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TEMA PARA REDAÇÃO

Construa um texto dissertativo sobre o tema A valorização dos talentos na Era da Economia
do Conhecimento . O  constante na página ao lado e o texto da prova de Língua Portuguesa

fornecem elementos para a análise dessa questão. Seu texto deverá conter no mínimo 80 palavras, e

a versão final deverá ser escrita com caneta preta ou azul, em letra legível.

TÍTULO

________________________________________________________________________________________________
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INSTRUÇÕES PARA

 
A REDAÇÃO

Leia o tema.

Analise as idéias nele contidas e faça uma redação expondo seus pontos de vista e conclusões.

Dê um TÍTULO adequado ao texto.

Seu texto deverá conter o mínimo de 80 (oitenta) palavras.

A Redação que NÃO contiver o mínimo de 80 (oitenta) palavras terá 1 (hum) décimo deduzido por

omissão de cada palavra, até o limite de 70 (setenta) palavras.

À Redação com número inferior a 70 (setenta) palavras será atribuída nota zero.

A Redação deverá obrigatoriamente ser transcrita do rascunho para a folha de texto definitiva da

Prova de Redação, em tinta azul ou preta.

Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato

limitar-se a uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas.

Receberá o grau 0 (zero) a redação realizada a lápis, assinada, rubricada ou que contenha palavras

ou marcas que a identifique.

A NÃO obediência ao tema e/ou tipo de texto proposto (dissertativo-argumentativo) anulará   a

redação.

O texto será avaliado a partir do uso adequado da norma culta da língua portuguesa, da coerência

textual, da coesão lexical e gramatical, da argumentação adequada, de acordo com o constante em

Edital.

TEMA  DA  REDAÇÃO

     É interessante como alguns acontecimentos se repetem na história da humanidade. Assim como as moedas
de ouro, que perderam lugar e status para o PIB (Produto Interno Bruto) dentro da economia padrão, o talento
(moeda da Grécia antiga) também deixou de ser moeda metal visível e palpável. No entanto seu status nos dias
atuais desfruta de forças jamais imagináveis. Vivemos em uma economia que é movida a talento.     

Na Era da Economia do Conhecimento , talento passa a significar uma série de aptidões naturais do ser
humano, todas elas classificadas com qualidades presentes desde a mais tenra idade ou mesmo adquiridas com
extrema facilidade em idades mais avançadas quando comparadas à população geral.

Adaptado de: Ana Beatriz B. Silva      Disponível em: http://www1.uol.com.br/vyaestelar/talento.htm.   Acessado em: 14 nov. 2007.

Tema:

A valorização dos talentos na Era da Economia do Conhecimento

http://www1.uol.com.br/vyaestelar/talento.htm
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Questões de 1 a 20
Língua Portuguesa

Texto 1 

O talento, uniformemente distribuído por toda a
população, (1) é essencialmente imprevisível. Esta
entidade fantástica, produto das variações sutis e
__________ na fiação infinitamente complexa de cada
cérebro humano, (2) desconhece __________ de gênero,
de raça ou de renda. Governada unicamente pela lei
probabilística dos grandes números (3) atravessa,
insensível, as fronteiras geográficas mais bem guardadas
ou os __________ sociais mais arraigados. Na Índia (4)

atropela o apartheid disfarçado em estrutura de casta e
em todo o mundo (5) ridiculariza os teóricos fascistas da
eugenia. Ao pai genial não se (6) assegura maior chance
de filhos especiais, embora estes, geralmente crescendo
em ambientes excepcionalmente estimulantes, possam
manifestar lampejos que sugerem, ao observador
desatento ou precondicionado, vínculos de natureza
genética. E há espaço para todos, que

 

vastas e
infinitamente complexas são as dimensões de
manifestação do talento humano.

Adaptado de: AMORIM, Sebastião. Revista Textual, vol. 1, n° 8, 2006, p. 9-10.

1. Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do texto.

a) aliatórias  clivagem - estratos
b) aleatórias  clivajem  extratos
c) alhiatórias  clivajem  estratos
d) aleatórias  clivagem  estratos

2. Analise as afirmativas sobre as palavras do texto.

I. A palavra apartheid , por extensão, refere-se a
qualquer tipo de segregação racial.

II. As palavras manifestação , população e
variações são substantivos formados a partir

de verbos.
III. A palavra eugenia é formada pelo prefixo grego

eu- (perfeição) mais o radical grego gen-os
(gênero, espécie).

     Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.

3. A palavra destacada na última frase do texto é

a) uma preposição.
b) uma conjunção integrante.
c) um pronome relativo.
d) uma conjunção explicativa.

4. Considere as formas verbais enumeradas no texto,
e assinale a alternativa correta.

a) População é o  sujeito da forma verbal 1.
b) As formas verbais 1 e 2 têm o mesmo sujeito.
c) Entidade fantástica  somente é sujeito das

formas verbais 4, 5, 6.
d) As formas verbais 2, 3, 4 e 5 têm o mesmo

sujeito.

5. Analise as afirmativas.

I. Pais de temperamento genioso geram filhos
especiais.

II. Pode-se dizer que o talento é democraticamente
distribuído.

III. A maioria das pessoas acredita que o talento é
transmitido de pai para filho.

Qual(is) não encontra(m) suporte no texto?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.

INSTRUÇÃO: as questões de 6 a 12  referem-se ao
texto a seguir.

Texto 2

Ainda somos uma nação de chuteiras?

     Na construção dos mitos dentro do futebol brasileiro,
que tem em Pelé e Garrincha - e hoje Ronaldinho Gaúcho
-, como os grandes exemplos, predomina um discurso
construído de maneira a destacar o caráter natural dos
nossos grandes jogadores; parece que eles já nasceram
com talento e genialidade para jogar, gingar com a bola,
não necessitando esforço, treino, táticas... O protótipo
parece ser o malandro, Macunaíma, o jeitinho brasileiro...
Uma identidade malandra , onde nosso jeitinho tudo
solucionaria, afinal nossa esperteza macunaímica não
precisa de ajustes e melhorias. O futebol ainda visto com
a possibilidade utópica de construir um país de iguais,
sem distinção de cor, raça e classe social.     

(...) A cada Copa do Mundo vemos ressurgir a
imagem de uma nação todos como

 

um , celebrando-
se o sentimento de unidade nacional, sentimento esse
cada vez mais difuso e mesmo inexistente no restante
de tempo vivenciado entre os quatro anos que separam
uma copa da outra. A pátria de chuteiras , de Nélson
Rodrigues, parece ser a única possível ainda, mas sua
vivência está cada vez mais restrita ao período que envolve
os preparativos imediatamente anteriores e a realização
da competição esportiva em si.     

(...) Mas a vida segue e seguirá seu curso. As
massas sabem reapropriar-se desse espetáculo a sua

maneira, divertindo-se com a situação, gozando
catarticamente com a competição, sem perder de vista
sua transitoriedade e inclusive criando e ressemantizando
produtos a ela associados e lucrando com sua venda.
Afinal a Copa do Mundo acaba, seus heróis e seus
produtos desaparecem em  seguida, mas a situação
concreta que se vive, não.

          Adaptado de: M. J. Nercolini    Disponível em:< http://www.pacc.ufrj.br/literatura/

polemica1.php>.  Acessado em: 10 nov 2007.

http://www.pacc.ufrj.br/literatura/
polemica1.php>
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6. Analise as afirmativas sobre a  acentuação gráfica
das palavras do texto.

I. As palavras macunaímica (1° parágrafo) e
utópica (1° parágrafo) obedecem a mesma regra

de acentuação gráfica.
II. A palavra pátria (2° parágrafo) é acentuada pela

mesma regra de heróis (3° parágrafo).
III. As palavras Gaúcho (1° parágrafo) e país (1º

parágrafo) são acentuadas porque o u e i  são
tônicos, e  formam hiato com a vogal anterior.

     Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.

7. Assinale a alternativa em que a preposição não seja
regida por um nome.

a) para jogar (1° parágrafo).
b) de iguais (1° parágrafo).
c) ao período (2° parágrafo).
d) da competição (2º parágrafo).

8. Assinale a alternativa em que a palavra se em
situação concreta que se

 

vive (3° parágrafo) exerce
a mesma função que no texto.

a) Muito se fala de crise.
b) Registraram-se as ocorrências mais freqüentes.
c) Meu irmão não se feriu.
d) Ela indignou-se com a falta de educação do

funcionário.

