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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
1. Sobre a assistência pré-natal, é incorreto afirmar: 
(a) A coleta do citopatológico cervical não apresenta riscos e pode ser realizada. 
(b) A suplementação de ferro é indicada para todas as gestantes a partir da 20ª semana de gestação. 
(c) Pacientes com passado vacinal ignorado para o tétano devem receber o reforço da vacina após a 
20ª semana de gestação. 
(d) A sorologia para toxoplasmose deve ser realizada em todas as gestantes e repetida após as 24 
semanas nas pacientes IgG não-reagente. 
 
2. Paciente de 18 anos, usuária de anticoncepcional oral de forma irregular, com queixa de 
sangramento vaginal importante. Ao exame apresenta mucosas descoradas, PA 100/60, útero 
aumentado de volume, indolor, colo amolecido e aberto. A melhor conduta é: 
(a) Solicitar ecografia endovaginal e hemograma. 
(b) Solicitar hemograma, VDRL, tipagem sanguínea, acesso venoso e realizar curetagem uterina. 
(c) Realizar manejo expectante. 
(d) Realizar laparotomia exploradora. 
 
3. Define-se uma gestação pós-termo: 
(a) Aquela que ultrapassa 42 semanas. 
(b) Aquela que passa da data provável do parto. 
(c) Aquela na qual o recém-nascido apresenta certas características como pele seca e descamada, 
unhas longas e ausência de vérnix. 
(d) Todas as alternativas acima. 
 
4. Paciente primigesta, com idade gestacional de 32 semanas, relata perda de líquido em grande 
quantidade. Ao exame especular visualiza-se líquido amniótico claro fluindo pelo OCE, colo 
aparentemente não modificado, ausência de dinâmica uterina, BCFs de 148 bpm.  A paciente está 
afebril e normotensa. A melhor conduta é: 
(a) Induzir o parto com ocitocina. 
(b) Induzir o parto com misoprostol. 
(c) Induzir o parto após uso de corticosteroides para maturação pulmonar. 
(d) Optar por uma conduta conservadora e pesquisar sinais de infecção, sofrimento e maturidade 
pulmonar fetais. 
 
5. Sobre o crescimento intra-uterino restrito é incorreto afirmar:  
(a) A presença de incisura protodiastólica nas artérias uterinas no início do segundo trimestre pode 
ser indicativo de insuficiência placentária. 
(b) A interrupção da gestação é a melhor conduta para fetos próximos ao termo que apresentam 
oligoidrâmnio associado ao CIUR. 
(c) Fetos com menos de 34 semanas podem se beneficiar do uso de corticosteroides. 
(d) Pode-se observar uma diminuição progressiva na resistência vascular na artéria umbilical. 
 
6. Na endometrite puerperal é verdadeiro: 
(a) A infecção geralmente é polimicrobiana. 
(b) Quando causada por Streptococcus do grupo B os lóquios podem se apresentar escassos e não 
fétidos. 
(c) Pode associar-se a infecção na ferida operatória, na episiotomia ou na parede abdominal. 
(d) Todas as alternativas acima. 
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7. Em relação às doenças sexualmente transmissíveis na gestação, considere as assertivas abaixo: 
I. Em pacientes com lesões condilomatosas na vulva, a cesariana sempre deve ser indicada para 
reduzir a contaminação do recém-nascido.  
II. O exame de eleição para o diagnóstico da sífilis primária é a microscopia em campo escuro. 
III. Em pacientes com lesões herpéticas ativas, a ruptura prematura das membranas aumenta o risco 
de infecção neonatal. 
Quais são corretas? 
(a) Apenas I 
(b) Apenas II 
(c) Apenas II e III 
(d) I, II e III 
 
8. São drogas utilizadas na terapia anti-hipertensiva na pré-eclâmpsia, exceto: 
(a) Nifedipina 
(b) Hidralazina 
(c) Nitroprussiato de sódio 
(d) Propanolol 
 
9. Paciente submetida ao rastreio para diabetes melito gestacional (DMG) no primeiro trimestre, 
apresentou glicemia de jejum de 95mg/dl. É correto afirmar: 
(a) O rastreamento é considerado positivo e deve-se realizar teste de tolerância à glicose (TTG) com 
75g de 24 a 28 semanas. 
(b) O rastreamento é considerado positivo e deve-se realizar TTG 100g de 24 a 28 semanas. 
(c) O rastreamento é considerado positivo e deve-se orientar dieta e controles glicêmicos até o final 
da gestação. 
(d) O exame é considerado normal e só se deve realizar TTG 75 após 24 semanas se a paciente 
apresentar fatores de risco para DMG. 
 
