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11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fi scal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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QUESTÕES DE 1 A 5 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

01. O trecho a seguir foi extraído da obra ‘Memórias 
do Cárcere’, de Graciliano Ramos. Leia-o atentamente 
para responder às próximas questões.

“Nunca tivemos censura prévia em obra de arte. Efe-
tivamente se queimaram alguns livros, mas foram ra-
ríssimos esses autos-de-fé. Em geral a reação se li-
mitou a suprimir ataques diretos, palavras de ordem, 
tiradas demagógicas, e disto escasso prejuízo veio 
à produção literária. Certos escritores se desculpam 
de não haverem forjado coisas excelentes por fal-
ta de liberdade - talvez ingênuo recurso de justificar 
inépcia ou preguiça. Liberdade completa ninguém 
desfruta: começamos oprimidos pela sintaxe e aca-
bamos às voltas com a Delegacia de Ordem Política 
e Social, mas, nos estreitos limites a que nos coa-
gem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer”.

Em relação à interpretação do texto, pode-se afirmar 
que o autor:

a) denuncia a prática dos governos autoritários bra-
sileiros de censurarem previamente as obras de arte.
b) se queixa de que, se não fossem os ataques do Es-
tado, a qualidade da nossa literatura seria bem maior.
c) argumenta que a ausência de liberdade total não 
foi um grande obstáculo à produção literária de alta 
qualidade.
d) indica duas barreiras que impediram por completo 
o desenvolvimento da literatura nacional: a gramática 
e a lei.
___________________________________________

02. O trecho destacado se inicia com a afirmação de 
que “nunca tivemos censura prévia em obra de arte”. 
Em relação ao sujeito dessa oração, pode-se afirmar 
que:

a) está oculto.
b) é composto.
c) é inexistente.
d) está invertido.
___________________________________________

03. Analise as alternativas a seguir e assinale a que 
NÃO contém uma palavra que pode ser classificada 
foneticamente como proparoxítona.

a) Gramática.
b) Raríssimos.
c) Efetivamente.
d) Demagógicas.
___________________________________________

04. Uma das afirmações do autor no trecho destacado 
é que “liberdade completa ninguém desfruta”. A respei-
to da estrutura sintática dessa oração, marque a alter-
nativa CORRETA.

a) Tanto o sujeito como o objeto da oração são com-
postos.
b) O termo “completa” desempenha a função de nú-
cleo do sujeito.
c) A função de sujeito da oração é desempenhada pelo 
termo “ninguém”.
d) A expressão “liberdade completa” exerce a função 
de sujeito composto da oração.
___________________________________________

05. Ainda em relação à interpretação do texto, ao ale-
gar que os escritores são “oprimidos pela sintaxe”, o 
autor pretende enfatizar que:

a) a censura estatal é capaz de utilizar diferentes re-
cursos para promover a perseguição aos artistas.
b) a produção literária jamais é completamente livre, 
pois obedece a certas normas gramaticais.
c) os erros gramaticais podem se tornar um pretexto 
para que o Estado ditatorial censure as obras literárias.
d) os rigores das normas ortográficas são o principal 
impedimento à produção literária em qualquer país.

___________________________________________
QUESTÕES DE 6 A 10 - 

MATEMÁTICA

06. Algumas unidades de medidas são mais utilizadas 
no Brasil. Sobre unidades de quantidade de matéria 
(massa), assinale a alternativa CORRETA:

a) Um grama equivale a mil miligramas.
b) Massa é, no Brasil, preferencialmente medida em 
litros.
c) A unidade de massa “quilograma” abrevia-se como 
“KG”, em letras maiúsculas.
d) Não é possível representar, no sistema de medidas 
brasileiro, massas inferiores a um micrograma.
___________________________________________

07. Sobre a função:

Assinale a alternativa CORRETA.

