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� Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
� Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito,
localizado em sua carteira, para futura conferência.
� Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

Aguarde a ordem do fiscal para abrir este caderno de questões.
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CONHECIMENTOS GERAIS

02. O comentário do último parágrafo é um argumento que
exemplifica a seguinte afirmação do texto:
(A) ... ele definiu o novo campo de estudos: “A engenharia de fabricar máquinas inteligentes”. (Primeiro
parágrafo)

Língua Portuguesa
Leia o texto, para responder às questões de números 01 a 09.

(B) Hoje, sabe-se que não passa de bobagem a mirabolante visão de um futuro de guerras fratricidas contra
nossas crias. (Segundo parágrafo)

Em 1956, John McCarthy, um cientista da computação do
Dartmouth College, então com menos de 30 anos, cunhou a
expressão inteligência artificial (IA). De forma simples como
os aros pesadões de seus óculos, ele definiu o novo campo
de estudos: “A engenharia de fabricar máquinas inteligentes”.
A ambição de criar robôs dotados de esperteza é anterior, remete aos mitos da Grécia antiga, tal qual o de Talo, o
gigante de bronze criado pelos deuses. Mas foi só a partir de
meados do século passado, com o trabalho de estudiosos
como McCarthy, que a chance de produzir androides começou a ser levada a sério. Rapidamente brotaram medos exagerados e possibilidades descabidas, refletidas na ficção em
obras da literatura. O exemplo mais evidente é o clássico Eu,
Robô, de Isaac Asimov – no qual se apresentaram as Três
Leis da Robótica, que controlariam a IA e, desrespeitadas,
gerariam monstros de ferro e alumínio nas veias. Hoje, sabe-se que não passa de bobagem a mirabolante visão de um
futuro de guerras fratricidas contra nossas crias.
A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de superar a capacidade mental humana, principalmente em tarefas
padronizadas e exatas, como nos cálculos financeiros ou na
promessa de carros sem motorista. Não há o conflito desenhado, a não ser no cinema. É cada um na sua. As máquinas
não param de evoluir, mas estritamente como máquinas. Os
humanos serão cada vez mais humanos, com fraquezas, inseguranças e imperfeições.
Pedir a um software capaz de pintar como Van Gogh que
cortasse a própria orelha deixaria os algoritmos tontos, perdidos, incapazes de entender o comando suicida.

(C) A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de superar a capacidade mental humana... (Terceiro parágrafo)
(D) As máquinas não param de evoluir, mas estritamente
como máquinas. (Terceiro parágrafo)
(E) A ambição de criar robôs dotados de esperteza é anterior, remete aos mitos da Grécia antiga... (Segundo
parágrafo)
03. Assinale a alternativa em que a palavra “então” está empregada com o sentido que tem na passagem – Em 1956,
John McCarthy, um cientista da computação do Dartmouth
College, então com menos de 30 anos, cunhou a expressão inteligência artificial (IA).
(A) Trabalha até muito tarde; então, precisa dormir um
pouco mais pela manhã.
(B) Começou a trabalhar quando a empresa foi criada e,
desde então, revelou-se um ótimo funcionário.
(C) Se as medidas de segurança forem rigorosamente
seguidas, então não teremos problemas com a fiscalização.
(D) Comenta-se que novas demissões serão anunciadas amanhã. E então? Será verdade?

(Felipe Vilic, Raquel Beer e Rita Loiola,
Cada um na sua. Veja, 22.07.2015, p. 78. Adaptado)

(E) Então, como é? Vamos ou não vamos fazer negócios
com essa empresa?

01. Segundo o texto, obras literárias de ficção, como Eu,
Robô, de Isaac Asimov,
(A) difundiram as descobertas da IA, levando ao público
uma perspectiva realista de abordagem da robótica.

04. Assinale a alternativa contendo sinônimos, respectivamente, das palavras destacadas em:
• Rapidamente brotaram medos exagerados e possibilidades descabidas, refletidas na ficção em obras da
literatura.
• A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de superar
a capacidade mental humana, principalmente em tarefas padronizadas e exatas...

(B) contribuíram para alavancar os estudos da ciência,
levando os pesquisadores a superar os limites da IA.
(C) pouco influenciaram as pesquisas sobre robôs, embora tais obras tenham estimulado a imaginação de
muitos cientistas.

(A) sem tamanho / normais

(D) conseguiram frear o avanço de guerras envolvendo
países que, em conjunto, formularam as Três Leis da
Robótica.

(B) enormes / excepcionais
(C) imprudentes / perfeitas

(E) criaram uma visão delirante acerca da robótica e da
IA, prevendo confrontos bélicos entre humanos e
robôs.