10. Paciente de 28 anos, com atraso menstrual de 15 dias, vem a consulta por dor abdominal e 
sangramento vaginal discreto. O beta-HCG foi de 2.000 Ui/l. A ecografia endovaginal mostrou 
discreto líquido livre no fundo de saco, espessura endometrial de 9mm e ovários sem alterações. 
Qual a conduta mais adequada? 
(a) Prescrever anticoncepcional oral combinado 
(b) Realizar laparotomia 
(c) Prescrever progesterona intra-vaginal 
(d) Realizar histeroscopia 
 
11. Paciente de 50 anos vem a consulta com nódulo mamário palpável, medindo cerca de 2 cm e 
axila clinicamente negativa.  Foi submetida à setorectomia com biópsia do linfonodo sentinela. O 
anatomopatológico revelou carcinoma ductal invasivo medindo 1,4 cm, margens livres,  linfonodo 
sentinela negativo e receptores hormonais positivos para estrogênio e progesterona. No caso citado, 
sobre o tratamento adjuvante, a melhor opção é: 
(a) Quimioterapia exclusiva 
(b) Radioterapia e hormonioterapia  
(c) Radioterapia e está contra indicado hormonioterapia 
(d) Imunoterapia  
 
12. Paciente de 66 anos com queixa de sangramento pós-menopáusico, sem história familiar de 
câncer ginecológico, com exame do colo uterino normal e ecografia endovaginal demonstrando 
endométrio de 8 mm, deve realizar como método diagnóstico complementar: 
(a) Ecografia endovaginal com doppler 
(b) Histeroscopia com avaliação endometrial 
(c) Biópsia de colo uterino 
(d) Histerossonografia 
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13. Considere as seguintes medicações: 
I. Progesterona injetável 
II. Dispositivo intrauterino  
III. Anticoncepcional oral com progestágeno isolado 
IV. Anticoncepcional oral combinado 
Quais podem ser usadas por pacientes com história prévia de trombose venosa profunda: 
(a) I e IV 
(b) I e II 
(c) I, II e III 
(d) II e III 
 
14. Paciente de 31 anos, gesta 2 para 2, usuária de anticoncepcional oral,  com citopatológico 
cervical com lesão de alto grau e colposcopia demonstrando área leucoacética e mosaico grosseiro 
em lábio anterior, que não atinge o orifício cervical externo. Histopatológico confirmou lesão de 
alto grau (NIC II). A melhor conduta para esta paciente é: 
(a) Cone com alça de alta frequência 
(b) Cauterização 
(c) Histerectomia 
(d) Aplicação de ácido tricloroacético  
 
15. Na terapia das pacientes portadoras de cistite intersticial, quais dos medicamentos abaixo podem 
ser usados: 
I. Antidepressivos tricíclicos 
II. Heparina intravesical 
III. Oxibutinina 
IV. Imiquimode 
(a) Apenas I 
(b) I e III 
(c) I, II e III 
(d) I, II, III e IV 
 
16. Assinale a assertiva incorreta. 
(a) A vaginite por Gardnerella vaginalis tem como característica secreção vaginal de cor cinza, com 
odor de peixe, mais evidente após o coito. O parceiro sempre deve ser tratado por tratar-se de uma 
doença sexualmente transmissível. 
(b) No tratamento da vaginite por Trichomonas vaginalis, metronidazol oral é a droga mais usada. 
(c) A vulvovaginite por Candida albicans tem como fatores predisponentes gravidez, diabetes e uso 
de antibióticos. 
(d) As secreções vaginais normais tem como característcas: serem inodoras,de  coloração branca 
podendo adquirir a coloração amarelada quando seca, aspecto homogêneo com elementos 
grumosos, PH menor que 4,5 e ausência quase completa de leucócitos. 
 
