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Prova Objetiva 

Edital nº 08/14 
NOME: _______________________________________________________________ 

Nº INSCRIÇÃO_______________ 

INSTRUÇÕES 

1- Preencha com caneta (tinta azul ou preta) e de maneira legível os dados de 
IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno de Prova; confira os dados do 
Cartão de Resposta (Nome Completo e Nº de Inscrição) e assine o Cartão de 
Resposta. 

2- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta, aguarde a orientação do 
fiscal. 

3- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está 
correta. 

4- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você está 
concorrendo. 

5- A PROVA OBJETIVA contém 40 questões objetivas com 04 (quatro) 
alternativas (A, B, C e D), valendo 2,25 pontos cada, devendo o candidato obter 
no mínimo 50% de acertos para aprovação. 

6- No Cartão de Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos 
números. Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou 
preta), a opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas, conforme modelo 
abaixo: 
MODELO 

             Exemplo: Questão 01- C     

7- O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO 
será substituído em hipótese alguma. 

8- Não rasure o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 
ALTERNATIVA. Caso contrário, a questão será ANULADA. Evite deixar 
questões sem respostas. 

9- Não faça perguntas aos examinadores. A interpretação das questões faz parte da 
Prova. 

10- No decorrer da Prova NÃO será permitida qualquer espécie de consulta ou 
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, impressos 
ou quaisquer anotações, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio 
eletrônico. 

11- O candidato NÃO poderá ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um 
fiscal. 

12- Ao término da prova (após a entrega do cartão de resposta) o candidato deverá 
se retirar do prédio, sendo proibida sua permanência nas dependências do 
mesmo. Assim, caso queira utilizar o banheiro, deverá fazê-lo antes da entrega 
do cartão de resposta. 

13- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o 
Caderno de Prova completo, juntamente com o Cartão de Resposta. 

14- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora do início 
da Prova. A não observância desta exigência acarretará a sua exclusão do 
Concurso. 

15- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu 
término, poderá levar consigo o Caderno de Prova. 

16- O gabarito será publicado no dia 24/02/2015 e o resultado da PROVA 
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1. São considerados fatores de risco para o descolamento prematuro de placenta, EXCETO: 

A) Hipertensão arterial materna 

B) Mães usuárias de cocaína 

C) Alcoolismo materno 

D) Cesárea prévia 

 

2. A punção aspirativa por agulha fina nos tumores palpáveis da mama é método diagnóstico com 

sensibilidade e especificidade respectivamente: 

A) Alta e baixa 

B) Baixa e alta  

C) Baixa e baixa 

D) Alta e alta 

 

3. Paciente de 66 anos, secundípara, viúva, queixa-se de incontinência urinária aos esforços. O exame 

ginecológico revela cistocele do 1º grau, colo alongado, alcançando o terço inferior da vagina e carúncula 

uretral. Afastada infecção urinária, a MELHOR conduta é: 

A) Estrogenoterapia  

B) Colpoperineoplastia 

C) Amputação de colo + cura cirúrgica de cistocele 

D) Intervenção por via alta 

 

4. NÃO é mecanismo de ação da espironolactona no tratamento do hirsutismo: 

A) Competir com a desidrotestosterona na ligação com o receptor androgênico intracelular 

B) Ser moderadamente antiandrogênica e fracamente progestogênica 

C) Diminuir a conversão periférica da testosterona 

D) Estimular o metabolismo hepático da testosterona 

 

5. Quanto à anticoncepção oral de emergência é ERRADO afirmar: 

A) As pílulas contendo somente progestogênio são mais eficazes 

B) A eficácia é maior quanto mais precocemente sua administração após o coito 

C) O levonorgestrel em comprimidos de 0,75mg pode ser ingerido em dose única ( 02 comprimidos ) 

D) Não possui eficácia se administrada após 72 horas 

  
6. O tratamento das vaginites DEVE se basear em: 

A) Cultura de secreção vaginal em ágar chocolate 

B)  História clínica 

C) Exame macroscópico de secreção vaginal 

D) Exame microscópico a fresco 

 
7. A artéria que NÃO participa da vascularização do ureter é a: 

A) Ilíaca interna 

B) Ilíaca externa 

C) Vesical inferior 

D) Uterina 
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8. Na lactação, a prolactina e os esteróides sexuais são: 

A) Sinérgicos na mamogênese e antagônicos na galactopoiese 

B) Antagônicos na mamogênese e antagônicos na galactopoiese 

C) Sinérgicos na lactogênese  e antagônicos na mamogênese 

D) Sinérgicos na mamogênese e sinérgicos na lactogênese 

 

9. No teste de Collins: 

1- Emprega-se o azul-de–toluidina a 1% 
2- O RNA e DNA nucleares são fortemente corados 
3- O epitélio hiperplásico retém o corante após lavagem com ácido acético a 1% 
4- As áreas ceratinizadas são fortemente coradas 
 