9. Analise as afirmativas sobre a formação das palavras
do texto.

I. As palavras protótipo (1° parágrafo), ressurgir
(2° parágrafo) e reapropriar-se (3° parágrafo)
apresentam prefixos de origem latina.

II. A palavra macunaímica apresenta sufixo
formador de adjetivo.

III. A palavra ressemantizando (3° parágrafo) é
formada por derivação prefixal e sufixal.

      Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I e a II.
b) Apenas a I e a III.
c) Apenas a II e a III.
d) I, II e III.

10. Nas duas ocorrências da palavra como, destacadas
no texto, ela exerce a função de

a) um advérbio.
b) uma conjunção.
c) um pronome relativo.
d) uma preposição.

11. Segundo se pode depreender da leitura do texto,

I. os jogadores de futebol no Brasil têm por modelo
Macunaíma.

II. para o autor, o futebol se constitui num dos
tópicos principais na construção da identidade
nacional.

III. a imagem da nação todos por um se afirma a
cada Copa do Mundo.

      Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I e a II.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a II e a III.

12. De acordo com o texto, é incorreto afirmar que

a) o futebol é visto como força capaz de promover
a unidade nacional.

b) só precisa se esforçar aquele que não tem
talento.

c) o sentimento de brasilidade é reforçado durante
a realização da Copa e perdura até a próxima
competição.

d) o último parágrafo apresenta exemplos do nosso
jeitinho e identidade malandra referida no
primeiro parágrafo.

13. Preencha as lacunas da primeira coluna com os
pronomes da segunda coluna.

As duas oponentes discutiram entre ________,
mas não brigaram.
Depois de ________ explicar, você pode
argumentar.
É muito complicado para ________ alterar minha
senha.
Compreendi que o problema  era para ________
resolver.       

1. si       
2. eu       
3. mim

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
numérica correta, de cima para baixo.

a) 1 2 3 3
b) 1 2 3 2
c) 3 1 2 2
d) 1 3 2 3

14. Quanto à concordância nominal, assinale a
alternativa incorreta.

a) Minha agenda estava meia escondida, por isso
não a encontrei logo.

b) Custou caro aquela escolha.
c) A candidata expôs argumentos bastantes para

ser transferida.
d) O coordenador sempre chega ao meio-dia e meia.

(  )

(  )

(  )

(  )
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INSTRUÇÃO: as questões de 15 a 20 referem-se ao
texto a seguir.

Texto 3

O futebol é muito maior do que a criação artística

     
Por que cargas d água o futebol não tem na literatura

brasileira a correspondência de sua verdadeira dimensão
na nossa sociedade? (...) De _________ muito, o futebol
se infiltrou de tal forma no tecido social brasileiro que
está presente no nosso dia-a-dia de maneira sufocante.
Respiramos futebol e falamos de futebol, quer gostemos
ou não de futebol. Ele já faz parte da própria natureza do
brasileiro. Mas isso não está devidamente expresso na
poesia ou na prosa, nem impresso nas obras espalhadas
pelas galerias de arte, tampouco projetado nas telas de
cinema, representado devidamente nos palcos ou
capturado em seu rico gestual pelas coreografias de balé.
     Talvez a resposta esteja com o professor, ensaísta,
poeta, escritor e gênio em geral, Décio Pignatari, que,
_________ propósito, me disse certa vez: É que o futebol
é muito maior do que a criação artística .       

O que o mestre queria dizer, se entendi, é que o
futebol incorpora a graça do balé, a dinâmica do cinema,
a expressão do ser e dos movimentos das artes plásticas;
ele cria os mais inverossímeis personagens, tece as
tramas mais insólitas que a ficção possa conceber e
nos derrama um belo verso, ao menos, _________ cada
partida. Assim, criou sua própria semântica, uma
linguagem que dispensa as demais.                

Adaptado de: Alberto Helena Jr.   Disponível em:
< http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk030912.htm>.                                                           

Acessado em: 10 nov. 2007.

15. Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do texto.

a)  a  à  a
b) há  a  a
c)  à  à  à
d) há  a  à

16. Analise as expressões.

1. que está presente no nosso dia-a-dia (1°
parágrafo).

2. que , ________ propósito, me disse certa vez
(2° parágrafo).

