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Português 
 
TEXTO 1 
 

Entre a sabedoria e a loucura 
 
Massas impõem respeito. Políticos que até ontem 
desdenhavam dos radicais e vândalos do Passe Livre agora 
juram que apoiam as manifestações desde criancinhas. Já há 
governantes falando em rever o preço do ônibus. O que está 
acontecendo? 

É difícil dizer com precisão. Estudiosos da psicologia de 
massas ainda não chegaram a um acordo nem sobre como 
elas atuam, menos ainda sobre como surgem e desaparecem. 
Há motivos tanto para júbilo como para apreensão. Multidões, 
afinal, podem ser extremamente sábias e pavorosamente 
estúpidas. 

Do lado positivo, a agregação de grandes números extirpa 
certos tipos de erro, já que os palpites mais absurdos se 
anulam e o que resta faz algum sentido. Se você quer saber o 
peso de um bezerro, pergunte para 787 pessoas, a maioria das 
quais não terá a menor ideia de qual número chutar, e tire a 
média. Em 1906, James Galton, um cientista fascinado por 
medidas, fez isso e ficou ainda mais fascinado quando 
descobriu que a diferença entre as estimativas e o peso real do 
bicho foi de uma libra. 

Não é só. A resposta mais popular entre espectadores de 
programas como "Quem Quer Ser um Milionário" está certa em 
90% das vezes. No fundo, é o mesmo princípio utilizado por 
casas de apostas, que delegam ao mercado a tarefa de estimar 
as probabilidades e definir os prêmios. 

Podemos então sempre confiar na sabedoria das multidões? É 
claro que não. Se as massas eliminam certos erros, criam 
outros. Entre as principais patologias do pensamento de grupo 
destacam-se a radicalização, a supressão do dissenso e a 
animosidade. Movimentos terroristas, caça às bruxas e brigas 
de torcida são, afinal, fenômenos de massa. 

Multidões podem ainda ser manipuladas por demagogos e 
geram desastres históricos com seu comportamento de 
manada. Políticos, com seu aguçado senso de sobrevivência, 
aprenderam a cultivá-las e a temê-las. 
 

Hélio Schwartsman. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2013/06/12973

38-entre-a-sabedoria-e-a-loucura.shtml. Acesso em 27/07/2013. 
Adaptado. 

01. Do ponto de vista temático, o Texto 1 aborda os 
fenômenos de massa, na perspectiva de que eles são, ao 
mesmo tempo: 

A) eloquentes e desafiadores. 
B) frequentes e radicais. 
C) efêmeros e confiáveis. 
D) realistas e manipuladores. 
E) sábios e temerários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

02. Assinale a informação que está em consonância com as 
ideias do Texto 1. 

A) Os movimentos de massas parecem impor respeito, 
mas exercem pouca influência sobre os políticos. 

B) As multidões despertam sentimentos antagônicos, por 
poderem agir com sabedoria ou com estupidez. 

C) Nos fenômenos de massa, os palpites mais absurdos 
acabam por anular aqueles que fazem algum sentido. 

D) É consensual que sempre se pode confiar plenamente 
na sabedoria das grandes multidões. 

E) A capacidade de manipulação é frequentemente 
utilizada como arma poderosa, pelas multidões. 

03. “a agregação de grandes números extirpa certos tipos de 
erro, já que os palpites mais absurdos se anulam e o que 
resta faz algum sentido.” O sentido desse trecho estaria 
mantido se a expressão destacada fosse substituída por: 

1) pois 
2) ao passo que 
3) uma vez que 
4) contanto que 

 Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 3, apenas. 
B) 2, apenas. 
C) 1, apenas. 
D) 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

04. Analise as relações de sentido apresentadas a seguir. 

1) No trecho: “Políticos que até ontem desdenhavam 
dos radicais e vândalos do Passe Livre” (§ 1), o 
termo destacado equivale semanticamente a 
“discordavam”. 

2) No trecho: “a agregação de grandes números extirpa 
certos tipos de erro.” (§ 3), o termo destacado 
significa “extingue”, “elimina”. 

