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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 
30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada 
uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, tenha 
qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal 
de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores 

nesse sentido;  
 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você 

estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em 
Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, 
réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam 
expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de prova. O candidato NÃO poderá levar consigo o 
Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno 
de Questões; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno 
de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 A Otan (Organização do Tratado do 
Atlântico Norte) considera que os corpos em 
Bucha, vistos após a retirada russa da cidade 
ucraniana, mostram "uma brutalidade 
insuportável que a Europa não testemunha há 
muitas décadas". A declaração foi feita hoje pelo 
secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.  
 Amanhã (6), ministros das Relações 
Exteriores dos países que integram a aliança 
militar irão se reunir para tratar da guerra da 
Rússia na Ucrânia, que chegou ao seu 41º dia. 
Segundo Stoltenberg, os ministros discutirão o 
que mais será feito. De acordo com ele, os 
membros da Otan "estão determinados a fornecer 
mais apoio à Ucrânia". "Incluindo armas 
antitanque, sistemas de defesa aérea e outros 
equipamentos. Os aliados também aumentaram a 
assistência humanitária e a ajuda financeira", 
disse o secretário-geral da aliança.  
 
Fonte: https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-

noticias/2022/04/05/russia-ucrania-5-de-abril-dia-41.htm 

 
01) Assinale a alternativa correta quanto ao 
tipo textual predominante no texto: 
 
(A)  Notícia. 
(B)  Poesia.  
(C)  Narração.  
(D)  Romance. 
(E)  Dissertação.  
  
02) Assinale a alternativa cuja letra em 
destaque represente o mesmo fonema 
representado pela letra s em “defesa”: 
 
(A)  Cidade. 
(B)  Países. 
(C)  Aliança.  
(D)  Sistemas. 
(E)  Será. 
  
03) Assinale a alternativa que apresente a 
justificativa adequada para o emprego da 
crase no período: De acordo com ele, os 
membros da Otan "estão determinados a 
fornecer mais apoio à Ucrânia". 
 
(A)  Regência Nominal.  
(B)  Locução Adverbial.  
(C)  Locução Prepositiva.  
(D)  Regência Verbal. 
(E)  Substantivo Próprio. 
 
 

04) Assinale a alternativa que apresente a 
função gramatical do termo em destaque no 
período: “A declaração foi feita hoje pelo 
secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg”. 
 
(A)  Sujeito. 
(B)  Objeto Direto.  
(C)  Vocativo. 
(D)  Objeto Indireto.  
(E)  Agente da voz passiva. 
 
05) Assinale a alternativa que apresente a 
classe morfológica da palavra em destaque no 
período: “Amanhã (6), ministros das Relações 
Exteriores dos países que integram a aliança 
militar irão se reunir para tratar da guerra da 
Rússia na Ucrânia, que chegou ao seu 41º 
dia”. 
 
(A)  Advérbio. 
(B)  Substantivo.  
(C)  Verbo.  
(D)  Preposição. 
(E)  Pronome. 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
06) Uma caixa de chocolates pesa 255 gramas 
e contém 15 chocolates todos com o mesmo 
peso. Em uma compra foi adquirido 5,1 quilos 
destes chocolates. Com base nestas 
informações quantas unidades de chocolate 
foram compradas? 
 
(A)  250.  
(B)  275.  
(C)  300. 
(D)  325. 
(E)  350. 
 
07) As autoridades de saúde estão 
preocupadas devido ao aumento de 150% no 
número de suicídios ocorridos no último ano. 
Se no ano anterior ocorreram 20 suicídios no 
município após este aumento qual foi a 
quantidade de ocorrências neste município? 
 
(A)  30. 
(B)  40.  
(C)  45.  
(D)  50. 
(E)  60. 
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08) Em um plantão um profissional de saúde 
deveria trabalhar 12 horas seguidas, mas 
devido a demanda do momento permaneceu 
trabalhando 85 minutos a mais das horas de 
seu plantão. Qual é o valor correspondente 
em horas do tempo que este profissional 
trabalhou? 
 