a)   
b) É uma função bijetora, considerando  
c) Não é uma função injetora, uma vez que alguns ele-
mentos do conjunto Domínio não possuem respectivos 
valores no conjunto Imagem.
d) É uma função do segundo grau, uma vez que a va-
riável x está multiplicada por 2.
___________________________________________
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08. Assinale a alternativa que contém a soma das 
raízes do sistema de equações a seguir:      

a) -6.
b) -4.
c) +2.
d) +6.
___________________________________________

09.  Sobre um pentágono, assinale a alternativa       
CORRETA.

a) A soma de seus ângulos internos, assim como de 
um quadrado, é de 360º.
b) Possui 6 diagonais internas.
c) Para um pentágono regular de lado l, sua área é 
dada por   .
d) A soma de seus ângulos externos é de 360º.
___________________________________________

10. O esquadro é uma ferramenta utilizada tanto para 
realização de desenhos quanto em obras. É composta 
por um triângulo retângulo, geralmente com ângulos 
internos de 30º, 60º e 90º; ou dois de 45º e um de 90º. 
Considerando o esquadro isósceles, se este possuir 
hipotenusa de tamanho igual a 15cm, qual será o ta-
manho aproximado de cada cateto? 
(Considere                   )

a) 10,7cm.
b) 14cm.
c) 15cm.
d) 21cm.
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 15 -
CONHECIMENTOS GERAIS

 
11. Considere a análise a seguir, a respeito de um re-
cente fato que gerou repercussões nas relações inter-
nacionais, e marque a alternativa que indica o nome 
do país que preenche CORRETAMENTE a lacuna.
 
“Naquele que talvez tenha sido o ataque mais significa-
tivo dos Estados Unidos no Oriente Médio em décadas, 
a ordem do presidente Donald Trump de bombardear 
o veículo em que viajava o general Qasem Soleimani 
pegou todos de surpresa. Embora as consequências 
do ataque ainda sejam incertas, essa ação pode facil-
mente desencadear um conflito militar na região, visto 
que aquele general estava, de fato, no comando da po-
lítica externa do _________, e era uma personalidade 
política popular tanto no país dele quanto no exterior”. 

(BBC Mundo, 07/01/2020, com adaptações).

a) Irã
b) Egito
c) Marrocos
d) Afeganistão
___________________________________________

12.  A notícia a seguir trata da participação do Brasil 
na última reunião de uma das mais importantes organi-
zações internacionais. Leia-a atentamente e marque a 
alternativa que contém o nome que preenche CORRE-
TAMENTE a lacuna.

“Um Brasil próspero. Essa é a mensagem que o mi-
nistro da Economia, Paulo Guedes, quer entregar para 
líderes, chefes de Estado e empresários presentes no 
__________________, em Davos. Principal represen-
tante do governo brasileiro no local neste ano, Gue-
des deve se empenhar em atrair capital externo para o 
país. A tarefa não é a das mais simples. No ano passa-
do, o presidente Jair Bolsonaro decepcionou no evento 
ao realizar um discurso muito sucinto. Desta vez, as 
apresentações do ministro se concentrarão na redução 
do déficit fiscal e no avanço das reformas estruturais”.

(Veja, 20/01/2020, com adaptações)

a) Fórum Econômico Mundial
b) Tribunal Penal Internacional
c) Fundo Monetário Internacional
d) Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol-
vimento.
___________________________________________

13. O seguinte trecho apresenta uma definição para 
um importante conceito da atualidade. Leia-o atenta-
mente e marque a alternativa que indica o conceito de 
que se trata.

