o uso de méto-
do hormonal apenas com progestagênio. 

 
(B) informá-la de que a pílula anticoncepcional combina-

da está contraindicada por ela ser tabagista e ter 
mais de 35 anos e pode recomendar o uso de outros 
métodos hormonais combinados, desde que admi-
nistrados por via não oral. 

 
(C) aconselhá-la a manter a pílula anticoncepcional 

combinada de baixa dose hormonal que ela já utiliza, 
pois além de ela já estar bem adaptada, nunca teve 
evento adverso que a contraindicasse. 

 
(D) informá-la de que o tabagismo é contraindicação 

absoluta ao uso de pílula anticoncepcional combina-
da e esclarecer que ela nunca deveria ter utilizado 
este método, mesmo quando jovem. 

 
(E) aconselhá-la a manter a pílula anticoncepcional 

combinada de baixa dose hormonal que ela já utiliza, 
e a adicionar ácido acetilsalicílico 100 mg diários 
para diminuir o risco de trombose venosa. 

_________________________________________________________ 
 

38. Mulher de 26 anos, solteira, nuligesta, procura atendi-
mento de urgência com queixa de dor em baixo ventre há 
cerca de uma semana. Nega alterações urinárias ou gas-
trointestinais. Sua última menstruação normal se encerrou 
há cerca de 4 dias. Refere parceiro sexual único, tendo o 
relacionamento se iniciado há cerca de dois meses; e uso 
de preservativo como método anticoncepcional, mas 
apenas no período fértil. Apresenta bom estado geral, 
temperatura axilar de 38,3 °C, dor à palpação do abdome 
inferior, negativa à manobra de descompressão brusca e 
ruídos hidroaéreos presentes. Ao exame ginecológico, 
constatou-se hiperemia no colo uterino com secreção 
amarelada pelo orifício externo, presença de leucorreia 
amarelada e, ao toque vaginal, dor significativa à 
mobilização do útero, sem massas palpáveis. O quadro é 
sugestivo de 

 
(A) salpingite e o próximo passo essencial é realizar 

laparoscopia para confirmar essa hipótese e, caso 
positivo, tratar com penicilina G benzatina intramus-
cular em dose única de 1,2 milhão de unidades. 

 
(B) doença inflamatória pélvica aguda, com etiologia 

provavelmente polimicrobiana. A ceftriaxona intra-
muscular seria opção terapêutica apropriada. 

 
(C) pelve-peritonite, provavelmente por bactérias do gê-

nero Neisseria, por isso, a drenagem de abscessos 
por via laparoscópica se impõe. 

 
(D) salpingite polimicrobiana, que geralmente decorre de 

disseminação hematogênica dos micro-organismos 
até as tubas uterinas. 

 
(E) salpingite leve de tratamento ambulatorial por meio 

de penicilina G benzatina intramuscular em dose 
única de 1,2 milhão de unidades. 

39. Com relação ao sangramento uterino disfuncional, é 
correto dizer que 
 
(A) estrogênios endovenosos em altas doses não de-

vem ser empregados, pois podem aumentar o san-
gramento. 

 
(B) a faixa etária mais acometida é dos 25 aos 35 anos 

de idade. 
 
(C) quando acomete adolescentes, é fundamental a 

obtenção de amostra endometrial antes de se insti-
tuir a terapêutica. 

 
(D) apenas uma minoria dos casos ocorre em ciclos 

ovulatórios. 
 
(E) distúrbios da coagulação excepcionalmente são 

causa desse tipo de sangramento em adolescentes. 
_________________________________________________________ 
 

40. Mulher de 24 anos, 1 Gesta 1 Para, utiliza preservativo 
como método anticoncepcional só durante o período fértil, 
queixa-se de leucorreia e de odor “forte” nas partes 
íntimas. Diz que o odor é mais intenso após as relações 
sexuais e durante a menstruação. Refere última mens-
truação há cerca de uma semana. Ao exame especular, 
presença de leucorreia fluida, acinzentada e com odor 
fétido. Mucosa vaginal de coloração normal. Conside-
rando-se o agente etiológico mais provável, o exame 
microscópico da leucorreia deve revelar 
 
(A) cocos Gram positivos em fita e o pH vaginal deve 

estar abaixo do habitual. 
 
