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Língua Portuguesa 

TEXTO 1 (Base para responder as questões de 01 a 05).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. Nesse texto, o autor principalmente: 

A) defende as superstições ingênuas do povo de Caruaru, que foi enganado pela “Galega da Cadisa”. 
B) noticia um intrigante e misterioso caso ao povo da cidade, que o dissemina, fazendo comentários  “à boca pequena”. 
C) argumenta, inquirindo o leitor sobre a veracidade do caso da revendedora de automóveis. 
D) narra o caso das aparições de uma sedutora mulher que já havia morrido. 
E) disserta sobre uma história de assombração que afetou, sobretudo, motoristas de táxi em Caruaru. 

02. As relações lógicas estabelecidas a partir do Texto 1 estão corretas em: 

A) A mulher loura assustava preferencialmente os homens, portanto eles acabavam seduzidos por ela e aceitavam lhe 
dar uma carona. 

B) Ainda que a revendedora de automóveis tenha encerrado suas atividades, a mulher loura não mais apareceu. 
C) Os casos de aparição da loura não tiveram grande repercussão, porque foram noticiados por um radialista.   
D) A Galega sempre conseguia caronas, provavelmente porque os homens andavam naquela área em busca de 

prostitutas. 
E) Tudo acontecia em frente a uma revendedora de automóveis em vista de que, a partir de certas horas da noite, uma 

bela mulher levava pânico aos motoristas que por lá ousassem passar. 
 
 
 
 
 
 
 

Galega da Cadisa 
 

No final da década de 1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher que acabou levando pânico a 
todos aqueles que ousassem passar de carro, a partir de certas horas da noite, por um trecho de rua à época pouco 
movimentado, localizado nas proximidades do estádio do Central, na época o principal time de futebol da cidade. 

Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru 
Diesel S.A (Cadisa), em frente ao qual tudo acontecia. Durante o dia, não havia nada de estranho, até crianças 
passavam por ali sem nenhum problema. O perigo era trafegar pela área depois das dez horas da noite. 

Veja como tudo acontecia: quando um carro apontava na esquina, uma bela mulher, loura de olhos azuis, 
surgia de repente, supostamente vinda do interior do prédio da Cadisa que, no entanto, permanecia com todas as 
portas fechadas. Se a pessoa que dirigisse o carro fosse uma outra mulher, a Galega deixava passar. Se fosse um 
homem, ela pedia carona. 

Perto dali ficava a zona de prostituição de Caruaru e, talvez por isso, a Galega da Cadisa sempre 
conseguia caronas. Ela pedia que a deixassem em sua residência, uma pequena casa no bairro do Salgado, e no 
caminho insinuava querer ter um caso amoroso com seus caroneiros. Mas, ao chegar, se despedia e, depressa, 
entrava em casa, dizendo que logo retomaria o contato. 

Os mais encantados com a Galega (a maioria deles motoristas de táxis) acabavam não resistindo e, no dia 
seguinte, iam procurá-la, em casa. Quem atendia, porém, era um senhor de idade, ferreiro de profissão, o verdadeiro 
morador da casa. Ele sabia, sim, que ali havia morado uma mulher loura e informava que ela morrera fazia vinte anos. 

As primeiras aparições da Galega da Cadisa não tiveram grande repercussão, até porque os casos eram 
comentados à boca pequena, apenas entre alguns motoristas que diziam já ter passado pela experiência, ou nas 
rodas-de-bar. Mas, depois que um radialista passou noticiar os causos no programa policial de uma emissora de rádio 
de grande audiência, a estória pipocou na cidade. 

Foram dois anos de muitos causos envolvendo a Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes. Depois, 
quando a revendedora de automóveis encerrou suas atividades, nunca mais se ouviu falar da encantadora loura. 
Ficaram apenas o mistério em torno daquelas aparições e a intrigante constatação de que a Galega só saía do prédio 
para pedir caronas enquanto ali funcionou uma revendedora de automóveis. 

Por que será que a Galega sumiu depois que o edifício passou a ter outro uso? Para essa pergunta, 
ninguém nunca teve resposta. 