3. que dispensa as demais (3° parágrafo).

Em qual(is) dela(s), a palavra destacada não retoma
um antecedente?

a) Apenas na 1.
b) Apenas na 2.
c) Apenas na 3.
d) Apenas na 1 e 2.

17. Considere as afirmativas sobre a expressão quer
gostemos ou não .(1º parágrafo)

I. A expressão poderia ser substituída, sem
qualquer alteração do significado da expressão,
por gostando ou não .

II. A palavra quer poderia ser eliminada sem que
houvesse qualquer alteração no significado da
expressão.

III. A expressão poderia ser substituída por caso
tenhamos ou não gosto por , sem prejuízo para
o significado do trecho.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) I, II e III.

18. Todos os trechos abaixo contém palavras
empregadas no sentido conotativo, à exceção de

a) falamos de futebol .
b) o futebol se infiltrou de tal forma
c) no tecido social brasileiro
d) e nos derrama um belo verso, .

19. Considere as afirmações sobre o texto.

I. A expressão cargas d água indica que o autor
está perplexo diante da dúvida expressa por sua
indagação.

II. A  pergunta feita nas duas primeiras linhas é
respondida em parte no texto.

III. O autor atribui a Décio Pignatari a elevação do
futebol à categoria de manifestação artística.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.

20. Analise as afirmativas sobre os Textos 1, 2, e 3.
Assinale (V), se a afirmativa for verdadeira, e (F), se
for falsa.

Definido no Texto 1, o talento é atribuído aos
jogadores de futebol como algo natural e que
não exige esforço, no Texto 2.
Nos Textos 2 e 3, o futebol é o tema do texto,
fonte privilegiada de orgulho nacional e guardião
da unidade nacional.
O caráter de imprevisibilidade atribuído a talento
no Texto 1 é reforçado no Texto 3.
Tanto no Texto 2 quanto no 3, o futebol tem um
papel fundamental na vida do brasileiro.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
correta das letras, de cima para baixo.

a) V V V F
b) F V F V
c) V  F F V
d) F F V V

(  )

(  )

(  )

(  )

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk030912.htm>
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Questões de 21 a 60
Especialidade

21. Em relação à origem embrionária, assinale a
alternativa que apresenta corretamente a origem dos
ovários, uretra e pele da genitália externa,
respectivamente:

a) Ectoderma, mesoderma e endoderma.
b) Endoderma, mesoderma e ectoderma.
c) Endoderma, ectoderma e mesoderma.
d) Mesoderma, endoderma e ectoderma.

22. As artérias ovarianas são a principal fonte de sangue
arterial para os ovários. Além delas, há suprimento
arterial pelo ramo ovariano da artéria uterina. Assinale
a alternativa que descreve corretamente a origem
das artérias ovarianas.

a) São ramos da artéria ilíaca comum.
b) São ramos da artéria hipogástrica.
c) Se originam como ramos da aorta mas,

freqüentemente, a artéria ovariana esquerda se
origina na artéria renal esquerda.

d) Se originam como ramos das artérias renais
mas, eventualmente, podem surgir da aorta.

23. A localização em que o ureter se situa mais próximo
da artéria uterina é

a) junto ao ligamento redondo em sua porção cranial.
b) na região do fundo uterino.
c) próximo da cérvice, cerca de 1,5 cm do fórnice

lateral da vagina.
d) próximo do istmo, na bifurcação da artéria

uterina.

24. A placenta que apresenta uma aderência anormal
ao miométrio, sem invadi-lo ou perfurá-lo, é
conhecida como placenta

a) acreta.
b) circunvalada.
c) membranácea.
d) percreta.

25. Segundo os critérios de Caldwell e Moloy, a pelve
arredondada, com entalhe sacroisquiático adequado,
segmento posterior espaçoso, amplos diâmetros
interespinhosos e intertuberosos e inclinação sacral
para trás é melhor classificada como

a) Andróide.
b) Antropóide.
c) Ginecóide.
d) Platipelóide.

26. Em relação ao planejamento familiar, analise as
seguintes afirmações.

I. É dever do médico fornecer as informações
necessárias para a compreensão dos métodos
contraceptivos, bem como alertar para os riscos
de gestação em situações clínicas em que isso
seja evidente.

