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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 
A prosopopéia, figura que se observa no 
verso "Sinto o canto da noite na boca do 
vento", ocorre em: 

a) "A vida é uma ópera e uma grande 
ópera."  

b) "Ao cabo tão bem chamado, por 
Camões, de „Tormentório‟, os 
portugueses apelidaram-no de „Boa 
Esperança‟."  

c) "Uma talhada de melancia, com seus 
alegres caroços."  

d) "Oh! eu quero viver, beber perfumes, 
Na flor silvestre, que embalsama os 
ares."  

e) "A felicidade é como a pluma..."  
 
QUESTÃO 02 
Considerando-se a relação Veneza (cidade) - 
gaturamo (pássaro) como modelo, as 
palavras que sucessivamente completariam a 
relação: Califórnia- pretos - morrer - 
Gioconda - cem mil réis, seriam: 

a) Estado, raça, ação, escultura, 

dinheiro; 

b) País, povo, fato, escultura, valor; 

c) Província, etnia, acontecimento, 

literatura, moeda; 

d) Estado, raça, acontecimento, pintura, 

valor; 

e) Território, gente, ação, música, 

moeda. 

 
QUESTÃO 03 
Assinale a alternativa correta, considerando 
que à direita de cada palavra há um 
antônimo. 

a) Louvar - censurar; 
b) Adversário e antagonista; 
c) Translúcido e diáfano;  
d) Semicírculo e hemiciclo;  
e) Contraveneno e antídoto; 

 

QUESTÃO 04 
Nos espaços, use há ou a, conforme convier: 

1. Daqui ... pouco partirei, mas daqui ... 
duas horas retornarei. 

2. Isso aconteceu ... dois passos de mim, ... 
muitos anos. 

a) A\A, A\HA; 

b) HÁ\A, HÁ\HÁ; 

c) A\A\, A\A; 

d) HÁ\HÁ, HÁ\HÁ; 

e) HÁ\A, A\A. 

 
QUESTÃO 05 
Assinale a alternativa correta, considerando 
que à direita de cada palavra há um 
sinônimo. 

a) Emergir = vir à tona; imergir = 

mergulhar; 

b) Emigrar = entrar (no país); imigrar = 

sair (do país); 

c) Delatar = expandir; dilatar = 

denunciar; 

d) Deferir = diferenciar; diferir = 

conceder; 

e) Dispensa = cômodo; despensa = 

desobrigação. 

 
QUESTÃO 06 
Marque a opção correta com relação a figura 
de linguagem abaixo: 
1. Colher (verbo) e colher (subst.);  

2. Censo (recenseamento) e senso (juízo);  
3. Infligir (verbo) e infringir; (verbo). 

 
a) Homógrafos, parônimo, homófonos; 

b) Homógrafos, homófonos, parônimo; 

c) Homófonos, homógrafos, parônimo; 

d) Homófonos, parônimo, homógrafos; 

e) Parônimo, homógrafos, homófonos. 
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QUESTÃO 07 
Assinale a alternativa em que a divisão 

silábica de todas as palavras está correta: 

a) E-nig-ma; su-bju-gar; Raí-nha; 

b) Co-lé-gi-o; pror-rogar; jê-suí-ta; 

c) Res-sur-gir; su-bli-nhar; fu-gi-u; 

d) I-guais; Ca-ná-rio; due-lo;  

e) In-te-lec-ção; mi-ú-do; sa-guões.   

 

QUESTÃO 08 
Na resposta de um médico a seu paciente, 
há erro do emprego verbal. Assinale-o: - 
Doutor, eu preciso tomar o remédio? 

a) Convém que você o tome. 
b) Se você tomar o remédio, sarará mais 

rapidamente. 
c) É preciso que você tome o remédio. 
d) Tome o remédio por mais uma 

semana. 
e) É bom que você toma o remédio. 

 
QUESTÃO 09 
Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas: 
1. O intruso já tinha sido .......... .  
2. Não sabia se já haviam .......... a casa. 
3. Mais de uma vez lhe haviam .......... a 
vida.  
4. A capela ainda não haviasido .......... . 

a) Expulsado, coberto, salvo, benzida 

b) Expulso, cobrido, salvo, benzida 

c) Expulsado, cobrido, salvado, benta 

d) Expulso, coberto, salvado, benta 

e) Expulsado, cobrido, salvo, benzida 

 
QUESTÃO 10 
Dos verbos abaixo apenas um é regular, 
identifique-o: 

a) Pôr. 

b) Adequar.  

c) Copiar.  

d) Reaver.  

e) Brigar. 