(B) hifas e o pH vaginal deve estar abaixo do habitual. 
 
(C) clue-cells ou células-alvo e o pH vaginal deve estar 

abaixo do habitual. 
 
(D) hifas e o pH vaginal deve estar acima do habitual. 
 
(E) clue-cells ou células-alvo e o pH vaginal deve estar 

acima do habitual. 
_________________________________________________________ 
 

41. Considere as mulheres abaixo, todas adultas jovens, com 
vida sexual ativa, sem uso de métodos anticoncepcionais 
de barreira, e que procuram atendimento médico em 
decorrência das seguintes lesões genitais: 
 

 I. Vesículas coalescentes dolorosas na região genital 
externa, algumas rotas com exulceração e crostas. 
Presença de gânglios inguinais um pouco aumen-
tados e dolorosos. 

 
 II. Úlcera genital muito dolorosa na fúrcula que produz 

secreção fétida. Presença de linfadenopatia ingui-
nal supurativa. 

 
 III. Lesão ulcerada indolor de bordas salientes e endu-

recidas, base avermelhada não purulenta, na região 
genital. Presença de linfadenomegalia inguinal dis-
creta homolateral. 

 
Os mais prováveis agentes etiológicos das lesões das 
pacientes I, II e III são, respectivamente: 
 
(A) Treponema pallidum; Haemophilus ducreyi e 

Chlamydia trachomatis. 
 
(B) Herpes simplex virus; Haemophilus ducreyi e 

Treponema pallidum. 
 
(C) Chlamydia trachomatis; Haemophilus ducreyi e 

Treponema pallidum. 
 
(D) Calymmatobacterium granulomatis; Treponema 

pallidum e Haemophilus ducreyi. 
 
(E) Herpes simplex virus; Chlamydia trachomatis e 

Treponema pallidum. 
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42. Com relação ao tratamento cirúrgico do câncer de mama, 
é correto afirmar que 

 
(A) uma condição obrigatória para indicar cirurgias con-

servadoras é que o tumor tenha diâmetro menor do 
que 3 cm. 

 
(B) a abordagem cirúrgica da axila é dispensável no 

tratamento cirúrgico conservador se as margens ci-
rúrgicas estiverem livres na avaliação histopatoló-
gica intraoperatória. 

 
(C) o conhecimento pré-operatório de presença de linfo-

nodo axilar comprometido não contraindica cirurgia 
conservadora. 

 
(D) mulheres com câncer de mama em estadio inicial 

submetidas a cirurgia conservadora apresentam ta-
xas de mortalidade maior do que aquelas submeti-
das a mastectomia radical no seguimento de longo 
prazo. 

 
(E) mesmo a biópsia do linfonodo sentinela resultando 

negativa, a recorrência axilar é bem mais frequente 
do que a observada após uma linfadenectomia axilar 
tradicional. 

_________________________________________________________ 
 

43. O hidróxido de potássio (KOH) a 10% em Ginecologia 
 

(A) ajuda a detectar áreas de displasia quando aplicado 
diretamente sobre o colo uterino. 

 
(B) pode ser utilizado sobre esfregaços de material 

cérvico-vaginal para sua fixação e posterior estudo 
citológico. 

 
(C) é útil para a análise do muco cervical e determi-

nação da fase do ciclo em relação à ovulação. 
 
(D) destrói as bactérias anaeróbicas e as hifas, quando 

aplicado à gota de secreção vaginal, possibilitando 
identificar as clue-cells ou células-alvo. 

 
(E) pode ser empregado para o preparo de lâminas para 

microscopia de secreção vaginal visando detectar 
micélios. 

_________________________________________________________ 
 

44. É correto afirmar sobre o câncer de endométrio: 
 

(A) Ao redor de 20% a 25% dos casos são detectados 
antes da menopausa. 

 
(B) A maioria dos casos é detectada em estadios 

avançados. 
 
(C) É baixa a taxa de sobrevida em cinco anos dos 

casos detectados logo após aparecimento de san-
gramento anormal. 