Está(ão) CORRETA(S): 

A) Somente 1, 2 e 3 

B) Somente 1 e 3 

C) Somente 2 e 4 

D) Somente 4 

 

10. A época IDEAL do ciclo menstrual para o diagnóstico histeroscópico de hipertrofia endometrial é a 

fase: 

A) Ovulatória 
B) Secretora inicial 
C) Proliferativa incipiente 

D) Proliferativa avançada 

 

11. Em paciente com 35 anos de idade, usando anovulatório oral há 05 anos, que tem mácula rubra ao 
exame especular e citologia cervicovaginal oncológica normal, a MELHOR conduta é: 

A) Laserterapia 
B) Cauterização química 
C) Criocauterização 
D) Nenhum tratamento 

12. São medicações utilizadas no tratamento das lesões provocadas pelo papilomavírus humano: 

1- Podofilina  
2- 5-fluorouracil 
3- Ácido tricloroacético 
4- Aciclovir  

Está(ão) CORRETA(S)   

A) Somente 1, 2 e 3 

B) Somente 1 e 3 

C)  Somente 2 e 4 

D) Somente 4 
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13.  A vulvovaginite infantil que se manifesta pela presença de vulvite,corrimento, lesão ulcerada indolor e 

adenopatia inguinal, tem como diagnóstico presuntivo de: 

A) Gardnerella 

B) Herpesvírus 

C) Papilomavírus humano 

D) Lues 

 
14. O MELHOR momento para se operar uma fístula vesicovaginal, diagnosticada após uma histerectomia 

total, é: 

A) De imediato 

B) Um a dois meses após  

C) Três a seis meses após 

D) Tão logo se cure a infecção urinária 

15. Na pós-menopausa, a reposição estrogênica oral, em relação à transdérmica, é mais efetiva quando 
desejamos diminuir o(a): 
A) Dano hepático 
B) Risco hipertensivo 

C)  Doença trombótica 

D)  Taxa de colesterol total 

16. Em relação ao estudo anatomopatológico do tecido mamário benigno, qual das categorias a seguir possui 
maior risco relativo para câncer de mama? 
A) Adenose 

B) Papiloma com núcleo fibrovascular 

C) Metaplasia apócrina 

D) Metaplasia escamosa 

 
17. Em relação aos derrames papilares, o aspecto mais preocupante apresenta líquido: 
A) Leitoso 

B) Esverdeado 

C) Azul ou marrom-escuro 

D) Aquoso, em água de rocha 

 

18. Apenas uma das opções a seguir NÃO apresenta medicamento(s) associado(s) à elevação da prolactina. 
Assinale-a: 
A) Anticoncepcionais hormonais orais  

B) Cimetidina 

C) Aspirina 

D) Alfametildopa 

 
19.  Na incompetência cervical, a cerclagem deve ser realizada: 

A) No primeiro trimestre 

B) Entre a 12ª e a 16ª semanas  

C) Após a 20ª semana da gestação 

D) Antes da gestação 
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20. A candidíase vaginal é mais comum na gravidez por quê:   

A) O glicogênio no epitélio vaginal está aumentado 

B) As defesas locais estão diminuídas  

C) O pH vaginal está aumentado 

D) Há bacteriúria assintomática 

 
21. Paciente de 40 anos apresenta HPV dos grupos 6, 11, 42, 43, 44 e lesão em colo histologicamente 

definida como NIC-1. A melhor conduta é: 

A) Observação 

B) Conização 

C) Ressecção da zona de transformação 

D) Conização com curetagem do canal cervical 

 
22.  Com relação à infecção por Chlamydia trachomatis, pode se afirmar que: 

A) O corrimento vaginal origina-se principalmente de ectocérvice 

B) Não está associada à Sindrome de Reiter 

C) As alterações citológicas incluem a presença de linfócitos, plasmócitos, aumento de polimorfonucleares 

e histiócitos 

D) O microrganismo pode ser encontrado em aproximadamente 80% dos parceiros das pacientes 

infectadas 

 
23.  O fator de inibição da prolactina (PIF) é; 

A) Somatostatina  

B) Dopamina 

C) Indolamina 

D) Endorfina 

 
24. Nas pacientes com anovulação crônica associada à obesidade com resistência periférica à insulina, 

pode-se encontrar uma lesão dermatológica associada a: 

A) Eritema polimorfo 

B) Doença de Paget 

C) Acantose nigricans  

D) Leucoplasia vulvar 

 
25. Em paciente na pós-menopausa, sem terapia de reposição hormonal, a espessura total do endométrio, 

pela ultrassonografia transvaginal é considerada como limite superior da normalidade: 