 

ESPECIFICA 
 
QUESTÃO 11 
O propósito fundamental do processo de 
territorialização é permitir: 

a) a definição de prioridades em termos de 
problemas e grupos, o que se refletirá 
na definição das ações mais adequadas 
e, conseqüentemente, em um maior 
impacto positivo sobre os níveis de 
saúde e as condições de vida; 

b) a seleção de uma área geográfica para o 
desenvolvimento de estudos que possam 
ser comparados com outras regiões, 
verificando os impactos na atenção à 
saúde e nas condições de vida; 

c) a identificação de uma área delimitada 
que servirá para restringir o 
atendimento a um determinado grupo 
populacional, privilegiando a focalização 
das ações e a racionalização dos 
recursos; 

d) a definição de prioridades em termos 
dos interesses políticos, o que se 
refletirá na definição das ações de maior 
visibilidade e, conseqüentemente, em 
uma maior divulgação positiva e na 
aceitação dos projetos junto à 
comunidade; 

e) a identificação das áreas onde deverão 
ser instalados os hospitais de referência 
da região, viabilizando o sistema de 
ofertas da atenção de maior 
complexidade, acoplado à rede de 
serviços laboratoriais. 

 
QUESTÃO 12 
A Atenção Básica caracteriza-se por um 
conjunto de ações de saúde no âmbito 
individual e coletivo, que abrange(m): 
a) A promoção e a proteção da saúde. 

b) A prevenção de agravos. 

c) O diagnóstico e o tratamento. 

d) A reabilitação e a manutenção da saúde. 

e) Todas as alternativas anteriores 

completam o enunciado. 
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QUESTÃO 13 
É forma de descentralização de recursos: 

a) O repasse Fundo a Fundo: 
transferência de recursos do Fundo 
Municipal de Saúde para o Fundo 
Estadual de Saúde; 

b) A remuneração de serviços 
produzidos: pagamento dos 
prestadores estatais por intermédio do 
gestor federal; 

c) O sistema de convênios: recursos 
estaduais financiando projetos 
executados pelo gestor federal do 
SUS; 

d) O repasse Fundo a Fundo: 
transferência de recursos do Fundo 
Nacional de Saúde para o Fundo 
Estadual de Saúde; 

e) A remuneração de serviços prestados 
pela rede estadual, com repasse 
convenial entre Município e Estado. 

 
QUESTÃO 14 
O gestor do sistema de saúde municipal tem, 
por diretriz constitucional, importante papel 
na viabilização das políticas de saúde para a 
sua comunidade. Qual das seguintes 
alternativas é incorreta em relação à sua 
responsabilidade de gestão? 

a) Gerenciar o Sistema Municipal de 
Saúde na organização e na execução 
das ações de atenção básica. 

b) Desenvolver as atividades de: 
realização do cadastro, contratação, 
controle, avaliação, auditoria e 

pagamento aos prestadores dos 
serviços contidos no PAB localizados 
em seu território e vinculados ao SUS. 

c) Firmar o Pacto dos Indicadores da 
Atenção Básica com o Estado. 

d) Garantir a estrutura física necessária 
para a realização das ações de 
atenção básica. 

e) Assumir, em caráter transitório, a 
gestão da atenção à saúde de 
municípios circunvizinhos que ainda 
não estão estruturados. 

 

QUESTÃO 15 
Quando a Unidade Básica de Saúde esgotar 
sua capacidade de resolução, a integralidade 
da assistência deve ser respeitada 
estabelecendo o Sistema de: 

a) Referência e contra-referência. 
b) Orientação em saúde. 
c) Hospitalização do paciente. 
d) Informação à família. 
e) Apoio da Unidade de Saúde mais 

próxima. 
 