(D) despropositadas / estandardizadas
(E) desnecessárias / regradas
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08. Assinale a alternativa que reescreve o trecho destacado
em – Pedir a um software capaz de pintar como Van Gogh
que cortasse a própria orelha deixaria os algoritmos
tontos, perdidos, incapazes de entender o comando
suicida. – de acordo com a norma-padrão de emprego
do sinal indicativo de crase e de colocação de pronomes.

Para responder às questões de números 05 e 06, considere
a seguinte passagem:
A ambição de criar robôs dotados de esperteza é anterior, remete aos mitos da Grécia antiga, tal qual o de Talo,
o gigante de bronze criado pelos deuses. Mas foi só a partir
de meados do século passado, com o trabalho de estudiosos
como McCarthy, que a chance de produzir androides começou a ser levada a sério.

(A) ... que se dispusesse à mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria-os
tontos, perdidos e incapazes de obedecer a ordem
suicida.

05. Mantendo-se o sentido do texto, as expressões destacadas podem ser substituídas, respectivamente, por:

(B) ... que dispusesse-se a mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria-os
tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem
suicida.

(A) como / Todavia
(B) ainda que / Contanto que

(C) ... que se dispusesse à mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e os deixaria
tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem
suicida.

(C) como tal / Ora
(D) assim / Onde
(E) embora / Porém

(D) ... que dispusesse-se a mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixá-los-ia
tontos, perdidos e incapazes de obedecer a ordem
suicida.

06. A passagem – ... com o trabalho de estudiosos como
McCarthy... – expressa, no contexto, circunstância de
(A) companhia, com o sentido de “junto do trabalho de
estudiosos como McCarthy”.

(E) ... que se dispusesse a mutilação, cortando a própria
orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria eles
tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem
suicida.

(B) tempo, com o sentido de “ao longo do trabalho de
estudiosos como McCarthy”.
(C) causa, com o sentido de “graças ao trabalho de estudiosos como McCarthy”.

09. Assinale a alternativa em que a pontuação e o emprego
de pronomes e verbos estão de acordo com a norma-padrão.

(D) modo, com o sentido de “à maneira do trabalho de
estudiosos como McCarthy”.
(E) finalidade, com o sentido de “para o trabalho de estudiosos como McCarthy”.

(A) Sabe-se hoje, que: não passa de bobagem a mirabolante visão, onde se delineia um futuro de guerras,
fratricidas, contra até, nossas crias.

07. Assinale a alternativa em que, reescritas, as frases –
... a chance de produzir androides começou a ser levada
a sério. / Não há o conflito desenhado, a não ser no cinema. – têm concordância verbal e nominal de acordo com
a norma-padrão.

(B) Na concepção literária onde o objetivo não é científico, os robôs afiguram-se, a seres monstruosos compostos somente de: ferro e alumínio.
(C) A ideia de criar robôs não é recente; advêm da antiguidade grega, que os mitos dela (como o de Talo),
já haviam criado um gigante de bronze.

(A) As chances de se produzirem androides começou a
ser levada a sério. / Não haviam os conflitos desenhados, a não serem no cinema.

(D) Já perto de superar a capacidade, humana a IA evolue em tarefas padronizadas o qual é exemplo: o cálculo financeiro.

(B) As chances de se produzirem androides começaram
a ser levadas a sério. / Não havia os conflitos desenhados, a não ser no cinema.

(E) De McCarthy, cujo trabalho no campo da ciência da
computação foi pioneiro, proveio a famosa expressão “inteligência artificial”.

(C) As chances de se produzir androides começaram a
serem levado a sério. / Não havia os conflitos desenhados, a não serem no cinema.
(D) As chances de se produzirem androides começaram
a ser levado a sério. / Não haviam os conflitos desenhado, a não ser no cinema.
(E) As chances de se produzir androides começou a serem levados a sério. / Não havia os conflitos desenhado, a não ser no cinema.
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Política de Saúde

10. Para responder a esta questão, considere a tira.

11. Um agente comunitário de saúde identifica, em uma das
casas da região sob sua responsabilidade, uma família
que tem 2 adultos do sexo masculino, de mais de 40
anos, sedentários, obesos, hipertensos, com parentes
diretos diabéticos. Na família há uma mulher cujos dois
filhos pesaram 4 500 gramas ao nascer. A conduta adequada, nestes casos, deve ser:
(A) encaminhá-los a um hospital que tenha médicos
especialistas em diabetes, pois trata-se de pessoas
que devem fazer uso de medicação adequada.
(B) iniciar um processo de orientação e encaminhá-los
para a unidade básica de saúde.
(C) fornecer uma cartilha com orientações sobre riscos
cardiovasculares e doenças renais e encaminhá-los
a um ambulatório de especialidades.
(D) encaminhar os dois adultos do sexo masculino à unidade básica de saúde e orientar a mulher quanto a
medidas anticoncepcionais.