3) Com o segmento destacado no trecho “é o mesmo 
princípio utilizado por casas de apostas, que 
delegam ao mercado a tarefa de estimar as 
probabilidades e definir os prêmios.” (§ 4), o autor 
pretendeu dizer: “que transmitem ao mercado a 
tarefa”. 

4) O trecho: “Políticos, com seu aguçado senso de 
sobrevivência, aprenderam a cultivá-las e a temê-
las.” (§ 6) manteria o seu sentido original se o termo 
destacado fosse substituído por “apurado”. 

 

Estão corretas: 
 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 2, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

05. “Multidões podem ainda ser manipuladas por demagogos 
e geram desastres históricos com seu comportamento de 
manada.” Nesse trecho, a expressão destacada expressa 
a ideia de: 

A) comportamento reacionário. 
B) comportamento radical. 
C) comportamento irracional. 
D) comportamento desarticulado. 
E) comportamento incontrolável. 
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TEXTO 2 
 

O Estatuto da Juventude, que estabelece direitos para jovens 
entre 15 e 29 anos, recebeu vetos ao ser sancionado hoje (5) 
pela presidenta Dilma Rousseff. O artigo que previa meia-
passagem em transporte interestadual para todos os 
estudantes com até 29 anos, independentemente da finalidade 
da viagem, foi retirado. No entanto, a presidenta manteve a 
reserva de duas cadeiras gratuitas e de duas meias-passagens 
para jovens de baixa renda em ônibus interestaduais, conforme 
ordem de chegada. 

“A meia-passagem para jovens de baixa renda foi uma grande 
conquista. Nós temos um conjunto de jovens no Brasil que 
ainda não conseguem conciliar trabalho com educação e eles 
estavam desistindo de ir à escola por causa disso. As regras 
para esses jovens de baixa renda são as mesmas dos outros 
programas do governo”, disse a secretária nacional da 
Juventude, Severine Macedo. 

A presidenta vetou também o segundo parágrafo do Artigo 45º 
do Estatuto, que se refere aos recursos extraorçamentários 
necessários ao funcionamento do Conselho de Juventude, 
criado pela nova legislação para ouvir os jovens. 

O Estatuto define os princípios e diretrizes para o 
fortalecimento e a organização das políticas de juventude, em 
âmbito federal, estadual e municipal. Isso significa que as 
políticas tornam-se prerrogativas do Estado, e não só de 
governos. 

“Os jovens brasileiros vão entrar definitivamente para a agenda 
das políticas públicas brasileiras, independendo da posição do 
governo. Agora há uma legislação que ampara a execução das 
políticas para mais de 51 milhões de jovens”, garantiu 
Severine. 

No texto foi mantida a meia-entrada em eventos culturais e 
esportivos de todo o país para estudantes e jovens de baixa 
renda até o total de 40% dos ingressos disponíveis para o 
evento. A legislação atual também vai assegurar novas 
garantias como os direitos à participação social, ao território, à 
livre orientação sexual e à sustentabilidade. 

Para a União Nacional dos Estudantes (UNE) e o Conselho 
Nacional da Juventude, a aprovação do Estatuto é uma vitória 
conquistada depois de quase dez anos de tramitação no 
Congresso Nacional. As entidades destacaram a importância 
da "voz das ruas" para a valorização da juventude. 
 

Disponível em: 
http://www.diariosp.com.br/mobile/noticia/detalhe/55050.  

Acesso em 05/08/2013. Adaptado. 

06. Ao abordar o tema central, o autor do Texto 2 privilegia a 
visão de que: 

A) o texto final do Estatuto da Juventude é problemático, 
pois recebeu muitos vetos. 

B) a presidente Dilma Rousseff atendeu integralmente às 
reivindicações dos jovens. 

C) a versão final do Estatuto da Juventude desagrada a 
empresários do setor de transportes. 

D) a sanção do Estatuto da Juventude representa uma 
conquista dos jovens.  

E) a aprovação do Estatuto da Juventude vai de encontro 
aos anseios das “vozes das ruas”. 

07. Considerando as regras da concordância, assinale a 
alternativa correta. 

A) Dentre os jovens, 90% aprova o texto final do Estatuto 
da Juventude.  

B) Finalmente, a voz dos jovens que protestaram nas 
ruas foram ouvidos. 