 
(D) A pílula anticoncepcional combinada aumenta o 

risco de seu aparecimento. 
 
(E) A ultrassonografia transvaginal apresenta baixa 

acurácia para a detecção de doença endometrial 
mediante sangramento genital na pós-menopausa. 

45. Mulher de 28 anos, previamente com boa saúde, procura 
atendimento de urgência com queixa de disúria e 
polaciúria há 2 dias. Nega febre ou outros sintomas. Usa 
pílula anticoncepcional como método contraceptivo. Ao 
exame físico apresenta: bom estado geral, Giordano 
negativo e ao exame ginecológico, dor ao toque da parede 
vaginal anterior na topografia da bexiga. Restante dentro 
dos limites da normalidade. Segundo as diretrizes médicas 
brasileiras mais recentes, é correto afirmar: 

 
(A) O tratamento com antibióticos neste caso, só pode-

ria ser introduzido após urocultura confirmando in-
fecção urinária. 

 
(B) Um teste de fita reativa (dipstick) que mostre nitrito 

negativo praticamente afastaria o diagnóstico de 
cistite. 

 
(C) A ausência de leucocitúria significativa no exame de 

análise urinária, também conhecido como exame de 
Urina tipo I, afastaria o diagnóstico de cistite. 

 
(D) Apenas com base nos dados clínicos acima, é pos-

sível firmar diagnóstico de infecção urinária não 
complicada com mais de 90% de certeza. 

 
(E) A bacterioscopia de urina por coloração de Gram 

seria ótima opção para firmar o diagnóstico de in-
fecção urinária não complicada, pois apresenta alta 
sensibilidade. 

_________________________________________________________ 
 

46. No caso de paciente com incontinência urinária de esforço 
que será submetida a tratamento cirúrgico, sem outras 
doenças e com baixo risco cirúrgico, a primeira opção a 
ser oferecida deve ser a cirurgia de 
 
(A) colpossuspensão laparoscópica. 
(B) colpofixação retopúbica. 
(C) Kelly-Kennedy. 
(D) sling sintético. 
(E) injeção de colágeno na submucosa uretral. 

_________________________________________________________ 
 

47. Mulher de 56 anos, 2 Gesta 2 Para, menopausa há 
7 anos, sem uso da terapêutica de reposição hormonal 
com estrogênios ou progestagênios, apresenta fluxo papi-
lar uniductal, unilateral na mama esquerda, de aspecto 
sanguinolento, em pequena quantidade, com sinal do gati-
lho positivo localizado na posição equivalente a 2 horas 
periareolar, sem nódulos palpáveis. Nega doenças crôni-
cas e antecedentes familiares de câncer. A mamografia 
revelou mamas densas e a ultrassonografia revelou al-
guns microcistos esparsos em ambas as mamas. Nesse 
caso, 

 
(A) a causa provável é uma doença benigna. 
 
(B) a próxima etapa é fazer a dosagem da prolactina 

plasmática. 
 
(C) se a citologia do fluido papilar não identificar células 

neoplásicas, recomenda-se apenas controle anual. 
 
(D) não há necessidade de dosagem da prolactina plas-

mática, devendo iniciar, de imediato, tratamento com 
bromocriptina. 

 
(E) carcinoma de mama é causa frequente para esse 

tipo de distúrbio. 
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48. Dentre as abaixo, a causa mais frequente de amenorreia 
primária é 

 
(A) síndrome de Sheehan. 
(B) gestação. 
(C) septo vaginal transverso ou hímen imperfurado. 
(D) adenoma hipofisário produtor de prolactina. 
(E) disgenesia gonadal. 