                      (www.pe-az.com) 

http://www.pe-az.com/
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03. No que diz respeito ao Texto 1, analise cada uma das 
afirmações a seguir. 

1) Quando o autor diz que “até crianças passavam 
por ali sem nenhum problema”, ele acentua a 
ideia da falta de perigo, evocando a fragilidade 
daqueles que, em princípio, menos teriam chance 
de se defender. 

2) Pelas informações dadas no texto, é possível 
inferir que a Cadisa funcionou no mesmo 
endereço até o fim dos anos setenta. 

3) Há uma contradição entre o fato de uma mulher 
surgir de repente do interior do prédio da Cadisa 
e a informação de que todas as portas do prédio 
continuavam fechadas. Isso justifica o emprego 
do advérbio “supostamente”. 

 

Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 2, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 

  

04. Não existe relação de concordância entre os verbos 
em destaque e as expressões sublinhadas apenas na 
letra: 

A) “No final da década de 1960, SURGIU em 
Caruaru uma bela e loura mulher...” 

B)  “Na esquina desse pedaço de rua FICAVA o 
prédio de uma revendedora de automóveis 
denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa), em 
frente ao qual tudo acontecia.” 

C) “Os mais encantados com a Galega (a maioria 
deles motoristas de táxis) ACABAVAM não 
resistindo e, no dia seguinte, iam procurá-la, em 
casa.” 

D) “FICARAM apenas o mistério em torno daquelas 
aparições e a intrigante constatação.” 

E) “... a Galega só saía do prédio para pedir caronas 
enquanto ali FUNCIONOU uma revendedora de 
automóveis.” 

 
 

 
 

05. O motivo que levou o autor do Texto 1 a empregar 
corretamente a vírgula em “No final da década de 
1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher...” 
não foi levado em conta no seguinte segmento de 
texto: 

A) “Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio 
de uma revendedora de automóveis denominada 
Caruaru Diesel S.A (Cadisa)...” 

B) “...até crianças passavam por ali sem nenhum 
problema...” 

C) “Ela pedia que a deixassem em sua residência...” 
D) “As primeiras aparições da Galega da Cadisa não 

tiveram grande repercussão...” 
E) “Foram dois anos de muitos causos envolvendo a 

Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes.” 
 

 
Leia o Texto 2 abaixo e responda as questões de 06 a 11: 
 
TEXTO 2  

 

 

Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro ritmo. 
Era uma cidade pequena, ainda não chegara aos 100 mil 
habitantes. Desempenhava um papel importante na região 
agreste do Estado de Pernambuco devido à sua posição 
geográfica. Apesar de movimentar a economia local em 
suas feiras e no beneficiamento de algodão, não recebia 
investimentos suficientes do governo para alavancar o 
desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento 
socioambiental. 

José Condé e Nelson Barbalho retrataram bem a 
Caruaru do início do século XX. Embora essas obras sejam 
difícieis de localizar, percebe-se que nas poucas que tive 
acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais. 
Apesar de muitas serem obras de ficção, a imagem daquele 
povo está ali fielmente representada, seja no linguajar, seja 
nos hábitos. 

Percebe-se como o coronelismo era forte na cidade, 
chegando até meados da 2ª metade do século XX. 
Responsáveis pela ocupação dessas terras agrestinas, os 
primeiros coroneis expulsaram os índios cariris, não sem 
antes haver muito derramamento de sangue. 

 
(http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru de 

antigamente...)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru
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06. O sistema linguístico nos oferece a possibilidade de 
articular de diferentes formas as ideias veiculadas em 
um texto, sem que isso contrarie os sentidos originais. 
A única letra em que não se exemplifica corretamente 
essa afirmação é: 

A) “Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro 
ritmo. Era uma cidade pequena, ainda não 
chegara aos 100 mil habitantes. Desempenhava 
um papel importante na região agreste do Estado 
de Pernambuco devido à sua posição 
geográfica.”  
 Caruaru, há menos de cem anos, devido à 

sua posição geográfica, desempenhava 

um papel importante na região agreste do 

Estado de Pernambuco, mesmo sendo 

uma cidade pequena, que tinha outro ritmo 

e ainda não chegara aos cem mil 

habitantes. 