C) A maioria dos jovens que batalharam pelo Estatuto se 
mostrou aliviada com sua aprovação. 

D) Todos sabíamos que, no Brasil, faltava políticas 
públicas específicas para a juventude.  

E) Antes do Estatuto, haviam muitos jovens que não 
conseguiam conciliar trabalho e educação. 

08. “O artigo que previa meia-passagem em transporte 
interestadual para todos os estudantes com até 29 anos, 
independentemente da finalidade da viagem, foi retirado. 
No entanto, a presidenta manteve a reserva de duas 
cadeiras gratuitas e de duas meias-passagens para 
jovens de baixa renda em ônibus interestaduais.” Nesse 
trecho, a expressão utilizada indica que o autor pretendeu: 

A) apresentar a causa de um fato. 
B) introduzir uma conclusão. 
C) acrescentar uma informação, apenas. 
D) reformular uma ideia apresentada. 
E) opor duas informações. 

09. Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada 
está corretamente conjugada. 

A) A União Nacional dos Estudantes (UNE) e o Conselho 
Nacional da Juventude não intervieram no texto final 
do Estatuto. 

B) Praticamente tudo o que os jovens proporam foi 
aprovado no Estatuto.  

C) Os movimentos dos jovens terão garantida uma 
vitória, se, de fato, as instituições porem em prática o 
que preconiza o Estatuto. 

D) O Estatuto vem comprovar que os jovens tem força 
para lutar por seus direitos. 

E) Os jovens requiseram seus direitos, e foram ouvidos, 
ainda que parcialmente. 

 

TEXTO 3 
 

 

Disponível em: 
http://www.rededemocratica.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=4604:dil

ma-ou%C3%A7a-a-voz-dos-jovens-nas-ruas. Acesso em 05/08/20 

10. No Texto 3, o jovem protesta contra: 

A) a falta de liberdade dos jovens, para ir e vir. 
B) o preço das passagens nos transportes públicos.  
C) o valor cobrado para a obtenção do passe estudantil. 
D) o alto custo das viagens interestaduais, no Brasil.  
E) o desrespeito a um princípio básico da Constituição. 
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Legislação Aplicada ao  
Servidor Público 

11. “Provimento” é o fato administrativo que traduz o 
preenchimento de um cargo público. A respeito desse 
tema, assinale a alternativa correta. 

A) A nomeação é uma forma de provimento do tipo 
derivado, e só pode ocorrer após prévia aprovação 
em concurso público. 

B) A remoção é uma forma de provimento derivado e, 
por essa razão, não precisa ser precedida de 
concurso. 

C) A nomeação é uma forma de provimento originário 
e, a depender da natureza do cargo, pode não ser 
precedida de concurso. 

D) A recondução é uma forma de provimento 
originário pelo qual o servidor que tem estabilidade 
retorna ao cargo que ocupava anteriormente, por 
motivo de sua inabilitação em estágio probatório 
relativo a outro cargo, ou pela reintegração de 
outro servidor ao cargo do qual teve que se 
afastar. 

E) A ascensão funcional é uma forma de provimento 
derivado e pode ser considerada constitucional, 
caso seja precedida de concurso interno, restrito a 
um determinado grupo de servidores. 

12. Paulo se submeteu a concurso público para 
provimento de cargo efetivo no Serviço Público 
Federal, regido pela Lei 8.112/90, logrando aprovação 
dentro do número de vagas oferecidas no edital. 
Nesse contexto, assinale a alternativa correta. 

A) Após a aprovação, as etapas seguintes no 
processo de ingresso de Paulo no Serviço Público 
são: posse, nomeação e exercício, nessa ordem. 

B) Mesmo tendo sido aprovado em concurso público, 
Paulo se sujeita a estágio probatório, sendo 
considerado vitalício caso confirmado no cargo 
após a avaliação especial de desempenho. 

C) Paulo só terá direito a ‘Licença para Atividade 
Política’ quando confirmado no cargo, após o 
estágio probatório. 

D) Caso confirmado no cargo, após o estágio 
probatório, Paulo torna-se estável, só podendo 
perder o cargo por sentença judicial transitada em 
julgado, por processo administrativo disciplinar com 
garantia de ampla defesa, por procedimento de 
avaliação periódica de desempenho, assegurada a 
ampla defesa, e para redução de despesa com 
pessoal, quando exceder os limites definidos em lei 
complementar. 