_________________________________________________________ 
 

49. Segundo as recentes diretrizes estabelecidas pelo Minis-
tério da Saúde e pelo Instituto Nacional de Câncer, após 
achados de lesão intraepitelial escamosa de baixo grau 
(sigla na língua inglesa: LSIL) e de células escamosas 
atípicas de significado incerto (sigla na língua inglesa: 
ASCUS) na citologia cérvico-vaginal, as condutas reco-
mendadas são, respectivamente, (considere pacientes 
com 30 anos de idade ou mais): 

 
 LSIL ASCUS 

(A) Colposcopia imediata Cauterização cérvico-ute-
rina imediata 

(B) Repetição da citologia cér-
vico-vaginal em 12 meses Colposcopia imediata 

(C) Repetição da citologia cér-
vico-vaginal em 6 meses  

Repetição da citologia 
cérvico-vaginal em 6 me-
ses 

(D) Cauterização cérvico-ute-
rina imediata 

Repetição da citologia cér-
vico-vaginal em 6 meses 

(E) Repetição da citologia cér-
vico-vaginal em 12 meses 

Repetição da citologia cér-
vico-vaginal em 6 meses 

_________________________________________________________ 
 

50. São fatores que aumentam o risco de desenvolver câncer 
de mama: 

 
(A) nuliparidade, tabagismo e primeiro parto a termo 

antes dos 25 anos. 
 
(B) menopausa tardia, antecedente pessoal de câncer 

de endométrio e uso de estrogênios associados a 
progestagênios na pós-menopausa. 

 
(C) multiparidade, ciclos anovulatórios e menarca tardia. 
 
(D) ooforectomia bilateral antes da menopausa, antece-

dente familiar de câncer de mama e menarca tardia. 
 
(E) menopausa tardia, antecedente familiar de câncer de 

mama e primeiro parto a termo antes dos 25 anos. 
_________________________________________________________ 
 

51. Segundo critérios da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a alternativa que contém apenas contraindicações 
relativas ou absolutas à pílula anticoncepcional do tipo 
combinada é: 

 
(A) obesidade; adolescência; tabagista com idade aci-

ma de 35 anos. 
 
(B) mioma uterino; endometriose; antecedente de trom-

bose venosa profunda durante a gravidez. 
 
(C) enxaqueca com aura; hipertensão arterial adequa-

damente controlada; antecedente de trombose 
venosa profunda durante a gravidez. 

 
(D) enxaqueca com aura; adolescência; antecedente de 

trombose venosa profunda durante a gravidez. 
 
(E) obesidade; hipertensão arterial adequadamente con-

trolada; mioma uterino. 

52. No tratamento medicamentoso da instabilidade do 
detrusor, é correto afirmar: 

 
(A) Oxibutinina, tolterodina, isoxsuprina e terbutalina são 

exemplos de medicamentos com elevada eficácia. 
 
(B) Miméticos da acetilcolina propiciam relaxamento do 

detrusor. 
 
(C) Os antidepressivos tricíclicos são inapropriados, pois 

aumentam a contratilidade do detrusor. 
 
(D) Bloqueadores alfa-adrenérgicos apresentam proprie-

dades pró-continência. 
 
(E) A maioria dos fármacos utilizados apresentam pro-

priedades anticolinérgicas. 
_________________________________________________________ 
 

53. Com relação à fisiologia menstrual é correto afirmar que 
 

(A) o sangue menstrual é predominantemente arterial. 
 
(B) o muco cervical obtido na fase lútea espalhado em 

uma lâmina de vidro e seco apresenta padrão arbo-
rescente (ou “folha de samambaia”). 

 
(C) o volume médio de sangue perdido na menstruação 

normal é de cerca de 120 mL. 
 
(D) a temperatura basal, logo após a ovulação, sofre 

diminuição de cerca de 0,5 °C, porém, a causa 
desse fenômeno não é totalmente conhecida. 

 
(E) as artérias espiraladas são responsáveis pela irriga-

ção da camada basal do endométrio, que não des-
cama durante a menstruação. 

_________________________________________________________ 
 

54. Jovem de 23 anos procura atendimento ginecológico com 
queixa de acne, oleosidade da pele e aumento de pêlos 
na face, confirmados no exame físico. Refere também que 
os ciclos menstruais geralmente são irregulares com 
intervalos de até 90 dias. Nega doenças crônicas, uso de 
medicamentos e doenças familiares dignas de nota. Não 
tem vida sexual. Foi solicitada ultrassonografia pélvica que 
revelou ovário direito com 12 cm3 e ovário esquerdo com 
15 cm3, porém, sem presença de micropolicistos, útero 
normal. Os níveis séricos dos androgênios testosterona, 
androstenediona, DHEA e SDHEA se encontravam dentro 
do limite da normalidade. O médico que a atendeu fez 
diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos (SOP). 
Nesse quadro, 

 
(A) o diagnóstico não preenche todos os critérios para 

SOP, pois os androgênios plasmáticos estavam 
dentro dos limites da normalidade e não foram vistos 
micropolicistos ovarianos. 