A) 01mm 

B) 05mm 

C) 10mm 

D) 12mm 
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26.  O sintoma mais frequente da neoplasia intraepitelial vulvar é: 

A) Sensação de queimação vulvar 

B) Ardor vulvar após o coito 

C) Prurido vulvar 

D) Fluxo genital purulento 

 
27. - As calcificações de mama, detectadas à mamografia, que sugerem malignidade, são: 

A)  Microcalcificações polimorfas agrupadas 

B) Microcalcificações monomorfas agrupadas 

C) Microcalcificações esparsas 

D) Calcificações grosseiras 

 
28.  NÂO constitui contraindicação para o uso do anticoncepcional hormonal oral combinado  

A) Artrite reumatóide 

B) Lúpus eritematoso sistêmico    

C) Hepatopatia aguda 

D) Tromboflebite 

 
29. Assinale a alternativa que indica a terminologia, na classificação de Bethesda, do diagnóstico 

colpocitológico de neoplasia intra-epitelial cervical de 2º grau (NIC 2) 

A) Lesão intra-epitelial escamosa de significado indeterminado 

B) Lesão intra-epitelial escamosa de baixo grau 

C) Lesão intra-epitelial escamosa de grau intermediário 

D) Lesão intra-epitelial escamosa de alto grau 

 
30.  Mulher de 22 anos é vítima de violência sexual e procura atendimento médico em Unidade Básica de 

Saúde. O profissional médico, sabendo que o fato ocorreu há 6 horas, com a concordância da paciente, 

receita medicação de anticoncepção de emergência. A atitude do médico:  

A) Caracteriza crime 

B) Caracteriza infração ética 

C) Caracteriza infração administrativa 

D) É perfeitamente ética 

31. A promoção da saúde, como um modo de pensar e de operar articulado às demais políticas e tecnologias 
desenvolvidas no sistema de saúde brasileiro, contribui na construção de ações que possibilitam responder 
às necessidades sociais em saúde. Neste contexto, aponte a alternativa que NÃO INCORPORE um dos 
objetivos desta proposta. 
A) Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus 
determinantes e condicionantes. 
B) Ampliar a capacidade do setor sanitário responder sozinho à transformação dos determinantes e 
condicionantes garantindo opções saudáveis para a população. 
C) Promover o entendimento da concepção ampliada de saúde, entre os trabalhadores de saúde. 
D) Valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos de convivência e de produção de saúde para o 
desenvolvimento das ações de promoção da saúde. 
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32. A Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica. Neste documento são 
apontados como características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica, EXCETO: 
A) Definição do território de atuação e de população sob responsabilidade das unidades de saúde e das 
equipes. 
B) Programação e implementação das atividades de acordo com as necessidades de saúde da população, 
priorizando os problemas de saúde segundo critérios de frequência, risco, vulnerabilidade e resiliência. 
C) Prover atenção integral, contínua e organizada à toda população do município e região adscrita. 
D) Participar do planejamento local de saúde, assim como do monitoramento e avaliação das ações na sua 
equipe, unidade e município, visando à readequação do processo de trabalhodiante das necessidades, 
realidade, dificuldades e possibilidades analisadas. 
 
33. O Nasf (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) deve apoiar a equipe de Saúde da Família no sentido de 
estabelecer rotinas de trabalho conjunto para um tratamento adequado dos principais agravos ginecológicos, 
estabelecendo metas de descentralização da atenção a partir: 
A) da realização dos atendimentos de Pré Natal pelo ginecologista, delegando aos profissionais das equipes 
a responsabilidade pelo planejamento familiar e revisão de parto. 
B) da realização de auditorias nos prontuários, de pacientes em idade fértil, adscritas à unidade, com o 
objetivo de identificar as deficiências dos profissionais no atendimento às estas demandas. 
C) da agilização do atendimento à demanda espontânea no que se refere às queixas ginecológicas. 
D) da capacitação dos profissionais das equipes através de ações como: discussão de casos clínicos, 
atendimentos compartilhados, treinamentos técnicos. 

 
34. A Estratégia da Clínica Ampliada coloca em discussão a fragmentação do processo de 
trabalho,apontando para a necessidade da criação de contexto favorável à discussão de temas e atividades 
não-restritas às doenças ou ao núcleo profissional.No que se refere a esta abordagem NÃO SE INCLUI: 
A) Compreensão ampliada do processo saúde-doença, bem como do “objeto de trabalho”. 
B) Construção compartilhada dos diagnósticos e terapêuticas. 
C) Ampliação de ofertas de exames de alta complexidade. 
D) Suporte para os profissionais de saúde. 