(A) 12,25 horas.  
(B) 12,85 horas. 
(C) 13,05 horas.  
(D) 13,25 horas. 
(E) 13,85 horas. 
 
09) Em uma avaliação no Colégio Beta um a 
cada três alunos apresentou necessidade de 
ter acompanhamento psicológico. Se o 
colégio tem ao todo 1080 alunos quantos 
devem receber este acompanhamento 
psicológico? 
 
(A)  240.  
(B) 360.  
(C)  320.  
(D)  280. 
(E)  330.  
 
10) Uma maneira de modelar fenômenos que 
tem crescimento muito rápidos é utilizando 
funções exponenciais. Qual é o valor da 
função f(x) = 100. 2x quando x assume o valor 
15? 
 
(A) 2.240.320.  
(B) 2.480.640. 
(C) 2.960.560. 
(D) 3.080.240. 
(E) 3.276.800. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 
 
11) Qual dos produtos abaixo tem sido um 
tema frequente de discussões sobre a 
soberania brasileira versus o desempenho 
financeiro de uma de suas principais estatais, 
qual seja a autossuficiência nacional na maior 
parte da cadeia de produção em 
contraposição à política de acompanhar os 
preços do mercado internacional cotados em 
dólar? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Carvão. 
(B) Madeira. 
(C) Nióbio. 
(D) Granito. 
(E) Petróleo. 
 
 
 

12) Qual dos acontecimentos abaixo ocorreu 
em 10 de novembro de 1991, e se tornou um 
marco jurídico e popular no processo de 
criação do município de Iguatu? Assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) Assinatura do decreto-lei que institui o 
município. 
(B) Plebiscito sobre a emancipação do 
município. 
(C) Eleição do primeiro prefeito do município. 
(D) Lançada pedra fundamental da Estrada 
Braganey. 
(E) Inauguração da primeira prefeitura do 
município. 
  
13) Recentemente, uma denúncia acusou o 
Ministro da Educação de usar as verbas de 
seu ministério para favorecer prefeitos aliados 
e pastores evangélicos alinhados com seu 
programa de governo – ferindo princípios 
como a isonomia constitucional –, além de 
possível propina em barras de ouro, num 
contexto de desvalorização da moeda 
nacional. Pouco mais de uma semana depois, 
o chefe do Ministério pediu exoneração da 
pasta para elaborar sua defesa. Quem era o 
ministro? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Fernando Haddad. 
(B) Cristovam Buarque. 
(C) Renato Janine Ribeiro. 
(D) Milton Ribeiro. 
(E) Abraham Weintraub. 
 
14) Em março, uma decisão inicial do Tribunal 
Superior Eleitoral proibiu manifestações 
políticas em um festival de música, 
considerado como campanha antecipada em 
favor de um pré-candidato à presidência da 
República brasileira. Porém, não fez o mesmo 
quando grupos ligados ao agronegócio 
espalharam outdoors em cidades do interior 
do país em favor do atual presidente, gerando 
uma ampla discussão na internet e na mídia. 
Quais conceitos abaixo melhor expressam os 
temas principais dessa discussão? Analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta: 
 
I - Censura. 
II - Misoginia. 
III - Genocídio. 
IV - Liberdade de Expressão. 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas III e IV. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) Apenas I, II e III. 
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15) No último prêmio do Oscar de 2022, uma 
atitude gerou grande discussão sobre 
conceitos como violência e liberdade de 
expressão. Um comediante fez piada com uma 
mulher por ter seus cabelos raspados, uma 
condição causada por uma doença autoimune 
chamada alopecia. Seu marido, um importante 
ator, se levantou e deu um tapa no rosto do 
comediante. Quem é o ator que protagonizou 
essa ação? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Will Smith. 
(B) Jackie Chan. 
(C) Tom Cruise. 
(D) Vin Diesel. 
(E) Dwayne Johnson. 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
16) De acordo com o Ministério da Saúde, são 
critérios de Near Miss materno, EXCETO: 
 
(A) Cianose aguda. 
(B) Choque. 
(C) Icterícia na presença de pré-eclâmpsia. 
(D) Uso de sulfato de magnésio. 
(E) Gasping. 
 
