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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

Em torno de 1560, um artesão anônimo fez, na 

Alemanha, um fascinante boneco de madeira 

que atualmente pode ser visto no Deutsches 

Museum de Munique. Com o nome de Monge 

Pregador, chamava a atenção pela barba e 

pelas sandálias. Para disfarçar o mecanismo 

simples que o fazia funcionar, localizado nos 

pés, o boneco vestia um grande e comprido 

capote. As pernas duras se mexiam, os braços 

balançavam e a cabeça girava de um lado para 

o outro. Uma sequência programada de passos 

controlava o boneco, portanto é possível 

afirmar que ele foi um precursor do 

computador. Era uma novidade que o boneco 

conseguisse caminhar. E se também 

conseguisse fazer contas? Quase três séculos 

mais tarde, Charles Babbage, um matemático 

talentoso e um tanto rabugento, desenvolveu 

uma máquina capaz de calcular em alta 

velocidade. Chamou o equipamento de 

máquina diferencial. Pesando cerca de 3 

toneladas, o aparelho tinha certa semelhança 

com um piano mecânico. Não chegou a ser 

terminado. Um século e meio mais tarde, em 

1991, um modelo dessa máquina foi 

completado pelo Science Museum de Londres, 

em comemoração ao bicentenário do 

nascimento de Babbage. Ele não se 

surpreenderia ao saber que sua invenção 

funcionou. Além de imitar as habilidades 

mentais humanas, a máquina de Babbage 

também inspirava imitadores. Um pouco antes 

da Segunda Guerra Mundial, foi aperfeiçoada 

por jovens cientistas, entre os quais Zuse, um 

engenheiro berlinense, e Turing, um jovem 

matemático britânico. Alguns anos mais tarde, 

durante a guerra, o talento de Turing foi 

aproveitado pela Inglaterra, onde a partir de 

1939, ele trabalhou em segredo para a Code 

and Cypher School, na linha férrea entre 

Oxford e Cambridge. A missão era decifrar os 

códigos secretos usados pela Alemanha nazista 

na comunicação com seus comandantes navais 

e militares e seus aliados. (BLAINEY, 

Geoffrey. Uma Breve História do Século XX. 

2 ed. São Paulo: Fundamento, 29011, p. 166).  

 

 

QUESTÃO 01 

De acordo com o autor do texto, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – O engenheiro Charles Babbage 

desenvolveu uma máquina capaz de calcular 

em alta velocidade.  

II – Turing prestou serviços à Inglaterra 

consistentes na decifração de mensagens 

provenientes do exército alemão e de seus 

aliados.  

III – O aparelho desenvolvido por Zuse 

chamava-se “máquina diferencial”.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

 

QUESTÃO 02 

De acordo com o autor do texto, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – O modelo desenvolvido por Charles 

Babbage foi completado em 1991 pelo 

Deutsches Museum.  

II – O inventor da máquina, em 1560, 

chamava-se “monge pregador”.  

III – A invenção do artesão, por volta de 1560, 

pesava cerca de 3 toneladas.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.  
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QUESTÃO 03 

De acordo com o autor do texto, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – Por volta de 1560, um alemão construiu um 

boneco que pode ser considerado um precursor 

do computador.  

II – O boneco inventado em 1560 também era 

capaz de solucionar contas matemáticas.  

III – O “Monge Pregador” foi construído por 

Charles Babbage.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são falsos.  

 

QUESTÃO 04 

No início do texto, o autor utiliza a palavra 

“precursor”. Assinale a alternativa que 

apresenta um antônimo dessa palavra:  

(A) anunciador.  

(B) arauto.  

(C) prógono.  

(D) pioneiro. 

(E) sucessor. 

 

 QUESTÃO 05 

São sinônimos da palavra “rabugento”, 

utilizada pelo autor, EXCETO:  

(A) resmelengo.  

(B) lhano.  

(C) rezingão.  

(D) lamuriante.  

(E) pechoso.  

