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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 Brasil vive guerra não declarada em que jovens, entre 15 e 19 

anos, somam 53% das 59.627 vítimas de homicídios em 2014. 

O total equivale a mais de 10% das pessoas mortas no mundo, e 

coloca o país na liderança em assassinatos. Os números foram 

revelados pelo Atlas da Violência 2016, elaborado pelo Ipea e 

pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lançado na 

semana passada. O estudo tem como base os dados do Sistema 

de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério do 

Saúde. 

A taxa de homicídios no país chega a 29,1 em 100 mil 

habitantes - a maior registrada em relação a 50 mil e 53 mil 

mortes ocorridas em 2008 e 2011, respectivamente. Mas chama 

a atenção o elevado índice de mortalidade dos jovens, que 

implica em danos ao processo de desenvolvimento econômico e 

social, levando em conta a perda de indivíduos aptos ou 

inseridos no setor produtivo. 

Entre os fatores que propiciam o aumento de homicídios, o 

estudo destaca a proliferação de armas de fogo. Em 2014, 

44.861 pessoas foram mortas por artefatos bélicos, o que 

representa 76,1% do total dos assassinatos. A projeção é de que 

esse número seria ainda mais elevado não fossem as medidas 

inibidoras do comércio e porte de armas expressas no Estatuto 

do Desarmamento, em vigor desde dezembro de 2003. O 

resultado aquém do esperado com a aplicação da lei pode ser 

atribuído à expansão do comércio de drogas ilícitas e ao crime 

organizado, o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes que contribuem para o aumento da 

violência no país. 

O estudo aponta o aumento de 18,2% na taxa de homicídio de 

negros entre 2004 e 2014, quando o mesmo indicador em 

relação aos não negros caiu 14,6%. Houve expansão da 

violência letal contra as mulheres, que cresceu 11,6% entre 

2004 e 2014. O poder público, segundo o estudo, enfrenta 

dificuldades para conter o problema. Ressalva que o aumento 

não significa fracasso da Lei Maria da Penha nem das políticas 

de prevenção à violência doméstica. 

O Atlas da Violência 2016 mostra que o Brasil necessita rever 

as políticas públicas de combate à criminalidade e todas as 

outras formas de agressão que resultam na morte de brasileiros. 

(http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2

016/03/28/interna_politica,635075/editorial-medidas-

indispensaveis-em-defesa-da-vida.shtml) 

 

1- É a única afirmação verdadeira com base no texto a de que: 

 

A. Após o poder público reconhecer que há uma guerra em 

curso no Brasil, resolveu-se modificar as políticas 

públicas que regem esse tipo de estado no país a fim de 

combatê-lo. 

B. De acordo com o Atlas da Violência em 2016, a falta de 

pessoas qualificadas para o mercado de trabalho é 

consequência direta da alta taxa de assassinatos por 

armas de fogo entre os jovens brasileiros. 

C. A pesquisa realizada pelo IPEA também faz uma 

projeção da relação oposta entre o que determina o 

Estatuto do Desarmamento e o aumento substancial de 

jovens armados no Brasil, sendo ele a causa maior desse 

problema. 

D. A taxa de mortos por armas de fogo entre jovens negros 

chama a atenção principalmente quando comparada à de 

jovens não negros que sofreu queda em vez de 

acréscimo. 

E. Apesar da Lei Maria da Penha ter bastante aplicabilidade 

no país, as mulheres ainda são as maiores vítimas da 

violência no Brasil, por serem jovens e negras. 

 

2- Analisando e considerando as estratégias argumentativas 

do texto, é correto afirmar que: 

 

A. Em ―O Atlas da Violência 2016 mostra que o Brasil 

necessita rever as políticas públicas de combate à 

criminalidade‖, a argumentação é introduzida por uma 

expressão modalizadora que apresenta o ponto de vista 

do autor. 

B. No trecho ― O total equivale a mais de 10% das pessoas 

mortas no mundo, e coloca o país na liderança em 

assassinatos.‖, o autor se vale da estratégia da 

explicitação, por meio da qual ele procura tornar pública 

uma informação por ele apurada. 