17. Paciente de 21 anos, assintomática, com ciclos menstruais regulares, usuária de DIU de cobre, 
traz ecografia de controle com DIU distando 4,0mm do fundo da cavidade endometrial e lesão 
cística no ovário esquerdo, medindo 4,0cm, com contornos regulares, sem septações ou vegetações 
no seu interior. A melhor conduta é: 
(a) Retirar o DIU e iniciar anticoncepcional oral. 
(b) Solicitar ecografia com Doppler e Ca 125. 
(c) Fazer laparoscopia. 
(d) Observar por dois a três ciclos menstruais. 
 
 
 
 



6 

18. Fatores que favorecem a doença inflamatória pélvica: 
I. Instrumentação uterina 
II. Alterações hormonais que levam a modificação cervical 
III. Muco cervical 
IV. Anticoncepcional oral 
Está correto apenas o contido em: 
(a) I e II 
(b) III e IV 
(c) I, II e III 
(d) I, II e IV 
 
19. Na incontinência urinária de esforço, a perda de urina aos mínimos esforços sugere: 
(a) Hiperatividade do detrusor. 
(b) Deficiência esfincteriana intrínseca. 
(c) Lesão neurológica central. 
(d) Litíase vesical. 
 
20. Mulher de 55 anos, sem sintomas climatéricos, com densitometria óssea de coluna lombar com 
T-score L1-L4 de -2,6 desvios-padrão e de colo de fêmur com T-score de -2,0 desvios-padrão. A 
melhor opção terapêutica é: 
(a) Carbonato ou citrato de cálcio associado à vitamina D. 
(b) Terapia hormonal, carbonato ou citrato de cálcio e vitamina D. 
(c) Bisifosfonatos associados ao carbonato ou citrato cálcio e vitamina D. 
(d) Terapia hormonal e dieta rica em cálcio 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia, a seguir, um trecho do artigo A cidade se mexe. Da bicicleta ao Cycle Chic, de Zoppi-
Fontana (2011: 186-187) 
 

[Trecho 1] 
 
[Parág.1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Parág.2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Parág.3] 
 
 

[...] 
Conforme os próprios participantes, o Massa Crítica é um movimento social 

contestatário da organização de mobilidade urbana atual nas grandes metrópoles. Teve 
origem na cidade de São Francisco – EUA e atualmente se espalha por diversos países 
e cidades do planeta, realizando um passeio coletivo toda última sexta-feira de cada 
mês. Caracteriza-se por não possuir uma estrutura fixa e hierárquica, dependendo para 
sua realização do poder de convocação das redes sociais virtuais. Trata-se de uma 
nova forma de cyber-ativismo, cujo espaço de ação se encontra principalmente (se não 
exclusivamente) nas grandes cidades/metrópoles do mundo e em algumas capitais do 
Brasil. 

O nome do movimento se origina numa ação constitutiva da prática do grupo, 
o “corking”, que consiste em bloquear ou fechar a rua de circulação e as travessas, 
impedindo a passagem de carros e pedestres, para que o fluxo de ciclistas participando 
do passeio possa passar em massa e sem interrupções. Pelo fato de não estar 
constituído como uma ONG ou como qualquer outra organização civil militante, o 
movimento Massa Crítica não solicita autorização para a realização dos passeios, nem 
informa previamente às autoridades do percurso de seu trajeto, o que somado à prática 
do “corking”, ocasiona não poucos distúrbios nas ruas e confrontos com motoristas e 
pedestres. 

No entanto, para seus participantes, o passeio coletivo e, inclusive, a prática de 
“corking”, acrescida da entrega de panfletos e flores, são significados como uma 
manifestação festiva que convida à sociabilidade urbana: um convite à “fluidez da 
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[Parág.4] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Parág.5] 
 
 
 
 
[Parág.6] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Parág.7] 
 
 
 
 
 
[Parág.8] 
 
 
 
 
 
 
 
[Parág.9] 
 
 
 
 
 
 

vida”. 
Com uma capacidade de mobilização imensurável, a Bicicletada de São 
Paulo reúne todos os meses centenas de pessoas na Praça do Ciclista, a 
última aconteceu sexta passada, dia 29/07. O movimento gera muita 
polêmica, entre outros motivos, por não ter líderes, organizador nem 
nenhum tipo de representante. 
Pra quem reclamar? Elogiar? Sugerir rotas e mudanças? A melhor (e 
única) maneira de propor qualquer ideia na Bicicletada é participando 
dela. Só quem está lá, na massa, pedalando e sentido a energia consegue 
entender perfeitamente o potencial anárquico-revolucionário que ela tem. 
(In: “Pedalando pela fluidez da vida”, de Aline Morães. Blog Vá de bike. 