 

 

 

QUESTÃO 06 

No início do texto, o autor utilizou a palavra 

“atualmente”, que possui a seguinte 

classificação gramatical:  

(A) advérbio.  

(B) adjetivo.  

(C) preposição.  

(D) conjunção.  

(E) substantivo.  

 

QUESTÃO 07 

No que se refere à regência nominal, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – Muitas pesquisas atuais desacreditaram 

antigos conceitos sobre o regime e a dieta.  

II – É extremamente louvável as palavras 

proferidas por vocês.  

III – Passados quase dois anos, foram 

condenados os agressores dos idosos e da 

criança.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

 

QUESTÃO 08 

No que se refere à regência verbal, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – A equipe aspira ao título nacional.  

II – A peça de teatro a que assistimos foi boa.  

III – O diretor não simpatizou com o novo 

gerente de vendas.  

(A) Apenas o item I está correto.  

(B) Apenas o item II está correto.  

(C) Apenas o item III está correto.  

(D) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(E) Todos os itens estão corretos.  
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QUESTÃO 09 

No que se refere aos substantivos coletivos, 

analise os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – atores / companhia.  

II – cebola / réstia.  

III – insetos / colônia.  

IV – mapas / mapoteca.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(C) Apenas os itens I, III e IV são verdadeiros.  

(D) Apenas os itens II, III e IV são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 

 QUESTÃO 10 

No que se refere ao correto uso da crase, 

analise os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – A professora sabe unir a capacidade à 

simplicidade.  

II – Deve-se dar maior atenção às cidades 

menos desenvolvidas. 

III – A equipe de futebol foi à Barcelona 

disputar o campeonato.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 11 

Uma piscina natural de 90m³ recebe uma vazão 

de 100 litros por minuto (L/min) de uma 

nascente. Devo drenar a piscina para limpeza 

com conjuntos de bombas de 1,5 litros por 

segundo (L/s) de vazão. Considerando a menor 

quantidade de bombas possíveis, quanto tempo 

levará para drenar totalmente a piscina? 

(A) 1.111,11 minutos 

(B) 18,3 horas 

(C) 1.000 minutos 

(D) 65.000 segundos 

(E) Nenhuma das respostas anteriores. 

QUESTÃO 12 

Sobre o sistema abaixo: 

5x +4y +3z = 10 

10x +8y +6z = 20 

-5x -4y – 3z = -10 

(A) Tem solução única possível (2,0,0) 

(B) Tem solução única possível (1,
5

4
, 0) 

(C) É um sistema impossível 

(D) Admite 3 soluções 

(E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 

QUESTÃO 13 

Um mosaico de 12 metros foi construído 

utilizando-se 2.160 peças. Caso se queira 

construir um mosaico de 30 metros nas 

mesmas condições do anterior, quantas peças 

serão necessárias?  

(A) 3.800.  

(B) 4.250.  

(C) 4.700.  

(D) 5.200.  

(E) 5.400.  

 

QUESTÃO 14 

Em um determinado restaurante trabalham 50 

funcionários, sendo 34 mulheres e 16 homens. 

Em decorrência da crise financeira que atingiu 

o setor, o proprietário terá de demitir 20% do 

total de empregados (homens e mulheres). 

Quando isso vier a ocorrer, o restaurante 

contará com quantos funcionários (homens e 

mulheres)?  

(A) 25.  

(B) 30.  

(C) 40.  

(D) 44.  

(E) 46.   
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QUESTÃO 15 

A razão entre  as áreas da face de um cubo de 

1000dm³ é seu volume: 

(A) 6  

(B) 60 

(C) 10 

(D) 1 

(E) 0,6 

ATUALIDADES 

QUESTÃO 16 

Em novembro de 2019, o presidente da 

república Jair Bolsonaro editou medida 

provisória para extinguir o DPVAT a partir do 

ano vigente (2020). No entanto, o ministro do 

STF suspendeu a medida provisória e retomou 

o DPVAT. Ocorre que em janeiro/2020, o 

mesmo ministro do STF voltou atrás na sua 

decisão e manteve a redução no valor do 

seguro DPVAT. Tais decisões foram tomadas 

pelo ministro: 

(A) José Antônio Dias Toffoli. 