17) Sobre o acompanhamento pré-natal de 
gestantes com HIV, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
(A) Com adequados planejamento e 
seguimento durante o pré-natal e parto destas 
pacientes, o risco de transmissão vertical diminui 
de 45% para menos de 2%. 
(B) Devemos considerar vacinação para 
pneumococo, meningococo e Haemophilus para 
menores de 19 anos não vacinadas previamente, 
e hepatite A para gestantes suscetíveis. 
(C) Solicitar carga viral e CD4 na primeira 
consulta e repetir a carga viral a cada 4 semanas 
até negativação.  
(D) A TARV (terapia antirretroviral) está 
indicada para toda gestante vivendo com HIV, 
independente de critérios clínicos e imunológicos. 
(E) As gestantes que tiverem resultado de 
carga viral indetectável após a 34ª semana 
podem suspender o uso da TARV após o parto. 
  
18) Náuseas e vômitos durante a gravidez são 
condições comuns. Porém em 0,3-3,0% das 
gestantes, ocorre uma forma grave chamada 
hiperemese gravídica. Sobre esta condição, é 
INCORRETO afirmar: 
 
(A) É um diagnóstico de exclusão baseado na 
presença de vômitos persistentes e na ausência 
de outras doenças. 

(B) Podemos utilizar o escore de PUQE 
(Pregnancy Unique Quantification of Emesis) para 
auxiliar na verificação da gravidade do caso.  
(C) Pode gerar distúrbios hidroeletrolíticos, 
alterações nutricionais e metabólicas, cetonuria e 
perda de peso, porém não traz risco para a vida 
materna ou do feto. 
(D) Entre os diagnósticos diferenciais da 
hiperemese gravídica podemos citar condições 
clínicas como gastroenterite, doenças biliares, 
hipertireoidismo, nefrolitíase, enxaqueca, pré-
eclâmpsia e cetoacidose diabética. 
(E) O tratamento inclui orientações dietéticas, 
incluindo jejum em alguns casos, e uso de 
medicamentos. Terapias não farmacológicas 
como acupuntura, aromaterapia e psicoterapia 
podem ser úteis. 
 
19) Uma paciente de 28 anos, chega para 
consulta trazendo resultado de citologia 
oncótica com células escamosas atípicas de 
significado indeterminado (ASC-US). Assinale 
a alternativa que indica corretamente a melhor 
conduta, segundo as diretrizes do Ministério 
da Saúde de 2016: 
 
(A) Realizar colposcopia. 
(B) Repetir a citologia em 6 meses. 
(C) Realizar biópsia do colo. 
(D) Repetir a citologia em 12 meses. 
(E) Repetir a citologia imediatamente para 
confirmar o resultado. 
 
20) Sobre o rastreamento do câncer de colo 
uterino no Brasil é INCORRETO afirmar: 
 
(A) A recomendação atual é a realização de 
exame citológico a cada três anos após dois ou 
três resultados negativos, com intervalo anual. 
(B) O início da coleta deve ser aos 25 anos de 
idade para mulheres que já tiveram ou têm 
atividade sexual. 
(C) Há um contingente de mulheres 
superrastreadas (fora do grupo etário 
recomendado e com intervalo menor ou igual a 
um ano) e outro sem rastreamento. 
(D) Os exames periódicos devem seguir até 
os 64 anos de idade e interrompidos quando 
houver dois exames negativos consecutivos nos 
últimos cinco anos, desde que não haja histórico 
de doença neoplásica pré-invasiva. 
(E) Nas mulheres com mais de 64 anos que 
nunca realizaram citologia, deve-se coletar o 
exame e, caso o resultado seja negativo, estão 
dispensadas de exames adicionais. 
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21) São situações que há a necessidade de 
realizar colposcopia, EXCETO: 
 
(A) Lesão de baixo grau (LSIL) em paciente 
acima de 30 anos. 
(B) Células glandulares atípicas de significado 
indeterminado (AGC). 
(C) Lesão de alto grau (HSIL). 
(D)  Carcinoma escamoso invasor. 
(E) Adenocarcinoma in situ (AIS). 
 