Disponível em: http://vadebike.org Acesso em 18 jul 2011) 
A bicicleta é, assim, significada como ícone de um novo movimento contra a 

ordem instituída, projetando sobre os participantes uma aura de rebeldia: o ciclista 
disputa o espaço urbano com os carros, símbolos do capitalismo individualista e 
predatório. A bicicleta, ao contrário, convocaria ao laço social, à indistinção de 
classes, à convivência pacífica, à preservação do meio ambiente. 

Pedalar bem vestido é uma das formas do cicloativismo. É uma negação 
viva, presencial e a prova de contestação da crença popular de que o 
ciclista sempre chega a destino sujo, suado e cheirando mal. Faz com que 
as pessoas entendam que ciclista não precisa ser sempre um adolescente 
sem camisa, um homem com roupa de atleta ou alguém que pedala por 
falta de dinheiro para a condução. Bicicleta é para todos. Não é coisa de 
esportista, de desocupado, de pobre, é coisa de gente. Gente que pode ser 
esportista ou preguiçosa, desocupada ou trabalhadora, pobre ou rica. A 
bicicleta é democrática e inclusiva. (In: “A importância do Cycle Chic”. 
Blog Vá de bike. Disponível em: http://vadebike.org Acesso em 28 jul 
2011. Destaque no original). 

Assim, a bicicleta surge como a nova utopia da pós-modernidade, 
“democrática, sustentável e inclusiva”. Convenientemente significada pelos discursos 
que constituem hoje a Formação Ideológica capitalista dominante (Orlandi, 2009): os 
discursos (formações discursivas) da mundialização, da preservação do meio 
ambiente, da democracia como valor universal, da inclusão e, acrescentamos, da 
solidariedade. 

E mesmo sem existir uma liderança formal, é impossível naõ notar uma 
organização coletiva, fluída, natural e orgânica. Presenciei dezenas de 
pessoas que participavam pela 1ª. vez da Massa Crítica fazendo “corking”, 
distribuindo flores e sorrisos a motoristas e pedestres. MÁGICO! Tai uma 
das belezas do movimento: transbordar voluntariamente bom humor, cores 
e alegria – mesmo nos momentos mais críticos. (In: “Pedalando pela 
fluidez da vida”, de Aline Morães. Blog Vá de bike. Disponível em: 
http://vadebike.org Acesso em 18 jul 2011) 

Mas será? Por que “pedalar bem vestido” é uma forma de ativismo? Por que os 
mesmos autores que escrevem seus textos e comentários nos blogs que militam 
abertamente a favor da “bicicleta para todos” incluem com menções de admiração não 
dissimulada links, citações e fotos do movimento CYCLE CHIC? Que sentidos 
significam esta militância? Quais ela silencia, mesmo “tomando posição” 
explicitamente pela “inclusão democrática”? 

 
(ZOPPI-FONTANA, Mónica. A cidade se mexe. Da bicicleta ao Cycle Chic. Cadernos 
de Estudos Lingüisticos, Campinas-SP, 53(2), Jul./Dez. 2011. p. 186-187). 
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21. Qual é o assunto tratado no trecho 1: 
(a) A mobilidade urbana. 
(b) O movimento dos ciclistas. 
(c) O trânsito. 
(d) O exercício físico. 
 
22. Pode ser considerado como tema do trecho 1: 
(a) A manifestação social dos ciclistas sobre a organização móvel urbana atual.  
(b) A manifestação festiva da sociabilidade urbana.  
(c) A bicicleta é para todos. 
(d) A bicicleta(da) como potencial anárquico-revolucionário da organização de mobilidade urbana 
atual nas grandes metrópoles. 
 