II. O uso adequado do preservativo masculino
associa o efeito contraceptivo à sua ação de
proteção contra a transmissão de doenças
sexualmente transmissíveis.

III. As preparações espermicidas apresentam um
índice de falha de aproximadamente 15% por ano
com o uso conforme recomendado, podendo
dobrar com o uso típico.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

27. As alternativas a seguir são contra-indicações ao
uso de contraceptivos orais, exceto uma delas.
Assinale-a.

a) Antecedente pessoal de tromboembolismo
venoso.

b) Diabetes descompensado.
c) Irregularidades menstruais.
d) Lupus eritematoso sistêmico ativo.

28. Qual a causa de dor pélvica com indicação cirúrgica?

a) Cervicite crônica.
b) Constipação.
c) Infecção urinária de repetição.
d) Mioma com sintomas compressivos.

29. Paciente com 34 anos de idade, apresenta queixa
de dor relacionada à menstruação, há 5 meses.
Informa que a dor inicia por volta de duas semanas
antes da menstruação, e atinge o pico de intensidade
um ou dois dias antes e alivia com o início do fluxo.
Há muita dor durante a relação sexual e, ao exame
ginecológico realizado no período pré-menstrual,  foi
identificada nodularidade palpável em fundo de saco
posterior e dor à palpação dos anexos. O diagnóstico
mais provável é

a) dismenorréia primária.
b) dismenorréia secundária a endometriose.
c) gravidez ectópica.
d) somatização.
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30. Qual o tratamento de escolha da sífilis primária?

a) Ciprofloxacina 500 mg, via oral, dose única.
b) Eritromicina (estearato) 500 mg, via oral, de 6/6

horas, durante 7 dias.
c) Penicilina benzatina 2,4 milhões UI,

intramuscular, em dose única (1,2 milhão U.I.
em cada glúteo).

d) Penicilina benzatina 2,4 milhões UI,
intramuscular, semanal, por 3 semanas. Dose
total de 7,2 milhões U.I.

31. No tratamento da infecção por Chlamydia
trachomatis, todos os esquemas apresentados a
seguir são válidos, exceto um deles. Assinale-o.

a) Azitromicina 1 g, via oral, em dose única.
b) Doxicilina 100 mg, via oral, de 12/12 horas,

durante 7 dias.
c) Sulfametoxazol/Trimetoprim (800 mg e 160 mg),

via oral, de 12/12 horas por, no mínimo, 3
semanas.

d) Tetraciclina 500mg, via oral, 4x/dia, durante 7
dias.

32. Em relação ao tratamento de condilomas em
mulheres grávidas, assinale a melhor opção
terapêutica:

a) Ácido tricloroacético (ATA) a 80-90% em solução
alcoólica.

b) Podofilina 10-25% em solução alcoólica ou em
tintura de Benjoim.

c) Podofilotoxina 0,15% creme.
d) Imiquimod 5% creme.

33. Em caso de violência sexual contra uma gestante,
a profilaxia da infecção pelo HIV é feita
preferencialmente com

a) Zidovudina  (AZT) 300mg, 1 comprimido a cada
12 horas e Nelfinavir (NFV) 750 mg, 1 comprimido
a cada 8 horas, por 30 dias.

b) Zidovudina  (AZT) 300mg, Indinavir (IDV) 800 mg
e Ritonavir (RTV) 100-200 mg a cada 12 horas,
por 30 dias.

c) Zidovudina  (AZT) 300mg e Lamivudina (3TC) 150
mg, 1 comprimido a cada 12 horas,
preferentemente combinados na mesma
formulação e Nelfinavir (NFV) 750 mg a cada 8
horas, por 30 dias.

d) Zidovudina  (AZT) 300mg e Lamivudina (3TC) 150
mg, 1 comprimido a cada 12 horas,
preferentemente combinados na mesma
formulação, por 30 dias.

34. Qual o agente etiológico do cancro mole?

a) Chlamydia trachomatis.
b) Haemophilus ducreyi.
c) Klebsiella granulomatis.
d) Treponema pallidum.