 
(B) o diagnóstico não preenche todos os critérios para 

SOP, pois não foram vistos micropolicistos ovarianos. 
 
(C) o diagnóstico não preenche todos os critérios para 

SOP, pois os androgênios plasmáticos estavam 
dentro dos limites da normalidade. 

 
(D) a pílula combinada é um tratamento reconhecido 

para a SOP, agindo por vários mecanismos, entre 
eles, a redução dos níveis de LH. 

 
(E) é comum se encontrar relação FSH:LH plasmáticos 

de cerca de 3:1 na fase folicular precoce. 
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55. Com relação à etiopatogenia da endometriose, é correto 
afirmar: 

 
(A) A teoria da menstruação retrógrada é bem aceita 

devido ao fato de todas as mulheres com mens-
truação retrógrada apresentarem endometriose. 

 
(B) Estudos têm demonstrado que fatores imunológicos 

podem ter um papel importante para determinar se 
uma paciente desenvolverá a doença, bem como 
sua extensão. 

 
(C) Os implantes endometrióticos não apresentam a 

enzima aromatase, ao contrário do endométrio nor-
mal e essa diferença pode ter relação com o 
desenvolvimento da doença. 

 
(D) Fatores genéticos parecem ser muito pouco impor-

tantes, já que a incidência da doença em mulheres 
com antecedente familiar de primeiro grau é quase 
idêntica a daquelas sem antecedente familiar. 

 
(E) A teoria da metaplasia celômica foi abandonada, 

pois não existem células totipotenciais no peritônio 
ou no ovário, o que seria essencial para dar suporte 
a esta teoria. 

_________________________________________________________ 
 

56. Mulher de 26 anos, nuligesta, procura atendimento médico 
queixando-se de falta de menstruação há cerca de 
3 meses. Antes disso, suas menstruações eram normais. 
Nega possibilidade de gravidez, pois diz não ter relaciona-
mento sexual há 6 meses, mesmo assim, fez dosagem do 
beta-hCG plasmático na véspera e o resultado foi 
‘indetectável’. Refere estar passando por período de 
grande estresse familiar e que chegou a perder peso por 
causa disso. Nega galactorreia, acne, hirsutismo, oleosi-
dade na pele, queda-de-cabelo, alterações visuais, foga-
chos ou outros sintomas. Diz ser saudável sem uso de 
medicamentos e pratica atividade física diariamente. Nega 
tabagismo, etilismo e uso de drogas ilícitas. Exames físico 
e ginecológico normais. Índice de massa corpórea de 
19,1 kg/m2. Realizadas dosagens de FSH, prolactina e 
TSH, cujos resultados foram considerados normais. Admi-
nistrou-se acetato de medroxiprogesterona 10 mg ao dia 
por 7 dias e não ocorreu sangramento uterino até 15 dias 
após o término do medicamento. Administrou-se um ciclo 
de pílula anticoncepcional composta por etinilestradiol 
30 mcg e levonorgestrel 150 mcg por drágea e houve san-
gramento uterino após o término da sequência hormonal. 
É correto afirmar que 

 
(A) síndrome dos ovários policísticos de manifestação 

atípica é a causa mais provável. 
 
(B) trata-se provavelmente de insuficiência ovariana. 
 
(C) não é possível descartar síndrome de Asherman. 
 
(D) a origem desse quadro, provavelmente, é uma dis-

função hipotalâmica. 
 
(E) o quadro clínico e laboratorial é sugestivo de hiper-

plasia suprarrenal congênita de manifestação tardia. 
_________________________________________________________ 
 

57. Sobre o líquen escleroso vulvar (LEV), é correto afirmar: 
 

(A) Apesar da biópsia ser recomendada para descartar 
malignidades, o LEV não se associa a aumento do 
risco para câncer escamoso da vulva. 

 
(B) Não acomete mulheres antes da menopausa. 
 