(André Dahmer, Malvados. Folha de S. Paulo, 21.07.2015)

O efeito de sentido de humor, na tira, deve-se

(E) encaminhar os dois adultos do sexo masculino ao
ambulatório de especialidades e a mulher para a unidade básica de saúde.

(A) à ambiguidade produzida no contexto pela fala do
último quadrinho.
(B) ao emprego em sentido figurado das palavras “produtividade” e “acabou”.

12. São critérios de encaminhamento para unidades de referência pacientes com

(C) à ideia de que o fim da produtividade é a razão do fim
do casamento.

(A) insuficiência cardíaca congestiva.

(D) ao emprego das palavras “trabalho” e “casamento”
em sentido próprio.

(B) dislipidemia.
(C) glicemia de jejum acima do nível recomendado.

(E) à declaração da impossibilidade de conciliar trabalho
e casamento no Facebook.

(D) pais hipertensos.
(E) história de óbito por doença cardiovascular na família.
13. A respeito do subsistema de acompanhamento durante o
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, assinale a
alternativa correta.
(A) O direito à presença de acompanhante durante o
parto é garantido na rede própria do SUS, sendo que
na rede conveniada há necessidade de autorização.
(B) Cada parturiente tem direito a até dois acompanhantes durante o trabalho de parto, parto e pós-parto
imediato.
(C) A parturiente tem o direito de indicar quem será o seu
acompanhante durante o trabalho de parto, parto e
pós-parto imediato.
(D) Um dos acompanhantes da parturiente necessariamente é o pai da criança para que o parto siga os
princípios do atendimento humanizado.
(E) A presença de acompanhante durante o parto deve
ser autorizada nos casos de parto cesárea.
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14. O coeficiente de mortalidade específica por neoplasias
malignas de uma determinada população

18. O modelo de vigilância em saúde caracteriza-se por
(A) ter formas de organização caracterizadas pelas ações
intersetoriais e rede de hospitais especializados.

(A) é independente das condições socioeconômicas
dessa população.

(B) focar suas ações nos modos de transmissão das
doenças infectocontagiosas e nos fatores de risco.

(B) tem pouca relação com a qualidade da assistência
prestada a essa população.

(C) contar com o médico sanitarista como o profissional
mais importante da equipe multidisciplinar.

(C) tem pouco uso no planejamento, gestão e avaliação
de políticas públicas concernentes a neoplasias malignas.

(D) ter como objeto os danos, riscos, necessidades e determinantes dos modos de vida e saúde (condições
de vida e trabalho).

(D) estima a prevalência dos diversos tipos de neoplasias nessa população.

(E) ter como formas centrais de organização campanhas
sanitárias, programas especiais, sistema de vigilância epidemiológica e sanitária.

(E) apresenta a concentração de tipos mais graves de
neoplasias nessa população.

19. A estratégia de saúde da família deve

15. Assinale a alternativa que contém doença ou agravo de
notificação compulsória imediata ao SUS.

(A) realizar cadastramento domiciliar e um diagnóstico
situacional para estabelecer os serviços de urgência
o mais rápido possível.

(A) Hanseníase.
(B) Silicose.

(B) atuar no território com ações dirigidas por um plano
diretor cuidadosamente elaborado pelo Ministério da
Saúde.

(C) Tuberculose.
(D) Acidente de trabalho grave, fatal ou em criança.

(C) ter caráter substitutivo da atenção básica tradicional
nos territórios em que as Equipes Saúde da Família
atuam.

(E) Esquistossomose.

(D) substituir a rede de atenção à saúde, que conta com
a atenção básica e especialidades de referência.

16. A Lei Orgânica do município de Poá
(A) veda a destinação de recursos públicos para os auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins
lucrativos.

(E) se valer dos meios de comunicação específicos do
SUS, que se baseiam principalmente em cartilhas.

(B) atribui ao SUS a prestação do atendimento médico
para a prática de aborto em quaisquer circunstâncias.

20. A esperança de vida aos 60 anos de idade
(A) expressa o número médio de anos de vida adicionais
que se esperaria para um sobrevivente, à idade de
60 anos.

(C) assegura acesso à educação e à informação dos
métodos adequados à regulamentação da fertilidade
apenas às pessoas maiores de idade.

(B) tem pouca ou nenhuma influência sobre os gastos
dos setores da Saúde, Previdência Social e Assistência Social.