“Trata-se de um fenômeno social total e multidimen-
sional, que não é completamente recente, nem intei-
ramente novo. No entanto, dizer que esse fenômeno 
está inserido num processo histórico não significa ne-
gar a sua dimensão de novidade. Na verdade, esse 
processo compreende atualmente novas dinâmicas 
econômicas, políticas e culturais, com importante di-
mensão e impacto, e que constituem uma verdadei-
ra transformação no mundo em que vivemos. Em 
síntese, tem-se experimentado a passagem de uma 
internacionalização de certas instituições econômi-
cas de raiz nacional para um processo mais genera-
lizado de integração econômica à escala mundial”.

a) Globalização.
b) Nacionalismos.
c) Direitos Humanos.
d) Desenvolvimento Sustentável.
___________________________________________
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14. Em 1948, a Assembleia Geral da Organização das 
Nações Unidas adotou a chamada ‘Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos’. Examine as opções a 
seguir e marque a alternativa que NÃO apresenta um 
dos princípios que norteiam esse documento, confor-
me referidos em seu preâmbulo.

a) Desenvolvimento de relações amistosas entre as 
nações.
b) Dignidade inerente a todos os membros da família 
humana.
c) Protecção dos direitos do homem através de um re-
gime de direito.
d) Esvaziamento das identidades nacionais, para re-
dução das desigualdades.
___________________________________________

15. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Assis Chateaubriand, o exercício de determinadas 
medidas é da competência administrativa comum do 
Município, da União e do Estado. Marque a alternativa 
que NÃO indica uma dessas medidas.

a) Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das 
instituições democráticas e conservar o patrimônio pú-
blico.
b) Combater as causas da pobreza e os fatores de 
marginalização, promovendo a integração social dos 
setores desfavorecidos.
c) Legislar sobre assuntos de interesse local, bem 
como instituir a guarda municipal para a proteção de 
seus bens, serviços e instalações.
d) Proteger os documentos, as obras e outros bens de 
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.
___________________________________________

QUESTOES DE 16 A 30 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. De acordo com a Lei Nº 8.080/90, assinale a al-
ternativa CORRETA. Entende-se por Vigilância Epide-
miológica:

a) Assistência ao trabalhador vítima de acidente de 
trabalho ou portador de doença profissional e do tra-
balho.
b) Controle de bens de consumo que se relacionem 
com a saúde, compreendidas todas as etapas e pro-
cessos.
c) Detecção de fatores com a finalidade de recomen-
dar e adotar as medidas de prevenção e controle das 
doenças ou agravos.
d) Assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde.
___________________________________________

17. Assinale a alternativa que contenha a lei que dis-
põe sobre a participação da Comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde e como prevê a composição 
do Conselho de Saúde:

a) Trata-se da Lei Nº 8.142/90, que determina a com-
posição do Conselho de Saúde por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saú-
de e usuários.
b) Trata-se da Lei Nº 8.142/90, que determina a com-
posição do Conselho de Saúde por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saú-
de, usuários e representantes das forças armadas.
c) Trata-se da Lei Nº 8.080/90, que determina a com-
posição do Conselho de Saúde por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saú-
de e usuários.
d) Trata-se da Lei Nº 8.080/90, que determina a com-
posição do Conselho de Saúde por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saú-
de, usuários e representantes das forças armadas.
___________________________________________

18. Sobre a Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB), assinale alternativa CORRETA de responsa-
bilidade comum às esferas de Governo Federal, Esta-
dual e Municipal.

a) Estabelecer e adotar mecanismos de encaminha-
mento responsável pelas equipes que atuam na Aten-
ção Básica de acordo com as necessidades de saúde 
das pessoas, mantendo a vinculação e coordenação 
do cuidado.
b) Alimentar, analisar e verificar a qualidade e consis-
tência dos dados inseridos nos sistemas nacionais de 
informação e utilizá-los nos planejamentos.
c) Pactuar na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) 
estratégias, diretrizes e normas para implantação da 
PNAB.
d) Apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde da 
Família - ESF como estratégia prioritária de expansão, 
consolidação e qualificação da Atenção Básica.
___________________________________________

19. Assinale alternativa com CORRETA composição 
mínima da Equipe de Saúde da Família (eSF):

a) Médico, Enfermeiro, Auxiliar ou Técnico de Enferma-
gem e Agente Comunitário de Saúde.
b) Enfermeiro, Agente Comunitário de Saúde e Agente 
de Combate às Endemias.
c) Médico, Auxiliar ou Técnico de Enfermagem, Cirur-
gião Dentista e Agente Comunitário de Saúde.
d) Médico, Enfermeiro, Cirurgião Dentista e Agente Co-
munitário de Saúde.
___________________________________________

