
 
 
 

 
 

Edital 001/2011 - DATA DA PROVA: 11/03/2012 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso.  
 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  
 

Boa Prova! 
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O MUNDO SEM MIM 
Gustavo Corção 

 
1º Teria eu uns doze anos quando um dia me assaltou a mente, com particular relevo, a ideia de que o mundo já 
existira sem mim. Essa ideia é aparentemente trivial, pois nenhum de nós, em são juízo, pretende ter sido companheiro 
de armas de Carlos Magno, ou tripulante da caravela de Cristóvão Colombo. O mundo, evidentemente, era mais antigo 
do que o menino que suspendia o brinquedo para olhar em volta de si com estranheza; ali estavam as pessoas mais 
velhas, as grossas árvores, as casas, as montanhas, tudo a me falar de uma história anterior e de um cenário anterior. 
Mas o caso é que eu, ___________, achava muito ___________ essa ideia tão simples.  
2º As pessoas mais velhas tinham um ___________ perturbador: bastava-lhes querer, para que dentro delas se 
armasse um mundo em que eu não era, nem havia necessidade que fosse. Pedia então à mamãe: 
3º – Conta uma história de antigamente. 
4º Ela contava. A gente grande virava criança, os mortos saíam das sepulturas, e as crianças como eu, nesse 
recuo, mergulhavam na morte branca do não-ser. E de todas as transmutações era essa a que me parecia mais 
incompreensível. Na história que minha mãe contava, os personagens não davam por falta de mim; ninguém esperava 
por mim. Os mortos mais mortos, que não chegavam a emergir na data do episódio, eram todavia lembrados, e lá 
estavam presentes pelos ecos e vestígios. Havia o Barão, a tia Elvira, que fora ao baile da Ilha Fiscal, o Juvêncio, negro 
legendário pelos exemplos de fidelidade e dedicação. O nome deles, a saudade deles entrava na história. A marca deles. 
Eu não. Naquela cena vagamente amarela, que eu via desenhar-se atrás da testa de minha mãe, revivia um mundo em 
que eu não era; nem havia necessidade que fosse. 
 

Lições de abismo. Rio de Janeiro: Agir, 1989, p. 69-71. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) de repente – isquisita – previlégio. 
b) derrepente – esquizita – previlégio. 
c) de repente – esquisita – privilégio. 
d) derepente – isquizita – privilégio. 
 
02 - Analise as afirmativas relacionadas ao texto: 
I - Para o narrador a transmutação mais incompreensível é a das crianças deixarem de existir, não participarem 
das histórias de antigamente. 
II - Para o narrador a morte do não ser é branca, porque a cor branca é associada à ausência ao nada. 
III - Para o menino ouvir uma história de antigamente era uma forma de compensar a vantagem que tinham as 
pessoas mais velhas. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03 - Em “Mas o caso é que eu,” ... (1º parágrafo) o nexo mas poderia ser substituído sem prejuízo algum para a 
frase, por qualquer um dos citados abaixo, exceto: 
a) conquanto. 
b) contudo. 
c) porém. 
d) todavia. 
 
04 - Sobre a acentuação gráfica das palavras do texto assinale a alternativa incorreta: 
a) As paroxítonas Juvêncio e história são acentuadas porque terminam em ditongo. 
b) As palavras árvore e cenário são proparoxítonas. 
c) As palavras juízo e saída são acentuadas por ser o “i” tônico de um hiato. 
d) Os monossílabos lá, já e nós são acentuados por serem tônicos terminados em “a” e “o(s)”. 
 
05 - Todas as expressões retiradas do texto estão corretamente substituídas por uma expressão equivalente que 
seria usada numa linguagem menos formal, exceto: 
a) me assaltou a mente (1º parágrafo) = me ocorreu. 
b) com particular relevo (2º parágrafo) = com individual notabilidade. 
c) bastava-lhes querer (2º parágrafo) = só precisavam querer. 
d) não chegaram a emergir (4º parágrafo) = não chegavam a aflorar. 
 
06 - O atual Ministro da Pesca e Aquicultura, é filiado a que Partido Político da base aliada da Presidente Dilma 
Rousseff? 
a) PHS – SP.   c) PSC – MG. 
b) PRB – RJ.   d) PTC – RS. 
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07 - Quando o povoado que mais tarde tranformou-se no atual município de Nova Fátima foi elevado a categoria 
de Distrito Administrativo, recebeu oficialmente o nome de: 
a) Divisora. 
b) Nossa Senhora da Luz. 
c) Três Fazendas. 
d) Tulhas. 
 
08 - Quem chegou à região onde hoje localiza-se o município de Nova Fátima em 1.940 e depois de adquirir 10 
alqueires de terras, fundou o “Patrimônio da Luz”? 
a) Antônio José Fogaça. 
b) Martiniano de Campos. 
c) Pedro Marçal Ribeiro. 
d) Sebastião Nicolau Fróes. 
 