C. No período ―Entre os fatores que propiciam o aumento de 

homicídios, o estudo destaca a proliferação de armas de 

fogo.‖, há um caso de enumeração de informações até 

então supostas pelo público em geral. 

D. No trecho ―Em 2014, 44.861 pessoas foram mortas por 

artefatos bélicos, o que representa 76,1% do total dos 

assassinatos.‖, o autor contrapõe um fato conhecido a um 

dado estatístico para conferir-lhe verossimilhança. 

E. Em ―o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes que contribuem para o aumento da 

violência no país.‖, o autor vale-se de um fato histórico 

irrefutável para sustentar sua argumentação. 

 

3- Em qual das alternativas há uma relação de causa e 

consequência: 

 

A. ―Os números foram revelados pelo Atlas da Violência 

2016 / elaborado pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, lançado na semana passada.‖ 

B. ―Mas chama a atenção o elevado índice de mortalidade 

dos jovens \ que implica em danos ao processo de 

desenvolvimento econômico e social‖ 

C. ―O estudo aponta o aumento de 18,2% na taxa de 

homicídio de negros entre 2004 e 2014 \ Houve expansão 

da violência letal contra as mulheres, que cresceu 11,6% 

entre 2004 e 2014.‖ 

D. ―Ressalva que o aumento não significa fracasso da Lei 

Maria da Penha \ nem das políticas de prevenção à 

violência doméstica.‖ 

E.  ―o que sugere a revisão das políticas destinadas ao 

combate dessas fontes \ que contribuem para o aumento 

da violência no país.‖ 

 

4- Em qual dos trechos abaixo todas as palavras e expressões 

estão escritas de acordo com as normas ortográficas da 

língua. 

 

A.  ―Tudo o que nos é útil pode ser obtido por pouco 

dinheiro. Só o supérfluo é caro.‖ Alex Munthe 
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B. Parece pretencioso o uso do "eu"; no entanto quem a 

emprega traduz impressões recebidas, não emite 

sentenças, mas quem se veda o uso do "eu", constitui-se 

forçosamente num oráculo.  

JOAQUIM NABUCO 

C. ―Nada é para sempre, dizemos, mas há momentos que 

parecem ficar suspensos, pairando sobre o fluir 

inezorável do tempo.‖  

JOSÉ SARAMAGO 

D. ―Todo pensamento é uma excessão da regra geral, que é 

não pensar.‖  

PAUL VALÉRY 

E. ―Um subsídio de grandes dimensões pode permanecer 

oculto ou ileso durante muitos anos quando a hipocrisia 

conceitual é trabalhada com competência pelos 

beneficiados.‖  

GUSTAVO FRANCO 

 

 
5- Qual a função da linguagem predominante na tirinha 

acima: 

 

A. Apelativa 

B. Conativa 

C. Metalinguística 

D. Referencial 

E. Poética 

 

 

 

―A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do 

engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras: 

Superfícies, tênis, um copo de água. 

A água, o vento, a claridade, de um lado o rio, no alto 

as nuvens, situavam na natureza o edifício crescendo 

de suas forças simples.‖ 

(João Cabral de Melo Neto. O Engenheiro.) 

 

6- São palavras de classes gramaticais diferentes: 

 

A. Luz – engenheiro 

B. Livre – simples 

C. Sonho – sonha 

D. Superfícies – natureza 

E. Situavam – crescendo 

 

7- No trecho ―A água, o vento, a claridade,‖, o autor 

empregou o recurso da: 

 

A. Gradação 

B. Enumeração 

C. Adjetivação 

D. Nominalização 

E. Oralização 

 

 

Um pomar 
 

     O tempo era elástico como um bodoque feito da mais tenra 

borracha negra ou como o fole de uma sanfona chorando nas 

madrugadas de baile. Havia o tempo gelado à beira do fogo e o 

tempo das águas refrescantes com cheiro de terra. Havia o 

tempo de tomar mate à sombra vasta dos cinamomos ou dos 

umbus frondosos e o tempo sereno de olhar o horizonte em 

busca de sinais de chuva na Banda Oriental. 