23. Qual das alternativas abaixo é o tópico-frasal (ideia núcleo) dos argumentos (ideias secundárias) 
do parágrafo 6, do trecho 1: 
(a) Pedalar bem vestido é uma das formas do cicloativismo. 
(b) Bicicleta é para todos. 
(c) A bicicleta é democrática e inclusiva. 
(d) Faz com que as pessoas entendam que ciclista não precisa ser sempre um adolescente sem camisa, um 
homem com roupa de atleta ou alguém que pedala por falta de dinheiro para a condução. 
 
24. Em “Convenientemente significada pelos discursos (...)” [parágrafo 7], a palavra que denota a 
coesão sequencial é: 
(a) Convenientemente  
(b) Significada pelos discursos 
(c) Pelos discursos 
(d) Discursos 
 
25. Em “Convenientemente significada pelos discursos (...)” [parágrafo 7], a palavra que denota o 
caso de elipse (omissão) do sujeito é: 
(a) Convenientemente  
(b) Significada  
(c) Pelos discursos 
(d) Pelos 
 
26. Em “(...) o Massa Crítica é um movimento social contestatário da organização de mobilidade 
urbana atual nas grandes metrópoles” [parágrafo 1], a palavra sublinhada pode ser substituída por 
qual das locuções adjetivas sem alterar o sentido: 
(a) de compilação 
(b) de contradição  
(c) de contestação 
(d) de constatação 
 
27. Considerando a pontuação da frase “Teve origem na cidade de São Francisco – EUA e 
atualmente se espalha por diversos países e cidades do planeta, realizando um passeio coletivo toda 
última sexta-feira de cada mês.” [parágrafo 1], o emprego da vírgula está correto em qual das 
alternativas:  
(a) Teve origem, na cidade de São Francisco – EUA, e atualmente se espalha por, diversos países e 
cidades do planeta, realizando um passeio coletivo toda última sexta-feira de cada mês. 
(b) Teve origem na cidade de São Francisco – EUA e atualmente se, espalha por diversos países e 
cidades do planeta, realizando um passeio coletivo toda última sexta-feira de cada mês. 
(c) Teve origem na cidade de São Francisco – EUA, e, atualmente, se espalha por diversos países e 
cidades do planeta, realizando um passeio coletivo toda última sexta-feira de cada mês. 
(d) Teve origem na cidade de São Francisco – EUA e atualmente, se espalha, por diversos países e 
cidades do planeta, realizando um passeio coletivo toda última sexta-feira de cada mês 
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Para responder às questões de 28 a 31, leia o parágrafo 2, do Trecho 1, e considere as 
palavras destacadas: 

 
O nome do movimento se origina numa ação constitutiva da prática do grupo, o “corking”, 
que consiste em bloquear ou fechar a rua de circulação e as travessas, impedindo a passagem 
de carros e pedestres, para que o fluxo de ciclistas participando do passeio possa passar em 
massa e sem interrupções. Pelo fato de não estar constituído como uma ONG ou como 
qualquer outra organização civil militante, o movimento Massa Crítica não solicita 
autorização para a realização dos passeios, nem informa previamente às autoridades do 
percurso de seu trajeto, o que somado à prática do “corking”, ocasiona não poucos distúrbios 
nas ruas e confrontos com motoristas e pedestres¹. 

 
28. Em “O nome do movimento”, a palavra sublinhada tem a função sintática de: 
(a) de locução verbal 
(b) de adjunto adnominal   
(c) de complemento nominal 
(d) de adjunto adverbial 
 
29. Considere, respectivamente, que, possa passar, Pelo fato de, à prática do: 
(a) conjunção integrante – locução verbal – locução conjuntiva – locução prepositiva 
(b) pronome relativo – locução verbal – locução prepositiva – locução prepositiva  
(c) conjunção integrante – locução verbal – locução conjuntiva – locução conjuntiva  
(d) pronome relativo – locução adverbial – locução adjetiva – locução conjuntiva 
 