E) Apenas após a posse Paulo poderá exercer o 
direito de petição. 

13. A respeito do regime disciplinar dos servidores 
públicos, assinale a alternativa incorreta. 

A) É dever do servidor público guardar sigilo sobre 
assunto da repartição. 

B) É vedado ao servidor público participar de 
gerência ou administração de sociedade privada, 
personificada ou não personificada, e exercer o 
comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista 
ou comanditário. 

C) A falta de defesa técnica por advogado no 
processo administrativo disciplinar não ofende a 
Constituição. 

D) Ao inativo que houver praticado, na atividade, falta 
punível com demissão, será aplicada a penalidade 
de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 

E) A sindicância constitui um procedimento sumário 
instaurado para apurar infrações que comportem a 
pena máxima de suspensão por até sessenta dias. 

14. Sobre a seguridade social do servidor, assinale a 
alternativa correta. 

A) A aposentadoria por invalidez sempre será com 
proventos integrais. 

B) A aposentadoria compulsória ocorre aos setenta 
anos de idade, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição. 

C) A concessão de licença capacitação é direito 
subjetivo do servidor, não sendo avaliada a 
conveniência e a oportunidade para a 
Administração. 

D) A licença para tratar de assuntos particulares pode 
ser concedida, a critério da Administração, sem 
prejuízo da remuneração. 

E) A licença para desempenho de mandato classista 
será concedida sem prejuízo da remuneração. 

15. Sobre o Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) A função pública deve ser tida como exercício 
profissional e, portanto, se integra na vida 
particular de cada servidor público. Assim, os fatos 
e atos verificados na conduta do dia a dia em sua 
vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu 
bom conceito na vida funcional. 

B) Salvo os casos de segurança nacional, 
investigações policiais ou interesse superior do 
Estado e da Administração Pública, a serem 
preservados em processo previamente declarado 
sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de 
qualquer ato administrativo constitui requisito de 
eficácia e moralidade, ensejando sua omissão 
comprometimento ético contra o bem comum, 
imputável a quem a negar. 

C) É dever fundamental do servidor público ser 
cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, 
respeitando a capacidade e as limitações 
individuais de todos os usuários do serviço público, 
sem qualquer espécie de preconceito ou distinção 
de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, 
cunho político e posição social, abstendo-se, 
dessa forma, de causar-lhes dano moral. 

D) É vedado ao servidor público deixar de utilizar os 
avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou 
do seu conhecimento para atendimento de seu 
mister. 

E) A pena aplicável ao servidor público pela 
Comissão de Ética é a de advertência ou 
suspensão de até trinta dias, e sua fundamentação 
constará do respectivo Parecer, assinado por 
todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. 
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Conhecimentos Específicos 

16. Paciente de 28 anos é atendida na Emergência com 
febre de 38.9ºC, queixando-se de forte cefaleia, 
mialgia e diarreia. Relata início súbito dos sintomas. 
Presença de eritroderma macular difuso, eritema oral e 
faringiano. Evolui rapidamente com quadro de 
hipotensão e choque nas primeiras 48 horas. Nega 
amenorreia, está no segundo dia da menstruação, usa 
contraceptivo hormonal combinado. O exame 
especular evidencia vagina aquecida com tampão 
absorvente, que foi retirado durante o exame, e colo 
fechado sem máculas. Presença de sangue menstrual 
em pequena quantidade. Contagem de plaquetas: 
97.000/mm3, TGO, TGP elevadas. Ureia e creatinina 
elevadas (duas vezes o valor normal). Qual das 
hipóteses diagnósticas é a mais provável? 

A) Dengue. 
B) Sarampo. 
C) Síndrome do choque tóxico menstrual. 
D) Leptospirose. 
E) Infecção por estafilococo do grupo A. 