B) “Apesar de movimentar a economia local em 
suas feiras e no beneficiamento de algodão, não 
recebia investimentos suficientes do governo 
para alavancar o desenvolvimento econômico, 
tão pouco o desenvolvimento socioambiental.” 
 Não recebia investimentos suficientes do 

governo para alavancar os 

desenvolvimentos econômico e 

socioambienteal, embora movimentasse a 

economia local em suas feiras e no 

beneficiamento de algodão. 

C) “Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais.” 

 Nas poucas obras a que tive acesso, 

apesar da dificuldade em localizá-las, 

percebe-se uma riqueza nas observações 

dos costumes locais. 

D) Apesar de muitas serem obras de ficção, a 
imagem daquele povo está ali fielmente 
representada, seja no linguajar, seja nos hábitos. 
 Seja no linguajar, seja nos hábitos, a 

imagem daquele povo está ali fielmente 

representada, ainda que muitas sejam 

obras de ficção. 

E) Percebe-se como o coronelismo era forte na 
cidade, chegando até meados da 2ª metade do 
século XX. 
 Mesmo que o coronelismo tenha sido forte 

na cidade, percebe-se que ele chegou até 

meados da 2ª metade do século XX. 

 

07. governo para alavancar o desenvolvimento econômico, 
tão pouco o desenvolvimento socioambiental”, há um 
equívoco no emprego da expressão sublinhada, que 
está sendo empregada no lugar do advérbio 
“tampouco”. O mesmo equívoco encontra-se em: 

A) Caruaru tinha tão pouco investimento do governo 
que não conseguia alavancar seu 
desenvolvimento econômico. 

B) A cidade era tão pouco movimentada quanto 
qualquer outra do seu porte. 

C) O coronelismo local não se empenhava pelo 
desenvolvimento da cidade, tão pouco o governo 
estadual. 

D) Muitas vezes, os escritores são tão pouco fiéis à 
imagem do seu povo! Não foi o que aconteceu 
com José Condé e Nelson Barbalho. 

E) Caruaru alavancou tão pouco o desenvolvimento 
econômico por conta da falta de apoio do 
governo estadual. 

08. Analise as observações feitas em relação ao período: 
“Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais”. 

1) A conjunção “que” depois da forma verbal 
“percebe-se”, cria a expectativa de um 
complemento em forma de oração, o que não 
acontece. 

2) O autor infringe uma regra da gramática 
normativa quando não coloca uma preposição 
antes do pronome relativo “que” para atender à 
regência da palavra acesso. 

3) A informação adverbial deveria ficar entre 
vírgulas por estar deslocada na oração. 

4) Há um erro na flexão da palavra difícil no plural. 

 
As observações pertinentes são:  

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
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09. Fazendo as correções necessárias ao período citado 
na questão 08, encontramos: 

A) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que, nas poucas que tive acesso, 
uma riqueza nas observações dos costumes 
locais. 

B) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que há, nas poucas que tive acesso, 
uma riqueza nas observações dos costumes 
locais. 

C) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, 
percebe-se que há, nas poucas a que tive 
acesso, uma riqueza nas observações dos 
costumes locais. 

D) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se nas poucas a que tive acesso, uma 
riqueza nas observasões dos costumes locais. 

E) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, 
percebe-se, nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais. 

10. De acordo com as novas regras ortográficas, a palavra 
“coronéis” deve ser acentuada pelo mesmo motivo que 
decide a acentuação de: 

A) idéias 
B) heróico 
C) herói 
D) têxteis 
E) difícil 

11. O emprego da crase é facultativo na situação em que 
ocorre no texto: “devido à sua posição geográfica”, 
mas é obrigatória em: 

A) devido à seu posicionamento 
B) devido às suas posições políticas  
C) devido à questões variadas 
D) devido à minha luta 
E) devido à ela 

 

 
 
 
 

Leia o Texto 3 abaixo e responda as questões de 12 a 14: 

 
TEXTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Na letra de sua canção, o compositor Zé Dantas 
registra formas de uma variante popular oral. Fazendo 
a correspondência entre essas formas e suas 
variantes dicionarizadas, encontramos apenas um 
erro: 