QUESTÃO 16 
Pode-se afirmar que atenção primária de 
saúde, no momento atual de implementação 
da atenção básica no Brasil, vem sendo 
considerada como: 

a) Um conjunto de medidas simples 

desenvolvidas somente por elementos 

da própria comunidade. 

b) Uma política de saúde que se apropria 

de tecnologia especializada para 

atender especialmente as demandas 

clínicas. 

c) Um nível de assistência com práticas 

especificamente de vigilância 

epidemiológica, universalmente 

acessíveis ao indivíduo, à família e à 

comunidade. 

d) Um conjunto de ações complexas de 

alta capacidade resolutiva e ao mesmo 

tempo alta sensibilidade diagnóstica, 

para atuar corretamente nas 

demandas primárias e propor 

encaminhamentos adequados. 

e) Um conjunto de ações de assistência 

médica de forma simplificada e barata 

e que tem como objetivo ampliar a 

cobertura dos serviços para a 

população mais carente. 
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QUESTÃO 17 
Em relação a Políticas Públicas de Saúde, 
coloque V para Verdadeira e F para Falsa. 

( ) O Sistema Único de Saúde – SUS – foi 
criado pela Constituição Federal de 1988 e 
regulamentada pelas Leis nº 8.080/90 (Lei 
Orgânica da Saúde) e nº 8.142/90, com a 
finalidade de alterar a situação de 
desigualdade na assistência à Saúde da 
população. 

(  ) O Sistema Único de Saúde tem como 
meta a promoção da eqüidade no 
atendimento das necessidades de saúde da 
população, oferecendo serviços de qualidade 
adequados, independente do poder aquisitivo 
do cidadão. 

( ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde, 
realizada em setembro de 1984, considerada 
um marco histórico, consagra os princípios 
preconizados pelo Movimento de Reforma 
Sanitária. 

( ) A NOAS-SUS 01/2001, através da 
Portaria Ministerial Nº 95, de 26 de janeiro 
de 2001, amplia a responsabilidade dos 
municípios na atenção básica, definindo o 
processo de regionalização da assistência, 
criando mecanismos para o fortalecimento 
da capacidade de gestão do SUS e 
atualizando os critérios de habilitação dos 
estados e municípios. 

Assinale a alternativa correta. 

a) V, F, F, V.  

b) V, F, V, F.  

c) V, V, V, V.  

d) F, F, V, V.  

e) V, V, F, V. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 
Também constitui o Sistema Único de 

Saúde: 
I – instituições públicas federais, estaduais e 

municipais de controle de qualidade, 
pesquisa e produção de insumos, 
medicamentos, inclusive sangue e 
hemoderivados, e de equipamentos para 
saúde; 

II – contratos celebrados com entidades 
internacionais  de apoio à saúde; 

III – empresas estrangeiras sem fins 
lucrativos; 

a) Somente a I;             
b) apenas II e III;           
c) apenas III; 
d) I, II e III; 
e) Somente a II. 
 
QUESTÃO 19 
Nas alternativas abaixo, marque V para as 
verdadeiras e F para as falsas, considerando 
os objetivos do SUS: 
( ) A formulação de política de saúde 
destinada a promover, nos campos 
econômico e social observando o disposto em 
relação ao dever do Estado. 
( ) A identificação e divulgação dos fatos 
condicionantes e determinantes de saúde. 
( ) A assistência às pessoas por intermédio 
de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, com a realização 
integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 
( ) As ações de saúde se destinem à 

coletividade, resguardando os princípios 
federativos e a unicidade. 

A seqüência está correta em: 
a) V, V, V, V  
b) V, V, V, F  
c) V, V, F, F  
d) V, F, V, F  
e) F, F, V, V 
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QUESTÃO 20 
O Programa de Saúde da Família apresenta 
uma concepção de saúde que tem como 
objetivo a promoção da qualidade de vida. 
Assinale a alternativa que caracteriza este 
Programa: 

a) Organiza suas ações sob a forma de 
programas verticais e grandes 
campanhas de prevenção dirigidas às 
famílias; 

b) Visa à expansão da rede de hospitais e 
de procedimentos capazes de atender 
à crescente demanda por saúde; 

c) Adota o modelo assistencial 
sanitarista que tem como porta de 
entrada o tradicional centro de saúde; 

d) Desenvolve as práticas de saúde que 
integram ações individuais e coletivas 
centradas na família e na comunidade; 

e) Reserva para o enfermeiro, que 
participa da equipe de saúde da 
família, a execução dos procedimentos 
clínicos e a identificação dos processos 
patológicos agudos. 