     – Vem água. Se armando lá pros lados do Uruguai. 

Havia o tempo de olhar as barras vermelhas do poente e o 

tempo de contemplar as barras alaranjadas do amanhecer. 

Havia o tempo de inspirar o cheiro de mato e o tempo de afagar 

as crinas dos cavalos sem pressa de montar. Havia o tempo de 

ouvir uma história com muitas reviravoltas e o tempo de 

silenciar longamente antes de dar uma resposta qualquer. Havia 

o tempo de sorver. Foi isso que se perdeu? 

 

(Juremir Machado da Silva. In: 

http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=

cronica) 

 

8- No texto, o autor: 

 

A. É saudosista, mas sem nenhum desejo de voltar ao 

passado. 

B. Cria uma realidade utópica para suportar as mazelas da 

modernidade. 

C. Demonstra padecer de um sentimento de nostalgia de 

uma realidade pessoal que já não é mais possível. 

D. É díspare ao padecer de um sentimento passadista, mas 

se sentir feliz no presente. 

E. Estabelece uma dialética doentia entre o ontem e o hoje 

sem que se faça entender pelo leitor mais atento. 

 

9- Assinale a alternativa correta: 

 

A. O verbo ‗haver‘ é empregado repetidas vezes no 

sentido de ‗existir‘. 

B. Mesmo sendo convencionalmente impessoal, podemos 

identificar o sujeito em pelo menos duas ocorrências do 

verbo ‗haver‘ no texto. 

C. O verbo ‗haver‘ só pode ser considerado impessoal se 

empregado no sentido de ‗ser‘. 

D. Ao não se referir a nenhuma pessoa, o verbo ‗haver‘ 

não é adequado em textos autobiográficos. 

E. O verbo ‗haver‘ impessoal é obrigatoriamente 

empregado na terceira pessoa do plural. 

 

 

http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/joaquim-nabuco-1/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/jose-saramago/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/paul-valery/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/gustavo-henrique-de-barroso-franco/
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=cronica
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?tag=cronica
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10- Em qual dos trechos foi empregada uma linguagem 

conotativa: 

 

A. ―era elástico como um bodoque feito da mais tenra 

borracha‖ 

B. ―Foi isso que se perdeu?‖ 

C. ―antes de dar uma resposta qualquer‖ 

D. ―uma sanfona chorando nas madrugadas de baile‖ 

E. ―em busca de sinais de chuva na Banda Oriental‖ 

 

11- No período ―Foi isso que se perdeu?‖, a oração sublinhada 

tem função de: 

 

A. Sujeito 

B. Complemento nominal 

C. Advérbio 

D. Adjetivo 

E. Pronome 

 

12- ―Havia o tempo de inspirar o cheiro de mato‖ 

Em qual das alternativas o verbo ‗inspirar‘ tem o mesmo 

sentido que no trecho do texto? 

 

A. ―Você inspira os sons e os deixa jorrar para o corpo com 

a expiração — por assim dizer, os deixa esmorecer no 

corpo, e enquanto eles esmorecem.‖ Rudjiger Ralhke 

B. ―Miguel Anjo inspirou-se na fé para delinear o seu 

majestoso quadro do — Juízo final‖ Antônio da Cruz 

Cordeiro 

C. ―O inferno inspirou-lhe. Entra na cozinha; ordena ao 

cozinheiro que lhe guise o coração‖ Camilo Castelo 

Branco 

D. ―São Paulo não inspira amor à primeira vista, mas aos 

poucos se começa a perceber seus encantos e termina-se 

por gostar dela.‖ Júlio Valim 

E. ―Assim, pois, ainda que se inspire nos métodos de estudo 

das matrizes externas, estes certamente não podem ser 

definitivos.‖ José Aderaldo Castello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- Sobre o emprego da vírgula no texto: 

 

A. Após a conjunção ‗e‘ é obrigatória. 

B. Em ‗então‘ foi empregada pela regra que rege a vírgula 

após os adjuntos adverbiais curtos. 