(B) José Celso de Mello Filho. 

(C) Marco Aurélio Mendes de Farias Mello.  

(D) Gilmar Ferreira Mendes. 

(E) Enrique Ricardo Lewandowski 

 

QUESTÃO 17 

Um grupo de seis turistas foi preso no Peru por 

ingressarem de forma ilegal na área do Templo 

do Sol, por derrubada de uma pedra talhada e 

por defecar no local. Tal episódio ocorreu em 

qual ponto turístico do Peru? 

(A) Plaza de Armas. 

(B) Catedral de Lima. 

(C) Machu Picchu.  

(D) Ruínas de Pachacamac. 

(E) Coricancha. 

 

 

 

QUESTÃO 18 

Em fevereiro de 2019, ocorreu um incêndio no 

centro de treinamento de determinado clube de 

futebol. A tragédia ceifou a vida de 10 jovens 

e deixou mais 3 feridos. O centro de 

treinamento pertence ao: 

(A) Fluminense. 

(B) Flamengo. 

(C) Botafogo. 

(D) Palmeiras. 

(E) São Paulo.  

 

QUESTÃO 19 

Em janeiro do ano em curso (2020), o 

Ministério da Saúde confirmou alguns casos 

suspeitos de Coronavírus no Brasil. As pessoas 

com esses sintomas retornaram de qual país? 

(A) Estados Unidos. 

(B) Japão. 

(C) China.  

(D) Coreia do Sul. 

(E) Alemanha. 

 

QUESTÃO 20 

Qual atriz aceitou o convite do presidente Jair 

Bolsonaro para assumir a Secretaria da 

Cultura? 

(A) Taís Araújo. 

(B) Camila Pitanga. 

(C) Paolla Oliveira.  

(D) Regina Duarte. 

(E) Cláudia Raia. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 21 

Assinale a alternativa que apresenta o modo de 

exibição do MS-Word 2010, na sua 

configuração padrão, que possibilita ao usuário 

gerenciar seus arquivos, executando funções 

como, por exemplo, salvar, abrir, fechar e 

imprimir:  

(A) Backstage.  

(B) Rascunho.  

(C) Rede de sombra.  

(D) Layout seguro.  

(E) Estrutura primária.  

QUESTÃO 22 

No que se refere ao MS Excel 2010, assinale a 

alternativa que descreve corretamente a função 

da tecla de atalho CTRL + 8 

(A) Oculta as linhas selecionadas.  

(B) Aplica ou remove formatação em itálico.  

(C) Aplica ou remove formatação em negrito.  

(D) Exibe ou oculta os símbolos de estrutura 

de tópicos.  

(E) Copia as células selecionadas.  

QUESTÃO 23 

No que se refere ao MS Word 2010, qual é a 

tecla de atalho usada para colocar palavras em 

itálico?  

(A) CTRL + I.  

(B) CTRL + O.  

(C) CTRL + Y.  

(D) CTRL + R.  

(E) CTRL + X. 

 QUESTÃO 24 

O prefixo HTTPS é um prefixo que significa 

que a página é de origem:  

(A) duvidosa.  

(B) suspeita.  

(C) segura.  

(D) insegura.  

(E) pirata.  

QUESTÃO 25 

O que significa a sigla “www”?  

(A) World Whom Whos.  

(B) World Wide Web.  

(C) Word Wild Whomer.  

(D) Word Wo Whim.  

(E) Win Won Web.  

  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26 

No que se refere à Lei n. 8.080/1990, analise 

os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as 

condições dispensáveis ao seu pleno exercício.  

II – A iniciativa privada poderá participar do 

Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter 

substitutivo.  