09 - Todas as alternativas abaixo apresentam nomes de pessoas que também podem ser consideradas como 
pioneiros e fundadores do “Patrimônio da Luz”, pois também promoveram o loteamento de suas terras, 
EXCETO: 
a) Carlos Ross. 
b) Geraldo de Proença Sigaud. 
c) Gustavo Schenfelder. 
d) Lupércio Amaral Soares. 
 
10 - A cidade de Fátima, a qual Dom Geraldo de Proença Sigaud encontrou certa semelhança entre sua 
topografia e a do município de Nova Fátima localiza-se em que país europeu? 
a) Espanha. 
b) França. 
c) Itália. 
d) Portugual. 
 

11 - Durante a assistência pré-natal, constatando paciente com fator Rh negativo, é correto afirmar: 
a) Não é necessário investigar o fator Rh do pai da criança. 
b) O exame de Coombs direto deve ser feito mensalmente, a partir da 24ª semana. 
c) Solicitar o teste de Coombs indireto; se negativo, repeti-lo a cada quatro semanas, a partir da 24ª semana. 
d) Quando o teste de Coombs for positivo, o pré-natal não será de alto risco. 
 
12 - Na prevenção do tétano durante a gravidez, é incorreto afirmar: 
a) Na gestante não vacinada, aplicam-se três doses. 
b) A paciente já imunizada, com reforço há oito anos, não é necessário novo reforço. 
c) São efeitos adversos mais comuns da vacinação: Dor, calor, vermelhidão e endurecimento local, e febre. 
d) A vacinação da gestante é realizada para a prevenção do tétano no recém-nascido e para proteção da grávida. 
 
13 - Durante o climatério, ocorrem sintomas vasomotores e neurovegetativos. É correto afirmar: 
a) Os fogachos ou “ondas de calor” constituem o sintoma mais comum nas mulheres ocidentais, podendo ocorrer em 
qualquer fase do climatério. 
b) Manifestam-se como sensação transitória súbita e intensa de calor na pele, principalmente em membros inferiores, 
acompanhada na maioria das vezes de sudorese. 
c) O consumo de bebidas alcoólicas ou líquidos e alimentos quentes, ambientes com alta temperatura, estresse, emoções 
intensas não são fatores que podem desencadear os fogachos. 
d) São sintomas neurovegetativos: labilidade emocional, ansiedade, nervosismo, irritabilidade. 
 
14 - Durante o climatério, verificam-se alterações do metabolismo da mulher. É correto afirmar:  
a) Não ocorrem alterações no metabolismo ósseo. 
b) No metabolismo de lipídeos, ocorre um aumento nas taxas de HDL e diminuição nas de LDL. 
c) As alterações na hemostasia não levam ao aumento do risco de tromboembolismo durante o climatério. 
d) A condição do hipoestrogenismo pode influenciar a elevação dos níveis de colesterol e triglicérides. Essa situação 
pode ser favorável à instalação de dislipidemia, aterosclerose, doença coronariana, infarto do miocárdio e acidente 
vascular cerebral. 
 
15 - Sobre a abordagem de doenças sexualmente transmissíveis (DST), é incorreto afirmar: 
a) Mulheres com DST apresentam lesões precursoras do câncer do colo do útero cinco vezes mais frequentemente do 
que aquelas que procuram outros serviços médicos. 
b) Mulheres com DST têm maior risco para câncer do colo do útero, principalmente se houver infecção pelo HPV 
(Papilomavírus Humano). 
c) É prudente que mulheres com DST sejam submetidas à citopatologia mais frequentemente, pelo seu maior risco de 
serem portadoras de câncer do colo do útero ou de seus precursores.  
d) O exame preventivo tem o objetivo de identificar DST. 
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16 - Ulcera genital pode ocorrer nas seguintes doenças sexualmente transmissíveis, exceto: 
a) Condiloma acuminado. 
b) Linfogranuloma venéreo. 
c) Herpes genital. 
d) Sífilis. 
 
17 - Qual conduta é incorreta, de acordo com o resultado da mamografia, considerando-se a classificação Bi 
Rads: 
a) Categoria 0 - Seguimento de rotina. 
b) Categoria 1 - Seguimento de rotina. 
c) Categoria 2 - seguimento de rotina. 
d) Categoria 3 - seguimento precoce. 
 
18 - A citologia do colo de útero deve ser realizada de acordo com certos critérios. Qual das afirmativas abaixo é 
incorreta? 
a) O método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras é o exame citopatológico. O 
intervalo entre os exames deve ser de três anos, após dois exames negativos, com intervalo anual. 
b) O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres independentemente se tiveram atividade sexual ou 
não. 
c) Os exames devem seguir até os 64 anos e serem interrompidos quando, após essa idade, as mulheres tiverem pelo 
menos dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos. 
d) Para mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, deve-se realizar dois exames 
com intervalo de um a três anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames 
adicionais. 
 