 
35. Considerando a definição dos princípios doutrinários e organizativos do SUS, assinale a alternativa 
CORRETA: 
A) Equidade: redução das desigualdades promovendo o tratamento igual à todos independentemente de 
sexo, raça, renda, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. 
B) Universalização: garantia do acesso às ações e serviços a todas as pessoas.  
C) Regionalização e a hierarquização: organização dos serviços de acordo com as características 
socioculturais de cada área geográfica. 
D) Descentralização: redistribuição dos serviços de acordo com as áreas geográficas, favorecendo o acesso à 
saúde. 
 
36. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por uma 
missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e interdependente, que permitem ofertar 
uma atenção contínua e integral a determinada população. Neste contexto, assinale a alternativa CORRETA 
que aponte para um dos conteúdos básicos das RAS. 
A) são estabelecidas sem hierarquia entre os diferentes componentes, organizando-se de forma poliárquica, 
em que todos os pontos de atenção à saúde são igualmente importantes e se relacionam horizontalmente. 
B) implicam um contínuo de atenção nos níveis, secundário; terciário e quartenário;  
C) funcionam sob coordenação da atenção terciária à saúde, prestando atenção oportuna, reorientando os 
atendimentos do pronto socorro para as unidades básicas quando necessário. 
D) convocam uma atenção integral com intervenções promocionais e principalmente preventivas. 
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37. A proposta pensada para vencer os desafios de ter uma assistência integral à saúde, começa pela 
reorganização dos processos de trabalho na rede básica e vai somando-se a todas outras ações assistenciais. 
Essa organização é conhecida por Linhas do Cuidado, cujo desenvolvimento implica em um grande acordo 
assistencial que garanta: 
A)gestão centralizada no governo federal envolvendo os diversos atores que controlam recursos 
assistenciais.   
B)fluxos assistenciais centrados no usuário, facilitando o seu “caminhar na rede”.  
C)disponibilidade de recursos que devem alimentar as linhas de cuidado, especialmente a ampliação da 
oferta pontual de atenção primária. 
D)contrarreferência para as unidades hospitalares, onde deve se dar o vínculo e acompanhamento 
permanente da clientela sob cuidados da rede assistencial.   
 
38. O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, tem o importante papel de regular a estrutura organizativa 
do SUS, o planejamento de saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, dentre outros 
aspectos. De acordo com o artigo 28 deste documento, assinale a alternativa CORRETA que aponte para as 
condições necessárias para a garantia do acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica. 
A) Pressupõe cumulativamente: estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS;ter o 
medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS; estar a 
prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a 
relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos; e ter a dispensação 
ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS. 
B)Pressupõe cumulativamente: o usuário estar acompanhado pelo SUS, podendo ser considerados os 
serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, e estar a 
prescrição embasada em literatura científica que ateste a sensibilidade e efetividade do fármaco, o qual 
deverá estar licenciado pela ANVISA. 
C) Pressupõe cumulativamente: o usuário acompanhado pelo SUS, podendo ser considerados os serviços e 
as ações prestados pela iniciativa privada; apresentar relatório médico que notifique tentativas frustradas de 
terapia com as drogas padronizadas pelo RENAME, e estar a prescrição embasada em literatura científica 
que ateste a sensibilidade e efetividade do fármaco o qual deverá estar licenciado pelo SIASUS. 
D) Pressupõe cumulativamente: o usuário acompanhado por profissional médico, inscrito regularmente no 
Conselho Regional de Medicina do Estado no qual o fármaco for requerido; e estar a prescrição endossada 
por relatório médico que justifique sua necessidade bem como especifique a patologia que se queira tratar e 
ou controlar. 

 
39. A Integralidade é um dos princípios doutrinários do SUS, estabelecida na Lei 8.080/90. Assinale a 
alternativa que NÃO CORRESPONDA às orientações deste princípio. 
A) Considera a pessoa como um todo, atendendo a todas as suas necessidades.  
B) Promove a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a 
reabilitação.  
C) Pressupõe a participação popular em fóruns com representação de vários segmentos sociais que se 
reúnem para propor diretrizes, avaliar a situação da saúde e ajudar na definição da política de saúde.  
D) Pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, como forma de assegurar uma atuação 
intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos. 
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40. O PACTO PELA SAÚDE é um compromisso público assumido pelos gestores do SUS, com base nas 
necessidades de saúde da população e na definição de prioridades articuladas e integradas em três 
componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. Aponte a alternativa 
CORRETA que indique uma das prioridades na Atenção à Saúde da Mulher estabelecida no Pacto pela 
Vida. 
A) Elaborar estudos sobre os determinantes biológicos e socioculturais do aborto, aborto recorrente, aborto 

de repetição em pacientes celíacas. 
B) Controlar os determinantes biológicos e socioculturais dos problemas de saúde associados ao climatério. 
C) Promover políticas sobre a atenção ao aborto legal, ilegal, incompleto e por malformação fetal. 
D) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama. 
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