C. Em ‗até breve, até logo, até já‘ foi empregada para 

separar termos de mesma função sintática numa 

enumeração. 

D. ‗que é pra isso que esse troço serve‘ ficou entre vírgulas 

porque é aposto e deve ser isolado. 

E. Antes de ‗afinal‘ a vírgula não é facultativa. 

 

14- Em ‗divirtam-se‘ verifica-se o emprego do pronome 

enclítico. O mesmo deveria ter ocorrido em qual das 

alternativas abaixo de modo que a norma padrão da língua 

fosse obedecida? 

 

A. O presidente apareceu lhes avisando sobre as votações.  

B. Aqui se vive em paz e harmonia. 

C. Comprarei o carro se me for útil, mas duvido. 

D. Ou sai, ou se dá mal. 

E. Me alcança essa bolsa? 

 

15- Em ―Mas divirtam-se, que é pra isso que esse troço serve, 

afinal‖, o ‗que‘ estabelece com a oração anterior a relação 

de: 

 

A. Alternância 

B. Explicação 

C. Consecução  

D. Conclusão  

E. Causa 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – O  Fuzeon é uma droga que combate o HIV, pois em vez 

dela agir sobre as células infectadas ela modifica o vírus 

impedindo sua entrada na célula. A ação desta droga consiste 

em: 

 

A. Alterar o DNA do vírus provocando mutação. 

B. Alterar a proteína que o vírus utiliza para se encaixar 

na membrana da célula. 

C. Dificultar a locomoção do vírus dentro do organismo. 

D. Modifica o metabolismo viral, causando modificações 

nas proteínas produzidas em seu interior. 

E. Retira a cápsula de proteína que recobre o vírus. 

 

17 – A avaliação clínica e exames subsidiários utilizados na 

identificação da síndrome dos ovários policísticos em 

adolescentes caracteriza-se por, EXCETO: 

 

A. Hirsutismo. 

B. Obesidade periférica. 

C. Acne. 

D. Alopecia. 

E. Acantose nigricans. 

 

18 – Caracteriza a sintomatologia do estágio inicial da AIDS: 

 

A. Linfadenopia. 

B. Herpes Zoster. 

C. Displasia cervical. 

D. Neuropatia periférica. 

E. Candidíase oral e vaginal. 
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19 – Consiste em, após a laparotimia, realizar trações cirúrgica 

do corpo e fundo uterinos. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Manobra de Taxe. 

B. Manobra de Huntington. 

C. Manobra de Epley. 

D. Manobra de Ritgen. 

E. Manobra de Sellick. 

 

20 – São fatores que condicionam a Doença Hemolítica 

Perinatal, EXCETO: 

 

A. Binômio: mãe Rh-negativo (cde) – pai Rh (D)-

positivo. 

B. Genótipo Rh-Hr materno. 

C. Permeabilidade placentária e sensibilidade materna à 

imunização. 

D. Numero de gestações. 

E. Aborto e curetagens anteriores. 

 

21 – São causas obstétricas mais comuns da Hemorragias do 3º 

Trimestre, EXCETO: 

 

A. Descolamento prematuro da placenta. 

B. Placenta prévia. 

C. Dilatação istmocervical. 

D. Ruptura do seio marginal. 

E. Ruptura de vasa prévia. 

 

22 – Quanto à dor mamária é INCORRETO afirmar: 

 

A. A dor mamária pode ser diferenciada em mastalgia 

cíclica (piora durante o período menstrual) ou não-

cíclica (piora pouco antes do período menstrual). 

B. A dor cíclica frequentemente é bilateral, usualmente 

mais severa nos quadrantes superiores externos da 

mama, e pode ser referida à face medial da parte 

superior do braço. 

C. A dor não-cíclica pode ser causada por dor mamária 

verdadeira ou dor na parede torácica localizada sobre 

as cartilagens costais. 

D. A dor mamária é mais comum em mulheres de 30 a 50 

anos. 

E. A dor cíclica melhora espontaneamente dentro de três 

meses do seu início em algumas mulheres, porém, na 

maioria, tende a recidivar e remitir e a dor não-cíclica 

responde mal ao tratamento, mas pode melhorar 

espontaneamente em alguns casos. 