19 - Prevenção do câncer de mama significa diminuir ou eliminar a exposição da mulher aos fatores de risco a 
fim de reduzir a possibilidade da ocorrência da doença ao longo da vida.  São afirmativas corretas, relativas ao 
câncer de mama, exceto: 
a) Consumo excessivo de álcool, excesso de peso, principalmente na pós-menopausa, e terapia de reposição hormonal 
aumentam o risco de câncer de mama.  
b) A Terapia de Reposição Hormonal (TRH), principalmente a terapia combinada de estrogênio e progesterona, 
aumenta o risco do câncer de mama. A cada dez mil mulheres que fazem uso da reposição hormonal combinada, há 
aumento de oito casos de câncer de mama. O risco elevado de desenvolver a doença diminui progressivamente após a 
suspensão da TRH.  
c) A exposição excessiva à radiação ionizante (raios-X) também aumenta o risco de câncer de mama.  
d) Por meio da alimentação saudável, atividade física e do controle do peso corporal é possível evitar 100% dos casos 
de câncer de mama.  
 
20 - É incorreto afirmar: 
a) Miomas uterinos são conhecidos também como leiomiomas ou fibromas. 
b) Os miomas uterinos são responsáveis por 90% das histerectomias realizadas. 
c) A qualidade de vida das mulheres pode ser afetada, uma vez que os miomas uterinos são causa comum de 
sangramento uterino anormal e dor pélvica. 
d) Os miomas uterinos podem levar a complicações obstétricas, como abortamento e distocia durante trabalho de parto. 
 
21 - É incorreto afirmar: 
a) Os sintomas mais comuns de endometriose são: dispaurenia, dor pélvica e dismenorreia. 
b) A dismenorreia associada à endometriose é progressiva e pode estender-se aos períodos pré e pós-menstrual. 
c) O diagnóstico de endometriose não exige a confirmação através de laudo de histopatologia. Pode ser feito 
diagnóstico somente pela presença de sangramento genital anormal e dismenorreia. 
d) Endometriose pode ser causa de infertilidade feminina. 
 
22 - São tumores ovarianos, cirúrgicos ou não, exceto: 
a) Hidrossalpinge. 
b) Cistos foliculares. 
c) Cistos de corpo lúteo. 
d) Cistos mesoteliais. 
 
23 - São formas clínicas de abortamento, exceto: 
a) Abortamento incompleto. 
b) Abortamento retido. 
c) Abortamento inevitável. 
d) Abortamento por eclampsia grave. 
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24 - São causas de sangramento durante a segunda metade da gravidez, exceto: 
a) Descolamento prematuro de placenta. 
b) Placenta prévia. 
c) Diabetes gestacional. 
d) Rotura uterina. 
 
25 - São achados laboratoriais na hiperemese gravídica: 
a) Distúrbio hidroeletrolítico com alcalose metabólica. 
b) Diminuição da osmolaridade urinária. 
c) Diminuição das transaminases e bilirrubinas. 
d) Diminuição da amilase. 
 
26 - Os critérios que caracterizam nota zero no perfil biofísico fetal são, exceto: 
a) Movimentos respiratórios: ausentes ou duração menor que 30 segundo, em um intervalo de 30 minutos. 
b) Tônus fetal: Extensão lenta ou ausente. 
c) Volume de líquido amniótico: Ausência de bolsão ou menor que 2 cm no eixo vertical. 
d) Movimentos corpóreos: dois ou mais episódios de movimentação fetal em um período de 30 minutos. 
 
27 - Existem esquemas de tratamento de sífilis durante a gravidez, de acordo com o estágio da doença. Dos 
esquemas abaixo, qual é incorreto:  
a) Na sífilis recente (menos de 1 ano), sendo ela primária, secundária ou latente: 2,4 milhões de unidades de penicilina 
benzatina, intramuscular, em 2 doses, com intervalo de 7 dias. 
b) Na sífilis tardia (mais de 1 ano): penicilina benzatina, intramuscular, na dose de 2,4 milhões de unidades, em 3 doses, 
com intervalo de 7 dias. 
c) Na presença de neurossífilis: 2 a 4 milhões de unidades de penicilina cristalina, endovenosa, a cada 4 horas, durante 7 
a 10 dias. 
d) Se a gestante, além de diagnosticada com sífilis, for HIV positiva: 2 a 4 milhões de unidades de penicilina benzatina, 
endovenosa, em 3 doses, com intervalo de 7 dias entre as doses. 
 
28 - Qual infecção materna é contra indicação absoluta para amamentação: 
a) Hanseníase não contagiante. 
b) Infecção pelo HIV. 
c) Hepatite B. 
d) Hepaitite C. 
  
29 - Durante a gravidez, podem ser utilizadas as seguintes drogas com segurança, sem riscos significativos para o 
feto, exceto: 
a) Paracetamol. 
b) Metoclopramida. 
c) Misoprostol. 
d) Ácido fólico. 
 
30 - São causas de dores pélvicas, EXCETO: 
a) Endometriose e aderências pélvicas. 
b) Doença inflamatória pélvica e endometriose. 
c) Hiperestimulação ovariana e aderências pélvicas. 
d) Anovulação e uso de anticoncepcional progestínico. 
 

 

 