A) Sá – sinhá  
B) Cumpade – compadre 
C) Causo – causa 
D) Forgansa – folgansa 
E) Vêi – veio  

13. O fenômeno fonético que ocorre em “forgansa” é o 
mesmo que ocorre em: 

A) cumpade 
B) sordado 
C) vêi 
D) doi 
E) quato 

 

 
 
 

Forró em Caruaru 
 

No forró de Sá Joaninha em Caruaru 
Cumpade Mané Bento só faltava tu  
Eu nunca vi, meu cumpade  
Forgansa tão boa  
Tão cheia de brinquedo e de animação  
Bebemo na função, dançamo sem parar  
Num galope de matar  
Nas alta madrugada  
Por causo de uma danada que vêi de 
Tacaratu 
Matemo doi sordado, quato cabo e um 
sargento  
Cumpade Mané Bento só faltava tu  

                           (Zé Dantas) 
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14. Considerando o Texto 3, analise as afirmações: 

1) Se o autor registrou as formas “forgansa” e “sordado”, seria coerente registrar fartava e arta. 
2) Se ele registrou “bebemo” e “matemo”, seria coerente registrar dancemo. 
3) Nenhuma das flexões verbais foi registrada no texto de acordo com os preceitos da gramática normativa. 

 

Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 3, apenas. 

 
 
TEXTO 4  
 

 

 
 

(amarildo.com.br) 

15. Na charge do Texto 4, 

1) imagem e texto se complementam na criação do sentido. 
2) o erro na articulação do sujeito com o verbo é inadmissível e não se justifica nesse tipo de texto. 
3) nesse caso, a gramática é sacrificada em prol da riqueza expressiva.  

 

Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 2, apenas. 

 

“MORREM” CHICO ANYSIO 
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Conhecimentos Específicos 

16. Sobre o controle Neuroendócrino do ciclo menstrual, é 
correto afirmar que: 

A) a hipófise é dividida em dois lóbulos, distintos, a 
neurohipófise e adenohipófise. As células 
secretoras sintetizam e liberam seis principais 
hormônios hipofisários posterior: hormônio do 
crescimento, ACTH, TSH, prolactina, LH e FSH. 

B) o principal fator inibidor da prolactina parece ser a 
dopamina, liberada pelos neurônios 
tuberoinfudibulares. 

C) o LH e FSH secretados a partir de um tipo de 
célula comum nos gonadotrofos, tem funções 
semelhantes no controle da fisiologia ovariana. 

D) em resposta a diminuição exponencial na 
secreção de estradiol na fase folicular tardia, os 
níveis de LH aumentam dez vezes durante um 
período de 2 a 3 dias. 

E) a transição lútea-folicular é caracterizada pelo 
declínio da função do corpo lúteo e aumento dos 
níveis de progesterona, estradiol e inibina A. 

17. Com relação ao Hirsutismo, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) É definido como a presença de pêlos terminais na  
mulher, em áreas anatômicas características do 
padrão masculino. 

B) São secretados, cinco androgênios: 
Testosterona, Sulfato de dehidroepiandrosterona 
(S-DHEA), dehidroepiandrosterona (DHEA), 
androstenediona e androstenediol (que possui 
atividade androgênica e estrogênica). 

C) A dehidrotestosterona (DHT), metabólito ativo da 
testosterona, não possui atividade androgênica 
direta, por não ativar os receptores de 
androgênios. 

D) Os androgênios, assim como outros esteroides 
atravessam as membranas celulares por difusão 
simples e se ligam aos receptores intracelulares. 

E)  A secreção adrenal de androgênios depende do 
hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) e é afetada 
pela prolactina e estrogênios. 

18. O diagnóstico presuntivo da Vaginose Bacteriana é 
baseado em todos os critérios abaixo, EXCETO: 

A) medida do pH vaginal (realizada com a fita 
indicadora de pH) menor ou igual a 5,0. 

B) presença de corrimento vaginal com  conteúdo 
fluido homogêneo, esbranquiçado, acinzentado 
ou amarelado.  