22) Sobre os critérios de elegibilidade dos 
métodos contraceptivos é INCORRETO 
afirmar: 
 
(A) A categoria 3 traduz uma condição em 
que as vantagens de uso do método geralmente 
superam os riscos técnicos ou comprovados. 
(B) Categoria 1 traduz uma condição para a 
qual não há restrição de uso do método. 
(C) Os métodos hormonais combinados são 
categoria 4 para pacientes com antecedente de 
TVP/TEP, histórico de IAM e pacientes com 
neoplasia de mama. 
(D) Para pacientes com mais de 6 semanas 
pós parto e que estão amamentando, é seguro 
utilizar métodos de progestagênio isolados, como 
a pílula ou injetável trimestral. 
(E) Adolescentes podem se beneficiar do uso 
do implante de etonogestrel, caso não haja 
condição clínica que contraindique o uso. 
 
23) A endometriose é uma doença 
ginecológica definida pela presença de tecido 
endometriótico fora da cavidade uterina. A 
fisiopatologia ainda é controversa e várias 
teorias foram propostas. Sobre as teorias 
conhecidas é INCORRETO afirmar: 
 
(A) A mais aceita é a teoria postulada por 
Sampson, também chamada de teoria da 
menstruação retrógrada. Estudos com imuno-
histoquímica demonstrando diferenças 
moleculares entre o tecido endometrial e os 
implantes endometrióticos têm levantado 
questionamentos a respeito dessa teoria. 
(B) As pacientes com anomalias obstrutivas 
no trato genital inferior, menarca precoce, ciclos 
menstruais curtos ou com menorragia 
apresentam maior incidência da doença. 
Entretanto, há também a evidência da existência 
de fatores individuais que irão determinar quem 
desenvolverá a patologia. 
(C) A teoria da metaplasia celômica sugere 
que ocorra a transformação do epitélio celômico, 
principalmente ovariano e peritoneal, em tecido 
endometrial. 
(D) Acredita-se na existência de uma herança 
genética complexa resultante da interação entre 

genes de suscetibilidade e fatores ambientais.  
(E) A teoria da menstruação retrógrada é a 
mais bem aceita devido ao fato de o refluxo 
menstrual ser um evento raro. 
 
24) Sobre o rastreamento e diagnóstico de 
diabetes gestacional é INCORRETO afirmar: 
 
(A) O diagnóstico é firmado quando a glicemia 
de jejum for > 92mg/dL e < 125mg/dL ou quando 
houver pelo menos um dos valores do TOTG 
alterados. 
(B) A realização do TOTG com 75g é 
preconizada para todas as gestantes que não 
tiverem alteração da glicemia de jejum no 
primeiro trimestre e deve ser realizado 
idealmente entre 24 e 28 semanas. 
(C) Os pontos de corte do TOTG com 75g são 
≥ a 92mg/dL no jejum; ≥ a 180mg/dL na primeira 
hora; ≥ a 153mg/dL na segunda hora. 
(D) Em situações de viabilidade financeira e 
disponibilidade técnica total, nos casos de início 
tardio do pré-natal, acima de 28 semanas, não há 
necessidade de realização do TOTG, apenas a 
glicemia de jejum. 
(E) Em situações de viabilidade financeira e 
disponibilidade técnica total, deve-se repetir o 
TOTG com 75g seis semanas após o parto em 
todas as mulheres que tiveram diagnóstico de 
diabetes gestacional. 
 
25) Durante a cirurgia de Wertheim-Meigs, 
qual estrutura não é retirada? 
 
(A) Útero. 
(B) Ovários. 
(C) Terço médio da vagina. 
(D) Paramétrios. 
(E) Linfonodos pélvicos. 
 