(D) assegura assistência integral à mulher, nas diferentes fases de sua vida, tendo como meta o máximo de
dois filhos por casal.

(C) tem pouca utilidade na análise comparativa de mortalidade nessa faixa etária.

(E) assegura o acesso a quaisquer medicamentos de
alto custo.

(D) é bastante útil e fácil de se obter, pois, para ser calculada, dispensa informações precisas de óbitos
classificados por idade.

17. Com relação à vacina contra a hepatite B, é correto afirmar que

(E) tem como principal uso acompanhar a evolução do
ritmo de envelhecimento da população.

(A) deve ser administrada somente após os 3 meses de
vida.
(B) deve ser administrada ao nascer.
(C) deve preferencialmente ser administrada na vida
adulta.
(D) a idade limite para que seja administrada é 60 anos.
(E) é contraindicada para gestantes.
5
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Atualidades

24. Sete crianças e oito adultos que permaneciam como reféns por remanescentes do grupo guerrilheiro Sendero
Luminoso foram resgatados pelas Forças Armadas, que
na segunda-feira passada libertaram outros 26 menores,
informou o governo. As sete crianças foram encontradas
em um estado de saúde deplorável, com doenças na pele
e desnutrição. Elas receberam atendimento médico imediato, afirmou o vice-ministro da Defesa, Iván Vega. As
crianças têm idades entre 4 e 13 anos. Também foram
resgatados oito adultos, entre mulheres e idosos.

21. A equipe econômica diminuiu para R$ 8,747 bilhões –
0,15% do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas
produzidas no país) – a meta de superávit primário do setor público para este ano. O indicador mede a economia
de recursos para pagar os juros da dívida pública.
(EBC, 22 jul. 15. Disponível em: http://goo.gl/YdmYRr. Adaptado)

Essa diminuição ocorreu devido

(G1, 1 ago. 15. Disponível em: http://goo.gl/vkXqQm. Adaptado)

(A) à política de investimentos do governo, que levou a
um aumento de gastos públicos.

O resgate ocorreu
(A) no Peru.

(B) ao impacto no orçamento do reajuste de salários dos
servidores do Poder Judiciário aprovado pelo Congresso.

(B) na Venezuela.

(C) à queda na arrecadação federal provocada pela retração na economia.

(D) na Bolívia.

(C) na Colômbia.

(E) no Equador.

(D) ao custo que o reajuste das aposentadorias muito
acima da inflação terá para o governo.
(E) aos prejuízos causados pela valorização do real, que
amplia o endividamento público.
22. O movimento de Boicote, Desinvestimento e Sanções
contra Israel (BDS) pediu aos músicos brasileiros Caetano Veloso e Gilberto Gil para cancelarem o seu show em
Tel Aviv, em Israel, marcado para 28 de julho.

25. A China vai continuar comprando ações para estabilizar
seu mercado financeiro, minimizando o impacto das perdas, informou a agência estatal do país nesta segunda-feira (27 de julho), depois que a Bolsa de Xangai despencou mais de 8%, com a maior queda em oito anos. O
governo chinês continuará liberando recursos, informou a
agência estatal do país Xinhua, que citou o porta-voz da
Comissão de Valores Mobiliários da China.

(Folha.com, 10 mai. 15. Disponível em: http://goo.gl/Dhtqzg. Adaptado)

(G1, 27 jul. 15. Disponível em: http://goo.gl/ArJcrV. Adaptado)

O pedido se deu porque, para o movimento, realizar o
show significa

É correto identificar como uma das causas da queda
abrupta da Bolsa de Xangai

(A) aceitar a posse de inúmeras ogivas nucleares pelo
exército de Israel.

(A) o aquecimento recente da economia chinesa, insustentável do ponto de vista da infraestrutura energética.

(B) apoiar implicitamente a ocupação da Palestina por
israelenses.

(B) a espiral inflacionária à qual está submetida a economia chinesa, o que mina a confiança dos investidores.

(C) concordar com a política israelense de combate armado ao Estado Islâmico.

(C) a assinatura de um acordo comercial entre os EUA e
o Japão, que ameaça a hegemonia econômica chinesa na Ásia.

(D) legitimar as guerras que Israel travou contra o Líbano nos anos 1980 e 1990.
(E) consentir com a ameaça de ataque de Israel às instalações nucleares do Irã.

(D) o esgotamento das políticas de transferência de renda do governo chinês que vinham mantendo a economia aquecida.

23. A noite mais violenta do ano na Grande São Paulo deixou
ao menos 18 pessoas mortas e seis feridas, em um intervalo de aproximadamente três horas. Os crimes ocorreram na noite desta quinta-feira (13 de agosto), dentro de
um raio de 10 km.