30. A seguir, na oração subordinada, qual alternativa apresenta a oração principal no início da frase: 
(a) Ocasiona não poucos distúrbios nas ruas e confrontos com motoristas e pedestres¹, pelo fato de 
não estar constituído como uma ONG ou como qualquer outra organização civil militante, o 
movimento Massa Crítica não solicita autorização para a realização dos passeios, nem informa 
previamente às autoridades do percurso de seu trajeto, o que somado à prática do “corking”.  
(b) Pelo fato de não estar constituído como uma ONG ou como qualquer outra organização civil 
militante, o movimento Massa Crítica não solicita autorização para a realização dos passeios, nem 
informa previamente às autoridades do percurso de seu trajeto, o que somado à prática do 
“corking”, ocasiona não poucos distúrbios nas ruas e confrontos com motoristas e pedestres¹. 
(c) O que somado à prática do “corking”, ocasiona não poucos distúrbios nas ruas e confrontos com 
motoristas e pedestres¹, pelo fato de não estar constituído como uma ONG ou como qualquer outra 
organização civil militante, o movimento Massa Crítica não solicita autorização para a realização 
dos passeios, nem informa previamente às autoridades do percurso de seu trajeto.  
(d) O movimento Massa Crítica não solicita autorização para a realização dos passeios, nem 
informa previamente às autoridades do percurso de seu trajeto, o que somado à prática do 
“corking”, ocasiona não poucos distúrbios nas ruas e confrontos com motoristas e pedestres¹, pelo 
fato de não estar constituído como uma ONG ou como qualquer outra organização civil militante. 
 
31. Como se classifica a oração destacada Pelo fato de (...): 
(a) oração coordenada sindética adversativa 
(b) oração coordenada sindética final 
(c) oração subordinada sindética adverbial causal 
(d) oração subordinada sindética adverbial condicional 
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Para responder às questões de 32 a 35, considere o Texto 2: 
 
[Texto 2] 

Açúcar: 
 

 

Exagero na ingestão desse alimento pode estar relacionado ao consumo de alimentos 

industrializados 

É fácil perceber que bolos, tortas e docinhos de festa, por exemplo, têm açúcar em sua 
composição. O que pode não ser tão simples de se dar conta é que muitos alimentos industrializados 
também possuem várias colheradas desse ingrediente e podem ser os responsáveis pela ingestão 
exagerada dele. Vale ressaltar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o 
consumo diário de açúcar corresponda a apenas 10% das calorias totais. 

O consumo excessivo de açúcar está relacionado ao aumento dos índices de obesidade, do 
diabetes e da síndrome metabólica. Além disso, a quantidade desse alimento que não for usada pelo 
organismo será armazenada no corpo, formando depósitos de gordura e prejudicando a saúde. 

Para evitar expor-se a esses riscos, não é necessário eliminar completamente os alimentos 
adocicados das refeições, basta comê-los com moderação. Estar ciente de que alimentos como 
refrigerantes, ketchup, biscoitos, iogurtes e sucos industrializados possuem açúcar, desta forma é 
importante diminuir a quantidade total ingerida. Verificar se a compulsão por doces está relacionada 
a um aspecto emocional e tentar reeducar o paladar, incluindo mais sucos naturais e frutas nas 
receitas também pode ser uma solução. 
Tipos de açúcar 

  As diferenças que caracterizam os diversos tipos de açúcar estão relacionadas ao processo de 
refinamento. O mascavo, por exemplo, é obtido diretamente da concentração do caldo da cana 
recém-extraído, sem o uso de aditivos químicos para branqueamento. Além de carboidratos, esse 
tipo de açúcar contém vitaminas e sais minerais da cana-de-açúcar, como fósforo e cálcio. Já o 
refinado fino, o mais usado no consumo doméstico, tem sua coloração e textura alterada por 
processos físicos e químicos, sendo fonte apenas de energia e carboidratos. A quantidade de calorias 
dos dois, no entanto, é praticamente a mesma. 
Entre as outras variedades de açúcar estão: 

• Cristal: consiste em cristais grandes e transparentes, usados em receitas de doces. O 
refinamento pelo qual passa retira cerca de 90% dos minerais; 

• Confeiteiro: é finíssimo e pode possuir amido em sua composição para que os cristais não 
grudem uns aos outros. Ideal para o preparo de glacês e coberturas; 

• Demerara: extraído do melado, esse açúcar, de coloração marrom, também apresenta 
minerais na composição; 

• Açúcar invertido: apresenta modificação da estrutura molecular da sacarose. Bastante 
utilizado na fabricação de balas e doces; 

• Xarope de glicose: obtido no amido de milho. Ajuda a conferir mais cor aos alimentos. 
 