3



20. Assinale a alternativa que contenha um princípio 
doutrinário  do  Sistema  Único  de  Saúde  e  sua  
CORRETA definição:

a) Descentralização - Acesso às ações e serviços deve 
ser garantido a todas as pessoas, independentemente 
de sexo, raça, ocupação, ou outras características so-
ciais ou pessoais.
b) Equidade - Articulação da saúde com outras políti-
cas públicas, para assegurar uma atuação intersetorial 
entre as diferentes áreas que tenham repercussão na 
saúde e qualidade de vida dos indivíduos.
c) Universalização – Os serviços devem ser organiza-
dos em níveis crescentes de complexidade, circuns-
critos a uma determinada área geográfica, planejados 
respeitando características epidemiológicas específi-
cas.
d) Integralidade - Conjunto articulado de ações e ser-
viços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de com-
plexidade do sistema.

___________________________________________

21. Para uma paciente submetida à CAF (conização 
de alta frequência) que apresente no exame anátomo 
patológico a presença de margem comprometida, as-
sinale a alternativa CORRETA no que diz respeito ao 
seu seguimento.

a) Histerectomia total ampliada.  
b) Monitorização de lesão residual com citologia, col-
poscopia e biópsia (quando necessário) entre 3 e 4 
meses após a CAF. 
c) Re-conização clássica (com bisturi frio).
d) Curetagem de canal endocervical.  
__________________________________________

22. Há consenso geral da relação de causalidade en-
tre infecção por HPV (papilomavirus humano) e o cân-
cer genital, embora nem todos os subtipos de HPV o 
causem. Cerca de 93,5 % dos cânceres HPV induzi-
dos são localizados no colo uterino. Acerca do tema 
assinale a alternativa CORRETA.

a) Os mais frequentes tipos de HPV não oncogênicos 
(baixo risco para câncer) são o HPV 16 e o HPV 18. 
b) Aproximadamente 25-30 % das mulheres irão apre-
sentar alterações no Papanicolau provocadas por in-
fecção por HPV. 
c) O uso de preservativo masculino é a única forma 
efetiva de prevenção de infecção por HPV. 
d) Uma das recomendações do uso dos testes de DNA 
HPV é para conduta na triagem de mulheres na pós 
menopausa e com citologia LSIL. 

___________________________________________

23. De acordo com o Score para TEV (Tromboembolis-
mo Venoso) do Royal College de Obstetrícia e Gineco-
logia (RCGO), são considerados fatores de risco com 
maior pontuação (mais relevantes – pontuação 3 ou 4) 
durante o ciclo grávido-puerperal para ocorrência de 
TEV os seguintes. Assinale a alternativa INCORRETA.

a) SHO (síndrome da hiperestimulação ovariana) ape-
nas no 1° trimestre,
b) Tabagismo, 
c) Comorbidades médicas como insuficiência cardíaca, 
câncer, doença falciforme,
d) Hiperêmese,

___________________________________________

24. Uma definição de sangramento uterino anormal 
(SUA) refere ser um distúrbio na quantidade, duração 
ou frequência do sangramento uterino, sendo uma con-
dição comum que afeta até 40 % das mulheres. Julgue 
VERDADEIRO (V) ou FALSO (F). 

(    ) A classificação de PALM-COEIN dispõe 9 catego-
rias: pólipo, adenomiose, leiomioma, malignidade e hi-
perplasia de endométrio, coagulopatia, disfunção ovu-
latória, endometrial, iatrogênica e não classificadas.
(    ) Uma das opções de tratamento do SUA agudo é 
o uso de estrogênio conjugado endovenoso na dose 
de 25 mg a cada 4 horas, havendo controle do sangra-
mento agudo prescrever tratamento por 3 meses.
(    ) Entre as opções para tratamento medicamentoso 
do SUA agudo com alta eficácia está o uso de contra-
ceptivos com etinilestradiol 15 ou 20 mcg na dose de 
1 comprimido 8/8 h por 7 dias seguido de manutenção 
por 21 dias em uso 1 vez ao dia.
(    ) O uso de análogos de GnRH como o acetato de 
leuprolida intramuscular para sangramento crônico tem 
baixa eficácia.