35. Em relação ao herpes genital, assinale a alternativa
correta.

a) Casos recidivantes (6 ou mais episódios/ano)
podem se beneficiar com Aciclovir 400 mg, 12/
12 hs, por seis semanas.

b) Em gestantes, o primeiro episódio somente
poderá ser tratado a partir do segundo trimestre
de gestação.

c) Nas recorrências de herpes genital, o tratamento
deve ser iniciado de preferência ao aparecimento
dos primeiros pródromos (aumento de
sensibilidade, ardor, dor, prurido) com  Aciclovir
400 mg, dose única.

d) Para o 1º episódio de herpes genital, iniciar o
tratamento o mais precocemente possível com
Aciclovir 200 mg, 4/4 hs, 5x/dia, por 7 dias ou
400 mg, VO, 8/8 horas, por 7 dias.

36. Em relação à gravidez ectópica, analise as
seguintes afirmações.

I. Mais de 95% dos casos se implantam nas
trompas de Falópio.

II. É a principal causa de morte relacionada à
gravidez no primeiro trimestre.

III. A laqueadura tubária, como método de
esterilização cirúrgico definitivo, diminui o risco
de sua ocorrência.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

37. Analise as seguintes afirmações.

I. Em uma gravidez ectópica pequena, não rota,
sem batimentos cardíacos, diagnosticada em
uma mulher assintomática, jovem, ainda sem
filhos e sem outros fatores de comorbidade,
pode-se optar por tratar com metotrexato.

II. No tratamento cirúrgico de uma gravidez
ectópica, sempre que possível deve-se tentar a
ordenha do material em direção à porção distal,
visando preservar a trompa.

III. Deve-se administrar imunoglobulina Rh sempre
que a mãe for Rh negativo e ainda não estiver
sensibilizada.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.



9 GOB - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - VERSÃO A

38. A maior parte dos casos de transmissão vertical do
HIV ocorre durante

a) a amamentação.
b) o período intra-útero, no primeiro trimestre da

gestação.
c) o período intra-útero, no último trimestre da

gestação.
d) o trabalho de parto e  parto propriamente dito.

39. Em relação à profilaxia da transmissão vertical do
HIV, analise as seguintes afirmações.

I. O objetivo de reduzir a transmissão vertical faz
com que toda gestante infectada
pelo HIV seja medicada com anti-retroviral
(ARV), independentemente de seu estado
imunológico ou virológico.

II. A profilaxia com ARV com zidovudina (AZT) ou
profilaxia com TARV deve ser
iniciada a partir da 14.ª semana de gestação e o
AZT intravenoso, instituído durante o trabalho de
parto e parto, deverá ser mantido até o
clampeamento do cordão umbilical.

III. A nevirapina poderá empregada em monoterapia,
quando não houver disponibilidade de zidovudina.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

40. Analise as seguintes afirmações.

I. Por causa da sua teratogenicidade e/ou efeitos
embriotóxicos graves, efavirenz (EFV) e
hidroxiuréia estão proscritos para uso na
gestação.

II. A apresentação oral do amprenavir (APV), por
conter propilenoglicol, pode induzir acidose
metabólica grave com risco fetal, deficiência na
ossificação e dificuldade de regressão tímica,
sendo por esse motivo também contra-indicado
na gestação.

III. Outro ARV contra-indicado na gestação é o
indinavir (IDV), pelo risco elevado de
hiperbilirrubinemia e nefrolitíase.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

41. Nas gônadas bipotenciais, a diferenciação testicular
se inicia por volta da

a) terceira ou quarta semana de gestação.
b) sexta ou sétima semanas de gestação.
c) nona ou décima semana de gestação.
d) vigésima semana de gestação.

42. Considere as seguintes afirmações, sobre o
hirsutismo.

I. A avaliação inicial do hirsutismo consiste em
verificação dos níveis sangüíneos de testosterona
e 17a-hidroxiprogesterona (17-OHP).

II. Diante das evidências mais recentes, a dosagem
de 3a-Androstenediol Glucuronida é fundamenta
no planejamento terapêutico do hirsutismo.

III. Uma mulher que desenvolve hirsutismo após os
25 anos de idade e demonstra rápida progressão
de masculinização durante vários meses é muito
provável que  tenha um tumor produtor de
andrógenos.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

43. A síndrome de Asherman está relacionada à
amenorréia

a) primária com hímen imperurado.
b) primária por insuficiência ovariana.
c) secundária por destruição do endométrio.
d) secundária por retirada cirúrgica do útero.