17. Em relação ao acrocórdon, é correto afirmar que: 

A) tem evolução maligna. 
B) a radioterapia responde como primeira opção de 

tratamento. 
C) associa-se à autoimunidade relacionada às células 

T. 
D) são pólipos fibroepiteliais benignos. 
E) associa-se com o hipertireoidismo. 

18. Em relação ao câncer de vulva, é correto afirmar que: 

A) responde por 10% de todas as malignidades 
primárias do trato genital feminino. 

B) o carcinoma de células escamosas responde por 
mais de 85% dos casos. 

C) dos tipos de HPV encontrados nas lesões 
precursoras, o tipo 18 é o mais frequente. 

D) o carcinoma vulvar não associado ao HPV é mais 
frequente em mulheres jovens. 

E) o sarcoma botrioide é mais encontrado em 
mulheres na perimenopausa. 

19. Em relação aos efeitos da laqueadura tubária, é 
correto afirmar que: 

A) a taxa de câncer de ovário aumenta. 
B) a incidência de menorragia e dismenorreia 

aumenta. 
C) pelo menos, 10% das gravidezes que ocorrem 

pós-procedimento são ectópicas. 
D) em 40% dos casos há diminuição da libido. 
E) a taxa de cistos funcionais de ovário diminui. 

20. A presença de dor unilateral ou generalizada, em 
cólica, no abdômen, sem febre, amenorreia recente e 
exame vaginal em que se evidencia abaulamento do 
fundo de saco de Douglas é fortemente sugestivo de: 

A) apendicite. 
B) cistite. 
C) linfadenite mesentérica. 
D) abscesso tubo-ovariano. 
E) prenhez ectópica. 

21. Na presença de endometriose, qual das seguintes 
condições é a mais provável causa de infertilidade? 

A) Obstrução tubária. 
B) Implantação defeituosa. 
C) Disfunção ovariana. 
D) Anormalidades do muco cervical. 
E) Estreitamento das paredes vaginais. 

22. Em relação à esteroidogênese, é correto afirmar que: 

A) o corpo lúteo produz principalmente a 
androstenediona. 

B) as células da granulosa são ricas em aromatase. 
C) as células da teca produzem principalmente 

estrogênios. 
D) a principal sede de produção de estrona é o 

ovário. 
E) o principal androgênio produzido pelo ovário é a 

diidrotestosterona. 

23. Responde como principal fator de risco para o 
prolapso de órgão pélvico: 

A) multiparidade. 
B) retroversão uterina. 
C) rotura perineal. 
D) enfraquecimento dos ligamentos cardinais. 
E) espinha bífida. 

24. Em relação ao Sistema de Quantificação de Prolapso 
de Órgão Pélvico (POP-Q), é correto afirmar que: 

A) tem baixa confiabilidade intra e interexaminadores. 
B) o prolapso de cada segmento é medido em 

relação ao introito vaginal. 
C) utilizam-se 8 pontos em relação ao introito vaginal. 
D) não se utiliza a manobra de Valsalva para 

mensurar o comprimento vaginal total. 
E) o ponto D do sistema representa a posição mais 

distal de qualquer parte da parede vaginal 
posterior superior da cúpula vaginal ou do fórnice 
vaginal posterior. 

25. O achado de tumor endometrial com linfonodos para-
aórticos positivos e sem linfonodos pélvicos 
comprometidos caracteriza o estadiamento: 

A) IB 
B) IIIB 
C) IIIC1 
D) IIIC2 
E) IVA 

26. A presença de tumor cervical invadindo o útero, mas 
não a parede pélvica ou o terço inferior da vagina, com 
invasão parametrial, caracteriza o estadiamento: 

A) IB2 
B) IIA 
C) IIA1 
D) IIA2 
E) IIB 
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27. Qual anormalidade é considerada a mais comum da 
mama? 

A) Politelia. 
B) Polimastia. 
C) Amastia. 
D) Amazia. 
E) Hipoplasia. 

28. Os seguintes eventos podem ocorrer na hipercalcemia 
decorrente de metástases ósseas do câncer de mama, 
EXCETO: 

A) constipação intestinal. 
B) estupor.  
C) fraqueza. 
D) hipertonia muscular. 
E) náuseas. 

