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Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

2 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 
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3 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

4 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

5 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 
homem era uma realidade [...]”. 

 

6 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 

projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 

incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 

 

7 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 

dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 

tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 
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Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 
datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  

 

10 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 
Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 

Mesquita. 
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Conhecimentos Específicos 

11 

A restrição de crescimento fetal (RCF) intrauterino 
deve ser acompanhada e diagnosticada o quanto 
antes no pré-natal. Sobre essa complicação, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. 

 

I. Quando o feto é restrito, ele é pequeno para a 
idade gestacional. 

II. A hipertensão arterial materna pode levar à 
restrição de crescimento assimétrica.  

III. As síndromes genéticas podem levar à 
restrição simétrica.  

IV. O diabetes com comprometimento vascular 
não pode ser uma causa de RCF. 

 

(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas I e IV. 

(C) Apenas I, II e III. 

(D) Apenas II, III e IV. 

(E) Apenas I, III e IV. 

 

12 

No período pré-concepcional, é importante 
realizar algumas orientações para a diminuição de 
possíveis riscos maternos e fetais. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A suplementação de ácido fólico é 

universalmente aceita e deve ser realizada até o 
final da gestação com a dose de 5 mg diários 
para todas as pacientes. 

(B) O consumo diário de alimentos fonte de folato 
deve ser incentivado, independentemente da 
suplementação de ácido fólico. 

(C) Pacientes com polimorfismo genético, como a 
mutação no gene MTHFR, beneficiam-se com a 
suplementação de 4 mg/dia de ácido fólico. 

(D) Pacientes que usam medicações 

anticonvulsivantes não devem usar ácido fólico. 

(E) Pacientes com antecedente obstétrico de 
malformação do tubo neural devem usar 600 
mcg/dia de metilfolato até o final da gestação. 

 

13 

A hemorragia pós-parto (HPP) é uma das 
principais causas de mortalidade materna no 
mundo. Sobre esse assunto, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A hemorragia pós-parto se classifica em primária 

e secundária, sendo a primeira a que ocorre após 
24 horas até 6 semanas pós-parto, e a segunda 
a que ocorre nas primeiras 24 horas. 

(B) A metilergometrina pode ser usada em pacientes 
que apresentam HPP e quadro de hipertensão 
gestacional. 

(C) Uso da ocitocina 10 ui via intramuscular, tração 
controlada do cordão umbilical e massagem 
uterina após a dequitação são algumas medidas 
usadas como prevenção de HPP. 

(D) A histerectomia total abdominal é a primeira 
escolha de tratamento cirúrgico após a falha do 
tratamento clínico na HPP. 

(E) As coagulopatias são a principal causa de HPP. 

 

14 

Paciente de 20 anos, primigesta, apresenta idade 
gestacional estimada pelo primeiro ultrassom de 8 
semanas. Há dois dias apresenta sangramento 
vaginal em pequena quantidade. Foi solicitado 
ultrassom transvaginal que identificou embrião 
com batimentos cardiofetais ausentes, CCN 
compatível com idade gestacional de 7 semanas e 
descolamento subcoriônico.  Ao exame físico, 
apresenta colo entreaberto. A partir desse caso, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). 

 

I. O quadro corresponde a um aborto retido.  

II. Deve-se repetir a ultrassonografia em 15 dias. 

III. Após 12 semanas do episódio, solicitar 
exames para pesquisa da síndrome do 
anticorpo antifosfolípide (SAF). 

IV. O quadro pode corresponder a um aborto em 
curso, e a conduta expectante pode ser 
ofertada.  

V. A curetagem uterina pode aumentar o risco 
de a paciente apresentar a síndrome de 
Asherman.  

 

(A) Apenas IV. 

(B) Apenas II e III. 

(C) Apenas IV e V. 

(D) Apenas III, IV e V. 

(E) Apenas II, III, IV e V. 
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15 

Em relação à gestação ectópica, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) Os principais critérios para indicação de 
metrotrexato (MTX) são estabilidade 
hemodinâmica, diâmetro de massa anexial 
inferior ou igual a 3,5 cm, beta-hCG igual ou 
inferior a 5.000 Mui/ml e ausência de batimentos 
cardioembrionários.  

(B) A conduta expectante pode ser indicada nos 
casos com estabilidade hemodinâmica, declínio 
dos títulos de beta-Hcg no intervalo de 24-48 
horas sem tratamento, beta-Hcg inferior ou igual 
a 2000 mUI/ml, USTV com ausência de embrião 
vivo, massa tubária inferior a 5 cm e desejo de 
gravidez futura. 

(C) Os casos que responderam bem ao tratamento 

com MTX ou expectante devem ser seguidos 
com dosagens semanais do beta-hCG até 
ficarem negativos. Caso não haja queda, será 
necessário reavaliar o caso. 

(D) Antes de iniciar o tratamento, deve-se dosar 

hemograma, enzimas hepáticas (TGO e TGP) e 
creatinina: MTX somente deve ser iniciado 
quando esses exames forem normais. 

(E) Para o diagnóstico de gravidez ectópica, é 
necessário o exame de ultrassonografia 
obstétrica apenas.  

 

16 

A doença trofoblástica gestacional (DTG) pode ser 
definida como uma anomalia proliferativa que 
acomete as células que compõem o tecido 
trofoblástico placentário, constituintes da 
vilosidade coriônica, bem como o extravilositário. 
A respeito dessa patologia, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Deve ser enfatizado que pacientes Rh negativos 
não precisam receber imunoglobulina anti-Rh 
após curetagem uterina, independentemente do 
tipo de gestação molar, porque o trofoblasto não 
expressa o antígeno RhD. 

(B) Os dois principais fatores de risco para DTG são, 
principalmente, idade materna superior a 35 anos 
e história prévia de DTG. 

(C) A altura uterina geralmente não corresponde à 

idade gestacional na DTG e é rara a presença de 
náuseas e vômitos. 

(D) A pré-eclâmpsia não ocorre antes das 20 
semanas em pacientes com DTG.  

(E) O nível de Hcg corresponde à idade gestacional 

na doença trofoblástica gestacional. 

 

17 

Paciente tercigesta trouxe exames laboratoriais 
na consulta de rotina do pré-natal e apresenta 
TSH= 11 mUI/L, hemograma com hemoglobina de 
11,9 g/dl e hematócrito de 36%. Conforme o 
resultado dos exames, qual é a melhor conduta? 

 

(A) Iniciar tratamento com tapazol 5 mg/dia e sulfato 

ferroso 40 mg de ferro elementar.  

(B) Iniciar tratamento para anemia ferropriva. 

(C) Orientar a paciente quanto à normalidade dos 
exames e manter seguimento habitual. 

(D) Solicitar novo TSH e hemograma em 2 semanas 

após início do tratamento. 

(E) Iniciar tratamento com levotiroxina 25-50 
mcg/dia. 

 

18 

A cardiopatia afeta de 1% a 4% das gestações. 
Sobre esse tema, informe se é verdadeiro (V) ou 
falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

 

(   ) A cesárea é recomendada quando há risco de 
dissecção de aorta. 

(   ) A inibição do trabalho de parto prematuro em 
gestantes cardiopatas com repercussão 
clínica é indicada. 

(   ) Os períodos de maior probabilidade de 
descompensação clínica são o segundo 
trimestre e o puerpério tardio. 

(   ) São preditores de risco materno: classe 
funcional NYHA III ou IV, cianose, disfunção 
miocárdica grave, história de arritmia grave 
ou eventos cardíacos prévios. 

 

(A) V – V – V – V. 

(B) V – V – F – V. 

(C) V – F – F – V. 

(D) V – F – V – F. 

(E) F – F – V – V. 
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A placenta prévia é definida como a presença de 
tecido placentário total ou parcialmente inserido 
no segmento inferior do útero. Em relação a esse 
quadro, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O diagnóstico é definido antes das 28 semanas 

de idade gestacional.  

(B) Número de cesáreas prévias, gestações 
múltiplas e tabagismo são considerados fatores 
de risco.  

(C) Deve-se desconfiar do diagnóstico quando ocorre 

sangramento vaginal associado à dor intensa.  

(D) É essencial a realização de exame especular e 
toque vaginal para o diagnóstico. 

(E) Não há relação entre acretismo placentário e 

placenta prévia. 

 

20 

Primigesta, 40 anos, 34 semanas e 2 dias, veio à 
emergência obstétrica por cefaleia e mal-estar. Ao 
exame, apresenta PA 168x110 mmHg, FC 88 bpm, 
edema de membros inferiores (3+/4+) e ausência 
de dinâmica uterina. A cardiotocografia apresenta 
padrão 1. Não se sabia hipertensa previamente. 
Após 6 horas de observação, o quadro clínico 
permanece inalterado, e a PA manteve-se 160 
x110. Os exames: plaquetas 106.000/mm, 
creatinina 0,9 mg/dl, LDH 570 e perfil biofísico 
fetal 8/8. Qual alternativa apresenta o diagnóstico 
e as condutas mais adequadas? 

 

(A) Síndrome HELLP; internação hospitalar para 
estabilizar a PA com metildopa, corticoterapia 
antenatal por 48 horas e dosagem de proteinúria 
por 24 horas.  

(B) Pré-eclâmpsia grave; estabilizar a PA com 

hidralazina, infusão EV de sulfato de magnésio e 
indução do parto.  

(C) Pré-eclâmpsia grave; estabilização da pressão 
arterial com hidralazina, infusão intravenosa de 
sulfato de magnésio e cesárea.  

(D) Hipertensão da gestação; estabilizar a PA com 
hidralazina e metildopa, corticoterapia antenatal 
por 48 horas e indução do parto. 

(E) Hipertensão crônica com pré-eclâmpsia 
sobreposta; internação hospitalar para 
estabilização da PA com metildopa e coleta de 
material para exames de gravidade para pré-
eclâmpsia. 

 

21 

Das alternativas a seguir, qual NÃO constitui 
contraindicação à indução do parto? 

 

(A) Apresentação pélvica. 

(B) Situação transversa. 

(C) Herpes genital ativo. 

(D) Síndrome HELLP. 

(E) Condilomatose distorcendo a anatomia vaginal.  

 

22 

Uma secundigesta, com um aborto anterior, 34+5 
semanas de idade gestacional, apresenta edema 
de membros inferiores, PA= 150x100 mmHg, 
altura uterina = 30 cm, apresentação cefálica e 
BCF= 144 bpm, ao toque tem índice de bishop = 5.  
Os exames revelaram proteinúria (+), plaquetas= 
90.000/mm3, LDH = 620U/L, TGO=75U/L, 
bilirrubina total = 1,5mg/dl e presença de 
esquizócitos no sangue periférico. Considerando 
esse quadro, o diagnóstico e a conduta são, 
respectivamente:  

 

(A) pré-eclâmpsia grave; realizar corticoide para 
maturação pulmonar fetal e indicar cesárea. 

(B) síndrome HELLP; sulfato de magnésio e indicar 

cesárea. 

(C) pré-eclâmpsia grave; sulfato de magnésio e 
corticoide por 48 horas e iniciar preparo do colo. 

(D) hipertensão gestacional; solicitar ultrassom 

obstétrico doppler a cada dois dias. 

(E) síndrome HELLP; sulfato de magnésio e indicar 
indução do parto. 

 

23 

Na gestação, o diabetes mellitus gestacional 
(DMG) leva ao desenvolvimento de complicações 
adicionais que têm efeitos adversos na saúde da 
mãe e do filho. É possível citar entre as 
complicações, EXCETO 

 

(A) distúrbios hipertensivos. 

(B) ocorrência de polidrâmnio. 

(C) crescimento fetal excessivo. 

(D) risco futuro elevado de obesidade, DM2 e doença 

cardiovascular. 

(E) refluxo gastroesofágico do recém-nascido. 
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Secundigesta, com uma cesárea anterior há 4 
anos, 30 anos de idade, 38 semanas de gestação e 
pré-natal sem intercorrências, encontra-se em 
fase ativa do trabalho de parto, de início 
espontâneo. Ao exame, apresenta pressão arterial 
de 110/70 mmHg, 3 contrações em 10 minutos, 6 
cm de dilatação, bolsa íntegra, feto cefálico em -1 
de De Lee. Diante do exposto, são ações 
preconizadas na assistência ao primeiro período 
do parto, EXCETO 

 

(A) direito a acompanhante. 

(B) posição de preferência da paciente. 

(C) realização de tricotomia e dieta leve. 

(D) dieta geral e ingesta hídrica à vontade. 

(E) ausculta intermitente dos batimentos fetais. 

 

25 

Gestante com 35 semanas de gestação chega ao 
hospital com sangramento vaginal importante, dor 
abdominal, aumento do tônus uterino e hipotensa, 
com início dos sintomas há cerca de 20 minutos. 
Pensando no possível diagnóstico dessa 
paciente, os fatores de riscos envolvidos nessa 
patologia são: 

 

(A) multiparidade, cordão umbilical longo e 
amniocentese. 

(B) trauma, nulípara e tabagismo. 

(C) DPP em gestação anterior, diabetes pré-

gestacional e polidrâmnio.  

(D) nulípara, hipertensão gestacional e cordão 
umbilical curto. 

(E) obesidade, cesárea prévia e primigesta. 

 

26 

Gestante, 26 anos, primigesta, com 12 semanas 
de idade gestacional, comparece à segunda 
consulta do pré-natal apresentando o resultado 
dos exames do primeiro trimestre. Ao olhar os 
exames, o médico se depara com um resultado da 
glicemia de jejum de 95mg/dL. Nesse caso, a 
melhor conduta é 

 

(A) informar que ela já tem diagnóstico de Diabetes 
Mellitus gestacional e iniciar insulina NPH. 

(B) informar à gestante que ela tem diagnóstico de 

Diabetes na gestação, iniciar Metformina e 
orientar dieta.  

(C) solicitar nova Glicemia de Jejum, pois são 
necessários três exames alterados para 
confirmar Diabetes Mellitus gestacional. 

(D) tranquilizar a gestante e orientar que ela deve 
realizar exame de TOTG 75g entre a 24ª e a 28ª 
semana gestacional e orientar dieta. 

(E) informar à gestante que ela já tem diagnóstico de 
Diabetes Mellitus gestacional, orientar mudanças 
de estilo de vida (dieta hipoglicêmica e exercícios 
físicos regulares) com retorno após 15 dias com 
controle glicêmico para nova reavaliação. 

 

27 

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). 

São causas de sofrimento fetal agudo: 

 

I. restrição de crescimento fetal; 

II. hipertonia uterina; 

III. prolapso de cordão; 

IV. mecônio; 

V. descolamento prematuro de placenta. 

 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas I e IV. 

(C) Apenas I, III e V. 

(D) Apenas II, III e V. 

(E) Apenas III, IV e V. 
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Paciente com 35 anos, gestante, durante o 
primeiro exame de pré-natal, descobre a 
positividade para HIV. O exame de genotipagem 
pré-tratamento comprovou ausência de mutações 
para a terapia antirretroviral (TARV). O uso de 
TARV, durante a gravidez, reduz a taxa de 
transmissão vertical de aproximadamente 30% 
para menos de 1% quando se alcança a 
supressão da carga viral. Sobre o tratamento, é 
correto afirmar que 

 

(A) lamivudina, zidovudina e Dolutegravir fazem 

parte da terapia de escolha para o primeiro 
trimestre. 