(E) a alta da bolsa nos últimos meses, desconectada da
economia real que está em desaceleração.

(Folha.com, 14 ago. 15. Disponível em: http://goo.gl/X1l0RE. Adaptado)

Os crimes a que se refere o trecho ocorreram nas cidades de
(A) Taboão da Serra e Embu das Artes.
(B) Carapicuíba e Jandira.
(C) Suzano e Mogi das Cruzes.
(D) Guarulhos e Mairiporã.
(E) Osasco e Barueri.
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Noções de Informática

28. Em uma nova planilha do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, que acaba de ser aberta e ainda não
tem nenhuma formatação aplicada, um usuário digita o
número 1 na célula A1 e tecla Enter. Depois, deseja formatar a célula A1 com Estilo de Porcentagem clicando no
ícone % da Página Inicial, após selecionar a célula A1.

26. No MS-Windows 7, em sua configuração padrão, pode-se
utilizar um aplicativo acessório padrão que, entre outras
coisas, permite verificar o espaço em disco ocupado por
arquivos e pastas. Assinale a alternativa que apresenta o
nome desse aplicativo.
(A) Windows Explorer.

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula A1, após o usuário efetuar a formatação
descrita no enunciado.

(B) Gerenciador de Uso de Espaço.

(A) 0,01%
(B) 0,1%

(C) Monitor.

(C) 1%

(D) Media Center.

(D) 10%

(E) Calculadora.

(E) 100%
29. Observe a imagem a seguir, retirada do MS-PowerPoint
2010, em sua configuração padrão. As linhas tracejadas foram exibidas ao se clicar em um recurso da guia Exibição.

27. As imagens a seguir foram retiradas do MS-Word 2010,
em sua configuração padrão, e representam uma parte
de um documento em dois momentos distintos: antes e
depois da aplicação de um recurso de formatação de
parágrafo.

Esse recurso é denominado
(A) Régua.

Assinale a alternativa que contém o nome do recurso de
formatação aplicado.

(B) Linhas de Grade.

(A) Centralizar.

(C) Guias.

(B) Justificar.

(D) Escalas.

(C) Recuo.

(E) Zoom.

(D) Espaçamento.
30. Um usuário que pretende enviar por e-mail um arquivo
do MS-Word 2010 por meio do MS-Outlook 2010, em
sua configuração padrão, pode, na janela de edição do
e-mail, acionar o botão
, localizado
no grupo Incluir da guia Mensagem.

(E) Alinhamento.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna.
(A) Anexar Item
(B) Anexar Arquivo
(C) Inserir Item
(D) Inserir Arquivo
(E) Incluir Anexo
7
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

35. Secundípara com 40 anos apresentando queixas urinárias procurou seu médico que diagnosticou uma incontinência urinária mista. Esse diagnóstico contempla as
seguintes situações:

31. Em relação à infecção pela Chlamydia trachomatis, é correto afirmar que

(A) hipermobilidade do colo vesical e deficiência
esfincteriana.

(A) a infecção, na maior parte dos casos, é muito sintomática, atingindo predominantemente a porção distal
da vagina.

(B) urgência urinária + urgeincontinência.
(C) incontinência de esforço + incontinência de urgência.

(B) a sua infecção exerce fator protetor à infecção pelo
vírus da imunodeficiência humana.

(D) deficiência esfincteriana + incontinência de esforço.

(C) determina infecção tubária, que se constitui em causa de esterilidade conjugal.

(E) urgeincontinência + componente de deficiência esfincteriano.

(D) não é fator de risco para gestação ectópica.
36. Ao se proceder a uma laparotomia por câncer de ovário, constatou-se que o tumor acometia ambos ovários
com cápsulas íntegras, ausência de tumor na superfície
e citologia peritoneal negativa. Frente a esses achados,
é correto afirmar que o estadiamento é

(E) o colo do útero é poupado nessa infecção.
32. A candidíase vulvo-vaginal é entidade que se associa a
(A) conteúdo acinzentado fluido que macera e irrita a região vulvar.

(A) 1A.

(B) disúria, prurido e dispareunia.

(B) 1B.

(C) gestação, uso de DIU e diabetes.

(C) 1C.

(D) uso de antibióticos, anti-inflamatórios e vitaminas.

(D) 2A.

(E) atividade sexual, sendo considerada uma DST.