C) teste do KOH ou teste das aminas positivo. 
D) observação da presença de "clue cells”. 
E) odor desagradável que piora com o coito e 

sangue menstrual que são alcalinos possibilitam 
a volatilização das aminas presentes no conteúdo 
vaginal. 

 
 

19.  As mudanças nas regras de Reprodução Assistida, 
aprovadas pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), 
determinam que, o máximo de embriões a serem 
transferidos para mulheres de até 35 anos, são: 

A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 
E) 6 

20. Caracteriza-se pelo aparecimento de uma lesão genital 
(lesão primária) que tem curta duração e que se 
apresenta como uma ulceração (ferida) ou como uma 
pápula (elevação da pele). Esta lesão é passageira (3 
a 5 dias) e frequentemente não é identificada pelos 
pacientes, especialmente do sexo feminino. Período 
de Incubação: 7 a 60 dias. Complicações: Elefantíase 
do pênis, escroto, vulva. Proctite (inflamação do reto) 
crônica. Estreitamento do reto. 

A) Cancro Duro (Sífilis). 
B) Condiloma Acuminado Infecção por HPV. 
C) Herpes Simples Genital. 
D) Molusco Contagioso. 
E) Linfogranuloma Venéreo. 

21. Existem evidências históricas da dependência 
hormonal do câncer de mama. Sobre isso, é correto 
afirmar que: 

A) o uso de tamoxifeno, que bloqueia o receptor de 
androgênio na mama, aumenta a resposta e a 
sobrevida em torno de 30%. 

B) os inibidores da aromatase, que inibem a 
principal fonte de estrogênios na pós-menopausa, 
também têm resposta semelhante ao tamoxifeno. 

C) o uso de acetato de leuprolida, em pacientes na 
pré-menopausa com câncer de mama, não 
demonstra bons resultados. 

D) excelentes respostas com hormonioterapia são 
encontradas, principalmente, nos tumores com 
fraca expressão de receptores de estrógenos e 
progesterona, que compreendem 70 a 80% das 
neoplasias malignas da mama. 

E) a grande maioria dos estudos de terapia 
hormonal (TH) e câncer de mama mostra uma 
diminuição do risco relativo, variando entre 1,3 a 
1,5, sendo que o risco aumenta efetivamente 
após o quinto ano de uso. 

22. Na neoplasia intraepitelial cervical, são indicações para 
conização com cirurgia de alta frequência todos os 
abaixo, EXCETO: 

A) neoplasia intraepitelial cervical grau 2 e 3 – NIC 2 e 
NIC 3. 

B) discordância cito-histológica. 

C) citologia com lesão de baixo grau persistente, com 
colposcopia insatisfatória ou biópsia negativa. 

D) NIC 1 persistente. 

E) recidiva de NIC 2 ou NIC 3. 
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23. A endometriose é definida histologicamente como a 
presença de glândulas e/ou estroma endometriais fora 
da cavidade uterina. As formas infiltrativas da 
endometriose penetram mais do que 5 mm abaixo da 
superfície peritonial. Sua localização mais comum é: 

A) ligamentos útero-sacros. 
B) fundo de saco de Douglas. 
C) reflexão peritonial anterior. 
D) ovários. 
E) goteira parieto-cólica. 

24. Nas doenças sexualmente transmissíveis (DST), as 
lesões  observadas no exame físico diferenciam-se de 
acordo com a etiologia provável. Assinale a alternativa 
incorreta. 

A) N. gonorrhoeae: secreção mucopurulenta, 
processo inflamatório sem lesões erosivas no 
ectocervix. 

B) C. trachomatis: pode apresentar secreção 
mucopurulenta pelo orifício cervical, sangramento 
de mucosas e edema em área de ectopia. 

C) Trichomonas vaginalis: pode apresentar secreção 
mucopurulenta, com ectocervix em “morango”. 

D) Herpes simplex: lesões cervicais necrótico-
ulcerativas, podendo estar associadas a lesões 
genitais externas. 

E) Sífilis primária: presença de lesões 
cutaneomucosas máculopapulares 
generalizadas, simétricas e bilaterais, 
acometendo região palmar, plantar, mucosa oral 
e genitália.  