(B) o teste de genotipagem pré-tratamento está 
indicado para todas as gestantes. 

(C) a carga viral do HIV deve ser solicitada apenas 

duas vezes durante a gestação. 

(D) a TARV pode ser suspensa após o parto. 

(E) a contagem de LT-CD4 deve ser realizada 
apenas na primeira consulta em pacientes em 
início de tratamento. 

 

29 

Em relação à tocólise, informe se é verdadeiro (V) 
ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

 

(   ) A utilização de tocolíticos, na tentativa de 
bloquear o parto prematuro, apesar de 
possuir aspectos controversos, ainda 
constitui medida terapêutica de valor a ser 
tentada, sobretudo, em idades gestacionais 
mais precoces (antes de 34 semanas). 

(   ) O objetivo primordial da tocólise é postergar 
o parto por tempo suficiente (48-72 horas) 
para transferir a paciente a centro de 
referência e praticar a corticoterapia 
antenatal. 

(   ) A terbutalina é a primeira escolha para 
tocólise e apresenta poucos efeitos 
colaterais.  

(   ) A tocólise é recomendada até a gestação 
alcançar idade gestacional a termo.  

 

(A) V – V – F – F. 

(B) V – V – V – F. 

(C) F – V – V – F. 

(D) F – V – F – F. 

(E) V – F – F – F. 

 

30 

Quanto à dequitação placentária e ao quarto 
período, é correto afirmar que 

 

(A) a ausência do Globo de Segurança de Pinard 
pode explicar a presença de hemorragia. 

(B) para a correção da inversão uterina aguda, a 

manobra de taxe manual é realizada por via 
vaginal após laparotomia. 

(C) a dequitação fisiológica da placenta ocorre nos 
primeiros 15 minutos pós-parto. 

(D) a manobra de compressão bimanual do útero é 

útil quando há retenção placentária. 

(E) a manobra de Kristeller diminui o risco de 
retenção placentária. 

 

31 

Nulípara de 25 anos apresenta-se em consulta 
acompanhada do esposo de 35 anos para buscar 
informações sobre tentativa de gravidez. Vem 
tendo atividade sexual há cerca de 15 meses, sem 
uso de método contraceptivo. Refere que a 
menstruação está regular e notou aumento dos 
pelos, principalmente em face. Dos exames, 
apresenta ultrassom transvaginal e dosagem de 
FSH, prolactina, testosterona, 17-OH- 
progesterona normais. O esposo apresenta dois 
espermogramas realizados em momentos 
distintos normais. Qual é a melhor conduta nesse 
caso? 

 

(A) Repetir espermograma. 

(B) Realizar ressonância magnética de pelve. 

(C) Prescrever metformina 1500 mg/dia. 

(D) Realizar histerossalpingografia. 

(E) Induzir ovulação com citrato de clomifeno. 
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Josiane, 22 anos, trabalha na Polícia Militar de 
Goiás, relata corrimento vaginal e dor abdominal 
iniciada há cerca de 7 dias. Nega febre. No exame 
físico, constata-se abdome flácido, com leve 
desconforto à palpação. No exame especular, 
observa-se conteúdo vaginal amarelado saindo do 
orifício externo do colo e toque vaginal com colo 
e anexos dolorosos à mobilização. Conforme o 
provável diagnóstico, qual alternativa apresenta 
uma das condutas a ser seguida? 

 

(A) Realizar tratamento venoso com gentamicina e 

metronidazol. 

(B) Internar para laparotomia exploratória por 
possível abscesso tubo-ovariano roto. 

(C) Oferecer testagem para sífilis, hepatite B e HIV. 

(D) Indicar tratamento com metronidazol creme 

vaginal. 

(E) Prescrever Azitromicina dose única. 

 

33 

Uma paciente de 34 anos vem para consulta 
ginecológica referindo “atraso” menstrual de 12 
meses. Foram solicitados alguns exames 
laboratoriais que constataram aumento da 
dosagem do FSH e LH. O teste da progesterona 
foi negativo. Conforme os dados demonstrados, 
qual é a principal hipótese diagnóstica? 

 

(A) Tumor de hipófise cerebral. 

(B) Síndrome adrenal congênita. 

(C) Ciclos anovulatórios. 

(D) Síndrome dos ovários policísticos. 

(E) Menopausa precoce. 

 

34 

Liliane, 60 anos, G2P1A1, refere que entrou na 
menopausa aos 52 anos. Relata que apresentou 
pequeno sangramento via vaginal há dois meses. 
Ao exame ginecológico, não se observam 
anormalidades. Qual é a conduta mais adequada 
nesse caso? 

 

(A) Como a maioria dos casos de sangramento pós-

menopausa é devido à atrofia genital, a conduta 
é expectante. 

(B) Solicitar ultrassom transvaginal para investigação 
de patologia endometrial. 

(C) Realizar exame de citologia cérvico-vaginal para 

excluir neoplasia invasora do colo uterino. 

(D) Realizar curetagem semiótica para biópsia de 
endométrio.  

(E) Prescrever  estriol vaginal para melhora da 
atrofia. 

 

35 

Uma paciente de 33 anos refere que, há cerca de 6 
meses, vem apresentando sangramento a cada 21 
dias com duração de 9 dias de fluxo. É G2P2 e 
laqueada há 7 anos. A ultrassonografia 
transvaginal mostra útero com 228 cc de volume 
que apresenta 2 miomas intramurais com 
componente submucoso. Em relação à 
miomatose uterina, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) O mioma submucoso costuma cursar com 
sangramento uterino aumentado. 

(B) A prostaglandina E2 encontra-se diminuída.  

(C) A progesterona pode ser empregada para 
diminuir o fluxo do sangramento. 

(D) Durante a menstruação, as contrações 

miometriais estão diminuídas. 

(E) A expressão da aromatase endometrial encontra-
se aumentada.  

 

36 

Dentre as medicações a seguir, qual NÃO deve 
ser recomendada para tratamento dos sintomas 
relacionados à endometriose? 

 

(A) Contraceptivo oral combinado. 

(B) Estrogênio isolado. 

(C) Progesterona isolada. 

(D) Análogos do GnRH. 

(E) Inibidores da aromatase. 

 

37 

Uma mulher de 28 anos apresenta dismenorreia,  
dor abdominal e tentativa de engravidar há um 
ano. No ultrassom pélvico, apresenta cisto anexial 
direito de 5 cm com conteúdo espesso, sem 
vascularização periférica. Após 3 meses, repetiu o 
exame de imagem, que constatou a persistência 
do cisto. De acordo com o quadro, o diagnóstico e 
a conduta são: 

 

(A) endometrioma de ovário; laparoscopia. 

(B) teratoma maduro de ovário; solicitar CA 125, 
antígeno carcinoembrionário e alfafetoproteína. 

(C) cisto simples de ovário; prescrever 
anticoncepcional combinado oral. 

(D) cisto de corpo lúteo; seguimento clínico. 

(E) endometriose; realizar tratamento com diu de 

cobre. 
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Viviane, de 40 anos, G2C2, procura a unidade 
básica de saúde para realizar o exame de 
“Papanicolau” de rotina. Refere sexarca aos 14 
anos. Em conversa com o médico, referiu que 
seus dois últimos preventivos vieram sem 
alterações e não deseja mais engravidar. No 
resultado do exame, apresenta o diagnóstico de 
ASC-H. Qual é a melhor conduta nesse caso? 

 

(A) Indicar conização. 

(B) Indicar histerectomia total por via laparoscópica. 

(C) Realizar exame de colposcopia. 

(D) Repetir o exame de “Papanicolau” em três 
meses. 

(E) Indicar cauterização química do colo do útero. 

 

39 

Quanto aos sintomas mais frequentes da 
adenomiose, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas. 

 

I. Hematoquezia. 

II. Dismenorreia. 

III. Oligomenorreia. 

IV. Sangramento uterino aumentado. 

 

(A) Apenas II e III. 

(B) Apenas II e IV. 

(C) Apenas I e II. 

(D) Apenas I e III. 

(E) Apenas I e IV. 

 

40 

Dentre as condições clínicas a seguir, qual delas 
NÃO apresenta relação com a síndrome do ovário 
policístico (SOP)? 

 

(A) Obesidade. 

(B) Resistência à insulina. 

(C) Galactorreia. 

(D) Síndrome metabólica. 

(E) Hirsutismo. 

 

41 

Mercedes, 60 anos, apresenta nódulo em QSE da 
mama esquerda de aproximadamente 2 cm. Ao 
exame, observa-se axila sem linfonodomegalias. 
Realizou mamografia com BI-RADS 0 e ultrassom 
de mamas, o qual apresentou nódulo hipoecoico, 
irregular, de 1,6 cm. Qual é a conduta mais 
adequada nesse caso? 

 

(A) Ressonância magnética das mamas. 

(B) Mamografia com marcação estereotáxica. 

(C) Biópsia excisional. 

(D) Punção aspirativa com agulha fina. 

(E) Core biopsy. 

 

42 

Em relação ao cisto do ducto de Gartner, é correto 
afirmar que ele se origina 

 

(A) no bulbo vaginal. 

(B) nos ductos mesonéfricos. 

(C) nos ductos paramesonéfricos. 

(D) na glândula de Bartholim. 

(E) no seio urogenital. 

 

43 

Quais músculos compõem o diafragma pélvico? 

 

(A) Piriforme, coccígeo e bulbo cavernoso. 

(B) Puborretal, íleococcígeo e levantador do ânus 
com seus ramos pubococcígeos. 

(C) Pubococcígeo com seus ramos puborretal e 
pubovaginal. 

(D) Piriforme, coccígeo e levantador do ânus. 

(E) Bulbo cavernoso, levantador do ânus e 
obturador. 

 

44 

O pico de LH é estimulado por qual hormônio? 

 

(A) Progesterona. 

(B) Estrona. 

(C) Estradiol. 

(D) Andorstenediona. 

(E) Testosterona. 
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Uma paciente de 37 anos, G4C3A1, deseja realizar 
contracepção definitiva através da esterilização 
cirúrgica. Caso ela apresente desejo futuro de 
reversão da laqueadura, qual método apresenta o 
pior prognóstico na tentativa futura de reversão? 

 

(A) Esterilização histeroscópica com implante 

intratubário. 

(B) Vasectomia. 

(C) Laqueadura tubária por via laparoscópica. 

(D) Diu de levonorgestrel. 

(E) Laqueadura tubária pela técnica de Pomeroy por 
via laparoscópica. 

 

46 

Uma jovem de 18 anos, sem comorbidades, 
procura o pronto-socorro ginecológico por medo 
de ter engravidado. Refere sexarca aos 17 anos, 
atualmente não faz uso de método contraceptivo e 
não deseja engravidar. Refere que a data da 
última menstruação foi há 16 dias, e o coito 
desprotegido ocorreu há cerca de 12 horas. Qual 
é a melhor conduta nesse caso? 

 

(A) Administrar acetato de medroxiprogesterona 150 

mg IM imediatamente. 

(B) Administrar levonorgestrel 1,5 mg, via oral, de 
imediato.  

(C) Indicar a colocação do DIU de cobre 
imediatamente. 

(D) Prescrever anticoncepcional via oral para início 

imediato. 

(E) Orientar uso de desogestrel por 3 dias. 

 

47 

Uma paciente de 45 anos vem para consulta com 
seu médico ginecologista referindo derrame 
mamilar espontâneo há 40 dias. No histórico 
familiar, apresenta uma tia materna com câncer de 
mama aos 73 anos. No exame das mamas, não foi 
encontrado nódulo, a expressão apresenta 
descarga papilar sanguinolenta à direita e 
uniductal. Exames de ultrassom de mamas e 
mamografia normais. Assinale a alternativa que 
apresenta o diagnóstico e a conduta mais 
adequada. 

 

(A) Fibroadenoma; conduta expectante. 

(B) Ectasia ductal; conduta expectante. 

(C) Papiloma intraductal; conduta expectante. 

(D) Carcinoma; tratamento cirúrgico. 

(E) Papiloma intraductal; tratamento cirúrgico. 

 

48 

A terapia hormonal, na pós-menopausa, pode 
ajudar a reduzir a incidência de qual câncer? 

 

(A) De mama. 

(B) Colorretal. 

(C) Do colo do útero. 

(D) Do ovário. 

(E) Do endométrio. 

 

49 

Gislaine, 50 anos, procura a consulta ginecológica 
por queixa de prurido vulvar há dois anos. G2C2 
refere que já usou antifúngico, banho de assento 
e antibióticos sem melhora dos sintomas. Refere 
tabagismo há 30 anos e histórico de 15 parceiros 
sexuais ao longo da vida. Ao exame ginecológico, 
apresenta áreas acetobrancas planas distribuídas 
em pequenos e grandes lábios com 
aproximadamente 1 cm de diâmetro. Qual é o 
diagnóstico e a conduta mais provável? 
 

(A) Neoplasia intraepitelial vulvar usual; realizar 

cauterização química com 5-fluoruracila. 

(B) Neoplasia vulvar diferenciada; realizar remoção 
cirúrgica com margens. 

(C) Neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada; 

realizar cauterização química com 5-fluoruracila. 

(D) Neoplasia intraepitelial vulvar usual; realizar 
remoção cirúrgica com margens. 

(E) Neoplasia intraepitelial vulvar usual; realizar 

tratamento com clobetasol. 
 

50 

A queixa de incontinência urinária é muito comum 
nos consultórios de ginecologia e obstetrícia. 
Referente à fisiologia da micção ou fisiopatologia 
da incontinência urinária e propedêutica, assinale 
a alternativa INCORRETA. 

 

(A) A urgência miccional está relacionada, 
principalmente, ao hipoestrogenismo. 

(B) O deslocamento do colo vesical abaixo da borda 

inferior da sínfise púbica é um importante 
indicativo de incontinência de esforço.  

(C) Para pacientes em investigação da incontinência, 
devem ser solicitados exame de urina, medida de 
urina residual pós-miccional e gráfico de 
frequência e volume vesical. 

(D) As fibras estriadas periuretrais apresentam 
importante ação de contenção da vontade de 
urinar. 

(E) O sistema nervoso autônomo encerra importante 

participação. A principal ação da inervação 
parassimpática é a de relaxamento do músculo 
detrusor.  
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 
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Discursiva 

1 

No Brasil, a hemorragia pós-parto é a segunda causa de morte materna e uma importante causa de 
morbidade materna no mundo. Diante dessa complicação, cite os principais fatores de risco e as causas 
da hemorragia pós-parto. Também descreva como podemos prevenir a hemorragia e cite, na ordem 
correta, qual é o tratamento quando a causa é atonia uterina (tratamento clínico e cirúrgico). 
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Nível 

SUPERIOR 

 
Turno 

TARDE 
 

PROVA 

02 
Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 
dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 

tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 

 

2 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 
“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 
constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 
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3 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 

 

4 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 
enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 
preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

5 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 
(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 
(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 
(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

6 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 

homem era uma realidade [...]”. 