III – O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo Poder Público, 

constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

 

QUESTÃO 27 

De acordo com o Decreto 7.508/2011, a 

Região de Saúde, para ser instituída, deve 

conter, no mínimo, ações e serviços de, 

EXCETO:  

(A) atenção psicossocial.  

(B) urgência e emergência.  

(C) atenção primária.  

(D) atenção secundária.  

(E) vigilância em saúde.  
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QUESTÃO 28 

No que se refere à Lei n. 8.142/1990, analise 

os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – O Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde (Conasems) 

terão representação no Conselho Nacional de 

Saúde.  

II – A representação dos usuários nos 

Conselhos de Saúde e Conferências será 

paritária em relação ao conjunto dos demais 

segmentos.  

III – As Conferências de Saúde e os Conselhos 

de Saúde terão sua organização e normas de 

funcionamento definidas em regimento 

próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

QUESTÃO 29 

De acordo com a Lei n. 8.142/1990, os 

recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 

serão alocados como:  

I – despesas de custeio e de capital do 

Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, 

da administração direta e indireta.  

II – investimentos previstos em lei 

orçamentária, de iniciativa do Poder Executivo 

e aprovados pelo Congresso nacional.  

III – investimentos previstos no Plano Bienal 

do Ministério da Saúde.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.  

 

 

 

 

 

QUESTÃO 30 

De acordo com a Lei n. 8.080/1990, são 

objetivos do Sistema Único de Saúde:  

I – a assistência às pessoas por intermédio de 

ações de promoção, proteção e recuperação da 

saúde, com a realização descentralizada das 

ações assistenciais e das atividades corretivas.  

II – a formulação de política de saúde 

destinada a promover, nos campos econômico 

e social, a integração entre médicos e 

pacientes.   

III – a identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde.   

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

QUESTÃO 31 

São considerados mediadores, em menor ou 

maior grau, da resposta asmática aguda, 

EXCETO:  

(A) histamina.  

(B) leucotrienos.  

(C) noradrenalina.  

(D) acetilcolina.  

(E) óxido nítrico em doses altas.  

QUESTÃO 32 

No tocante ao tratamento da insuficiência renal 

crônica, analise os itens a seguir e, ao final, 

assinale a alternativa correta:  

I – O sevelâmer atua como quelante de fosfato 

e predispõe à hipercalcemia.  

II – A restrição de água está indicada quando 

há hiponatremia.  

III – Recomenda-se que os níveis séricos do 

paratormônio fiquem entre 50 e 100 pg/mL.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.   



Prefeitura Municipal de Louveira – SP – Concurso Público 04/2020            INSTITUTO AVANÇA SÃO PAULO 

 

 

Médico Ginecologista e Obstetra                                                                                                          Página 7 de 10 

QUESTÃO 33 

No que se refere à sífilis adquirida, a fase 

secundária tem como lesões patognomônicas:  

I – Aneurismas vasculares e demência.  

II – Formação de nódulos e gomas.  

III – Roséolas das regiões palmar e plantar.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

QUESTÃO 34 

Mulher de 46 anos de idade relata que iniciou 

nódulos cutâneos de distribuição simétrica, 

placas elevadas na face comprometendo 

lábios, com queda parcial das sobrancelhas e 

cílios. Levando-se em conta os dados acima, 

pode-se dizer que a suspeita clínica inicial é:  

(A) sífilis.  

(B) lúpus eritematosos.  

(C) histiocitoma.  

(D) leishmaniose.  

(E) hanseníase.  

QUESTÃO 35 

No tocante ao tratamento da insuficiência 

cardíaca, analise os itens a seguir e, ao final, 

assinale a alternativa correta:  

I – O uso de bebidas alcoólicas até 4 doses por 

dia podem ser tolerado.   

II – A ingestão de sódio deve ser limitada a 

menos de 8g/dia.  

III – O uso de anti-inflamatórios inibidores da 

COX-2 pode ser recomendado a pacientes com 

insuficiência cardíaca.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.  