Assinale a alternativa com a ordem CORRETA:
a) V, V, F, F.
b) V, F, V, F.
c)  F, F, V, V.
d) V, V, F ,V.
___________________________________________

25. Tanto no Brasil quanto no resto do mundo, há gran-
de número de mulheres que vivenciam uma gravidez 
não planejada. Uma grande preocupação é a ocorrên-
cia de uma nova gravidez em espaço curto de tempo 
sem planejamento. Assinale a alternativa INCORRETA.

a) Uma alternativa para mulheres que amamentam ex-
clusivamente ao seio, com menos de 6 meses pós-par-
to e em amenorréia tem eficácia contraceptiva de 98 % 
(método de amenorréia da lactação). 
b) Nas puérperas que não amamentam ou que estão 
em aleitamento misto, o método contraceptivo deve ser 
iniciado até a 3a ou 4a semana pós-parto.
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c) A inserção de DIU de cobre ou do sistema intrau-
terino com levonorgestrel pode ser feita em qualquer 
momento após o parto, particularmente na 1a semana, 
sem aumento de riscos para a paciente (categoria 1).  
d) Pacientes em lactação podem usar anticoncepção 
de emergência sem restrições, sendo que não há indi-
cação de seu uso até 21 dias pós parto.
___________________________________________

26. Uma queixa frequente para ambos os sexos é o 
corrimento genital, que frequentemente tem seu diag-
nóstico etiológico pouco valorizado, o que dificulta o 
tratamento e favorece recorrência. As uretrites são IST 
(Infecções sexualmente transmissíveis), são infecções 
que apresentam características epidemiológicas, clíni-
cas, etiologias e fatores de risco muito semelhantes 
aos da cervicite. Assinale a alternativa CORRETA a 
respeito do tema.

a) Os 2 principais agentes etiológicos das cervicites 
e uretrites são Trichomonas vaginalis e Ureaplasma 
ueralyticum.
b) As cervicites durante a gravidez não estão asso-
ciadas a possíveis complicações como abortamento e 
óbito fetal.
c) A maioria das pacientes, cerca de 70 a 80 %, com 
cervicite e/ou uretrite apresentam sintomatologia im-
portante com corrimento vaginal, dispareunia e disúria.
d) O teste de referência para detecção de Chlamydia 
thachomatis é a cultura (meio de McCoy), mas a co-
leta e transporte inadequados podem prejudicar sua 
sensibilidade. 
___________________________________________

27. Uma das grandes alterações na qualidade de vida 
da mulher atualmente é a presença de diversas for-
mas de disfunção sexual, sendo que o diagnóstico da 
mesma por si só não determina o planejamento tera-
pêutico. A respeito das disfunções sexuais assinale a 
alternativa INCORRETA:

a) Para tratamento da dor sexual, nos casos de dis-
pareunia, é proposta técnica de dessensibilização sis-
temática que pode ser combinada com fisioterapia do 
assoalho pélvico e uso de estrogênios tópicos. 
b) Entre exemplos de medicamentos associados à dis-
função sexual pode-se citar: bloqueadores H2 (cime-
tidina e ranitidina), antiandrogênicos (espironolactona) 
e betabloqueadores adrenégicos (propranolol).
c) Mulheres pós-menopáusicas com distúrbio do dese-
jo sexual hipoativo e da excitação tem melhora da fun-
ção sexual com o uso de tibolona e de testosterona.
d) Uma das opções medicamentosas não hormonais 
para tratamento do desejo sexual hipoativo é a fliban-
serina oral que atua aumentando a liberação de no-
radrenalina e dopamina e diminuindo a serotonina no 
córtex cerebral.
___________________________________________

28. A cardiopatia afeta 0,3% a 4% das gestações sen-
do responsável por cerca de 11% dos óbitos maternos. 
Mesmo em mulheres normais há sintomas e sinais car-
diocirculatórios e alterações na propedêutica subsidiá-
ria. Assinale a alternativa CORRETA. 