 

7 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 

petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 

projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 

incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 
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Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 

Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 
Mesquita. 

 

10 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 

datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  
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Conhecimentos Específicos 

11 

A queixa de incontinência urinária é muito comum 
nos consultórios de ginecologia e obstetrícia. 
Referente à fisiologia da micção ou fisiopatologia 
da incontinência urinária e propedêutica, assinale 
a alternativa INCORRETA. 

 

(A) A urgência miccional está relacionada, 
principalmente, ao hipoestrogenismo. 

(B) O deslocamento do colo vesical abaixo da borda 

inferior da sínfise púbica é um importante 
indicativo de incontinência de esforço.  

(C) Para pacientes em investigação da incontinência, 
devem ser solicitados exame de urina, medida de 
urina residual pós-miccional e gráfico de 
frequência e volume vesical. 

(D) As fibras estriadas periuretrais apresentam 
importante ação de contenção da vontade de 
urinar. 

(E) O sistema nervoso autônomo encerra importante 

participação. A principal ação da inervação 
parassimpática é a de relaxamento do músculo 
detrusor.  

 

12 

A restrição de crescimento fetal (RCF) intrauterino 
deve ser acompanhada e diagnosticada o quanto 
antes no pré-natal. Sobre essa complicação, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. 

 

I. Quando o feto é restrito, ele é pequeno para a 
idade gestacional. 

II. A hipertensão arterial materna pode levar à 
restrição de crescimento assimétrica.  

III. As síndromes genéticas podem levar à 
restrição simétrica.  

IV. O diabetes com comprometimento vascular 
não pode ser uma causa de RCF. 

 

(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas I e IV. 

(C) Apenas I, II e III. 

(D) Apenas II, III e IV. 

(E) Apenas I, III e IV. 

 

13 

No período pré-concepcional, é importante 
realizar algumas orientações para a diminuição de 
possíveis riscos maternos e fetais. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A suplementação de ácido fólico é 

universalmente aceita e deve ser realizada até o 
final da gestação com a dose de 5 mg diários 
para todas as pacientes. 

(B) O consumo diário de alimentos fonte de folato 
deve ser incentivado, independentemente da 
suplementação de ácido fólico. 

(C) Pacientes com polimorfismo genético, como a 
mutação no gene MTHFR, beneficiam-se com a 
suplementação de 4 mg/dia de ácido fólico. 

(D) Pacientes que usam medicações 

anticonvulsivantes não devem usar ácido fólico. 

(E) Pacientes com antecedente obstétrico de 
malformação do tubo neural devem usar 600 
mcg/dia de metilfolato até o final da gestação. 

 

14 

A hemorragia pós-parto (HPP) é uma das 
principais causas de mortalidade materna no 
mundo. Sobre esse assunto, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A hemorragia pós-parto se classifica em primária 
e secundária, sendo a primeira a que ocorre após 
24 horas até 6 semanas pós-parto, e a segunda 
a que ocorre nas primeiras 24 horas. 

(B) A metilergometrina pode ser usada em pacientes 
que apresentam HPP e quadro de hipertensão 
gestacional. 

(C) Uso da ocitocina 10 ui via intramuscular, tração 

controlada do cordão umbilical e massagem 
uterina após a dequitação são algumas medidas 
usadas como prevenção de HPP. 

(D) A histerectomia total abdominal é a primeira 
escolha de tratamento cirúrgico após a falha do 
tratamento clínico na HPP. 

(E) As coagulopatias são a principal causa de HPP. 
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Paciente de 20 anos, primigesta, apresenta idade 
gestacional estimada pelo primeiro ultrassom de 8 
semanas. Há dois dias apresenta sangramento 
vaginal em pequena quantidade. Foi solicitado 
ultrassom transvaginal que identificou embrião 
com batimentos cardiofetais ausentes, CCN 
compatível com idade gestacional de 7 semanas e 
descolamento subcoriônico.  Ao exame físico, 
apresenta colo entreaberto. A partir desse caso, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). 

 

I. O quadro corresponde a um aborto retido.  

II. Deve-se repetir a ultrassonografia em 15 dias. 

III. Após 12 semanas do episódio, solicitar 
exames para pesquisa da síndrome do 
anticorpo antifosfolípide (SAF). 

IV. O quadro pode corresponder a um aborto em 
curso, e a conduta expectante pode ser 
ofertada.  

V. A curetagem uterina pode aumentar o risco 
de a paciente apresentar a síndrome de 
Asherman.  

 

(A) Apenas IV. 

(B) Apenas II e III. 

(C) Apenas IV e V. 

(D) Apenas III, IV e V. 

(E) Apenas II, III, IV e V. 

 

16 

Em relação à gestação ectópica, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) Os principais critérios para indicação de 
metrotrexato (MTX) são estabilidade 
hemodinâmica, diâmetro de massa anexial 
inferior ou igual a 3,5 cm, beta-hCG igual ou 
inferior a 5.000 Mui/ml e ausência de batimentos 
cardioembrionários.  

(B) A conduta expectante pode ser indicada nos 
casos com estabilidade hemodinâmica, declínio 
dos títulos de beta-Hcg no intervalo de 24-48 
horas sem tratamento, beta-Hcg inferior ou igual 
a 2000 mUI/ml, USTV com ausência de embrião 
vivo, massa tubária inferior a 5 cm e desejo de 
gravidez futura. 

(C) Os casos que responderam bem ao tratamento 

com MTX ou expectante devem ser seguidos 
com dosagens semanais do beta-hCG até 
ficarem negativos. Caso não haja queda, será 
necessário reavaliar o caso. 

(D) Antes de iniciar o tratamento, deve-se dosar 

hemograma, enzimas hepáticas (TGO e TGP) e 
creatinina: MTX somente deve ser iniciado 
quando esses exames forem normais. 

(E) Para o diagnóstico de gravidez ectópica, é 
necessário o exame de ultrassonografia 
obstétrica apenas.  

 

17 

A doença trofoblástica gestacional (DTG) pode ser 
definida como uma anomalia proliferativa que 
acomete as células que compõem o tecido 
trofoblástico placentário, constituintes da 
vilosidade coriônica, bem como o extravilositário. 
A respeito dessa patologia, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Deve ser enfatizado que pacientes Rh negativos 
não precisam receber imunoglobulina anti-Rh 
após curetagem uterina, independentemente do 
tipo de gestação molar, porque o trofoblasto não 
expressa o antígeno RhD. 

(B) Os dois principais fatores de risco para DTG são, 
principalmente, idade materna superior a 35 anos 
e história prévia de DTG. 

(C) A altura uterina geralmente não corresponde à 

idade gestacional na DTG e é rara a presença de 
náuseas e vômitos. 

(D) A pré-eclâmpsia não ocorre antes das 20 
semanas em pacientes com DTG.  

(E) O nível de Hcg corresponde à idade gestacional 

na doença trofoblástica gestacional. 
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Paciente tercigesta trouxe exames laboratoriais 
na consulta de rotina do pré-natal e apresenta 
TSH= 11 mUI/L, hemograma com hemoglobina de 
11,9 g/dl e hematócrito de 36%. Conforme o 
resultado dos exames, qual é a melhor conduta? 

 

(A) Iniciar tratamento com tapazol 5 mg/dia e sulfato 

ferroso 40 mg de ferro elementar.  

(B) Iniciar tratamento para anemia ferropriva. 

(C) Orientar a paciente quanto à normalidade dos 
exames e manter seguimento habitual. 

(D) Solicitar novo TSH e hemograma em 2 semanas 

após início do tratamento. 

(E) Iniciar tratamento com levotiroxina 25-50 
mcg/dia. 

 

19 

A cardiopatia afeta de 1% a 4% das gestações. 
Sobre esse tema, informe se é verdadeiro (V) ou 
falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

 

(   ) A cesárea é recomendada quando há risco de 
dissecção de aorta. 

(   ) A inibição do trabalho de parto prematuro em 
gestantes cardiopatas com repercussão 
clínica é indicada. 

(   ) Os períodos de maior probabilidade de 
descompensação clínica são o segundo 
trimestre e o puerpério tardio. 

(   ) São preditores de risco materno: classe 
funcional NYHA III ou IV, cianose, disfunção 
miocárdica grave, história de arritmia grave 
ou eventos cardíacos prévios. 

 

(A) V – V – V – V. 

(B) V – V – F – V. 

(C) V – F – F – V. 

(D) V – F – V – F. 

(E) F – F – V – V. 

 

20 

A placenta prévia é definida como a presença de 
tecido placentário total ou parcialmente inserido 
no segmento inferior do útero. Em relação a esse 
quadro, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O diagnóstico é definido antes das 28 semanas 

de idade gestacional.  

(B) Número de cesáreas prévias, gestações 
múltiplas e tabagismo são considerados fatores 
de risco.  

(C) Deve-se desconfiar do diagnóstico quando ocorre 

sangramento vaginal associado à dor intensa.  

(D) É essencial a realização de exame especular e 
toque vaginal para o diagnóstico. 

(E) Não há relação entre acretismo placentário e 

placenta prévia. 

 

21 

Primigesta, 40 anos, 34 semanas e 2 dias, veio à 
emergência obstétrica por cefaleia e mal-estar. Ao 
exame, apresenta PA 168x110 mmHg, FC 88 bpm, 
edema de membros inferiores (3+/4+) e ausência 
de dinâmica uterina. A cardiotocografia apresenta 
padrão 1. Não se sabia hipertensa previamente. 
Após 6 horas de observação, o quadro clínico 
permanece inalterado, e a PA manteve-se 160 
x110. Os exames: plaquetas 106.000/mm, 
creatinina 0,9 mg/dl, LDH 570 e perfil biofísico 
fetal 8/8. Qual alternativa apresenta o diagnóstico 
e as condutas mais adequadas? 

 

(A) Síndrome HELLP; internação hospitalar para 
estabilizar a PA com metildopa, corticoterapia 
antenatal por 48 horas e dosagem de proteinúria 
por 24 horas.  

(B) Pré-eclâmpsia grave; estabilizar a PA com 

hidralazina, infusão EV de sulfato de magnésio e 
indução do parto.  

(C) Pré-eclâmpsia grave; estabilização da pressão 
arterial com hidralazina, infusão intravenosa de 
sulfato de magnésio e cesárea.  

(D) Hipertensão da gestação; estabilizar a PA com 
hidralazina e metildopa, corticoterapia antenatal 
por 48 horas e indução do parto. 

(E) Hipertensão crônica com pré-eclâmpsia 
sobreposta; internação hospitalar para 
estabilização da PA com metildopa e coleta de 
material para exames de gravidade para pré-
eclâmpsia. 
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Das alternativas a seguir, qual NÃO constitui 
contraindicação à indução do parto? 

 

(A) Apresentação pélvica. 

(B) Situação transversa. 

(C) Herpes genital ativo. 

(D) Síndrome HELLP. 

(E) Condilomatose distorcendo a anatomia vaginal.  

 

23 

Uma secundigesta, com um aborto anterior, 34+5 
semanas de idade gestacional, apresenta edema 
de membros inferiores, PA= 150x100 mmHg, 
altura uterina = 30 cm, apresentação cefálica e 
BCF= 144 bpm, ao toque tem índice de bishop = 5.  
Os exames revelaram proteinúria (+), plaquetas= 
90.000/mm3, LDH = 620U/L, TGO=75U/L, 
bilirrubina total = 1,5mg/dl e presença de 
esquizócitos no sangue periférico. Considerando 
esse quadro, o diagnóstico e a conduta são, 
respectivamente:  

 

(A) pré-eclâmpsia grave; realizar corticoide para 
maturação pulmonar fetal e indicar cesárea. 

(B) síndrome HELLP; sulfato de magnésio e indicar 

cesárea. 

(C) pré-eclâmpsia grave; sulfato de magnésio e 
corticoide por 48 horas e iniciar preparo do colo. 

(D) hipertensão gestacional; solicitar ultrassom 

obstétrico doppler a cada dois dias. 

(E) síndrome HELLP; sulfato de magnésio e indicar 
indução do parto. 

 

24 

Na gestação, o diabetes mellitus gestacional 
(DMG) leva ao desenvolvimento de complicações 
adicionais que têm efeitos adversos na saúde da 
mãe e do filho. É possível citar entre as 
complicações, EXCETO 

 

(A) distúrbios hipertensivos. 

(B) ocorrência de polidrâmnio. 

(C) crescimento fetal excessivo. 

(D) risco futuro elevado de obesidade, DM2 e doença 

cardiovascular. 

(E) refluxo gastroesofágico do recém-nascido. 

 

25 

Secundigesta, com uma cesárea anterior há 4 
anos, 30 anos de idade, 38 semanas de gestação e 
pré-natal sem intercorrências, encontra-se em 
fase ativa do trabalho de parto, de início 
espontâneo. Ao exame, apresenta pressão arterial 
de 110/70 mmHg, 3 contrações em 10 minutos, 6 
cm de dilatação, bolsa íntegra, feto cefálico em -1 
de De Lee. Diante do exposto, são ações 
preconizadas na assistência ao primeiro período 
do parto, EXCETO 

 

(A) direito a acompanhante. 

(B) posição de preferência da paciente. 

(C) realização de tricotomia e dieta leve. 

(D) dieta geral e ingesta hídrica à vontade. 

(E) ausculta intermitente dos batimentos fetais. 

 

26 

Gestante com 35 semanas de gestação chega ao 
hospital com sangramento vaginal importante, dor 
abdominal, aumento do tônus uterino e hipotensa, 
com início dos sintomas há cerca de 20 minutos. 
Pensando no possível diagnóstico dessa 
paciente, os fatores de riscos envolvidos nessa 
patologia são: 

 

(A) multiparidade, cordão umbilical longo e 
amniocentese. 

(B) trauma, nulípara e tabagismo. 

(C) DPP em gestação anterior, diabetes pré-

gestacional e polidrâmnio.  

(D) nulípara, hipertensão gestacional e cordão 
umbilical curto. 

(E) obesidade, cesárea prévia e primigesta. 
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Gestante, 26 anos, primigesta, com 12 semanas 
de idade gestacional, comparece à segunda 
consulta do pré-natal apresentando o resultado 
dos exames do primeiro trimestre. Ao olhar os 
exames, o médico se depara com um resultado da 
glicemia de jejum de 95mg/dL. Nesse caso, a 
melhor conduta é 

 

(A) informar que ela já tem diagnóstico de Diabetes 
Mellitus gestacional e iniciar insulina NPH. 

(B) informar à gestante que ela tem diagnóstico de 

Diabetes na gestação, iniciar Metformina e 
orientar dieta.  

(C) solicitar nova Glicemia de Jejum, pois são 
necessários três exames alterados para 
confirmar Diabetes Mellitus gestacional. 

(D) tranquilizar a gestante e orientar que ela deve 
realizar exame de TOTG 75g entre a 24ª e a 28ª 
semana gestacional e orientar dieta. 