(E) 2B.
33. Mulher com 27 anos e ciclos menstruais a cada 60 dias
ou mais, geralmente indolores. Casada há 3 anos e nunca engravidou. Apresenta acne e hirsutismo. Em relação
ao quadro apresentado, é correto afirmar que as dosagens hormonais mais prováveis devem ser

37. Um casal procura o médico para fazer planejamento pré-concepcional, e tendo a esposa 39 anos, estão preocupados com a fertilidade dela. Um exame que pode estimar a reserva funcional ovariana é

(A) FSH    =    4UI/L; LH    =    10 UI/L; PRL    =    15 mcg/L e
Estradiol    =    4,0 ng/dL.

(A) dosagem de progesterona no 14o dia.
(B) dosagem de progesterona no 25o dia.

(B) FSH    =    5UI/L; LH    =    4 UI/L; PRL    =    60 mcg/L e
Estradiol    =    15 bg/dL.

(C) FSH no terceiro dia do ciclo.

(C) FSH    =    28UI/L; LH    =    10UI/L; PRL    =    65 mcg UI/L e
Estradiol de 60 ng/dL.

(D) LH no 14o dia do ciclo.

(D) FSH    =    38UI/L; LH    =    36 UI/L; PRL    =    8 mcg/L e
Estradiol    =    8 ng/dL.

(E) FSH e LH no meio do ciclo.

(E) FSH    =    22UI/L; LH    =    8 UI/L; PRL    =    20 mcg/L e
Estradiol    =    15 bg/dL.

38. Mulher com 28 anos tentando engravidar há 2 anos procura o especialista que identifica nos resultados dos exames uma dosagem de prolactina de 137 mg/dL. Frente a
esse achado, a conduta inicial do profissional deverá ser

34. Mulher com 31 anos estava em pesquisa de infertilidade
quando foi diagnosticada como portadora de endometriose. Optou-se por terapia com análogo GnRH. Frente a
essa terapêutica, é correto afirmar que um efeito adverso
esperado é

(A) prescrever carbegolina.
(B) prescrever bromoergocriptina.
(C) solicitar Rx de sela túrcica.

(A) o hipotireoidismo.

(D) mantê-la em observação sem tratamento, exceto se
estiver provocando galactorreia.

(B) a osteopenia.
(C) a galactorreia.

(E) prescrever medicamentos caso a mulher esteja em
amenorreia.

(D) a hiperglicemia.
(E) a acentuação da acne.
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43. Na síndrome de anovulação crônica ou síndrome dos
ovários policísticos, é correto afirmar que

39. Mulher com 51 anos de idade fez uma biópsia de mama
e está preocupada com a possibilidade de ser um carcinoma invasivo. O achado que maior risco apresenta para
desenvolver essa doença é:

(A) a dosagem das gonadotrofinas é exame primordial.

(A) hiperplasia ductal atípica.

(B) se deve dosar TSH e prolactina.

(B) ectasia ductal.

(C) a ultrassonografia transvaginal é elemento fundamental no diagnóstico.

(C) fibroadenoma.

(D) não há relação com resistência insulínica.

(D) adenose esclerosante.

(E) não se associa à síndrome metabólica.

(E) adenose não esclerosante.

44. A menopausa pode determinar osteoporose e, em relação a este fato, é correto afirmar que

40. Multípara com 40 anos procura o serviço de ginecologia
por apresentar metrorragia. Ao realizar ultrassonografia,
foi diagnosticado um mioma submucoso com 3 cm. Frente a esse quadro, a conduta é

(A) a perda de massa óssea se acentua na pré-menopausa e acomete mais a cortical.
(B) a reposição estrogênica diminui o risco de fraturas,
mas não previne a osteoporose.

(A) embolização.
(B) histerectomia.

(C) os progestagênios têm efeito benéfico na manutenção da massa óssea pós-menopáusica.

(C) histeroscopia cirúrgica.

(D) os moduladores seletivos dos receptores estrogênicos acentuam a perda óssea.

(D) laparoscopia.
(E) prescrição de análogo.

(E) os bifosfonatos são eficazes na prevenção e tratamento da osteoporose.

41. A terapia estrogênica no climatério é a forma mais eficaz
de se abolirem os sintomas que incomodam as mulheres.
Em relação a essa conduta, é correto afirmar que

45. Ao se receber laudo de mamografia, precisa-se conhecer a classificação mamográfica BI-RADS. Em relação a
esse critério, é correto afirmar que

(A) é passível de se usar em mulheres com câncer de
mama já operadas.

(A) categoria 0 – é quando a qualidade técnica da mamografia não ficou boa, devendo repetir.

(B) portadoras de doença cardiovascular beneficiam-se
dela e indica-se essa terapêutica.

(B) categoria 3 – achados não malignos com risco de
malignidade de 30%.

(C) portadoras de doença hepática em atividade deverão usar formulação transdérmica.