 

23 – Refere-se ao tratamento do abortamento infectado: 

 

A. Antibioticoterapia de largo espectro com anaerobicida 

(Clindamicina 800- 900mg EV 8/8hs ou Metronidazol 

0,5 – 1g de 6/6hs EV) associado a um aminoglicosídeo 

Gentamicina 1,5mg/Kg de peso EV 8/8hs. 

B. Antibioticoterapia de largo espectro com aerobicida 

(Clindamicina 600- 800mg EV 8/8hs ou Metronidazol 

0,5 – 1g de 6/6hs EV) associado a um aminoglicosídeo 

Gentamicina 1,5mg/Kg de peso EV 8/8hs. 

C. Antibioticoterapia de largo espectro com aerobicida 

(Clindamicina 800- 900mg EV 8/8hs ou Metronidazol 

0,5 – 1g de 6/6hs EV) associado a um aminoglicosídeo 

Gentamicina 1,5mg/Kg de peso EV 8/8hs. 

D. Antibioticoterapia de largo espectro com anaerobicida 

(Clindamicina 800- 900mg EV 12/12hs ou 

Metronidazol 0,5 – 1g de 8/8hs EV) associado a um 

aminoglicosídeo Gentamicina 1,5mg/Kg de peso EV 

8/8hs. 

E. Antibioticoterapia de largo espectro com anaerobicida 

(Clindamicina 800- 900mg EV 8/8hs ou Metronidazol 

1,0 – 2,0g de 8/8hs EV) associado a um 

aminoglicosídeo Gentamicina 1,5mg/Kg de peso EV 

8/8hs. 

 

24 – Quanto a Mola Invasora ou corioadenoma destruens é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. É a Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) que 

invade a parede uterina e produz metástases à 

distância, embora mantendo  histologicamente sua 

estrutura vilositária. 

B. Seu quadro clínico é de evolução lenta, com episódios 

de metrorragias,  subinvolução uterina e infecções. 

C. Curetagens repetidas não coibem o sangramento e nem 

negativam os teores de hCG. 

D. A USG e o doppler em especial dão imagens 

altamente  sugestíveis de invasão miometrial. 

E. O diagnóstico é feito no seguimento pós molar, exame 

clínico, dosagem hCG, e USG com doppler-colorido  

(fluxo colorido exuberante após esvaziamento molar). 

 

25 - O Código de Ética Médica; Capítulo V – NÃO afirma que 

da Relação com pacientes e familiares, é vedado ao médico: 

 

A. Desrespeitar o direito do paciente ou de seu 

representante legal de decidir livremente sobre a 

execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, 

mesmo em caso de iminente risco de morte. 

B. Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o 

prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, 

salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar 

dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu 

representante legal. 

C. Opor-se à realização de junta médica ou segunda 

opinião solicitada pelo paciente ou por seu 

representante legal. 

D. Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste 

ou de seu representante legal. 

E. Desrespeitar o direito do paciente de decidir 

livremente sobre método contraceptivo, devendo 

sempre esclarecê-lo sobre indicação, segurança, 

reversibilidade e  risco de cada método. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Manobra_de_Epley
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manobra_de_Ritgen
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manobra_de_Sellick


PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2016 

  

 

SUPERIOR – 12 – MÉDICO GINECOLOGISTA/COLPOSCOPISTA 

Página 5 

26 – É um decapeptídeo produzido predominantemente ao nível 

do núcleo arqueado e na área pré-óptica do hipotálamo, sendo 

posteriormente transportada até à eminência mediana e 

armazenada em  grânulos de secreção.  

 

Esta é a definição de: 

 

A. FSH. 

B. LH. 

C. LHRH. 

D. GnRH. 

E. 17-β-estradiol (E2) . 

 

27 – O ciclo ovárico divide-se, fisiologicamente, em 3 fases 

sequenciais, fase folicular, ovulatória e luteínica. Esta última 

dura aproximadamente:  

 

A. Entre 9 e 23 dias.  

B. Entre 1 a 3 dias.  

C. 8 dias. 

D. 13 dias. 

E. 20 dias. 

 

28 – São fatores de risco principais da Neoplasia intraepitelial 

(NIC), EXCETO: 

 

A. História de doença sexualmente transmitida (como 

Chlamydia trachomatis e herpes simplex vírus). 