25. Sobre a Incontinência urinária de esforço (IUE), 
podemos afirmar que a principal causa é: 

A) envelhecimento. 
B) parto vaginal. 
C) menopausa. 
D) obesidade. 
E) fatores genéticos. 

26. A síndrome pré-menstrual SPM pode ser tratada em 
diferentes níveis, de acordo com as necessidades da 
paciente. Qual é atualmente considerada a classe 
farmacológica mais efetiva? 

A) GnRH. 
B) Anticoncepcionais orais. 
C) Inibidores seletivos de recaptação da serotonina. 
D) Suplementos alimentares e herbais. 
E) Progesterona. 

 
 
 

27. Quanto às evidências para a prática clínica. Da 
osteoporose, assinale a alternativa incorreta. 

A) Independentemente da via de administração, a 
TH pode ser utilizada para prevenção da 
osteoporose em mulheres com sintomas 
vasomotores ou urogenitais. 

B) TH deve ser utilizada como tratamento primário 
para osteoporose. 

C) TH oral e transdérmica melhoram a DMO. 
D) TH oral reduz o risco de fratura vertebral, quadril 

e outros sítios. 
E) O estrogênio, através da interação com seus 

receptores no osso, pode ter papel estimulador 
sobre os osteoblastos e inibitório sobre os 
osteoclastos. 

28. Sobre as malformações genitais uterinas, é correto 
afirmar que: 

A) são também chamadas de malformações dos 
ductos de Müller, pois decorrem de alterações na 
diferenciação dos mesmos, em fases distintas da 
embriogênese feminina. 

B) as aplasias müllerianas incompletas, unilaterais, 
(síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser). 

C) as falhas na fusão dos ductos de Müller, que 
ocorre entre a 20ª e a 22ª semana acompanham-
se, frequentemente, de malformações urinárias. 

D) as aplasias müllerianas bilaterais, (útero 
unicorno). 

E) a neovagina não está indicada para tratamento 
das agenesias vaginais sem útero funcionante. 

29. Sobre a Candidíase vaginal, é correto afirmar que: 

A) a Candida albicans é responsável por 55 a 60% 
dos casos. 

B) para o diagnóstico correto, medida do pH vaginal, 
teste de Whiff, microscopia à fresco e com 
hidróxido de potássio (KOH) a 10%. 

C) se recomenda a realização de cultura da 
secreção vaginal como avaliação inicial pelo seu 
baixo custo, rapidez do resultado e ausência de 
falso-positivos por colonização assintomática. 

D) o sucesso do tratamento impõe inicialmente 
regime de supressão com dose prolongada de 
antifúngico oral, como fluconazol 50mg. 

E) a Candida glabrata e outras espécies não-
albicans apresentam menor resistência à terapia 
convencional com derivados azólicos, 
principalmente fluconazol. 
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30. Sobre a Síndrome dos Ovários Policísticos, é incorreto 
afirmar que: 

A) o padrão-ouro para o diagnóstico laboratorial da 
resistência à insulina é o clamp euglicêmico 
hiperinsulinêmico. 

B) o principal marcador do hiperandrogenismo é o 
hirsutismo, crescimento de pêlos terminais em 
áreas normalmente glabras na mulher. 

C)  no Consenso de Rotterdam, 2003 as 
características do ovário são 12 ou mais folículos 
com 2m a 9mm e aumento do volume > 10cm

3
. 

D) o risco aumentado de abortamento precoce nas 
grávidas com SOP tem sido atribuído à 
obesidade, hiperinsulinemia, baixos níveis de LH 
e disfunção endometrial. 

E) a principal característica da SOP é a anovulação 
crônica. 

31. Provoca alteração da flora vaginal e, 
consequentemente, aumenta a ocorrência de 
vaginoses, o risco de infecções urinárias, 
especialmente se tiver um diâmetro maior do que o 
necessário para aquela usuária; não pode ser usado 
por mulheres com alterações anatômicas do tipo 
prolapsos anterior, posterior ou apical, pela dificuldade 
de adaptação; pode ocorrer reação alérgica. Esta 
afirmação se refere a: 

A) diafragma. 
B) espermicidas. 
C) condom masculino. 
D) dispositivos intrauterinos. 
E) anel vaginal. 