(C) categoria 4 – achados malignos.

(D) portadoras de diabetes compensado se beneficiam
dessa terapêutica.

(D) categoria 3 – achados benignos com risco de malignidade de 2%.

(E) aumenta o risco de desenvolverem câncer colon-retal.

(E) categoria 4 – achados suspeitos com risco de malignidade de 3 a 94%.

42. Em relação a amenorreia, é correto afirmar que

46. Em relação à ectasia ductal, é correto afirmar que

(A) mulheres que perderam muito peso ou que fazem
muito exercício físico poderão apresentá-la com FSH
elevado.

(A) provoca derrame papilar geralmente uni-ductal.
(B) o derrame pode adquirir cores do verde ao marrom.

(B) é primária em casos de tumor ovariano.

(C) acomete mulheres na faixa dos 30-40 anos.

(C) em caso de Síndrome de Asherman, a prolactina estará elevada.

(D) o diagnóstico é claro à mamografia.
(E) o tratamento é sempre cirúrgico, com ressecção da
área.

(D) nos casos de anovulação crônica, o FSH estará baixo ou normal.
(E) nos casos de falência ovariana, o FSH estará baixo
ou normal.
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51. Gestante I gesta que sempre foi normotensa e com 36 semanas apresenta PA de 160 x 110 mmHg, edemaciada,
com urina que está espumando, sem outras queixas. Frente a essas informações, pode-se concluir que se trata de

47. Quando se identifica infecção pelo HPV em uma mulher,
este deve ser identificado em função do risco potencial
de oncogenicidade. Em relação ao grupo, é correto afirmar que os tipos
(A) 16 e 6 são de alto risco.

(A) iminência de eclâmpsia.

(B) 18 e 31 são de alto risco.

(B) hipertensão crônica.

(C) 11 e 18 são de baixo risco.

(C) pré-eclâmpsia grave.

(D) 6 e 30 são de alto risco.

(D) pré-eclâmpsia leve.

(E) 16 e 18 são de baixo risco.

(E) infecção urinária.
52. Assinale a alternativa que identifica uma gestante que já
teve 4 partos, sendo uma cesárea e 3 partos fórcipes, e
que teve 1 ectópica também.

48. No mecanismo de parto, diz-se que o assinclitismo
(A) anterior é quando a sutura sagital está mais anteriorizada na bacia.

(A) V gesta; IV para.

(B) posterior é quando o parietal posterior está mais descido do que o anterior.

(B) IV gesta; IV para.
(C) VI gesta; V para.

(C) posterior é quando a sutura sagital está mais próxima do sacro.

(D) IV gesta; V para.
(E) VI gesta; IV para.

(D) anterior é quando a sutura sagital está mais próxima
do púbis.
(E) posterior é quando o parietal posterior está mais próximo do púbis.

53. Uma gestante Rh negativo, marido Rh positivo, com um
abortamento anterior, questiona com seu médico a conduta a respeito do seu caso. É correta a afirmação:
(A) deverá fazer um teste de Coombs indireto para saber
se está sensibilizada.

49. No mecanismo do parto, é correto afirmar que
(A) feto em apresentação defletida de segundo grau, se
não for persistente, poderá evoluir para nascer de
parto vaginal.

(B) deverá receber profilaxia com imunoglobulina anti-Rh no primeiro trimestre.
(C) se estiver sensibilizada, deverá fazer seguimento
com Coombs indireto e, se aumentar, administrar
imunoglobulina.

(B) feto em apresentação defletida de terceiro grau posterior persistente poderá nascer por parto via vaginal.
(C) o desprendimento do feto em uma apresentação cefálica fletida deverá ser por movimento de flexão.

(D) deverá antecipar o parto pela incompatibilidade Rh.
(E) deverá fazer seguimento periódico com doppler da
artéria cerebral média, independentemente dos resultados do Coombs.

(D) o desprendimento do feto em uma apresentação cefálica defletida deverá ser inicialmente por um movimento de deflexão.
(E) a rotação externa visa locar o diâmetro bisacromial
no diâmetro transverso do estreito inferior.

54. O puerpério imediato é um momento fundamental na
segurança da parturiente, sendo que ao final do parto
considera-se o quarto período, que nada mais é do que o
puerpério imediato e, pelas suas possíveis repercussões,
pertence ao parto e ao puerpério. Quanto a esse período,
é correto afirmar que

50. Gestante V gesta IV para, com sobrepeso, e recém-nascido anterior, com mais de 4 000 g, apresenta glicemias de
jejum no terceiro trimestre de 127 e 130, em duas oportunidades. Frente a esses dados, é correto afirmar que

(A) os riscos de hemorragia pós-parto estão aumentados quando a parturiente é primigesta.