B. Multiparidade. 

C. Imunossupressão. 

D. Tabagismo. 

E. História prévia de displasia escamosa da vulva ou 

vagina 

 

29 – Nos Estágios do Câncer e Estadiamento FIGO, qual o 

estágio onde o câncer pode ser visualizado, mas não é maior do 

que 4 cm, nem se disseminou para os linfonodos (N0) ou locais 

distantes (M0)? 

 

A. Estágio IA (T1a, N0, M0). 

B. Estágio IA1 (T1a1, N0, M0). 

C. Estágio IB (T1b, N0, M0). 

D. Estágio IB1 (T1b1, N0, M0). 

E. Estágio IB2 (T1b2, N0, M0). 

 

30 – ―O ponto de maior prolapso está a mais de 1 cm  para fora 

do hímen, porém sem ocorrer eversão total.‖ 

 

Esta é a definição de que estádio do prolapso genital? 

 

A. Estágio I. 

B. Estágio II. 

C. Estágio III. 

D. Estágio IV. 

E. Estágio V. 

 

 

 

 

 

31 – A Nidação ocorre 5 a 7 dias após a fecundação, onde a 

célula resultante da união do óvulo com o espermatozóide 

desce em direção ao útero e encontra-se em estágio de  

Blastocisto, este embrião deve apresentar-se com: 

 

A. Até 32 células. 

B. 32 a 64 células. 

C. Até 64 células. 

D. Mais de 64 células. 

E. Mais de 88 células. 

 

32 – Quanto à ética e tocoginecologia, é INCORRETO afirmar: 

 

A. A composição da equipe cirúrgica em tocoginecologia 

é de responsabilidade direta do cirurgião responsável 

ou titular. 

B. A paciente tem direito aos seus exames subsidiários, 

mesmo se realizados em consultório, ambulatório ou 

hospital, de qualquer natureza, seja filantrópica, 

particular, pública ou de ensino (exames laboratoriais, 

ultra-sonografia, cardiotocografia, radiografia, 

histeroscopia, tomografia e outros). 

C. Eventuais exames realizados em outros laboratórios ou 

clínicas devem ser anotados no prontuário da paciente 

e devolvidos à mesma. Não devem ser retidos, uma 

vez que ela pode desejar consultar outro facultativo.  

D. No caso de procedimentos diagnósticos e terapêuticos 

invasivos, deve ser informada sobre a necessidade ou 

não de anestesia, o tipo de anestesia a ser 

administrada, o instrumental a ser utilizado, as partes 

do corpo afetadas, os efeitos colaterais, os riscos e as 

conseqüências indesejáveis, a duração esperada do 

procedimento, os exames e as condutas a que será 

submetida, a finalidade dos materiais coletados e as 

alternativas diagnósticas e terapêuticas existentes no 

serviço onde está sendo realizado o atendimento e em 

outros serviços. 

E. A assistência ao parto poderá ser conduzida também 

por enfermeiros obstétricos devidamente habilitados, 

garantido o direito de assistir ao parto de baixo risco 

sem distócia em todas as suas fases, excluindo-se a 

realização de procedimentos, tais como a episiotomia 

e episiorrafia. 

 

33 – São soluções reagentes utilizadas na colposcopia, 

EXCETO: 

 

A. Soro fisiológico 0,9%. 

B. Solução de ácido acético a 3% ou 5%. 

C. Solução de Schiller. 

D. Solução de iodureto de potássio a 5%. 

E. Solução de hipossulfito ou bissulfito de sódio a 3%. 
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34 – O Condilomas Acuminados no HPV caracterizam-se por, 

EXCETO: 

 

A. Aparecem na mucosa ou pele onde foi produzido o 

contágio. 

B. São mais frequentes na fúrcula vulvar, grandes e 

pequenos lábios. 