32. Sobre sangramento uterino anormal (SUA), assinale a 
alternativa correta. 

A) SUA é responsável por 60% das consultas 
ginecológicas e estima-se que 30% das mulheres 
informam quadros de menorragia anualmente. 

B) Menorragia é o fluxo menstrual excessivo, com 
perda de sangue maior que 40mL. 

C) Sangramento uterino disfuncional (SUD) é o 
sangramento uterino anormal, sem causa 
orgânica demonstrável (genital ou extragenital). 

D) Causas sistêmicas não ginecológicas devem ser 
descartadas com b-hCG e ecografia 
preferencialmente transvaginal. Dosagens de 
prolactina, androgênios, FSH e LH. 

E) O tratamento poderá ser feito com Contraceptivos 
orais em baixas doses: (com 30mcg de 
etinilestradiol, duas a quatro vezes ao dia). 

 

33. Sobre a avaliação da reserva ovariana, é incorreto 
afirmar que: 

A) reserva ovariana é definida como o pool de 
folículos ovarianos disponíveis para 
recrutamento, representando o potencial fun-
cional do ovário através do número e da 
qualidade oocitária. 

B) os níveis de FSH diminuem como consequência 
da depleção folicular que ocorre à medida que a 
mulher se aproxima da menopausa. 

C) os principais parâmetros medidos através da 
ultrassonografia são o volume ovariano e a 
contagem de folículos antrais, os quais 
apresentam uma diminuição com o avançar da 
idade, sugerindo que possam representar 
indicadores do potencial reprodutivo. 

D) uma diminuição dos níveis de inibina-B no 
terceiro dia do ciclo pode predizer uma baixa 
reserva ovariana antes mesmo do aumento 
esperado do FSH basal. 

E) a dosagem do HAM, também conhecido como 
Substância Inibitória Mülleriana, tem sido 
estudada como um marcador endócrino 
promissor na predição do declínio da função 
ovariana. 

34. Com relação ao tratamento cirúrgico da endometriose, 
assinale a alternativa incorreta. 

A) A endometriose estágios III e IV pode ter efeitos 
significativos na fertilidade devido à distorção 
anatômica e às aderências resultantes da 
doença. 

B) O tratamento cirúrgico da endometriose se inicia 
pela liberação das aderências pélvicas. Os 
implantes superficiais de endometriose podem 
ser excisados ou coagulados. 

C) Procedimentos complexos como ureterólise, 
ressecção ureteral, abertura vaginal, shaving retal 
e/ou ressecção intestinal podem ser necessários. 

D) Um risco teórico da remoção cirúrgica dos 
endometriomas seria a perda inadvertida de 
tecido ovariano normal. 

E) Para o controle da dor, a ressecção da 
endometriose por laparoscopia ou laparotomia 
tem demonstrado ser pouco efetiva. Avaliando a 
recorrência, os dados levantados após a cirurgia 
conservadora por laparotomia ou laparoscopia 
parecem similares, com aproximadamente 19% 
de recorrência após cinco anos. 
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35. Com relação ao protocolo utilizado na profilaxia para a 
Vítima de Violência Sexual é incorreto afirmar que: 

A) profilaxia de gravidez: pílula do dia seguinte 
(levonorgestrel 1,5mg, dose única).  

B) profilaxia de tricomonas e vaginose: secnidazol, 2 
gramas, via oral, dose única.  

C) profilaxia de gonorreia: ceftriaxona 125mg IM, 
dose única.  

D) profilaxia de Clamídia: azitromicina, 1 grama, via 
oral, dose única.  

E) profilaxia de hepatite B:  mesmo indivíduos 
imunizados, com esquema vacinal completo (3 
doses)  necessitam profilaxia.  