QUESTÃO 36 

Em uma crise asmática aguda, na ausência de 

medicações depressoras da respiração, como 

narcóticos ou sedativos, hipercapnia se 

desenvolve somente com pico do fluxo 

expiratório menor que:  

(A) 25%.  

(B) 35%.  

(C) 45%.  

(D) 60%.  

(E) 75%.  

 

QUESTÃO 37 

Como se sabe, a doença pulmonar obstrutiva 

crônica é definida como um estágio patológico 

caracterizado por limitação do fluxo aéreo não 

totalmente reversível. Cursa com fases de 

estabilidade clínica e períodos de exacerbação. 

No que se refere à fase estável da doença, 

analise os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – A cirurgia de redução do volume pulmonar 

em pacientes selecionados com enfisema 

mostrou-se capaz de influenciar a história 

natural desses pacientes.  

II – A utilização de broncodilatadores 

inalatórios produz benefício na taxa de 

declínio da função pulmonar.  

III – O uso crônico de glicocorticoides orais 

produz benefício na taxa de declínio da função 

pulmonar.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 
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QUESTÃO 38 

No que se refere à doença pulmonar obstrutiva 

crônica (DPOC), analise os itens a seguir e, ao 

final, assinale a alternativa correta:  

I – A espirometria é fundamental para 

confirmar o diagnóstico.  

II – Trata-se de uma doença frequente, 

prevenível e curável. Caracteriza-se por 

obstrução ao fluxo de ar, persistente e 

geralmente progressiva.  

III – A tosse é o sintoma mais frequente no 

portador de DPOC.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

QUESTÃO 39 

No que se refere ao trauma de tórax, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – A causa mais comum de pneumotórax 

hipertensivo é a lesão das vias aéreas.  

II – Na denominada “ferida torácica 

aspirativa” ou pneumotórax aberto, ocorre o 

equilíbrio imediato entre as pressões 

atmosférica e intratorácica.  

III – A traumatopneia é normalmente 

observada em caso de pneumotórax 

hipertensivo.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 40 

Assinale a alternativa que apresenta o exame 

equivalente em sensibilidade que substitui o 

PPD como método auxiliar no diagnóstico da 

tuberculose:  

(A) Teste rápido molecular GeneXpert.  

(B) Teste imunocromatográfico com antígeno 

MPT64.  

(C) Ensaio de liberação de interferon gama.  

(D) Avaliação da atividade da adenosina 

desaminase.  

(E) Teste do manejo assimétrico.   

QUESTÃO 41 

Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente as medicações de eleição no 

tratamento da emergência hipertensiva na 

gestação e na eclampsia:  

(A) hidralazina e sulfato de magnésio.  

(B) nitroprussiato de sódio e diazepínico.  

(C) captopril e difenil-hidantoína. 

(D) nifedipina e diazepínico. 

(E) nifedipina e sulfato de magnésio.     

 

QUESTÃO 42 

Concernente aos miomas, analise os itens a 

seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – O uso de progestágenos tem uma ação 

positiva na diminuição dos miomas 

intramurais.  

II – Gestantes com miomas apresentam maior 

frequência de descolamento prematuro de 

placenta.  

III – Anti-inflamatórios não esteroides 

diminuem a perda sanguínea em mulheres com 

miomas.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  
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QUESTÃO 43 

Concernente à doença trofoblástica 

gestacional, analise os itens a seguir e, ao final, 

assinale a alternativa correta:  

I – A probabilidade de a mola hidatiforme 

evoluir para coriocarcinoma é maior nos 

primeiros 4 meses após o esvaziamento molar.  

II – O potencial de transformação maligna da 

mola hidatiforme é de 10% na mola parcial e 

30% na mola completa.  

III – O coriocarcinoma tem como antecedente 

a mola hidatiforme em 20% dos casos e a 

gravidez a termo em 5% dos casos.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

 

QUESTÃO 44 

No que se refere à puberdade precoce, analise 

os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – Para o diagnóstico de puberdade precoce 

periférica, solicitam-se as dosagens de FSH, 

LH, DHEA, DHEA-S.  