C. Apresentam-se como saliências carnudas, exofíticos, 

sésseis e com múltiplas proliferações finas e 

digitiformes. 

D. Os condilomas iniciais que aparecem no intróito e face 

interna dos pequenos lábios, devem diferenciar-se da 

micropapilomatose vestibular, não relacionada com o 

HPV. 

E. O tratamento de eleição é a cirurgia. 

 

35 – São achados colposcópicos anormais maiores, EXCETO: 

 

A. Epitélio acetobranco plano. 

B. Mosaico grosseiro. 

C. Pontilhado grosseiro. 

D. Iodo Negativo. 

E. Vasos atípicos. 

 

36 – Quanto ao Líquen Simples Vulvar (LSV) é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Apresenta-se como um processo eczemático crônico 

da região vulvar onde o engrossamento da pele, 

frequentemente, é associado com fissura ou 

escoriações. 

B. O prurido e a dor são sempre presentes como 

sintomas.  

C. Na histopatologia, predomina engrossamento das 

camadas da pele e hiperceratose. 

D. Ocorrem aumento e aprofundamento das papilas 

dérmicas (papilomatose) e processo inflamatório no 

colágeno. 

E. O diagnóstico diferencial é feito com Líquen escleroso 

Atrófico (LEA) e ainda com candidíase a psoríase 

vulvar. 

 

37 – São sintomas característicos candidíase vulvovaginal 

clássica, EXCETO: 

 

A. Prurido. 

B. Ardência. 

C. Corrimento geralmente grumoso, com odor forte. 

D. Dispareunia de intróito vaginal 

E. Disúria externa. 

 

38 – Quanto a Hidradenite supurativa é INCORRETO afirmar: 

 

A. É uma doença crônica que atinge áreas com glândulas 

apócrinas da pele. 

B. É mais comum em adultos jovens, sendo raros em 

menores de 15 anos. 

C. Ocorrem obstrução e inflamação das glândulas 

apócrinas, com formação posterior de tratos sinusais e 

abscessos. 

D. Os microrganismos mais frequentemente isolados no 

tecido afetado, provavelmente como infecção 

secundária, são os estafilococos, estreptococos e os 

anaeróbios. 

E. Na fase inicial, observa-se perifoliculite com 

inflamação aguda e crônica da derme. Nas fases mais 

avançadas, existe inflamação do tecido subcutâneo, 

com ulceração da epiderme e abscessos que se 

comunicam com os seios subcutâneos.  

 

39 – Referente à notificação compulsória, é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. A notificação compulsória é obrigatória para os 

médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis 

pelos serviços públicos e privados de saúde, que 

prestam assistência ao paciente, em conformidade com 

o art. 8º da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975. 

B. A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde 

pública de notificação compulsória à autoridade de 

saúde competente também será realizada pelos 

responsáveis por estabelecimentos públicos ou 

privados educacionais, de cuidado coletivo, além de 

serviços de hemoterapia, unidades laboratoriais e 

instituições de pesquisa. 

C. A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde 

pública de notificação compulsória pode ser realizada 

à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles 

tenha conhecimento. 

D. A notificação compulsória imediata deve ser realizada 

pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço 

assistencial que prestar o primeiro atendimento ao 

paciente, em até 48 horas desse atendimento, pelo 

meio mais rápido disponível. 

E. A notificação compulsória semanal será feita à 

Secretaria de Saúde do Município do local de 

atendimento do paciente com suspeita ou confirmação 

de doença ou agravo de notificação compulsória. 

 

40 – São indicações clínicas para diagnóstico prénatal 

citogenético (Líquido Amniótico, Vilosidades Coriónicas e 

Sangue Fetal do Cordão), EXCETO: 

 

A. Idade materna avançada (35 anos ou mais). 

B. Paciente com azoospermia ou oligospermia severa. 

C. Pais com rearranjo cromossómico, mosaicismo ou 

aneuploidia dos cromossomas sexuais. 

D. Feto anterior com anomalia cromossômica. 

E. Risco de síndrome de instabilidade cromossômica. 

  