(“Açúcar: ele pode estar onde você nem imagina.” In: Viver Unimed. Impresso especial, Unimed SM. 
Seção Saúde e Alimentação. Edição Out/2011. p. 8). 

 
32. No texto “Açúcar: ele pode estar onde você nem imagina”, o discurso que movimenta os 
sentidos tem como construção semântica implícita: 
(a) declarar a importância do açúcar, porque a OMS recomenda o consumo diário. 
(b) declarar os tipos de açúcar.  
(c) declarar os malefícios do açúcar. 
(d) informar características (causas e efeitos) do açúcar e o seu funcionamento na saúde humana.  
 

ele pode estar onde você nem imagina.ele pode estar onde você nem imagina.ele pode estar onde você nem imagina.ele pode estar onde você nem imagina.    
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33. Na passagem “(...) O que pode não ser tão simples de se dar conta é que muitos alimentos 
industrializados também possuem várias colheradas desse ingrediente e podem ser os responsáveis 
pela ingestão exagerada dele. Vale ressaltar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
recomenda que o consumo diário de açúcar corresponda a apenas 10% das calorias totais.”, os 
verbos destacados explicitam o eixo de sentido (valor linguístico): 
(a) de obrigatoriedade (saber) – de possibilidade (crer) – de obrigatoriedade (saber)   
(b) de obrigatoriedade (saber) – de obrigatoriedade (saber) – de obrigatoriedade (saber) 
(c) de possibilidade (crer) – de obrigatoriedade (saber) – de possibilidade (crer)  
(d) de possibilidade (crer) – de possibilidade (crer) – de possibilidade (crer) 
 
34. Considere os excertos abaixo: 
I. (...) Estar ciente de que alimentos como refrigerantes, ketchup, biscoitos, iogurtes e sucos 
industrializados possuem açúcar, desta forma é importante diminuir a quantidade total ingerida. 
II. (...) Além de carboidratos, esse tipo de açúcar contém vitaminas e sais minerais da cana-de-
açúcar, como fósforo e cálcio. 
 
As estratégias textuais usadas, respectivamente, nos excertos, conforme os sublinhados, são:  
(a) comparação – consequência  
(b) citação – causa   
(c) exemplificação – exemplificação  
(d) enumeração – enumeração  
 
35. Na parte Tipos de açúcar, do texto 2, a formação de discursos que compõe o parágrafo está no 
campo do conhecimento: 
(a) médico  
(b) biológico  
(c) citológico 
(d) farmacêutico 
 
LEGISLAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
36. Não está entre as atribuições do médico ginecologista obstetra: 
(a) prescrever a medicação pré-anestésica; 
(b) dar atendimento ambulatorial e consulta pré-natal; 
(c) solicitar exames de laboratório e outros que o caso requeira; 
(d) dar orientações relativas à nutrição e higiene da gestante. 
 
37. Em relação às atribuições do médico obstetra, é correto afirmar que: 
(a) não concorre à escala de serviço em finais de semana e feriados; 
(b) não necessita prestar atendimento em clínica geral aos pacientes internados pelo Pronto 
Atendimento Municipal; 
(c) deve participar de programas voltados à saúde pública; 
(d) é defesa sua participação em juntas médicas. 
 
38. Não está entre os objetivos da assistência social: 
(a) a proteção à família, à maternidade, à infância e à velhice; 
(b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; 
(c) a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
(d) respeito à integridade física e moral dos presos. 
 
39. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, exceto: 
(a) seguro-desemprego, em caso desemprego involuntário; 
(b) assistência judiciária gratuita a todos os trabalhadores; 
(c) piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; 
(d) proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. 
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40. Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Sul, é correto 
afirmar que: 
(a) todos os cargos serão providos por concurso público; 
(b) adquirem estabilidade todos os servidores públicos após dois anos de efetivo exercício; 
(c) a remoção do servidor poderá ocorrer a pedido, atendida a conveniência do serviço; 
(d) o valor da função gratificada não será cumulado com o vencimento do cargo de provimento 
efetivo. 
 