(E) informar à gestante que ela já tem diagnóstico de 
Diabetes Mellitus gestacional, orientar mudanças 
de estilo de vida (dieta hipoglicêmica e exercícios 
físicos regulares) com retorno após 15 dias com 
controle glicêmico para nova reavaliação. 

 

28 

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). 

São causas de sofrimento fetal agudo: 

 

I. restrição de crescimento fetal; 

II. hipertonia uterina; 

III. prolapso de cordão; 

IV. mecônio; 

V. descolamento prematuro de placenta. 

 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas I e IV. 

(C) Apenas I, III e V. 

(D) Apenas II, III e V. 

(E) Apenas III, IV e V. 

 

29 

Paciente com 35 anos, gestante, durante o 
primeiro exame de pré-natal, descobre a 
positividade para HIV. O exame de genotipagem 
pré-tratamento comprovou ausência de mutações 
para a terapia antirretroviral (TARV). O uso de 
TARV, durante a gravidez, reduz a taxa de 
transmissão vertical de aproximadamente 30% 
para menos de 1% quando se alcança a 
supressão da carga viral. Sobre o tratamento, é 
correto afirmar que 

 

(A) lamivudina, zidovudina e Dolutegravir fazem 

parte da terapia de escolha para o primeiro 
trimestre. 

(B) o teste de genotipagem pré-tratamento está 
indicado para todas as gestantes. 

(C) a carga viral do HIV deve ser solicitada apenas 

duas vezes durante a gestação. 

(D) a TARV pode ser suspensa após o parto. 

(E) a contagem de LT-CD4 deve ser realizada 
apenas na primeira consulta em pacientes em 
início de tratamento. 

 

30 

Em relação à tocólise, informe se é verdadeiro (V) 
ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

 

(   ) A utilização de tocolíticos, na tentativa de 
bloquear o parto prematuro, apesar de 
possuir aspectos controversos, ainda 
constitui medida terapêutica de valor a ser 
tentada, sobretudo, em idades gestacionais 
mais precoces (antes de 34 semanas). 

(   ) O objetivo primordial da tocólise é postergar 
o parto por tempo suficiente (48-72 horas) 
para transferir a paciente a centro de 
referência e praticar a corticoterapia 
antenatal. 

(   ) A terbutalina é a primeira escolha para 
tocólise e apresenta poucos efeitos 
colaterais.  

(   ) A tocólise é recomendada até a gestação 
alcançar idade gestacional a termo.  

 

(A) V – V – F – F. 

(B) V – V – V – F. 

(C) F – V – V – F. 

(D) F – V – F – F. 

(E) V – F – F – F. 
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Quanto à dequitação placentária e ao quarto 
período, é correto afirmar que 

 

(A) a ausência do Globo de Segurança de Pinard 
pode explicar a presença de hemorragia. 

(B) para a correção da inversão uterina aguda, a 

manobra de taxe manual é realizada por via 
vaginal após laparotomia. 

(C) a dequitação fisiológica da placenta ocorre nos 
primeiros 15 minutos pós-parto. 

(D) a manobra de compressão bimanual do útero é 

útil quando há retenção placentária. 

(E) a manobra de Kristeller diminui o risco de 
retenção placentária. 

 

32 

Nulípara de 25 anos apresenta-se em consulta 
acompanhada do esposo de 35 anos para buscar 
informações sobre tentativa de gravidez. Vem 
tendo atividade sexual há cerca de 15 meses, sem 
uso de método contraceptivo. Refere que a 
menstruação está regular e notou aumento dos 
pelos, principalmente em face. Dos exames, 
apresenta ultrassom transvaginal e dosagem de 
FSH, prolactina, testosterona, 17-OH- 
progesterona normais. O esposo apresenta dois 
espermogramas realizados em momentos 
distintos normais. Qual é a melhor conduta nesse 
caso? 

 

(A) Repetir espermograma. 

(B) Realizar ressonância magnética de pelve. 

(C) Prescrever metformina 1500 mg/dia. 

(D) Realizar histerossalpingografia. 

(E) Induzir ovulação com citrato de clomifeno. 

 

33 

Josiane, 22 anos, trabalha na Polícia Militar de 
Goiás, relata corrimento vaginal e dor abdominal 
iniciada há cerca de 7 dias. Nega febre. No exame 
físico, constata-se abdome flácido, com leve 
desconforto à palpação. No exame especular, 
observa-se conteúdo vaginal amarelado saindo do 
orifício externo do colo e toque vaginal com colo 
e anexos dolorosos à mobilização. Conforme o 
provável diagnóstico, qual alternativa apresenta 
uma das condutas a ser seguida? 

 

(A) Realizar tratamento venoso com gentamicina e 

metronidazol. 

(B) Internar para laparotomia exploratória por 
possível abscesso tubo-ovariano roto. 

(C) Oferecer testagem para sífilis, hepatite B e HIV. 

(D) Indicar tratamento com metronidazol creme 

vaginal. 

(E) Prescrever Azitromicina dose única. 

 

34 

Uma paciente de 34 anos vem para consulta 
ginecológica referindo “atraso” menstrual de 12 
meses. Foram solicitados alguns exames 
laboratoriais que constataram aumento da 
dosagem do FSH e LH. O teste da progesterona 
foi negativo. Conforme os dados demonstrados, 
qual é a principal hipótese diagnóstica? 

 

(A) Tumor de hipófise cerebral. 

(B) Síndrome adrenal congênita. 

(C) Ciclos anovulatórios. 

(D) Síndrome dos ovários policísticos. 

(E) Menopausa precoce. 

 

35 

Liliane, 60 anos, G2P1A1, refere que entrou na 
menopausa aos 52 anos. Relata que apresentou 
pequeno sangramento via vaginal há dois meses. 
Ao exame ginecológico, não se observam 
anormalidades. Qual é a conduta mais adequada 
nesse caso? 

 

(A) Como a maioria dos casos de sangramento pós-

menopausa é devido à atrofia genital, a conduta 
é expectante. 

(B) Solicitar ultrassom transvaginal para investigação 
de patologia endometrial. 

(C) Realizar exame de citologia cérvico-vaginal para 

excluir neoplasia invasora do colo uterino. 

(D) Realizar curetagem semiótica para biópsia de 
endométrio.  

(E) Prescrever  estriol vaginal para melhora da 
atrofia. 
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Uma paciente de 33 anos refere que, há cerca de 6 
meses, vem apresentando sangramento a cada 21 
dias com duração de 9 dias de fluxo. É G2P2 e 
laqueada há 7 anos. A ultrassonografia 
transvaginal mostra útero com 228 cc de volume 
que apresenta 2 miomas intramurais com 
componente submucoso. Em relação à 
miomatose uterina, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) O mioma submucoso costuma cursar com 
sangramento uterino aumentado. 

(B) A prostaglandina E2 encontra-se diminuída.  

(C) A progesterona pode ser empregada para 
diminuir o fluxo do sangramento. 

(D) Durante a menstruação, as contrações 

miometriais estão diminuídas. 

(E) A expressão da aromatase endometrial encontra-
se aumentada.  

 

37 

Dentre as medicações a seguir, qual NÃO deve 
ser recomendada para tratamento dos sintomas 
relacionados à endometriose? 

 

(A) Contraceptivo oral combinado. 

(B) Estrogênio isolado. 

(C) Progesterona isolada. 

(D) Análogos do GnRH. 

(E) Inibidores da aromatase. 

 

38 

Uma mulher de 28 anos apresenta dismenorreia,  
dor abdominal e tentativa de engravidar há um 
ano. No ultrassom pélvico, apresenta cisto anexial 
direito de 5 cm com conteúdo espesso, sem 
vascularização periférica. Após 3 meses, repetiu o 
exame de imagem, que constatou a persistência 
do cisto. De acordo com o quadro, o diagnóstico e 
a conduta são: 

 

(A) endometrioma de ovário; laparoscopia. 

(B) teratoma maduro de ovário; solicitar CA 125, 
antígeno carcinoembrionário e alfafetoproteína. 

(C) cisto simples de ovário; prescrever 
anticoncepcional combinado oral. 

(D) cisto de corpo lúteo; seguimento clínico. 

(E) endometriose; realizar tratamento com diu de 

cobre. 

 

39 

Viviane, de 40 anos, G2C2, procura a unidade 
básica de saúde para realizar o exame de 
“Papanicolau” de rotina. Refere sexarca aos 14 
anos. Em conversa com o médico, referiu que 
seus dois últimos preventivos vieram sem 
alterações e não deseja mais engravidar. No 
resultado do exame, apresenta o diagnóstico de 
ASC-H. Qual é a melhor conduta nesse caso? 

 

(A) Indicar conização. 

(B) Indicar histerectomia total por via laparoscópica. 

(C) Realizar exame de colposcopia. 

(D) Repetir o exame de “Papanicolau” em três 
meses. 

(E) Indicar cauterização química do colo do útero. 

 

40 

Quanto aos sintomas mais frequentes da 
adenomiose, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas. 

 

I. Hematoquezia. 

II. Dismenorreia. 

III. Oligomenorreia. 

IV. Sangramento uterino aumentado. 

 

(A) Apenas II e III. 

(B) Apenas II e IV. 

(C) Apenas I e II. 

(D) Apenas I e III. 

(E) Apenas I e IV. 

 

41 

Dentre as condições clínicas a seguir, qual delas 
NÃO apresenta relação com a síndrome do ovário 
policístico (SOP)? 

 

(A) Obesidade. 

(B) Resistência à insulina. 

(C) Galactorreia. 

(D) Síndrome metabólica. 

(E) Hirsutismo. 
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Mercedes, 60 anos, apresenta nódulo em QSE da 
mama esquerda de aproximadamente 2 cm. Ao 
exame, observa-se axila sem linfonodomegalias. 
Realizou mamografia com BI-RADS 0 e ultrassom 
de mamas, o qual apresentou nódulo hipoecoico, 
irregular, de 1,6 cm. Qual é a conduta mais 
adequada nesse caso? 

 

(A) Ressonância magnética das mamas. 

(B) Mamografia com marcação estereotáxica. 

(C) Biópsia excisional. 

(D) Punção aspirativa com agulha fina. 

(E) Core biopsy. 

 

43 

Em relação ao cisto do ducto de Gartner, é correto 
afirmar que ele se origina 

 

(A) no bulbo vaginal. 

(B) nos ductos mesonéfricos. 

(C) nos ductos paramesonéfricos. 

(D) na glândula de Bartholim. 

(E) no seio urogenital. 

 

44 

Quais músculos compõem o diafragma pélvico? 

 

(A) Piriforme, coccígeo e bulbo cavernoso. 

(B) Puborretal, íleococcígeo e levantador do ânus 
com seus ramos pubococcígeos. 

(C) Pubococcígeo com seus ramos puborretal e 
pubovaginal. 

(D) Piriforme, coccígeo e levantador do ânus. 

(E) Bulbo cavernoso, levantador do ânus e 
obturador. 

 

45 

O pico de LH é estimulado por qual hormônio? 

 

(A) Progesterona. 

(B) Estrona. 

(C) Estradiol. 

(D) Andorstenediona. 

(E) Testosterona. 

 

46 

Uma paciente de 37 anos, G4C3A1, deseja realizar 
contracepção definitiva através da esterilização 
cirúrgica. Caso ela apresente desejo futuro de 
reversão da laqueadura, qual método apresenta o 
pior prognóstico na tentativa futura de reversão? 

 

(A) Esterilização histeroscópica com implante 

intratubário. 

(B) Vasectomia. 

(C) Laqueadura tubária por via laparoscópica. 

(D) Diu de levonorgestrel. 

(E) Laqueadura tubária pela técnica de Pomeroy por 
via laparoscópica. 

 

47 

Uma jovem de 18 anos, sem comorbidades, 
procura o pronto-socorro ginecológico por medo 
de ter engravidado. Refere sexarca aos 17 anos, 
atualmente não faz uso de método contraceptivo e 
não deseja engravidar. Refere que a data da 
última menstruação foi há 16 dias, e o coito 
desprotegido ocorreu há cerca de 12 horas. Qual 
é a melhor conduta nesse caso? 

 

(A) Administrar acetato de medroxiprogesterona 150 

mg IM imediatamente. 

(B) Administrar levonorgestrel 1,5 mg, via oral, de 
imediato.  

(C) Indicar a colocação do DIU de cobre 
imediatamente. 

(D) Prescrever anticoncepcional via oral para início 

imediato. 

(E) Orientar uso de desogestrel por 3 dias. 

 

48 

Uma paciente de 45 anos vem para consulta com 
seu médico ginecologista referindo derrame 
mamilar espontâneo há 40 dias. No histórico 
familiar, apresenta uma tia materna com câncer de 
mama aos 73 anos. No exame das mamas, não foi 
encontrado nódulo, a expressão apresenta 
descarga papilar sanguinolenta à direita e 
uniductal. Exames de ultrassom de mamas e 
mamografia normais. Assinale a alternativa que 
apresenta o diagnóstico e a conduta mais 
adequada. 

 

(A) Fibroadenoma; conduta expectante. 

(B) Ectasia ductal; conduta expectante. 

(C) Papiloma intraductal; conduta expectante. 

(D) Carcinoma; tratamento cirúrgico. 

(E) Papiloma intraductal; tratamento cirúrgico. 
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A terapia hormonal, na pós-menopausa, pode 
ajudar a reduzir a incidência de qual câncer? 

 

(A) De mama. 

(B) Colorretal. 

(C) Do colo do útero. 

(D) Do ovário. 

(E) Do endométrio. 

 

50 

Gislaine, 50 anos, procura a consulta ginecológica 
por queixa de prurido vulvar há dois anos. G2C2 
refere que já usou antifúngico, banho de assento 
e antibióticos sem melhora dos sintomas. Refere 
tabagismo há 30 anos e histórico de 15 parceiros 
sexuais ao longo da vida. Ao exame ginecológico, 
apresenta áreas acetobrancas planas distribuídas 
em pequenos e grandes lábios com 
aproximadamente 1 cm de diâmetro. Qual é o 
diagnóstico e a conduta mais provável? 

 

(A) Neoplasia intraepitelial vulvar usual; realizar 
cauterização química com 5-fluoruracila. 

(B) Neoplasia vulvar diferenciada; realizar remoção 

cirúrgica com margens. 

(C) Neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada; 
realizar cauterização química com 5-fluoruracila. 

(D) Neoplasia intraepitelial vulvar usual; realizar 

remoção cirúrgica com margens. 