(A) é de alto risco para diabetes gestacional, devendo
fazer teste de sobrecarga a glicose com 75 g.

(B) os riscos de hemorragia pós-parto estão aumentados
quando a parturiente tem trabalho de parto prolongado.

(B) é de alto risco para diabetes gestacional, devendo
fazer teste de sobrecarga a glicose com 100 g.

(C) as medidas preventivas impõem a administração sistemática de ocitocina IV em todos os partos.

(C) se apresentar glicemias pós-prandiais de 1hora maiores que 140 mg % deverá receber antidiabéticos orais.

(D) hoje, a prescrição de misoprostol no pós-parto é a
nova rotina contra a hemorragia pós-parto.

(D) deve fazer dieta, atividade física, se puder, e se mantiver essas glicemias em jejum, deverá receber insulina.

(E) na gemelidade, na rotura prematura de membranas
e no parto de feto macrossômico, deve-se manter
veia com ocitocina ligada pelo risco de atonia.

(E) deverá fazer teste de 50 g e, se alterado, fazer a curva glicêmica.
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55. No nosso meio, está contraindicado o aleitamento materno nas seguintes condições:

59. A rotura prematura de membranas ovulares (RPMO)
impõe condutas bem definidas para não se aumentar a
morbidade materna e fetal. É correto afirmar que

(A) portadora de HIV.

(A) na RPMO pré-termo, a avaliação digital do colo é
fundamental para se prognosticar a evolução do trabalho de parto.

(B) portadora de hipertireoidismo em tratamento.
(C) lactante em uso de medicações para depressão.

(B) nos casos de gestação de termo, a conduta expectante é a melhor, evitando-se as induções que terminam não tendo sucesso, desde que se administre
antibiótico após seis horas da rotura.

(D) lactantes diabéticas.
(E) lactantes com sinais flogísticos nos mamilos.

(C) a conduta expectante em casos de RPMO pré-termo
impõe monitoração clínica e laboratorial de infecção.

56. Gestante realizou sorologias no primeiro trimestre e vieram negativas. Na repetição do terceiro trimestre revelou
VDRL 1/32. Frente a esse resultado, é correto afirmar que

(D) a administração de antibiótico nos casos de RPMO
pré-termo visa à profilaxia de infecção neonatal pelo
estreptococos do grupo B.

(A) pode ser falso positivo, devendo-se pedir FTA-Abs e
retornar para uma próxima consulta a fim de avaliar.

(E) o corticoide para acelerar a maturidade pulmonar
somente deve ser administrado até 37 semanas.

(B) deve ser tratada com penicilina benzatina imediatamente.
(C) se for alérgica a penicilina, deverá ser prescrita doxacilina.

60. Em relação à gemelidade, é correto afirmar que
(A) tem aumentado sua incidência pelo tratamento dos
casos de infertilidade, sendo decorrente de um maior
aumento das monozigóticas.

(D) em face do resultado do exame, deverá ser agendado o parto por via alta com 38 semanas.
(E) deverá ser chamado o companheiro para comparecer na próxima consulta a fim de serem solicitados
os exames para ele e, se vierem positivos, deverá
ser tratado também.

(B) as dizigóticas mantêm sua proporção histórica de
1:200 partos.
(C) a caracterização de síndrome de transfusão feto-fetal implica em gestação monocoriônica.
(D) os fetos divergentes somente aparecem em gestações monozigóticas.

57. A infecção neonatal pelo estreptococos do grupo (EGB)
tem preocupado os obstetras. Em relação a essa profilaxia, é correto afirmar que

(E) as gestações monozigóticas sempre são monocoriônicas, monoamnióticas.

(A) se deve coletar amostra para pesquisa do EGB no
pré-natal, com 35 semanas, e, se positiva, tratar.
(B) se no dia do parto não se tiver o resultado da pesquisa do EGB, deverá ser feita profilaxia em todos os
casos não conhecidos.
(C) se no dia do parto se tiver a informação de ser a parturiente portadora de EGB ou pertencer ao grupo de
risco, deverá ser feita a profilaxia intra-parto.
(D) se aceitam como grupo de risco gestantes primigestas, casos de rotura de membranas há mais de 6
horas, trabalho de parto prematuro, RN anterior acometido e parturiente com febre.
(E) a profilaxia deve ser feita preferentemente com
ceftriaxona, e a segunda escolha, com penicilina.
58. São indicações absolutas de cesárea:
(A) pélvico em primigesta.
(B) desproporção céfalo-pélvica.
(C) distócia funcional.
(D) feto GIG.
(E) distócia de rotação.
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