41. Quanto à Lei Orgânica Municipal, é incorreto afirmar que: 
(a) não cabe ao Município desenvolver ações para desestimular o consumo de cigarros ou similares; 
(b) o Município poderá instituir regime previdenciário próprio ou vincular-se a regime 
previdenciário  federal ou estadual; 
(c) o Município poderá consorciar-se com outros municípios, mediante autorização legislativa, para 
a realização de obras de prestação de serviços públicos de interesse comum; 
(d) ao Município caberá planejar e executar a política de saneamento básico em articulação com o 
Estado e a União.  
 
42. Entre as atribuições do Município, no Sistema de Saúde, é incorreto afirmar que: 
(a) planejar, programar e organizar a rede regionalizada e hierarquizada do Sistema de Saúde, em 
articulação com seus demais integrantes; 
(b) executar serviços de vigilância sanitária; 
(c) cabe à União planejar e fiscalizar a distribuição dos recursos destinados à saúde; 
(d) executar a política de insumos e equipamentos para a saúde, podendo, inclusive, estimular a 
pesquisa de medicamentos caseiros tradicionais. 
 
43. Ao Sistema Único de Saúde, no âmbito estadual, incumbe: 
(a) definir as prioridades e estratégias regionais de promoção da saúde;  
(b) formar consórcios intermunicipais de saúde; 
(c) gerir laboratórios públicos de saúde; 
(d) autorizar a instalação  de serviços privados de saúde e fiscalizar-lhes o funcionamento. 
 
44. Não está entre as atribuições do Estado, em relação à saúde: 
(a) coordenar e integrar as ações e serviços estaduais e municipais de saúde individual e coletiva; 
(b) desenvolver ações específicas  de prevenção contra deficiências, bem como de recuperação e 
habilitação dos portadores de deficiência; 
(c) regulamentar, com exclusividade, a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins 
de transplante, pesquisa ou tratamento;  
(d) propiciar recursos educacionais e os meios científicos que assegurem o direito ao planejamento 
familiar, de acordo com a livre decisão do casal.  
 
45. Nos termos da Constituição Federal, pode-se afirmar que não compete aos Municípios: 
(a) criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 
(b) legislar sobre trânsito e transporte; 
(c) legislar sobre assuntos de interesse local; 
(d) instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas.  
 
46. Em relação à organização dos poderes, pode-se afirmar que: 
(a) compete privativamente à Câmara dos Deputados processar e julgar os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade; 
(b) compete privativamente  ao Senado Federal proceder à tomada de contas do Presidente da 
República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura 
da sessão legislativa; 
(c) cabe ao Congresso Nacional aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a 
escolha de Ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República; 
(d) cabe ao Congresso Nacional, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 
internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 
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47. As ações e serviços públicos de saúde constituem um sistema  único, organizado de acordo com 
as seguintes diretrizes: 
(a) fiscalização exclusiva dos Estados; 
(b) descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
(c) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais; 
(d) participação da comunidade.   
 
48. Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado incumbe 
ao Poder Público: 
(a) preservar a integridade e a diversidade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 
(b) estabelecer prazos para a concessão de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens; 
(c) promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 
preservação do meio ambiente; 
(d) preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das 
espécies e ecossistemas. 
 
49. Não está entre os direitos individuais e coletivos estabelecidos pela Constituição Federal: 
(a) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 
(b) é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
(c) é garantida a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; 
(d) é garantido o direito de propriedade. 
 
50. Em relação à organização dos Municípios, a Constituição Federal não estabelece que: 
(a) compete aos Municípios suplementar a legislação federal e estadual, no que couber; 
(b) cabe aos Municípios organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
os serviços públicos de interesse local; 
(c) cabe aos Municípios manter, com a colaboração técnica e financeira da União e do Estado, 
programas de educação infantil e de ensino fundamental; 
(d) compete aos Municípios legislar sobre desapropriação por interesse social. 
 
 
 

 

 