(E) Neoplasia intraepitelial vulvar usual; realizar 
tratamento com clobetasol. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



Polícia Militar do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Ginecologia Obstetrícia  Tipo  02 – Página 15 

 

Discursiva 

1 

No Brasil, a hemorragia pós-parto é a segunda causa de morte materna e uma importante causa de 
morbidade materna no mundo. Diante dessa complicação, cite os principais fatores de risco e as causas 
da hemorragia pós-parto. Também descreva como podemos prevenir a hemorragia e cite, na ordem 
correta, qual é o tratamento quando a causa é atonia uterina (tratamento clínico e cirúrgico). 
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SUPERIOR 

 
Turno 

TARDE 
 

PROVA 

03 
Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 
projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 
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2 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 
dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 
tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 

 

3 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

4 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 

 

5 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

6 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

7 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 
homem era uma realidade [...]”. 
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Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 
datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  

 

10 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 
Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 

Mesquita. 
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Conhecimentos Específicos 

11 

Gislaine, 50 anos, procura a consulta ginecológica 
por queixa de prurido vulvar há dois anos. G2C2 
refere que já usou antifúngico, banho de assento 
e antibióticos sem melhora dos sintomas. Refere 
tabagismo há 30 anos e histórico de 15 parceiros 
sexuais ao longo da vida. Ao exame ginecológico, 
apresenta áreas acetobrancas planas distribuídas 
em pequenos e grandes lábios com 
aproximadamente 1 cm de diâmetro. Qual é o 
diagnóstico e a conduta mais provável? 

 

(A) Neoplasia intraepitelial vulvar usual; realizar 
cauterização química com 5-fluoruracila. 

(B) Neoplasia vulvar diferenciada; realizar remoção 

cirúrgica com margens. 

(C) Neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada; 
realizar cauterização química com 5-fluoruracila. 

(D) Neoplasia intraepitelial vulvar usual; realizar 
remoção cirúrgica com margens. 

(E) Neoplasia intraepitelial vulvar usual; realizar 

tratamento com clobetasol. 
 

12 

A queixa de incontinência urinária é muito comum 
nos consultórios de ginecologia e obstetrícia. 
Referente à fisiologia da micção ou fisiopatologia 
da incontinência urinária e propedêutica, assinale 
a alternativa INCORRETA. 

 

(A) A urgência miccional está relacionada, 
principalmente, ao hipoestrogenismo. 

(B) O deslocamento do colo vesical abaixo da borda 
inferior da sínfise púbica é um importante 
indicativo de incontinência de esforço.  

(C) Para pacientes em investigação da incontinência, 

devem ser solicitados exame de urina, medida de 
urina residual pós-miccional e gráfico de 
frequência e volume vesical. 

(D) As fibras estriadas periuretrais apresentam 
importante ação de contenção da vontade de 
urinar. 

(E) O sistema nervoso autônomo encerra importante 
participação. A principal ação da inervação 
parassimpática é a de relaxamento do músculo 
detrusor.  

 

13 

A restrição de crescimento fetal (RCF) intrauterino 
deve ser acompanhada e diagnosticada o quanto 
antes no pré-natal. Sobre essa complicação, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. 

 

I. Quando o feto é restrito, ele é pequeno para a 
idade gestacional. 

II. A hipertensão arterial materna pode levar à 
restrição de crescimento assimétrica.  

III. As síndromes genéticas podem levar à 
restrição simétrica.  

IV. O diabetes com comprometimento vascular 
não pode ser uma causa de RCF. 

 

(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas I e IV. 

(C) Apenas I, II e III. 

(D) Apenas II, III e IV. 

(E) Apenas I, III e IV. 

 

14 

No período pré-concepcional, é importante 
realizar algumas orientações para a diminuição de 
possíveis riscos maternos e fetais. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A suplementação de ácido fólico é 
universalmente aceita e deve ser realizada até o 
final da gestação com a dose de 5 mg diários 
para todas as pacientes. 

(B) O consumo diário de alimentos fonte de folato 

deve ser incentivado, independentemente da 
suplementação de ácido fólico. 

(C) Pacientes com polimorfismo genético, como a 
mutação no gene MTHFR, beneficiam-se com a 
suplementação de 4 mg/dia de ácido fólico. 

(D) Pacientes que usam medicações 

anticonvulsivantes não devem usar ácido fólico. 

(E) Pacientes com antecedente obstétrico de 
malformação do tubo neural devem usar 600 
mcg/dia de metilfolato até o final da gestação. 
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A hemorragia pós-parto (HPP) é uma das 
principais causas de mortalidade materna no 
mundo. Sobre esse assunto, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A hemorragia pós-parto se classifica em primária 

e secundária, sendo a primeira a que ocorre após 
24 horas até 6 semanas pós-parto, e a segunda 
a que ocorre nas primeiras 24 horas. 

(B) A metilergometrina pode ser usada em pacientes 
que apresentam HPP e quadro de hipertensão 
gestacional. 

(C) Uso da ocitocina 10 ui via intramuscular, tração 
controlada do cordão umbilical e massagem 
uterina após a dequitação são algumas medidas 
usadas como prevenção de HPP. 

(D) A histerectomia total abdominal é a primeira 
escolha de tratamento cirúrgico após a falha do 
tratamento clínico na HPP. 

(E) As coagulopatias são a principal causa de HPP. 

 

16 

Paciente de 20 anos, primigesta, apresenta idade 
gestacional estimada pelo primeiro ultrassom de 8 
semanas. Há dois dias apresenta sangramento 
vaginal em pequena quantidade. Foi solicitado 
ultrassom transvaginal que identificou embrião 
com batimentos cardiofetais ausentes, CCN 
compatível com idade gestacional de 7 semanas e 
descolamento subcoriônico.  Ao exame físico, 
apresenta colo entreaberto. A partir desse caso, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). 

 

I. O quadro corresponde a um aborto retido.  

II. Deve-se repetir a ultrassonografia em 15 dias. 

III. Após 12 semanas do episódio, solicitar 
exames para pesquisa da síndrome do 
anticorpo antifosfolípide (SAF). 

IV. O quadro pode corresponder a um aborto em 
curso, e a conduta expectante pode ser 
ofertada.  

V. A curetagem uterina pode aumentar o risco 
de a paciente apresentar a síndrome de 
Asherman.  

 

(A) Apenas IV. 

(B) Apenas II e III. 

(C) Apenas IV e V. 

(D) Apenas III, IV e V. 

(E) Apenas II, III, IV e V. 

 

17 

Em relação à gestação ectópica, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) Os principais critérios para indicação de 
metrotrexato (MTX) são estabilidade 
hemodinâmica, diâmetro de massa anexial 
inferior ou igual a 3,5 cm, beta-hCG igual ou 
inferior a 5.000 Mui/ml e ausência de batimentos 
cardioembrionários.  

(B) A conduta expectante pode ser indicada nos 
casos com estabilidade hemodinâmica, declínio 
dos títulos de beta-Hcg no intervalo de 24-48 
horas sem tratamento, beta-Hcg inferior ou igual 
a 2000 mUI/ml, USTV com ausência de embrião 
vivo, massa tubária inferior a 5 cm e desejo de 
gravidez futura. 

(C) Os casos que responderam bem ao tratamento 

com MTX ou expectante devem ser seguidos 
com dosagens semanais do beta-hCG até 
ficarem negativos. Caso não haja queda, será 
necessário reavaliar o caso. 

(D) Antes de iniciar o tratamento, deve-se dosar 

hemograma, enzimas hepáticas (TGO e TGP) e 
creatinina: MTX somente deve ser iniciado 
quando esses exames forem normais. 

(E) Para o diagnóstico de gravidez ectópica, é 
necessário o exame de ultrassonografia 
obstétrica apenas.  

 

18 

A doença trofoblástica gestacional (DTG) pode ser 
definida como uma anomalia proliferativa que 
acomete as células que compõem o tecido 
trofoblástico placentário, constituintes da 
vilosidade coriônica, bem como o extravilositário. 
A respeito dessa patologia, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Deve ser enfatizado que pacientes Rh negativos 
não precisam receber imunoglobulina anti-Rh 
após curetagem uterina, independentemente do 
tipo de gestação molar, porque o trofoblasto não 
expressa o antígeno RhD. 

(B) Os dois principais fatores de risco para DTG são, 
principalmente, idade materna superior a 35 anos 
e história prévia de DTG. 

(C) A altura uterina geralmente não corresponde à 

idade gestacional na DTG e é rara a presença de 
náuseas e vômitos. 

(D) A pré-eclâmpsia não ocorre antes das 20 
semanas em pacientes com DTG.  

(E) O nível de Hcg corresponde à idade gestacional 

na doença trofoblástica gestacional. 
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Paciente tercigesta trouxe exames laboratoriais 
na consulta de rotina do pré-natal e apresenta 
TSH= 11 mUI/L, hemograma com hemoglobina de 
11,9 g/dl e hematócrito de 36%. Conforme o 
resultado dos exames, qual é a melhor conduta? 

 

(A) Iniciar tratamento com tapazol 5 mg/dia e sulfato 

ferroso 40 mg de ferro elementar.  

(B) Iniciar tratamento para anemia ferropriva. 

(C) Orientar a paciente quanto à normalidade dos 
exames e manter seguimento habitual. 

(D) Solicitar novo TSH e hemograma em 2 semanas 

após início do tratamento. 

(E) Iniciar tratamento com levotiroxina 25-50 
mcg/dia. 

 

20 

A cardiopatia afeta de 1% a 4% das gestações. 
Sobre esse tema, informe se é verdadeiro (V) ou 
falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

 

(   ) A cesárea é recomendada quando há risco de 
dissecção de aorta. 

(   ) A inibição do trabalho de parto prematuro em 
gestantes cardiopatas com repercussão 
clínica é indicada. 

(   ) Os períodos de maior probabilidade de 
descompensação clínica são o segundo 
trimestre e o puerpério tardio. 

(   ) São preditores de risco materno: classe 
funcional NYHA III ou IV, cianose, disfunção 
miocárdica grave, história de arritmia grave 
ou eventos cardíacos prévios. 

 

(A) V – V – V – V. 

(B) V – V – F – V. 

(C) V – F – F – V. 

(D) V – F – V – F. 

(E) F – F – V – V. 

 

21 

A placenta prévia é definida como a presença de 
tecido placentário total ou parcialmente inserido 
no segmento inferior do útero. Em relação a esse 
quadro, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O diagnóstico é definido antes das 28 semanas 

de idade gestacional.  

(B) Número de cesáreas prévias, gestações 
múltiplas e tabagismo são considerados fatores 
de risco.  

(C) Deve-se desconfiar do diagnóstico quando ocorre 

sangramento vaginal associado à dor intensa.  

(D) É essencial a realização de exame especular e 
toque vaginal para o diagnóstico. 

(E) Não há relação entre acretismo placentário e 

placenta prévia. 

 

22 

Primigesta, 40 anos, 34 semanas e 2 dias, veio à 
emergência obstétrica por cefaleia e mal-estar. Ao 
exame, apresenta PA 168x110 mmHg, FC 88 bpm, 
edema de membros inferiores (3+/4+) e ausência 
de dinâmica uterina. A cardiotocografia apresenta 
padrão 1. Não se sabia hipertensa previamente. 
Após 6 horas de observação, o quadro clínico 
permanece inalterado, e a PA manteve-se 160 
x110. Os exames: plaquetas 106.000/mm, 
creatinina 0,9 mg/dl, LDH 570 e perfil biofísico 
fetal 8/8. Qual alternativa apresenta o diagnóstico 
e as condutas mais adequadas? 

 

(A) Síndrome HELLP; internação hospitalar para 
estabilizar a PA com metildopa, corticoterapia 
antenatal por 48 horas e dosagem de proteinúria 
por 24 horas.  

(B) Pré-eclâmpsia grave; estabilizar a PA com 

hidralazina, infusão EV de sulfato de magnésio e 
indução do parto.  

(C) Pré-eclâmpsia grave; estabilização da pressão 
arterial com hidralazina, infusão intravenosa de 
sulfato de magnésio e cesárea.  

(D) Hipertensão da gestação; estabilizar a PA com 
hidralazina e metildopa, corticoterapia antenatal 
por 48 horas e indução do parto. 

(E) Hipertensão crônica com pré-eclâmpsia 
sobreposta; internação hospitalar para 
estabilização da PA com metildopa e coleta de 
material para exames de gravidade para pré-
eclâmpsia. 
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Das alternativas a seguir, qual NÃO constitui 
contraindicação à indução do parto? 

 

(A) Apresentação pélvica. 

(B) Situação transversa. 

(C) Herpes genital ativo. 

(D) Síndrome HELLP. 

(E) Condilomatose distorcendo a anatomia vaginal.  

 

24 

Uma secundigesta, com um aborto anterior, 34+5 
semanas de idade gestacional, apresenta edema 
de membros inferiores, PA= 150x100 mmHg, 
altura uterina = 30 cm, apresentação cefálica e 
BCF= 144 bpm, ao toque tem índice de bishop = 5.  
Os exames revelaram proteinúria (+), plaquetas= 
90.000/mm3, LDH = 620U/L, TGO=75U/L, 
bilirrubina total = 1,5mg/dl e presença de 
esquizócitos no sangue periférico. Considerando 
esse quadro, o diagnóstico e a conduta são, 
respectivamente:  

 

(A) pré-eclâmpsia grave; realizar corticoide para 
maturação pulmonar fetal e indicar cesárea. 

(B) síndrome HELLP; sulfato de magnésio e indicar 

cesárea. 

(C) pré-eclâmpsia grave; sulfato de magnésio e 
corticoide por 48 horas e iniciar preparo do colo. 

(D) hipertensão gestacional; solicitar ultrassom 

obstétrico doppler a cada dois dias. 

(E) síndrome HELLP; sulfato de magnésio e indicar 
indução do parto. 

 

25 

Na gestação, o diabetes mellitus gestacional 
(DMG) leva ao desenvolvimento de complicações 
adicionais que têm efeitos adversos na saúde da 
mãe e do filho. É possível citar entre as 
complicações, EXCETO 

 

(A) distúrbios hipertensivos. 

(B) ocorrência de polidrâmnio. 

(C) crescimento fetal excessivo. 

(D) risco futuro elevado de obesidade, DM2 e doença 

cardiovascular. 

(E) refluxo gastroesofágico do recém-nascido. 

 

26 

Secundigesta, com uma cesárea anterior há 4 
anos, 30 anos de idade, 38 semanas de gestação e 
pré-natal sem intercorrências, encontra-se em 
fase ativa do trabalho de parto, de início 
espontâneo. Ao exame, apresenta pressão arterial 
de 110/70 mmHg, 3 contrações em 10 minutos, 6 
cm de dilatação, bolsa íntegra, feto cefálico em -1 
de De Lee. Diante do exposto, são ações 
preconizadas na assistência ao primeiro período 
do parto, EXCETO 

 

(A) direito a acompanhante. 

(B) posição de preferência da paciente. 

(C) realização de tricotomia e dieta leve. 

(D) dieta geral e ingesta hídrica à vontade. 

(E) ausculta intermitente dos batimentos fetais. 

 

27 

Gestante com 35 semanas de gestação chega ao 
hospital com sangramento vaginal importante, dor 
abdominal, aumento do tônus uterino e hipotensa, 
com início dos sintomas há cerca de 20 minutos. 
Pensando no possível diagnóstico dessa 
paciente, os fatores de riscos envolvidos nessa 
patologia são: 

 

(A) multiparidade, cordão umbilical longo e 
amniocentese. 

(B) trauma, nulípara e tabagismo. 

(C) DPP em gestação anterior, diabetes pré-

gestacional e polidrâmnio.  