 
QUESTÃO 21 
No estadiamento da FIGO para o carcinoma 
invasor de colo uterino, o estádio IA inclui: 

a) Carcinoma pré-clínico. 

b) Tumor visível com diâmetro inferior a 

4 centímetros no diâmetro maior. 

c) Tumor além do colo. 

d) Invasão estromal entre 3 e 5 mm. 

e) Tumor com invasão parcial do 

paramétrio. 

 
QUESTÃO 22 
Do quadro clínico clássico do descolamento 
prematuro da placenta NÃO faz parte: 

a) icterícia. 

b) hipertonia uterina. 

c) dor abdominal difusa. 

d) hemorragia genital difusa. 

e) ausência de movimentos fetais e BCF. 

 
 

QUESTÃO 23 
Em relação às doenças sexualmente 
transmissíveis, assinale o INCORRETO. 

a) Seu controle propicia a diminuição da 
incidência da infecção pelo HIV. 

b) Quando ocorrem na gravidez algumas 
delas podem associar-se com 
problemas importantes para o curso 
desta ou para o feto. 

c) Podem causar grandes impactos 
psicológicos em seus portadores. 

d) São diagnosticadas através de exames 
laboratoriais realizados no momento 
da consulta. 

e) A oncogênese do colo uterino está 
associada com uma das DST mais 
prevalentes na população. 

 
QUESTÃO 24 
Qual a doença que tipicamente se encaixa na 
descrição a seguir? 
“Poliartrite crônica migratória, simétrica, 
acomete mais as mulheres do que os 
homens e acomete nas mãos as articulações 
metacarpo-falangianas e as interfalangianas 
proximais.” 

a) Artrite Reumatóide; 

b) Artrite Psoriática; 

c) Lúpus Eritematoso Sistêmico; 

d) Artrite Reativa; 

e) Artrose. 

 
QUESTÃO 25 
Deve-se prescrever a antiimunoglobulina Rh 
(Intramuscular) no pós parto das puérperas, 
nos casos de; 

a) Mãe Rh-, filho Rh+ 

b) Mãe Rh+, filho Rh- 

c) Mãe Rh+, filho Rh+ 

d) Mãe Rh-, pai Rh- 

e) Pai Rh+,  
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QUESTÃO 26 
Em relação às gestantes com diabetes 
mellitus descontroladas desde antes do início 
da gestação, com níveis de hemoglobina 
glicosilada elevados, é possível ocorrerem 
malformações fetais. Dentre elas a mais 
característica das gestantes diabéticas é; 

a) Anencefalia; 

b) Regressão caudal; 

c) Lábio leporino; 

d) Transposição de grandes vasos; 

e) Gastrosquise. 

 
QUESTÃO 27 
Em relação à infecções congênitas é 
CORRETO afirmar: 

a) O agente causador da rubéola é um 

DNA vírus. 

b) O período de incubação da rubéola 

pode variar de 10 a 23 dias 

c) O CMV é altamente contagioso não 

necessitando de contato íntimo para a 

sua transmissão. 

d) Mulheres gestantes com a primo-

infecção por CMV têm menor 

probabilidade de transmissão da 

infecção para o feto. 

e) A infecção congênita por toxoplasmose 

ocorre, mais freqüentemente, quando 

a infecção materna ocorre no primeiro 

trimestre. 

 

QUESTÃO 28 
Qual dos seguintes procedimentos NÃO 
constitui etapa da FIV? 

a) Estimulação controlada dos ovários. 

b) Punção folicular. 

c) Captação dos oócitos. 

d) Inseminação dos oócitos. 

e) Transferência intra-uterina de oócitos. 

 
 
 
 

QUESTÃO 29 
Sobre distopias. O Sistema de suspensão do 
útero, tem origem: 

a) Na fascia de Bognos. 
b) Na rafe mediana. 
c) Na fascia endopélvica. 
d) Na fascia de Cooper. 
e) Nos ligamentos uterinos. 