29. São esquemas alternativos para o tratamento da 
vaginose bacteriana, EXCETO:  

A) tinidazol, 2 g ao dia, via oral, por dois dias. 
B) tinidazol, 1 g ao dia, via oral, por cinco dias. 
C) clindamicina, 300 mg duas vezes ao dia, por sete 

dias. 
D) clindamicina óvulos 100 mg, intravaginal, dose 

única, ao deitar à noite, por três dias. 
E) clindamicina creme a 2%, 5 g intravaginal, ao 

deitar, à noite, por sete dias. 

30. Qual das seguintes medidas não se preconiza durante 
o tratamento da tricomoníase vaginal? 

A) Abstenção sexual. 
B) Tratamento do parceiro sexual. 
C) Proibição de ingestão de bebidas alcoólicas. 
D) Tratamento do parceiro com dose única de 

tinidazol. 
E) Liberação para ingestão alcoólica após 48 horas 

do término do tratamento com o tinidazol. 

31. Em relação ao tratamento do abscesso tubo-ovariano, 
é correto afirmar que: 

A) o tratamento ambulatorial pode ser preferível. 
B) o tratamento oral com a doxiciclina deve durar dez 

dias. 
C) a doxiciclina intravenosa apresenta melhor 

biodisponibilidade. 
D) a associação de clindamicina ou do metronidazol à 

doxicilclina é recomendável. 
E) as cefalosporinas de segunda ou terceira geração 

são mais eficazes que a cefoxitina no combate a 
bactérias anaeróbias. 

32. Em relação à Falência Ovariana Precoce (FOP), é 
incorreto afirmar que: 

A) afeta 0,1% das mulheres com menos de 30 anos. 
B) pode ser primária ou secundária. 
C) apresenta duas categorias de causas: as por 

depleção folicular e as decorrentes de disfunção 
folicular. 

D) a galactosemia responde como principal causa, 
em mulheres com faixa etária entre 25 e 30 anos. 

E) as causas autoimunes respondem por cerca de 
20% dos casos. 

33. Em relação à terapia de reposição hormonal (TRH), é 
correto afirmar que: 

A) eleva os níveis do colesterol, principalmente da 
fração HDL2/apoproteína A-1. 

B) aumenta a incidência de câncer de pulmão em 
usuárias com idade superior aos 60 anos. 

C) reduz a agressividade do câncer de cólon. 
D) a terapia combinada eleva o risco de câncer de 

ovário em 5 a 6 anos de acompanhamento. 
E) em baixas doses, não é capaz de aumentar a 

densidade mineral óssea (DMO), nem de reduzir 
os níveis de marcadores de reabsorção óssea. 

34. São contraindicações relativas à terapia de reposição 
hormonal, EXCETO: 

A) pacientes com “pavor” a uso de hormônios. 
B) trombofilia relativa. 
C) câncer estrógeno-dependente. 
D) imobilização cirúrgica. 
E) mastopatia funcional. 

35. Em relação ao uso de medicações não hormonais no 
climatério, é correto afirmar que: 

A) a alfametildopa pode ser usada para alívio dos 
fogachos, principalmente em pacientes 
hipertensas. 

B) a cinarizina apresenta bons resultados no controle 
da angústia. 

C) o uso da clonidina mostrou resultados similares ao 
uso de estrógenos no alívio dos fogachos. 

D) o uso da venlafaxina, um inibidor seletivo da 
recaptação de serotonina, apresenta resultados 
similares ao uso combinado de estrógeno no alívio 
dos sintomas vasomotores. 

E) a fluoxetina apresenta eficácia superior à 
paroxetina no alívio dos sintomas vasomotores. 

36. Em relação ao uso do teriparatida (TPTD) no 
tratamento da osteoporose, é correto afirmar que: 

A) o tempo de uso máximo recomendado é de doze 
meses. 

B) em geral, é mal tolerado. 
C) a hipotensão pode ocorrer em doses acima de 20 

mcg/dia. 
D) é indicado em pacientes com história de doença 

de Paget do osso. 
E) em uma grande percentagem de pacientes 

observam-se cãibras e tonturas. 