I. No 2o trimestre há aumento importante no volume 
plasmático e no débito cardíaco, com concomitante di-
minuição da resistência vascular.
II. Nas pacientes com síndrome de Marfan com envol-
vimento aórtico e nas com coarctação de aorta impor-
tante há indicação formal de realização de cesárea.
III. Pacientes cardiopatas com repercussão clínica tem 
indicação de inibição de trabalho de parto prematuro 
apenas até 30 semanas de gestação.
IV. Gestantes com arritmias, defeitos de septo atrial ou 
ventricular não operado e tetralogia de Fallot corrigida 
apresentam aumento significante de mortalidade ma-
terna (Classe III da classificação da OMS).
V. Podem ser citadas como alterações clínicas do sis-
tema cardiovascular na gravidez normal a presença de 
sintomas como fadiga, falta de ar e tonturas e achados 
ecocardiográficos de derrame pericárdico discreto e 
discreto aumento de ventrículo esquerdo.

a) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
___________________________________________

29. A pré-eclâmpsia é doença multifatorial e multissis-
têmica, específica da gravidez que tem incidência em 
até cerca de 5% das gestações e constitui importante 
causa de morbidade grave, incapacidade de longo pra-
zo e mortalidade tanto materna quanto perinatal. Com 
relação à síndrome hipertensiva na gravidez, assinale 
a alternativa INCORRETA:

a) A pré-eclâmpsia de início precoce (< 34 semanas) 
geralmente apresenta maior comprometimento do de-
senvolvimento placentário e da circulação uteroplacen-
tária, com avaliação dopplervelocimétrica anormal das 
artérias uterinas.
b) Entre os anti-hipertensivos recomendados para uso 
na gestação estão: anlodipino (5 a 20 mg/dia), clonidi-
na (0,2 a 0,6 mg/dia) e metoprolol (100 a 200 mg/dia).
c) São importantes intervenções preventivas que re-
duzem o risco de pré-eclâmpsia a restrição de sal na 
dieta, uso de ômega-3 e uso de enoxaparina.  
d) O esquema de Pritchard para prevenção e tratamen-
to da eclampsia consiste em dose de ataque de 4 g IV 
associado a 10 gramas intramuscular (5 g cada náde-
ga) seguido de 5 g intramuscular a cada 4 horas.
___________________________________________
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30. O descolamento prematuro da placenta (DPP) 
complica aproximadamente 1% das gestações sen-
do que 2/3 são considerados graves pela mortalidade 
materna, fetal e neonatal que gera. Com respeito ao 
DPP assinale a alternativa INCORRETA.

a) O DPP é classificado em 3 graus, levando-se em 
conta os achados clínicos e laboratoriais. No grau III 
há sangramento genital moderado com hipertonia ute-
rina e repercussões hemodinâmicas na mãe com au-
mento de frequência cardíaca, alterações posturais da 
pressão arterial e queda do fibrinogênio.
b) São fatores de risco maternos na gestação atual a 
presença de placenta prévia, hipotireoidismo, anemia 
e trombofilia.
c) A causa imediata do DPP é a ruptura dos vasos ma-
ternos na decídua basal, sendo que o sangue acumu-
lado atinge a zona de clivagem decíduo placentária e 
inicia a separação. 
d) Pacientes com hemorragia leve, crônica, intermiten-
te e com manifestação de oligodramnia, restrição de 
crescimento fetal e/ou pré-eclâmpsia (doença placen-
tária isquêmica) compõem o diagnóstico de descola-
mento crônico.   
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 09/03/2020.