26) São indicações de radioterapia no 
tratamento de câncer de mama, exceto: 
 
(A) Na doença invasiva localmente avançada 
(estadios IIB a III), para todas as pacientes 
submetidas a tratamento conservador da mama, 
com ou sem quimioterapia neodjuvante. 
(B) Na doença invasiva localmente avançada 
(estadios IIB a III), para todas as pacientes 
mastectomizadas com margens positivas. 
(C) No carcinoma em situ, para todas as 
pacientes submetidas a tratamento conservador 
da mama. 
(D) Nas pacientes que realizaram 
mastectomia por carcinoma ductal in situ. 
(E) Na doença invasiva localizada (estadios I 
a IIB), para todas as pacientes submetidas a 
tratamento conservador da mama. 
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27) Sobre métodos diagnósticos utilizados 
para rastreio do câncer de mama, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
(A) Em pacientes com mamografia de 
rastreio, com resultado BIRADS 3, a conduta é 
repetir o exame em 6 meses. 
(B) A tomossíntese não deve ser oferecida 
como exame complementar diagnóstico a 
pacientes de alto risco para câncer de mama, 
devido ao excesso de resultados falso positivos. 
(C) A mamografia contrastada com utilização 
de contraste iodado pode ser utilizada em 
pacientes jovens com mamas densas. 
(D) A ressonância de mamas é um método 
adequado para avaliação de rastreio de câncer 
de mama em pacientes portadoras de prótese 
mamária. 
(E) A ultrassonografia de mamas pode ser 
utilizada em pacientes jovens com mamas 
densas. 
 
28) Uma gestante de 12 semanas, comparece 
à consulta após realização dos testes rápidos, 
com o resultado do teste rápido para sífilis 
com resultado reagente. Assinale a alternativa 
correta: 
 
(A) Por ser um teste com baixa sensibilidade, 
deve-se repetir o mesmo para confirmação da 
infecção antes da realização do tratamento. 
(B) Se a paciente não apresentar sintomas, 
não há necessidade de tratamento. É possível 
realizar o acompanhamento com novo exame a 
cada trimestre. 
(C) O teste rápido é um teste treponêmico 
com excelente sensibilidade e especificidade, 
portanto, a positividade confirma a presença de 
infecção e autoriza o tratamento em gestantes 
sem tratamento anterior. 
(D) Deve-se realizar a busca ativa da parceria 
sexual da gestante para realização da sorologia. 
Caso o exame tenha resultado negativo, não há 
necessidade de tratamento. 
(E) Após a realização do tratamento, o 
acompanhamento pode ser realizado apenas com 
teste rápido, pois ele se torna negativo 
rapidamente após o tratamento. 
 
29) Uma gestante de 14 semanas comparece à 
consulta trazendo resultados da primeira 
rotina laboratorial. Possui sorologia para 
toxoplasmose IgG não reagente e IgM não 
reagente. Qual a conduta mais correta a ser 
seguida? 
 
(A) Considerar a paciente imune e tranquiliza-
la com relação à doença. 
(B) Solicitar teste de avidez para determinar 

quando houve a infecção e avaliar se há 
necessidade de tratamento. 
(C) Iniciar o tratamento com Espiramicina 
imediatamente. 
(D) Iniciar o tratamento com esquema SPAF 
imediatamente. 
(E) Considerar a paciente não imunizada e 
repetir a sorologia no segundo e no terceiro 
trimestres além de orientar sobre a alimentação e 
os riscos da infecção. 

30) Sabe-se que durante a gestação são 
esperadas diversas mudanças fisiológicas na 
mulher. Qual das alternativas abaixo descreve 
uma mudança que não é esperada neste 
período? 
 
(A) Aumento da resistência vascular 
periférica. 
(B) Aumento do volume corrente e 
diminuição. 
(C) Diminuição do tônus no trato 
gastrointestinal. 
(D) Aumento da taxa de filtração glomerular. 
(E) Diminuição da osmolaridade plasmática. 