44. Analise as seguintes afirmações, sobre a
infertilidade.

I. A infertilidade é definida como a ausência de
concepção em um ano de relações sexuais
desprotegidas.

II. A maioria dos abortamentos espontâneos após
os 35 anos de idade ocorre em conseqüência
de trissomias autossômicas.

III. Aproximadamente 20% das infertilidades
femininas são devidas a insuficiência ovulatória,
outros 20% devidas a doenças nas trompas e
pelve e as restantes 60% são devidas a
anormalidades anatômicas ou doenças da
tireóide.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
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45. A endometriose é definida como a presença de
tecido endometrial (glandular e estromal) fora do
útero. Considere as seguintes afirmações.

I. Em mulheres adultas, a dismenorréia pode ser
especialmente sugestiva de endometriose se
inicia após vários anos de menstruações
indolores.

II. Dosagens seriadas do CA125 podem ser úteis
para predizer a recorrência de endometriose após
o tratamento.

III. A confirmação histológica de endometriose é
desnecessária, pois a laparoscopia é altamente
sensível e específica.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

46. Em relação à endometriose, assinale a alternativa
correta.

a) Laparotomia deve ser realizada sempre que
houver suspeita de endometriose.

b) Endometriomas grandes (diâmetro>3cm) devem
ser aspirados, incisados e a parede do cisto deve
ser removida da córtex ovariana. Para prevenir a
recorrência, a parede do cisto do endometrioma
deve ser removida e o tecido normal ovariano
preservado.

c) Em pacientes com endometriose grave, deve-se
evitar o uso de tratamentos clínicos previamente
à cirurgia.

d) O uso rotineiro de agentes farmacológicos para
a prevenção de aderências pós-operatórias está
amplamente fundamentado nas evidências
obtidas por ensaios clínicos randomizados
controlados.

47. Em relação ao tratamento da endometriose, assinale
a alternativa correta.

a) A reposição hormonal pós-operatoria com
estrogênios é desnecessária após ooforectomia
bilateral.

b) Qualquer contraceptivo oral de baixa dose
contendo 30 a 35 mg de etinilestradiol usado
continuamente pode ser efetivo no manejo da
endometriose. O objetivo do tratamento é a
indução de amenorréia, a qual deve ser
continuada por 6 a 12 meses.

c) O danazol é o agente mais efetivo disponível para
o tratamento da endometriose.

d) O danazol é o agente terapêutico de escolha
para pacientes com doença hepática,
hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva e
em grávidas.

As próximas quatro questões se referem ao caso
clínico descrito a seguir:

Paciente com 28 anos de idade, multípara, tabagista,
apresenta extensa lesão ulcero-infiltrativa sangrante
em colo do útero, que se estende ao terço superior
da vagina. Ao toque retal, há infiltração de
paramétrios à esquerda até a parede pélvica e
infiltração de paramétrios à direita, sem atingir
parede pélvica. Não há evidência grosseira de
infiltração da parede do reto. Retossigmoidoscopia
sem alterações. Cistoscopia sem alterações.
Resultado da biópsia da lesão: carcinoma
epidermóide moderadamente diferenciado. Rx de
tórax sem evidências de lesões pleuro-pulmonares
em atividade. Ultrassonografia abdominal sem
evidências de lesões hepáticas ou hidronefrose.

48. O estadiamento clínico do caso relatado é

a) IIB.
b) IIIA.
c) IIIB.
d) IVA.

49. O tratamento que não deverá ser indicado nesse
momento é

a) Cirurgia de Wertheim-Meiggs.
b) Radioterapia.
c) Radioterapia + Quimioterapia.
d) Quimioterapia.

50. No seguimento dessa paciente, a avaliação mais
importante, para avaliação de qualidade de vida e
rastreamento de recidivas locais será obtida através
de

a) anamnese e exame físico.
b) citopatológico de colo uterino.
c) colposcopia com biópsias seriadas.
d) histeroscopia.

51. O prognóstico de sobrevida em 5 anos, para
pacientes no estádio clínico do caso descrito, é

a) acima de 99%.
b) aproximadamente 70%.
c) aproximadamente 40%.
d) abaixo de 10%.