II – Após o diagnóstico de puberdade precoce, 

são solicitadas as dosagens de FSH e LH basais 

e na sequência o primeiro passo é o teste de 

estímulo com GnRH.  

III – No tratamento da puberdade precoce 

central, utiliza-se o acetato de gosserrelina 3,6 

mg subcutâneo a cada três meses.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

 

 

 

QUESTÃO 45 

No que se refere à Vaginose bacteriana, analise 

os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – Na gestação, o tratamento deve ser 

realizado com cremes vaginais.  

II – O tratamento preferencial deve ser 

realizado com dose única de metronidazol ou 

derivado imidazólico.  

III – O tratamento do parceiro sexual não está 

indicado rotineiramente, pois não impede 

recidivas.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

 

QUESTÃO 46 

Concernente à dor pélvica aguda, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – Paciente com diagnóstico de gravidez 

ectópica e beta HCG de 2.500 um/ml e 

ultrassom pélvico endovaginal revelando 

massa anexial de 35 mm está indicado 

videolaparoscopia.  

II – Para paciente com diagnóstico de doença 

inflamatória pélvica leve, está indicado 

doxaciclina 100 mg via oral, duas vezes ao dia 

durante 10 a 14 dias + ceftriaxona 250 mg 

intramuscular dose única associada a 

probenecid 1 grama, por via oral, dose única.      

III – Em paciente com diagnóstico de torção 

anexial e submetida a videolaparoscopia, pode 

ser feito distorção do anexo, desde que não 

esteja necrótico. 

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.    
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QUESTÃO 47 

No que se refere à doença inflamatória pélvica 

aguda, analise os itens a seguir e, ao final, 

assinale a alternativa correta:  

I – A peri-hepatite está associada à presença 

dos germes Chlamidea tracomatis e Neisseria 

gonorrhoeae.  

II – Para paciente com doença inflamatória 

pélvica aguda e DIU, está indicada a retirada 

imediata do DIU.  

III – Em paciente com salpingite aguda com 

peritonite, o estadiamento é 2.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.   

 

QUESTÃO 48 

No que se refere à bacteriúria assintomática na 

gravidez, analise os itens a seguir e, ao final, 

assinale a alternativa correta:  

I – O seguimento das gestantes deve ser 

realizado com uroculturas semanais até o fim 

da gestação.  

II – A escolha do antibiótico deve ser orientada 

pelo antibiograma, com tratamento por 1 a 3 

dias.  

III – Devido à alta resistência a ampicilina, o 

tratamento mais recomendado é com 

sulfametoxazol e trimetropin.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.    

 

 

 

 

QUESTÃO 49 

No que se refere ao carcinoma do colo uterino 

estádio IA1, assinale a alternativa correta:  

(A) Tumor de 4 cm com infiltração do terço 

superior da vagina.  

(B) Tumor visível e confinado ao colo uterino 

maior que 4 cm. 

(C) Tumor microscópico que infiltra menos de 

3 mm do estroma cervical e estende-se por 

menos de 7 mm.  

(D) Tumor visível e confinado ao colo uterino 

menor que 4 cm.  

(E) Tumor microscópico que infiltra o estroma 

cervical entre 3 e 5 mm e estende-se por menos 

de 7 mm.  

 

QUESTÃO 50 

Uma paciente de 16 anos de idade, sem 

atividade sexual, com cólicas menstruais 

caracterizadas como dismenorreia primária, de 

intensidade que causa dificuldade para realizar 

a sua rotina diária. No que se refere ao caso 

supracitado, a primeira conduta a ser adotada é 

a seguinte:  

(A) uso de inibidores de prostaglandinas.  

(B) uso de antagonistas tipo G9.  

(C) uso de anticoncepcionais orais.  

(D) uso de antiespasmódicos de ação central.  

(E) uso de sibutramina de tipo incongruente.   

 

 

 