(D) nulípara, hipertensão gestacional e cordão 
umbilical curto. 

(E) obesidade, cesárea prévia e primigesta. 
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Gestante, 26 anos, primigesta, com 12 semanas 
de idade gestacional, comparece à segunda 
consulta do pré-natal apresentando o resultado 
dos exames do primeiro trimestre. Ao olhar os 
exames, o médico se depara com um resultado da 
glicemia de jejum de 95mg/dL. Nesse caso, a 
melhor conduta é 

 

(A) informar que ela já tem diagnóstico de Diabetes 
Mellitus gestacional e iniciar insulina NPH. 

(B) informar à gestante que ela tem diagnóstico de 

Diabetes na gestação, iniciar Metformina e 
orientar dieta.  

(C) solicitar nova Glicemia de Jejum, pois são 
necessários três exames alterados para 
confirmar Diabetes Mellitus gestacional. 

(D) tranquilizar a gestante e orientar que ela deve 
realizar exame de TOTG 75g entre a 24ª e a 28ª 
semana gestacional e orientar dieta. 

(E) informar à gestante que ela já tem diagnóstico de 
Diabetes Mellitus gestacional, orientar mudanças 
de estilo de vida (dieta hipoglicêmica e exercícios 
físicos regulares) com retorno após 15 dias com 
controle glicêmico para nova reavaliação. 

 

29 

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). 

São causas de sofrimento fetal agudo: 

 

I. restrição de crescimento fetal; 

II. hipertonia uterina; 

III. prolapso de cordão; 

IV. mecônio; 

V. descolamento prematuro de placenta. 

 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas I e IV. 

(C) Apenas I, III e V. 

(D) Apenas II, III e V. 

(E) Apenas III, IV e V. 

 

30 

Paciente com 35 anos, gestante, durante o 
primeiro exame de pré-natal, descobre a 
positividade para HIV. O exame de genotipagem 
pré-tratamento comprovou ausência de mutações 
para a terapia antirretroviral (TARV). O uso de 
TARV, durante a gravidez, reduz a taxa de 
transmissão vertical de aproximadamente 30% 
para menos de 1% quando se alcança a 
supressão da carga viral. Sobre o tratamento, é 
correto afirmar que 

 

(A) lamivudina, zidovudina e Dolutegravir fazem 

parte da terapia de escolha para o primeiro 
trimestre. 

(B) o teste de genotipagem pré-tratamento está 
indicado para todas as gestantes. 

(C) a carga viral do HIV deve ser solicitada apenas 

duas vezes durante a gestação. 

(D) a TARV pode ser suspensa após o parto. 

(E) a contagem de LT-CD4 deve ser realizada 
apenas na primeira consulta em pacientes em 
início de tratamento. 

 

31 

Em relação à tocólise, informe se é verdadeiro (V) 
ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

 

(   ) A utilização de tocolíticos, na tentativa de 
bloquear o parto prematuro, apesar de 
possuir aspectos controversos, ainda 
constitui medida terapêutica de valor a ser 
tentada, sobretudo, em idades gestacionais 
mais precoces (antes de 34 semanas). 

(   ) O objetivo primordial da tocólise é postergar 
o parto por tempo suficiente (48-72 horas) 
para transferir a paciente a centro de 
referência e praticar a corticoterapia 
antenatal. 

(   ) A terbutalina é a primeira escolha para 
tocólise e apresenta poucos efeitos 
colaterais.  

(   ) A tocólise é recomendada até a gestação 
alcançar idade gestacional a termo.  

 

(A) V – V – F – F. 

(B) V – V – V – F. 

(C) F – V – V – F. 

(D) F – V – F – F. 

(E) V – F – F – F. 
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Quanto à dequitação placentária e ao quarto 
período, é correto afirmar que 

 

(A) a ausência do Globo de Segurança de Pinard 
pode explicar a presença de hemorragia. 

(B) para a correção da inversão uterina aguda, a 

manobra de taxe manual é realizada por via 
vaginal após laparotomia. 

(C) a dequitação fisiológica da placenta ocorre nos 
primeiros 15 minutos pós-parto. 

(D) a manobra de compressão bimanual do útero é 

útil quando há retenção placentária. 

(E) a manobra de Kristeller diminui o risco de 
retenção placentária. 

 

33 

Nulípara de 25 anos apresenta-se em consulta 
acompanhada do esposo de 35 anos para buscar 
informações sobre tentativa de gravidez. Vem 
tendo atividade sexual há cerca de 15 meses, sem 
uso de método contraceptivo. Refere que a 
menstruação está regular e notou aumento dos 
pelos, principalmente em face. Dos exames, 
apresenta ultrassom transvaginal e dosagem de 
FSH, prolactina, testosterona, 17-OH- 
progesterona normais. O esposo apresenta dois 
espermogramas realizados em momentos 
distintos normais. Qual é a melhor conduta nesse 
caso? 

 

(A) Repetir espermograma. 

(B) Realizar ressonância magnética de pelve. 

(C) Prescrever metformina 1500 mg/dia. 

(D) Realizar histerossalpingografia. 

(E) Induzir ovulação com citrato de clomifeno. 

 

34 

Josiane, 22 anos, trabalha na Polícia Militar de 
Goiás, relata corrimento vaginal e dor abdominal 
iniciada há cerca de 7 dias. Nega febre. No exame 
físico, constata-se abdome flácido, com leve 
desconforto à palpação. No exame especular, 
observa-se conteúdo vaginal amarelado saindo do 
orifício externo do colo e toque vaginal com colo 
e anexos dolorosos à mobilização. Conforme o 
provável diagnóstico, qual alternativa apresenta 
uma das condutas a ser seguida? 

 

(A) Realizar tratamento venoso com gentamicina e 

metronidazol. 

(B) Internar para laparotomia exploratória por 
possível abscesso tubo-ovariano roto. 

(C) Oferecer testagem para sífilis, hepatite B e HIV. 

(D) Indicar tratamento com metronidazol creme 

vaginal. 

(E) Prescrever Azitromicina dose única. 

 

35 

Uma paciente de 34 anos vem para consulta 
ginecológica referindo “atraso” menstrual de 12 
meses. Foram solicitados alguns exames 
laboratoriais que constataram aumento da 
dosagem do FSH e LH. O teste da progesterona 
foi negativo. Conforme os dados demonstrados, 
qual é a principal hipótese diagnóstica? 

 

(A) Tumor de hipófise cerebral. 

(B) Síndrome adrenal congênita. 

(C) Ciclos anovulatórios. 

(D) Síndrome dos ovários policísticos. 

(E) Menopausa precoce. 

 

36 

Liliane, 60 anos, G2P1A1, refere que entrou na 
menopausa aos 52 anos. Relata que apresentou 
pequeno sangramento via vaginal há dois meses. 
Ao exame ginecológico, não se observam 
anormalidades. Qual é a conduta mais adequada 
nesse caso? 

 

(A) Como a maioria dos casos de sangramento pós-

menopausa é devido à atrofia genital, a conduta 
é expectante. 

(B) Solicitar ultrassom transvaginal para investigação 
de patologia endometrial. 

(C) Realizar exame de citologia cérvico-vaginal para 

excluir neoplasia invasora do colo uterino. 

(D) Realizar curetagem semiótica para biópsia de 
endométrio.  

(E) Prescrever  estriol vaginal para melhora da 
atrofia. 
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Uma paciente de 33 anos refere que, há cerca de 6 
meses, vem apresentando sangramento a cada 21 
dias com duração de 9 dias de fluxo. É G2P2 e 
laqueada há 7 anos. A ultrassonografia 
transvaginal mostra útero com 228 cc de volume 
que apresenta 2 miomas intramurais com 
componente submucoso. Em relação à 
miomatose uterina, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) O mioma submucoso costuma cursar com 
sangramento uterino aumentado. 

(B) A prostaglandina E2 encontra-se diminuída.  

(C) A progesterona pode ser empregada para 
diminuir o fluxo do sangramento. 

(D) Durante a menstruação, as contrações 

miometriais estão diminuídas. 

(E) A expressão da aromatase endometrial encontra-
se aumentada.  

 

38 

Dentre as medicações a seguir, qual NÃO deve 
ser recomendada para tratamento dos sintomas 
relacionados à endometriose? 

 

(A) Contraceptivo oral combinado. 

(B) Estrogênio isolado. 

(C) Progesterona isolada. 

(D) Análogos do GnRH. 

(E) Inibidores da aromatase. 

 

39 

Uma mulher de 28 anos apresenta dismenorreia,  
dor abdominal e tentativa de engravidar há um 
ano. No ultrassom pélvico, apresenta cisto anexial 
direito de 5 cm com conteúdo espesso, sem 
vascularização periférica. Após 3 meses, repetiu o 
exame de imagem, que constatou a persistência 
do cisto. De acordo com o quadro, o diagnóstico e 
a conduta são: 

 

(A) endometrioma de ovário; laparoscopia. 

(B) teratoma maduro de ovário; solicitar CA 125, 
antígeno carcinoembrionário e alfafetoproteína. 

(C) cisto simples de ovário; prescrever 
anticoncepcional combinado oral. 

(D) cisto de corpo lúteo; seguimento clínico. 

(E) endometriose; realizar tratamento com diu de 

cobre. 

 

40 

Viviane, de 40 anos, G2C2, procura a unidade 
básica de saúde para realizar o exame de 
“Papanicolau” de rotina. Refere sexarca aos 14 
anos. Em conversa com o médico, referiu que 
seus dois últimos preventivos vieram sem 
alterações e não deseja mais engravidar. No 
resultado do exame, apresenta o diagnóstico de 
ASC-H. Qual é a melhor conduta nesse caso? 

 

(A) Indicar conização. 

(B) Indicar histerectomia total por via laparoscópica. 

(C) Realizar exame de colposcopia. 

(D) Repetir o exame de “Papanicolau” em três 
meses. 

(E) Indicar cauterização química do colo do útero. 

 

41 

Quanto aos sintomas mais frequentes da 
adenomiose, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas. 

 

I. Hematoquezia. 

II. Dismenorreia. 

III. Oligomenorreia. 

IV. Sangramento uterino aumentado. 

 

(A) Apenas II e III. 

(B) Apenas II e IV. 

(C) Apenas I e II. 

(D) Apenas I e III. 

(E) Apenas I e IV. 

 

42 

Dentre as condições clínicas a seguir, qual delas 
NÃO apresenta relação com a síndrome do ovário 
policístico (SOP)? 

 

(A) Obesidade. 

(B) Resistência à insulina. 

(C) Galactorreia. 

(D) Síndrome metabólica. 

(E) Hirsutismo. 
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Mercedes, 60 anos, apresenta nódulo em QSE da 
mama esquerda de aproximadamente 2 cm. Ao 
exame, observa-se axila sem linfonodomegalias. 
Realizou mamografia com BI-RADS 0 e ultrassom 
de mamas, o qual apresentou nódulo hipoecoico, 
irregular, de 1,6 cm. Qual é a conduta mais 
adequada nesse caso? 

 

(A) Ressonância magnética das mamas. 

(B) Mamografia com marcação estereotáxica. 

(C) Biópsia excisional. 

(D) Punção aspirativa com agulha fina. 

(E) Core biopsy. 

 

44 

Em relação ao cisto do ducto de Gartner, é correto 
afirmar que ele se origina 

 

(A) no bulbo vaginal. 

(B) nos ductos mesonéfricos. 

(C) nos ductos paramesonéfricos. 

(D) na glândula de Bartholim. 

(E) no seio urogenital. 

 

45 

Quais músculos compõem o diafragma pélvico? 

 

(A) Piriforme, coccígeo e bulbo cavernoso. 

(B) Puborretal, íleococcígeo e levantador do ânus 
com seus ramos pubococcígeos. 

(C) Pubococcígeo com seus ramos puborretal e 
pubovaginal. 

(D) Piriforme, coccígeo e levantador do ânus. 

(E) Bulbo cavernoso, levantador do ânus e 
obturador. 

 

46 

O pico de LH é estimulado por qual hormônio? 

 

(A) Progesterona. 

(B) Estrona. 

(C) Estradiol. 

(D) Andorstenediona. 

(E) Testosterona. 

 

47 

Uma paciente de 37 anos, G4C3A1, deseja realizar 
contracepção definitiva através da esterilização 
cirúrgica. Caso ela apresente desejo futuro de 
reversão da laqueadura, qual método apresenta o 
pior prognóstico na tentativa futura de reversão? 

 

(A) Esterilização histeroscópica com implante 

intratubário. 

(B) Vasectomia. 

(C) Laqueadura tubária por via laparoscópica. 

(D) Diu de levonorgestrel. 

(E) Laqueadura tubária pela técnica de Pomeroy por 
via laparoscópica. 

 

48 

Uma jovem de 18 anos, sem comorbidades, 
procura o pronto-socorro ginecológico por medo 
de ter engravidado. Refere sexarca aos 17 anos, 
atualmente não faz uso de método contraceptivo e 
não deseja engravidar. Refere que a data da 
última menstruação foi há 16 dias, e o coito 
desprotegido ocorreu há cerca de 12 horas. Qual 
é a melhor conduta nesse caso? 

 

(A) Administrar acetato de medroxiprogesterona 150 

mg IM imediatamente. 

(B) Administrar levonorgestrel 1,5 mg, via oral, de 
imediato.  

(C) Indicar a colocação do DIU de cobre 
imediatamente. 

(D) Prescrever anticoncepcional via oral para início 

imediato. 

(E) Orientar uso de desogestrel por 3 dias. 

 

49 

Uma paciente de 45 anos vem para consulta com 
seu médico ginecologista referindo derrame 
mamilar espontâneo há 40 dias. No histórico 
familiar, apresenta uma tia materna com câncer de 
mama aos 73 anos. No exame das mamas, não foi 
encontrado nódulo, a expressão apresenta 
descarga papilar sanguinolenta à direita e 
uniductal. Exames de ultrassom de mamas e 
mamografia normais. Assinale a alternativa que 
apresenta o diagnóstico e a conduta mais 
adequada. 

 

(A) Fibroadenoma; conduta expectante. 

(B) Ectasia ductal; conduta expectante. 

(C) Papiloma intraductal; conduta expectante. 

(D) Carcinoma; tratamento cirúrgico. 

(E) Papiloma intraductal; tratamento cirúrgico. 

 



Polícia Militar do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Ginecologia Obstetrícia  Tipo  03 – Página 13 

 

50 

A terapia hormonal, na pós-menopausa, pode 
ajudar a reduzir a incidência de qual câncer? 

 

(A) De mama. 

(B) Colorretal. 

(C) Do colo do útero. 

(D) Do ovário. 

(E) Do endométrio. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

No Brasil, a hemorragia pós-parto é a segunda causa de morte materna e uma importante causa de 
morbidade materna no mundo. Diante dessa complicação, cite os principais fatores de risco e as causas 
da hemorragia pós-parto. Também descreva como podemos prevenir a hemorragia e cite, na ordem 
correta, qual é o tratamento quando a causa é atonia uterina (tratamento clínico e cirúrgico). 
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2º Tenente QOS - Oficial Médico Ginecologia Obstetrícia 
 

 

 

 

Nível 

SUPERIOR 

 
Turno 

TARDE 
 

PROVA 

04 
Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 

homem era uma realidade [...]”. 