 
QUESTÃO 30 
Com relação a propedêutica ginecológica é 
correto afirmar: 

a) O teste de schiller consiste na 
embrocação do colo, fundos de saco e 
vagina com solução de iodo a 2%. 

b) O teste dos aminas consiste em 
colocar numa lâmina uma gota de 
secreção vaginal com uma gota de 
hidróxido de potássio (kON a 10%). 
Quando há a liberação de aminas 
voláteis de odor muito desagradável, 
diagnóstica-se vaginose bacteriana. 

c) A histerometria é um método auxiliar 
na inserção do DIU. 

d) Nos casos de DIPA aguda a 
mobilização do colo uterino pode ser 
extremamente dolorosa, 
acompanhada ou não de 
abaulamentos dos fórnices da vagina. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 31 
Paciente no climatério, assintomática, exame 
ginecológico normal. Após exames periódicos 
de rotina na prevenção do câncer do trato 
genital inferior, mostra alteração apenas na 
ultrassonografia pélvica, por via 
transabdominal e endovaginal, cujo laudo 
revela espessamento endometrial de 9 mm. A 
canduta mais adequada a ser instituída é; 

a) Expectante. 
b) Teste da progesterona. 
c) Histeroscopia com biopsia direcionada 

do endométrio. 
d) Curetagem uterina de prova. 
e) Acetato de medroxiprogesterona 10mg 

uma vez ao dia durante 10 dias. 
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QUESTÃO 32 
No puerpério imediato são alterações 
fisiológicas: 
I. Leucocitose 
II. Aumento do fibrinogênio 
III. Diminuição da prolactina 
IV. Aumento das enzimas hepáticas 
Dessas alterações, quais estão corretas? 

a) I e III. 
b) II e IV. 
c) I e II. 
d) II e III. 
e) III e IV. 

 
QUESTÃO 33 
Uma grávida, no curso do 8o mês de 
gestação, desenvolve quadro diarreico cuja 
investigação aponta o diagnóstico de 
giardíase. Nesta situação, a conduta 
terapêutica indicada é; 

a) quinacrina. 
b) albendazol. 
c) furazolidona. 
d) metronidazol. 
e) mebendazol. 

 
QUESTÃO 34 
Na investigação inicial de hemorragia 
digestiva baixa aguda, evoluindo com 
instabilidade hemodinâmica, a conduta 
inicial indicada é; 

a) Enteróclise. 
b) Vídeo cápsula. 
c) Endoscopia alta. 
d) Angiorressonância. 

e) Retossigmodoscopia. 
 
QUESTÃO 35 
No caso de profissional acusado de erro 
médico conseqüente a desgaste profissional 
por excesso de trabalho, é correto afirmar que: 

a) Houve imperícia. 
b) Houve imprudência. 
c) Houve omissão de socorro. 
d) Somente a instituição é 

responsabilizada. 
e) Não houve erro sob o ponto de vista 

jurídico. 

QUESTÃO 36 
Os dois principais fatores que justificam a 
prevalência de infecção urinária na gravidez 
são: 

a) Modificação do pH vaginal e 

constipação. 

b) Vaginite e má higiene vaginal. 

c) Sedentarismo e pouca ingestão de 

líquido. 

d) Progesterona e compressão extrínseca 

do concepto. 

e) Estradiol e compressão extrínseca do 

concepto. 

 
QUESTÃO 37 
Sobre a cesariana, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) É, atualmente, a principal causa da 

infecção puerperal. 

b) Está indicada em casos de feto morto, 

quando há vício pélvico absoluto, 

apoplexia uteroplacentária, placenta 

prévia total e gêmeos acolados. 

c) Durante a cesariana, a histerotomia 

corporal pode ser realizada sem 

prejuízo futuro para a paciente. 

d) É indicação absoluta quando não há 

possibilidade de obter concepto vivo 

pelas vias naturais. 

e) A apresentação defletida de II grau é 

indicação absoluta de cesariana. 

 
 
QUESTÃO 38 
O indicador referente à proporção de 
mulheres portadoras de determinada doença 
em determinada população é chamada de; 

a) Incidência. 

b) Letalidade. 

c) Mortalidade. 

d) Prevalência. 

e) Sobrevida. 
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QUESTÃO 39 
Qual é o agente etiológico do cancro mole? 

a) Chlamydia trachomatis. 

b) Epstein-Barr vírus. 

c) Haemophilus ducreyi. 

d) Neisseria gonorrhoeae. 

e) Treponema pallidum. 

 

QUESTÃO 40 
O achado endometrial mais comum em 
mulheres com sangramento pós-
menopáusico é 

a) Adenocarcinoma de endométrio. 

b) Atrofia endometrial. 

c) Hiperplasia endometrial típica. 

d) Hiperplasia endometrial atípica. 

e) Sarcoma endometrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