52. Em relação à ploidia das molas hidatiformes,
assinale a alternativa correta.

a) A maioria das molas completas e parciais é
diplóide.

b) A maioria das molas completas e parciais é
triplóide.

c) A maioria das molas completas é diplóide
enquanto a maioria das molas parciais é triplóide.

d) A maioria das molas completas é triplóide
enquanto a maioria das molas parciais é triplóide.
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53. Assinale a alternativa correta.

a) A maior parte dos tumores trofoblásticos
gestacionais surge a partir de um teratoma.

b) Os sítios mais freqüentes de metástase no
coriocarcinoma são o cérebro e o fígado.

c) Mulheres que tiveram doença trofoblástica são
de risco aumentado para doença trofoblástica
em uma gravidez subseqüente.

d) Mulheres com doença por mais de quatro meses,
níveis de gonadotropina sérica maiores que
40.000 mIU/mL, metástases em fígado ou
cérebro e tumor seguindo uma gravidez a termo
são indicadores de boa resposta à
monoquimioterapia.

54. Um recém nascido que, no primeiro minuto, está
chorando vigorosamente, movimentando-se
ativamente, 110 batimentos cardíacos/minuto e com
discreta cianose de extremidades é classificado
como Apgar:

a) 6
b) 7
c) 8
d) 9

55. A síndrome HELLP em gestantes é caracterizada
por:

a) hematúria, enzimas hepáticas elevadas e
albuminúria.

b) hematúria, insuficiência renal e hipoproteinemia.
c) hemólise, enzimas hepáticas elevadas e

plaquetopenia.
d) hemólise, insuficiência renal e hipertensão.

56. Em relação ao sofrimento fetal, considere as
seguintes afirmações.

I. O diagnóstico de sofrimento fetal baseado nos
padrões da freqüência cardíaca fetal é o método
mais preciso e unânime que existe.

II. A mobilização da paciente para a posição lateral,
a correção da hipotensão materna devida à
anestesia e a descontinuação da ocitocina
ajudam a melhorar a perfusão uteroplacentária.

III. A passagem de mecônio é um alerta potencial
de asfixia fetal.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

57. Considere as seguintes substâncias:

I. Heparina não-fracionada.
II. Insulina.
III. Eritropoietina materna.
IV. Clindamicina.
V. Furosemida.

Assinale a alternativa que contém apenas
substâncias que cruzam a barreira placentária.

a) Todas as substâncias cruzam a barreira
placentária.

b) Apenas as substâncias I, II, III e V cruzam a
barreira placentária.

c) Apenas as substâncias II, III, e IV cruzam a
barreira placentária.

d) Apenas as substâncias II, IV e V cruzam a
barreira placentária.

58. Todas as afirmações a seguir são verdadeiras,
exceto uma delas. Assinale-a.

a) As infecções urinárias são as infecções
bacterianas mais comuns encontradas durante
a gravidez.

b) Apesar de a bacteriúria assintomática ser
comum, a infecção sintomática pode envolver o
trato urinário inferior e causar cistite, ou pode
comprometer os cálices renais, pelve e
parênquima e causar pielonefrite.

c) Concentrações baixas de bactérias na urina, de
20.000 a 50.000 /mL, não necessitam tratamento.

d) Se a bacteriúria assintomática não é tratada,
aproximadamente 25% das mulheres infectadas
desenvolverão infecção sintomática aguda
durante aquela gravidez.

59. Freqüência, urgência, disúria e piúria acompanhadas
por uma urocultura negativa podem ser conseqüentes
a uma uretrite mais freqüentemente causada por

a) Candida albicans.
b) Chlamydia trachomatis.
c) Neisseria gonorrhoeae.
d) Trichomonas vaginalis.

60. Em relação ao oligodrâmnio, assinale a alternativa
correta.

a) A maior parte dos casos de oligodrâmnio é
diagnosticado no início da gravidez.

b) Não há diferenças entre os índices de Apgar entre
filhos de gestantes com oligodrâmnio, quando
comparados a mulheres sem oligodrâmnio.

c) O oligodrâmnio é quase sempre mais evidente
quando existe obstrução do trato urinário fetal
ou agenesia renal.

d) O prognóstico é melhor quando o oligodrâmnio é
diagnosticado no início da gravidez.