 

2 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 
projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 
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3 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 
dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 
tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 

 

4 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

5 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 

 

6 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

7 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 
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8 

Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 

Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 
Mesquita. 

 

10 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 

datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  
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Conhecimentos Específicos 

11 

A terapia hormonal, na pós-menopausa, pode 
ajudar a reduzir a incidência de qual câncer? 

 

(A) De mama. 

(B) Colorretal. 

(C) Do colo do útero. 

(D) Do ovário. 

(E) Do endométrio. 

 

12 

Gislaine, 50 anos, procura a consulta ginecológica 
por queixa de prurido vulvar há dois anos. G2C2 
refere que já usou antifúngico, banho de assento 
e antibióticos sem melhora dos sintomas. Refere 
tabagismo há 30 anos e histórico de 15 parceiros 
sexuais ao longo da vida. Ao exame ginecológico, 
apresenta áreas acetobrancas planas distribuídas 
em pequenos e grandes lábios com 
aproximadamente 1 cm de diâmetro. Qual é o 
diagnóstico e a conduta mais provável? 
 

(A) Neoplasia intraepitelial vulvar usual; realizar 

cauterização química com 5-fluoruracila. 

(B) Neoplasia vulvar diferenciada; realizar remoção 
cirúrgica com margens. 

(C) Neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada; 
realizar cauterização química com 5-fluoruracila. 

(D) Neoplasia intraepitelial vulvar usual; realizar 

remoção cirúrgica com margens. 

(E) Neoplasia intraepitelial vulvar usual; realizar 
tratamento com clobetasol. 

 

13 

A queixa de incontinência urinária é muito comum 
nos consultórios de ginecologia e obstetrícia. 
Referente à fisiologia da micção ou fisiopatologia 
da incontinência urinária e propedêutica, assinale 
a alternativa INCORRETA. 
 

(A) A urgência miccional está relacionada, 

principalmente, ao hipoestrogenismo. 

(B) O deslocamento do colo vesical abaixo da borda 
inferior da sínfise púbica é um importante 
indicativo de incontinência de esforço.  

(C) Para pacientes em investigação da incontinência, 

devem ser solicitados exame de urina, medida de 
urina residual pós-miccional e gráfico de 
frequência e volume vesical. 

(D) As fibras estriadas periuretrais apresentam 
importante ação de contenção da vontade de 
urinar. 

(E) O sistema nervoso autônomo encerra importante 
participação. A principal ação da inervação 
parassimpática é a de relaxamento do músculo 
detrusor.  

 

14 

A restrição de crescimento fetal (RCF) intrauterino 
deve ser acompanhada e diagnosticada o quanto 
antes no pré-natal. Sobre essa complicação, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. 

 

I. Quando o feto é restrito, ele é pequeno para a 
idade gestacional. 

II. A hipertensão arterial materna pode levar à 
restrição de crescimento assimétrica.  

III. As síndromes genéticas podem levar à 
restrição simétrica.  

IV. O diabetes com comprometimento vascular 
não pode ser uma causa de RCF. 

 

(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas I e IV. 

(C) Apenas I, II e III. 

(D) Apenas II, III e IV. 

(E) Apenas I, III e IV. 
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No período pré-concepcional, é importante 
realizar algumas orientações para a diminuição de 
possíveis riscos maternos e fetais. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A suplementação de ácido fólico é 

universalmente aceita e deve ser realizada até o 
final da gestação com a dose de 5 mg diários 
para todas as pacientes. 

(B) O consumo diário de alimentos fonte de folato 
deve ser incentivado, independentemente da 
suplementação de ácido fólico. 

(C) Pacientes com polimorfismo genético, como a 
mutação no gene MTHFR, beneficiam-se com a 
suplementação de 4 mg/dia de ácido fólico. 

(D) Pacientes que usam medicações 

anticonvulsivantes não devem usar ácido fólico. 

(E) Pacientes com antecedente obstétrico de 
malformação do tubo neural devem usar 600 
mcg/dia de metilfolato até o final da gestação. 

 

16 

A hemorragia pós-parto (HPP) é uma das 
principais causas de mortalidade materna no 
mundo. Sobre esse assunto, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A hemorragia pós-parto se classifica em primária 
e secundária, sendo a primeira a que ocorre após 
24 horas até 6 semanas pós-parto, e a segunda 
a que ocorre nas primeiras 24 horas. 

(B) A metilergometrina pode ser usada em pacientes 
que apresentam HPP e quadro de hipertensão 
gestacional. 

(C) Uso da ocitocina 10 ui via intramuscular, tração 

controlada do cordão umbilical e massagem 
uterina após a dequitação são algumas medidas 
usadas como prevenção de HPP. 

(D) A histerectomia total abdominal é a primeira 
escolha de tratamento cirúrgico após a falha do 
tratamento clínico na HPP. 

(E) As coagulopatias são a principal causa de HPP. 

 

17 

Paciente de 20 anos, primigesta, apresenta idade 
gestacional estimada pelo primeiro ultrassom de 8 
semanas. Há dois dias apresenta sangramento 
vaginal em pequena quantidade. Foi solicitado 
ultrassom transvaginal que identificou embrião 
com batimentos cardiofetais ausentes, CCN 
compatível com idade gestacional de 7 semanas e 
descolamento subcoriônico.  Ao exame físico, 
apresenta colo entreaberto. A partir desse caso, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). 

 

I. O quadro corresponde a um aborto retido.  

II. Deve-se repetir a ultrassonografia em 15 dias. 

III. Após 12 semanas do episódio, solicitar 
exames para pesquisa da síndrome do 
anticorpo antifosfolípide (SAF). 

IV. O quadro pode corresponder a um aborto em 
curso, e a conduta expectante pode ser 
ofertada.  

V. A curetagem uterina pode aumentar o risco 
de a paciente apresentar a síndrome de 
Asherman.  

 

(A) Apenas IV. 

(B) Apenas II e III. 

(C) Apenas IV e V. 

(D) Apenas III, IV e V. 

(E) Apenas II, III, IV e V. 
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Em relação à gestação ectópica, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) Os principais critérios para indicação de 
metrotrexato (MTX) são estabilidade 
hemodinâmica, diâmetro de massa anexial 
inferior ou igual a 3,5 cm, beta-hCG igual ou 
inferior a 5.000 Mui/ml e ausência de batimentos 
cardioembrionários.  

(B) A conduta expectante pode ser indicada nos 
casos com estabilidade hemodinâmica, declínio 
dos títulos de beta-Hcg no intervalo de 24-48 
horas sem tratamento, beta-Hcg inferior ou igual 
a 2000 mUI/ml, USTV com ausência de embrião 
vivo, massa tubária inferior a 5 cm e desejo de 
gravidez futura. 

(C) Os casos que responderam bem ao tratamento 

com MTX ou expectante devem ser seguidos 
com dosagens semanais do beta-hCG até 
ficarem negativos. Caso não haja queda, será 
necessário reavaliar o caso. 

(D) Antes de iniciar o tratamento, deve-se dosar 

hemograma, enzimas hepáticas (TGO e TGP) e 
creatinina: MTX somente deve ser iniciado 
quando esses exames forem normais. 

(E) Para o diagnóstico de gravidez ectópica, é 
necessário o exame de ultrassonografia 
obstétrica apenas.  

 

19 

A doença trofoblástica gestacional (DTG) pode ser 
definida como uma anomalia proliferativa que 
acomete as células que compõem o tecido 
trofoblástico placentário, constituintes da 
vilosidade coriônica, bem como o extravilositário. 
A respeito dessa patologia, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Deve ser enfatizado que pacientes Rh negativos 
não precisam receber imunoglobulina anti-Rh 
após curetagem uterina, independentemente do 
tipo de gestação molar, porque o trofoblasto não 
expressa o antígeno RhD. 

(B) Os dois principais fatores de risco para DTG são, 
principalmente, idade materna superior a 35 anos 
e história prévia de DTG. 

(C) A altura uterina geralmente não corresponde à 

idade gestacional na DTG e é rara a presença de 
náuseas e vômitos. 

(D) A pré-eclâmpsia não ocorre antes das 20 
semanas em pacientes com DTG.  

(E) O nível de Hcg corresponde à idade gestacional 

na doença trofoblástica gestacional. 

 

20 

Paciente tercigesta trouxe exames laboratoriais 
na consulta de rotina do pré-natal e apresenta 
TSH= 11 mUI/L, hemograma com hemoglobina de 
11,9 g/dl e hematócrito de 36%. Conforme o 
resultado dos exames, qual é a melhor conduta? 

 

(A) Iniciar tratamento com tapazol 5 mg/dia e sulfato 

ferroso 40 mg de ferro elementar.  

(B) Iniciar tratamento para anemia ferropriva. 

(C) Orientar a paciente quanto à normalidade dos 
exames e manter seguimento habitual. 

(D) Solicitar novo TSH e hemograma em 2 semanas 

após início do tratamento. 

(E) Iniciar tratamento com levotiroxina 25-50 
mcg/dia. 

 

21 

A cardiopatia afeta de 1% a 4% das gestações. 
Sobre esse tema, informe se é verdadeiro (V) ou 
falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

 

(   ) A cesárea é recomendada quando há risco de 
dissecção de aorta. 

(   ) A inibição do trabalho de parto prematuro em 
gestantes cardiopatas com repercussão 
clínica é indicada. 

(   ) Os períodos de maior probabilidade de 
descompensação clínica são o segundo 
trimestre e o puerpério tardio. 

(   ) São preditores de risco materno: classe 
funcional NYHA III ou IV, cianose, disfunção 
miocárdica grave, história de arritmia grave 
ou eventos cardíacos prévios. 

 

(A) V – V – V – V. 

(B) V – V – F – V. 

(C) V – F – F – V. 

(D) V – F – V – F. 

(E) F – F – V – V. 
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A placenta prévia é definida como a presença de 
tecido placentário total ou parcialmente inserido 
no segmento inferior do útero. Em relação a esse 
quadro, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O diagnóstico é definido antes das 28 semanas 

de idade gestacional.  

(B) Número de cesáreas prévias, gestações 
múltiplas e tabagismo são considerados fatores 
de risco.  

(C) Deve-se desconfiar do diagnóstico quando ocorre 

sangramento vaginal associado à dor intensa.  

(D) É essencial a realização de exame especular e 
toque vaginal para o diagnóstico. 

(E) Não há relação entre acretismo placentário e 

placenta prévia. 

 

23 

Primigesta, 40 anos, 34 semanas e 2 dias, veio à 
emergência obstétrica por cefaleia e mal-estar. Ao 
exame, apresenta PA 168x110 mmHg, FC 88 bpm, 
edema de membros inferiores (3+/4+) e ausência 
de dinâmica uterina. A cardiotocografia apresenta 
padrão 1. Não se sabia hipertensa previamente. 
Após 6 horas de observação, o quadro clínico 
permanece inalterado, e a PA manteve-se 160 
x110. Os exames: plaquetas 106.000/mm, 
creatinina 0,9 mg/dl, LDH 570 e perfil biofísico 
fetal 8/8. Qual alternativa apresenta o diagnóstico 
e as condutas mais adequadas? 

 

(A) Síndrome HELLP; internação hospitalar para 
estabilizar a PA com metildopa, corticoterapia 
antenatal por 48 horas e dosagem de proteinúria 
por 24 horas.  

(B) Pré-eclâmpsia grave; estabilizar a PA com 

hidralazina, infusão EV de sulfato de magnésio e 
indução do parto.  

(C) Pré-eclâmpsia grave; estabilização da pressão 
arterial com hidralazina, infusão intravenosa de 
sulfato de magnésio e cesárea.  

(D) Hipertensão da gestação; estabilizar a PA com 
hidralazina e metildopa, corticoterapia antenatal 
por 48 horas e indução do parto. 

(E) Hipertensão crônica com pré-eclâmpsia 
sobreposta; internação hospitalar para 
estabilização da PA com metildopa e coleta de 
material para exames de gravidade para pré-
eclâmpsia. 

 

24 

Das alternativas a seguir, qual NÃO constitui 
contraindicação à indução do parto? 

 

(A) Apresentação pélvica. 

(B) Situação transversa. 

(C) Herpes genital ativo. 

(D) Síndrome HELLP. 

(E) Condilomatose distorcendo a anatomia vaginal.  

 

25 

Uma secundigesta, com um aborto anterior, 34+5 
semanas de idade gestacional, apresenta edema 
de membros inferiores, PA= 150x100 mmHg, 
altura uterina = 30 cm, apresentação cefálica e 
BCF= 144 bpm, ao toque tem índice de bishop = 5.  
Os exames revelaram proteinúria (+), plaquetas= 
90.000/mm3, LDH = 620U/L, TGO=75U/L, 
bilirrubina total = 1,5mg/dl e presença de 
esquizócitos no sangue periférico. Considerando 
esse quadro, o diagnóstico e a conduta são, 
respectivamente:  

 

(A) pré-eclâmpsia grave; realizar corticoide para 
maturação pulmonar fetal e indicar cesárea. 

(B) síndrome HELLP; sulfato de magnésio e indicar 

cesárea. 

(C) pré-eclâmpsia grave; sulfato de magnésio e 
corticoide por 48 horas e iniciar preparo do colo. 

(D) hipertensão gestacional; solicitar ultrassom 

obstétrico doppler a cada dois dias. 

(E) síndrome HELLP; sulfato de magnésio e indicar 
indução do parto. 

 

26 

Na gestação, o diabetes mellitus gestacional 
(DMG) leva ao desenvolvimento de complicações 
adicionais que têm efeitos adversos na saúde da 
mãe e do filho. É possível citar entre as 
complicações, EXCETO 

 

(A) distúrbios hipertensivos. 

(B) ocorrência de polidrâmnio. 

(C) crescimento fetal excessivo. 

(D) risco futuro elevado de obesidade, DM2 e doença 

cardiovascular. 

(E) refluxo gastroesofágico do recém-nascido. 
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Secundigesta, com uma cesárea anterior há 4 
anos, 30 anos de idade, 38 semanas de gestação e 
pré-natal sem intercorrências, encontra-se em 
fase ativa do trabalho de parto, de início 
espontâneo. Ao exame, apresenta pressão arterial 
de 110/70 mmHg, 3 contrações em 10 minutos, 6 
cm de dilatação, bolsa íntegra, feto cefálico em -1 
de De Lee. Diante do exposto, são ações 
preconizadas na assistência ao primeiro período 
do parto, EXCETO 

 

(A) direito a acompanhante. 

(B) posição de preferência da paciente. 

(C) realização de tricotomia e dieta leve. 

(D) dieta geral e ingesta hídrica à vontade. 

(E) ausculta intermitente dos batimentos fetais. 