37. Em relação à infertilidade, qual das seguintes causas é 
a mais encontrada? 

A) Doenças da trompa. 
B) Disfunção ovulatória. 
C) Idiopática. 
D) Fatores masculinos. 
E) Fatores cervicais. 
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38. A presença de ginecomastia em marido de mulher com 
dificuldade para engravidar é sugestivo da presença 
de: 

A) síndrome de Noonan. 
B) sindrome de Klinefelter. 
C) prolactinoma. 
D) deficiência de 17β-hidroxidesidrogenase. 
E) etilismo. 

39. Responde como principal agente patogênico das 
bartolinites agudas: 

A) Gonococcus. 
B) Trichomonas. 
C) Haemophilus. 
D) Streptococcus. 
E) Staphylococcus. 

40. O uso prolongado de análogos do hormônio liberador 
de gonadotrofinas pode levar a: 

A) hipercortisolismo. 
B) hipotireoidismo. 
C) hiperandrogenismo. 
D) hiperestrogenismo. 
E) osteoporose. 

41. Paciente no curso de 28 semanas de gestação sofre 
acidente automobilístico e dá entrada na Emergência 
em choque hipovolêmico, dor abdominal intensa e 
ausculta fetal em declínio. Tem história de uma 
cesárea prévia há um ano. Não se evidenciam 
sangramentos pela vagina ou outros orifícios. A 
hipótese diagnóstica mais provável é:  

A) sofrimento fetal crônico. 
B) apendicite. 
C) rotura do baço. 
D) rotura uterina. 
E) placenta prévia. 

42. Paciente de 18 anos, no 15º dia de pós-parto 
transpelviano, com alta hospitalar do parto há 72 
horas,  GI PI, é trazida para a Emergência de casa, 
após ter apresentado dois episódios de convulsão. 
Segundo a genitora, a paciente teve um parto 
complicado, pois a bolsa das águas se rompeu 
precocemente e a filha demorou muito para parir. Ao 
exame: paciente apresenta confusão mental, PA=160 
x 110 mmHg, proteinúria de fita +++/4, em uso de 
metildopa de maneira irregular. Temperatura: 36,6ºC. 
O diagnóstico mais provável é: 

A) epilepsia. 
B) eclâmpsia pós-parto tardia. 
C) acidente vascular encefálico. 
D) encefalopatia hipertensiva. 
E) hipoglicemia. 

43. Das alterações secundárias que acometem o mioma 
uterino, qual é considerada a mais frequente? 

A) Hialina. 
B) Cística. 
C) Necrótica. 
D) Cálcica. 
E) Mixoide. 

44. A laparoscopia não tem indicação para o diagnóstico 
de: 

A) mioma subseroso do útero. 
B) ovários policísticos. 
C) endometriose pélvica. 
D) adenomiose. 
E) salpingite aguda. 

45. A presença da cor marrom no teste de Schiller em colos 
normais é decorrente da combinação do iodo com: 

A) ácido lático. 
B) ácido acético. 
C) bacilos acidófilos. 
D) DNA livre. 
E) glicogênio livre. 

46. A molécula de LH transmite sua mensagem hormonal 
ao interior da célula à custa da enzima: 

A) 21-hidroxilase. 
B) 3β-ol-desidrogenase. 
C) 3-hidroxilase. 
D) adenilciclase. 
E) ∆5-isomerase. 

47. Qual dos seguintes tumores ovarianos pode provocar 
quadro de puberdade precoce isossexual? 

A) Cistoadenoma seroso. 
B) Tumor das células da granulosa. 
C) Disgerminoma puro. 
D) Androblastoma. 
E) Tumor das células hilares. 

48. O teste de Richard-Collins positivo indica: 

A) lesão inflamatória intensa. 
B) carcinoma in situ. 
C) líquen escleroso. 
D) dermatoses. 
E) ponto suspeito de atipias celulares para realização 

de biopsia. 

49. Qual das seguintes drogas pode reduzir claramente a 
eficácia dos contraceptivos orais combinados? 

A) Doxiciclina. 
B) Ofloxacina. 
C) Ciprofloxacina. 
D) Rifampicina. 
E) Griseofulvina. 

50. Na associação com contraceptivos orais combinados, 
qual das seguintes drogas poderá ter sua dose 
aumentada para obter o efeito necessário? 

A) Acetaminofeno. 
B) Corticoide. 
C) Alprazolam. 
D) Imipramina. 
E) Dicumarol. 
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