36. As anomalias da diferenciação sexual (ADS) são 
definidas como condições congênitas nas quais o 
desenvolvimento do sexo cromossômico, gonadal ou 
anatômico é atípico. Todos os seguintes critérios 
sugerem uma ADS, EXCETO: 

A) clara ambiguidade genital (extrofia cloacal). 
B) genitália com aparência feminina com aumento 

clitoriano, fusão labial posterior ou massa inguinal 
ou labial. 

C) genitália com aparência masculina com 
criptorquidia   bilateral, micropênis, hipospádia 
perineal isolada ou hipospádia leve com 
testículos não descidos. 

D) concordância entre a aparência genital e o 
cariótipo pré-natal. 

E) história familial de ADS (insensibilidade 
androgênica completa). 

37. Sobre a Imunologia da infecção pelo HPV, é correto 
afirmar que: 

A) a imunidade humoral, após a infecção natural, 
pode não prevenir novas infecções, porque os 
níveis de anticorpos produzidos, após a infecção 
natural, geralmente são baixos e podem se 
negativar. 

B) trata-se de um vírus epiteliotrópico, onde a 
infecção não se restringe ao epitélio, sobretudo 
da região genital. 

C) apresenta característica de produzir processo 
inflamatório discreto e, portanto, suscita do 
organismo muito estímulo imunológico. 

D) a ação mantida pelos vírus, por curto período 
(anos), pode levar às lesões precursoras e ao 
câncer ano-genital. 

E) existem duas vacinas aprovadas pelos órgãos 
regulatórios: Vacina contra HPV oncogênico tipos 
12, 14, 16 e 18. Vacina quadrivalente 
recombinante contra HPV tipos 6, 11, 16 e 18. 

 

38. Quanto à estratificação de risco das massas anexiais 
conforme achados aos exames clínico e 
complementar, todas as seguintes características são 
consideradas de alto risco, EXCETO:  

A) idade superior a 50 anos. 
B) sintomas persistentes e múltiplos. 
C) achados ultrassonográficos - <10cm, septação 

ausente ou fina (1-2mm), unilocular, 
hipoecogênico homogêneo, excrescências 
papilares ausentes. 

D) história familiar presente. 
E) achados ao exame físico - massa grande, fixa, 

irregular, evidência de ascite ou metástases. 

39. Com relação ao manejo do sangramento inesperado 
em usuárias de métodos contraceptivos hormonais, é 
correto afirmar que: 

A) nos últimos anos, os níveis de esteroides 
contidos nas pílulas combinadas têm sido 
mantidos, com o objetivo de diminuir os efeitos 
colaterais. 

B) termo spotting indica a perda de moderado 
volume sanguíneo, via vaginal, que não necessite 
de proteção. 

C) na presença de sangramento inesperado que se 
repete, diminuir a dose do componente 
estrogênico (etinilestradiol); mudar o tipo de 
progestógeno. 

D) o uso de doxiciclina foi avaliado em usuárias de 
sistema intrauterino contendo levonorgestrel com 
sangramento irregular; nestas mulheres foi 
observada redução de mediadores pró-
inflamatórios no endométrio. 

E) os métodos contendo apenas progestógenos  
não podem ser utilizados por via subcutânea. 

40. A respeito da terapia estrogênica no climatério, é 
incorreto afirmar que: 

A) injetáveis: na via intramuscular, a vida média do 
medicamento apresenta oscilações e na via 
endovenosa, o tempo de circulação é muito 
pequeno. 

B) na terapia hormonal por via oral, os estrogênios 
mais empregados são: os estrogênios 
conjugados, os estrogênios conjugados equinos, 
o estradiol micronizado e o valerato de estradiol.  

C) via percutânea o gel de estradiol é aplicado 
diariamente na pele do dorso, dos membros 
superiores ou das coxas, deixando-se secar por 
dois a três minutos. 

D) via vaginal absorve estrogênios e outros me-
dicamentos na forma de óvulos ou cremes com 
intensa ação local, o estradiol é mais bem 
absorvido pela mucosa vaginal do que a estrona. 

E) a administração do estradiol por via não-oral 
elimina o metabolismo de primeira passagem do 
estradiol para a menos ativa estrona e mantém 
níveis sanguíneos mais constantes nos produtos 
de liberação. 