 

28 

Gestante com 35 semanas de gestação chega ao 
hospital com sangramento vaginal importante, dor 
abdominal, aumento do tônus uterino e hipotensa, 
com início dos sintomas há cerca de 20 minutos. 
Pensando no possível diagnóstico dessa 
paciente, os fatores de riscos envolvidos nessa 
patologia são: 

 

(A) multiparidade, cordão umbilical longo e 
amniocentese. 

(B) trauma, nulípara e tabagismo. 

(C) DPP em gestação anterior, diabetes pré-

gestacional e polidrâmnio.  

(D) nulípara, hipertensão gestacional e cordão 
umbilical curto. 

(E) obesidade, cesárea prévia e primigesta. 

 

29 

Gestante, 26 anos, primigesta, com 12 semanas 
de idade gestacional, comparece à segunda 
consulta do pré-natal apresentando o resultado 
dos exames do primeiro trimestre. Ao olhar os 
exames, o médico se depara com um resultado da 
glicemia de jejum de 95mg/dL. Nesse caso, a 
melhor conduta é 

 

(A) informar que ela já tem diagnóstico de Diabetes 
Mellitus gestacional e iniciar insulina NPH. 

(B) informar à gestante que ela tem diagnóstico de 

Diabetes na gestação, iniciar Metformina e 
orientar dieta.  

(C) solicitar nova Glicemia de Jejum, pois são 
necessários três exames alterados para 
confirmar Diabetes Mellitus gestacional. 

(D) tranquilizar a gestante e orientar que ela deve 
realizar exame de TOTG 75g entre a 24ª e a 28ª 
semana gestacional e orientar dieta. 

(E) informar à gestante que ela já tem diagnóstico de 
Diabetes Mellitus gestacional, orientar mudanças 
de estilo de vida (dieta hipoglicêmica e exercícios 
físicos regulares) com retorno após 15 dias com 
controle glicêmico para nova reavaliação. 

 

30 

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). 

São causas de sofrimento fetal agudo: 

 

I. restrição de crescimento fetal; 

II. hipertonia uterina; 

III. prolapso de cordão; 

IV. mecônio; 

V. descolamento prematuro de placenta. 

 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas I e IV. 

(C) Apenas I, III e V. 

(D) Apenas II, III e V. 

(E) Apenas III, IV e V. 
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Paciente com 35 anos, gestante, durante o 
primeiro exame de pré-natal, descobre a 
positividade para HIV. O exame de genotipagem 
pré-tratamento comprovou ausência de mutações 
para a terapia antirretroviral (TARV). O uso de 
TARV, durante a gravidez, reduz a taxa de 
transmissão vertical de aproximadamente 30% 
para menos de 1% quando se alcança a 
supressão da carga viral. Sobre o tratamento, é 
correto afirmar que 

 

(A) lamivudina, zidovudina e Dolutegravir fazem 

parte da terapia de escolha para o primeiro 
trimestre. 

(B) o teste de genotipagem pré-tratamento está 
indicado para todas as gestantes. 

(C) a carga viral do HIV deve ser solicitada apenas 

duas vezes durante a gestação. 

(D) a TARV pode ser suspensa após o parto. 

(E) a contagem de LT-CD4 deve ser realizada 
apenas na primeira consulta em pacientes em 
início de tratamento. 

 

32 

Em relação à tocólise, informe se é verdadeiro (V) 
ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

 

(   ) A utilização de tocolíticos, na tentativa de 
bloquear o parto prematuro, apesar de 
possuir aspectos controversos, ainda 
constitui medida terapêutica de valor a ser 
tentada, sobretudo, em idades gestacionais 
mais precoces (antes de 34 semanas). 

(   ) O objetivo primordial da tocólise é postergar 
o parto por tempo suficiente (48-72 horas) 
para transferir a paciente a centro de 
referência e praticar a corticoterapia 
antenatal. 

(   ) A terbutalina é a primeira escolha para 
tocólise e apresenta poucos efeitos 
colaterais.  

(   ) A tocólise é recomendada até a gestação 
alcançar idade gestacional a termo.  

 

(A) V – V – F – F. 

(B) V – V – V – F. 

(C) F – V – V – F. 

(D) F – V – F – F. 

(E) V – F – F – F. 

 

33 

Quanto à dequitação placentária e ao quarto 
período, é correto afirmar que 

 

(A) a ausência do Globo de Segurança de Pinard 
pode explicar a presença de hemorragia. 

(B) para a correção da inversão uterina aguda, a 

manobra de taxe manual é realizada por via 
vaginal após laparotomia. 

(C) a dequitação fisiológica da placenta ocorre nos 
primeiros 15 minutos pós-parto. 

(D) a manobra de compressão bimanual do útero é 

útil quando há retenção placentária. 

(E) a manobra de Kristeller diminui o risco de 
retenção placentária. 

 

34 

Nulípara de 25 anos apresenta-se em consulta 
acompanhada do esposo de 35 anos para buscar 
informações sobre tentativa de gravidez. Vem 
tendo atividade sexual há cerca de 15 meses, sem 
uso de método contraceptivo. Refere que a 
menstruação está regular e notou aumento dos 
pelos, principalmente em face. Dos exames, 
apresenta ultrassom transvaginal e dosagem de 
FSH, prolactina, testosterona, 17-OH- 
progesterona normais. O esposo apresenta dois 
espermogramas realizados em momentos 
distintos normais. Qual é a melhor conduta nesse 
caso? 

 

(A) Repetir espermograma. 

(B) Realizar ressonância magnética de pelve. 

(C) Prescrever metformina 1500 mg/dia. 

(D) Realizar histerossalpingografia. 

(E) Induzir ovulação com citrato de clomifeno. 
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Josiane, 22 anos, trabalha na Polícia Militar de 
Goiás, relata corrimento vaginal e dor abdominal 
iniciada há cerca de 7 dias. Nega febre. No exame 
físico, constata-se abdome flácido, com leve 
desconforto à palpação. No exame especular, 
observa-se conteúdo vaginal amarelado saindo do 
orifício externo do colo e toque vaginal com colo 
e anexos dolorosos à mobilização. Conforme o 
provável diagnóstico, qual alternativa apresenta 
uma das condutas a ser seguida? 

 

(A) Realizar tratamento venoso com gentamicina e 

metronidazol. 

(B) Internar para laparotomia exploratória por 
possível abscesso tubo-ovariano roto. 

(C) Oferecer testagem para sífilis, hepatite B e HIV. 

(D) Indicar tratamento com metronidazol creme 

vaginal. 

(E) Prescrever Azitromicina dose única. 

 

36 

Uma paciente de 34 anos vem para consulta 
ginecológica referindo “atraso” menstrual de 12 
meses. Foram solicitados alguns exames 
laboratoriais que constataram aumento da 
dosagem do FSH e LH. O teste da progesterona 
foi negativo. Conforme os dados demonstrados, 
qual é a principal hipótese diagnóstica? 

 

(A) Tumor de hipófise cerebral. 

(B) Síndrome adrenal congênita. 

(C) Ciclos anovulatórios. 

(D) Síndrome dos ovários policísticos. 

(E) Menopausa precoce. 

 

37 

Liliane, 60 anos, G2P1A1, refere que entrou na 
menopausa aos 52 anos. Relata que apresentou 
pequeno sangramento via vaginal há dois meses. 
Ao exame ginecológico, não se observam 
anormalidades. Qual é a conduta mais adequada 
nesse caso? 

 

(A) Como a maioria dos casos de sangramento pós-

menopausa é devido à atrofia genital, a conduta 
é expectante. 

(B) Solicitar ultrassom transvaginal para investigação 
de patologia endometrial. 

(C) Realizar exame de citologia cérvico-vaginal para 

excluir neoplasia invasora do colo uterino. 

(D) Realizar curetagem semiótica para biópsia de 
endométrio.  

(E) Prescrever  estriol vaginal para melhora da 
atrofia. 

 

38 

Uma paciente de 33 anos refere que, há cerca de 6 
meses, vem apresentando sangramento a cada 21 
dias com duração de 9 dias de fluxo. É G2P2 e 
laqueada há 7 anos. A ultrassonografia 
transvaginal mostra útero com 228 cc de volume 
que apresenta 2 miomas intramurais com 
componente submucoso. Em relação à 
miomatose uterina, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) O mioma submucoso costuma cursar com 
sangramento uterino aumentado. 

(B) A prostaglandina E2 encontra-se diminuída.  

(C) A progesterona pode ser empregada para 
diminuir o fluxo do sangramento. 

(D) Durante a menstruação, as contrações 

miometriais estão diminuídas. 

(E) A expressão da aromatase endometrial encontra-
se aumentada.  

 

39 

Dentre as medicações a seguir, qual NÃO deve 
ser recomendada para tratamento dos sintomas 
relacionados à endometriose? 

 

(A) Contraceptivo oral combinado. 

(B) Estrogênio isolado. 

(C) Progesterona isolada. 

(D) Análogos do GnRH. 

(E) Inibidores da aromatase. 

 

40 

Uma mulher de 28 anos apresenta dismenorreia,  
dor abdominal e tentativa de engravidar há um 
ano. No ultrassom pélvico, apresenta cisto anexial 
direito de 5 cm com conteúdo espesso, sem 
vascularização periférica. Após 3 meses, repetiu o 
exame de imagem, que constatou a persistência 
do cisto. De acordo com o quadro, o diagnóstico e 
a conduta são: 

 

(A) endometrioma de ovário; laparoscopia. 

(B) teratoma maduro de ovário; solicitar CA 125, 
antígeno carcinoembrionário e alfafetoproteína. 

(C) cisto simples de ovário; prescrever 
anticoncepcional combinado oral. 

(D) cisto de corpo lúteo; seguimento clínico. 

(E) endometriose; realizar tratamento com diu de 

cobre. 
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41 

Viviane, de 40 anos, G2C2, procura a unidade 
básica de saúde para realizar o exame de 
“Papanicolau” de rotina. Refere sexarca aos 14 
anos. Em conversa com o médico, referiu que 
seus dois últimos preventivos vieram sem 
alterações e não deseja mais engravidar. No 
resultado do exame, apresenta o diagnóstico de 
ASC-H. Qual é a melhor conduta nesse caso? 

 

(A) Indicar conização. 

(B) Indicar histerectomia total por via laparoscópica. 

(C) Realizar exame de colposcopia. 

(D) Repetir o exame de “Papanicolau” em três 
meses. 

(E) Indicar cauterização química do colo do útero. 

 

42 

Quanto aos sintomas mais frequentes da 
adenomiose, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas. 

 

I. Hematoquezia. 

II. Dismenorreia. 

III. Oligomenorreia. 

IV. Sangramento uterino aumentado. 

 

(A) Apenas II e III. 

(B) Apenas II e IV. 

(C) Apenas I e II. 

(D) Apenas I e III. 

(E) Apenas I e IV. 

 

43 

Dentre as condições clínicas a seguir, qual delas 
NÃO apresenta relação com a síndrome do ovário 
policístico (SOP)? 

 

(A) Obesidade. 

(B) Resistência à insulina. 

(C) Galactorreia. 

(D) Síndrome metabólica. 

(E) Hirsutismo. 

 

44 

Mercedes, 60 anos, apresenta nódulo em QSE da 
mama esquerda de aproximadamente 2 cm. Ao 
exame, observa-se axila sem linfonodomegalias. 
Realizou mamografia com BI-RADS 0 e ultrassom 
de mamas, o qual apresentou nódulo hipoecoico, 
irregular, de 1,6 cm. Qual é a conduta mais 
adequada nesse caso? 

 

(A) Ressonância magnética das mamas. 

(B) Mamografia com marcação estereotáxica. 

(C) Biópsia excisional. 

(D) Punção aspirativa com agulha fina. 

(E) Core biopsy. 

 

45 

Em relação ao cisto do ducto de Gartner, é correto 
afirmar que ele se origina 

 

(A) no bulbo vaginal. 

(B) nos ductos mesonéfricos. 

(C) nos ductos paramesonéfricos. 

(D) na glândula de Bartholim. 

(E) no seio urogenital. 

 

46 

Quais músculos compõem o diafragma pélvico? 

 

(A) Piriforme, coccígeo e bulbo cavernoso. 

(B) Puborretal, íleococcígeo e levantador do ânus 
com seus ramos pubococcígeos. 

(C) Pubococcígeo com seus ramos puborretal e 
pubovaginal. 

(D) Piriforme, coccígeo e levantador do ânus. 

(E) Bulbo cavernoso, levantador do ânus e 
obturador. 

 

47 

O pico de LH é estimulado por qual hormônio? 

 

(A) Progesterona. 

(B) Estrona. 

(C) Estradiol. 

(D) Andorstenediona. 

(E) Testosterona. 
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48 

Uma paciente de 37 anos, G4C3A1, deseja realizar 
contracepção definitiva através da esterilização 
cirúrgica. Caso ela apresente desejo futuro de 
reversão da laqueadura, qual método apresenta o 
pior prognóstico na tentativa futura de reversão? 

 

(A) Esterilização histeroscópica com implante 

intratubário. 

(B) Vasectomia. 

(C) Laqueadura tubária por via laparoscópica. 

(D) Diu de levonorgestrel. 

(E) Laqueadura tubária pela técnica de Pomeroy por 
via laparoscópica. 

 

49 

Uma jovem de 18 anos, sem comorbidades, 
procura o pronto-socorro ginecológico por medo 
de ter engravidado. Refere sexarca aos 17 anos, 
atualmente não faz uso de método contraceptivo e 
não deseja engravidar. Refere que a data da 
última menstruação foi há 16 dias, e o coito 
desprotegido ocorreu há cerca de 12 horas. Qual 
é a melhor conduta nesse caso? 

 

(A) Administrar acetato de medroxiprogesterona 150 

mg IM imediatamente. 

(B) Administrar levonorgestrel 1,5 mg, via oral, de 
imediato.  

(C) Indicar a colocação do DIU de cobre 
imediatamente. 

(D) Prescrever anticoncepcional via oral para início 

imediato. 

(E) Orientar uso de desogestrel por 3 dias. 

 

50 

Uma paciente de 45 anos vem para consulta com 
seu médico ginecologista referindo derrame 
mamilar espontâneo há 40 dias. No histórico 
familiar, apresenta uma tia materna com câncer de 
mama aos 73 anos. No exame das mamas, não foi 
encontrado nódulo, a expressão apresenta 
descarga papilar sanguinolenta à direita e 
uniductal. Exames de ultrassom de mamas e 
mamografia normais. Assinale a alternativa que 
apresenta o diagnóstico e a conduta mais 
adequada. 

 

(A) Fibroadenoma; conduta expectante. 

(B) Ectasia ductal; conduta expectante. 

(C) Papiloma intraductal; conduta expectante. 

(D) Carcinoma; tratamento cirúrgico. 

(E) Papiloma intraductal; tratamento cirúrgico. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

No Brasil, a hemorragia pós-parto é a segunda causa de morte materna e uma importante causa de 
morbidade materna no mundo. Diante dessa complicação, cite os principais fatores de risco e as causas 
da hemorragia pós-parto. Também descreva como podemos prevenir a hemorragia e cite, na ordem 
correta, qual é o tratamento quando a causa é atonia uterina (tratamento clínico e cirúrgico). 
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