(C) O espessamento epitelial é sinal patognomônico do 

LEV. 
 
(D) Áreas hemorrágicas ou ulceradas ao exame vulvar 

praticamente descartam esse diagnóstico. 
 
(E) O prurido intenso é um sintoma frequente, a ponto 

de poder prejudicar o sono. 

58. Mulher de 68 anos, 3 Gesta 3 Para, menopausa aos 
48 anos sem histórico de uso de estrogênios ou progesta-
gênios na pós-menopausa, procura atendimento por resul-
tado recente de sua primeira densitometria óssea que 
mostrou T-score de −1,9 e Z-score de −0,4 para coluna 
lombar (L1-L4). Nega doenças crônicas, mas refere dimi-
nuição da altura em relação a antes da menopausa (cerca 
de 3 cm), com cifose dorsal e lordose cervical. Nega 
tabagismo e etilismo. Não sabe informar antecedentes 
familiares por ter sido adotada. Foi solicitada radiografia 
de coluna tóraco-lombar que revelou duas vértebras com 
diminuição na altura dos corpos vertebrais. Nesse caso, 

 
(A) mesmo sem osteoporose pela densitometria, há indi-

cação de tratamento medicamentoso específico para 
osteoporose.  

(B) fármacos anti-reabsortivos ósseos não estão indicados, 
devendo-se escolher o tratamento com estrogênio.  

(C) o tratamento com fármacos específicos para osteo-
porose só estaria indicado se o Z-score estivesse 
abaixo de −2,0.  

(D) a indicação ou não de tratamento depende do resul-
tado obtido na “ferramenta de avaliação de risco de 
fratura da OMS” (conhecido como “FRAX®”).  

(E) não há indicação de tratamento específico, apenas 
orientação dietética e controle com nova densitometria 
em 6 meses. Se houver perda óssea nesse período, 
passa a existir indicação de tratamento farmacológico. 

_________________________________________________________ 
 

59. Jovem saudável de 17 anos, estudante do último ano do 
ensino médio, solicita prescrição de pílula anticon-
cepcional, por ter iniciado atividade sexual. Apesar de 
utilizar o preservativo, gostaria de empregar método mais 
eficaz para evitar a gravidez. Nesse caso, o médico deve  
(A) informá-la do impedimento ético em prescrever o 

método na ausência dos responsáveis, pois ela é 
menor de idade.  

(B) prescrever o método anticoncepcional respeitando-
se os Critérios de Elegibilidade da OMS e observar o 
sigilo profissional.  

(C) prescrever o método anticoncepcional respeitando-
se os Critérios de Elegibilidade da OMS e enviar 
notificação aos responsáveis informando da ativi-
dade sexual da menor.  

(D) não prescrever o método anticoncepcional, informá-
la do impedimento ético por ela ser menor de idade 
e notificar os responsáveis da atividade sexual da 
menor.  

(E) orientá-la a usar apenas o preservativo, pois protege 
contra doenças sexualmente transmissíveis e reco-
mendar que ela retorne com 18 anos de idade para, 
então, receber a prescrição da pílula. 

_________________________________________________________ 
 

60. É tratamento eficaz para a síndrome pré-menstrual, além 
dos inibidores da recaptação da serotonina  
(A) administrados na fase lútea, a pílula anticoncepcional 

combinada contendo levonorgestrel em esquema 
cíclico de 21 dias de pílulas ativas seguidos de 7 dias 
de pausa.  

(B) administrados na fase lútea, a progesterona natural 
administrada por via oral na fase lútea.  

(C) administrados na fase lútea, a pílula combinada con-
tendo drospirenona em esquema cíclico de 24 dias de 
pílulas ativas seguidos de 4 dias de pausa.  

(D) administrados exclusivamente de forma contínua, a 
pílula combinada contendo drospirenona em esquema 
cíclico de 24 dias de pílulas ativas seguidos de 4 dias 
de pausa.  

(E) administrados exclusivamente de forma contínua, a 
pílula anticoncepcional combinada contendo levonor-
gestrel em esquema cíclico de 21 dias de pílulas 
ativas seguidos de 7 dias de pausa. 
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