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01.  Sobre as atribuições e objetivos do SUS, dispostos na Lei nº 8.080/1990 - SUS, analisar os 
itens abaixo: 

 I. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes dos índices de 
pleno emprego. 

 II. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.  

a) Os itens I e II estão corretos.  

b) Somente o item I está correto. 

c) Somente o item II está correto. 

d) Os itens I e II estão incorretos. 

 

02. Em conformidade com a Lei nº 11.340/2006 - Maria da Penha, analisar a sentença abaixo: 

A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso 
aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços 
de contracepção de emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e 
da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outros procedimentos médicos 
necessários e cabíveis nos casos de violência sexual (1ª parte). A assistência à mulher em 
situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os 
princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de 
Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de 
proteção, e emergencialmente quando for o caso (2ª parte). 

A sentença está:  

a) Totalmente correta.  

b) Correta somente em sua 1ª parte.  

c) Correta somente em sua 2ª parte.  

d) Totalmente incorreta 
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3. Em conformidade com o Código de Ética Profissional, com relação às vedações no que se 
refere ao sigilo profissional, analisar a sentença abaixo: 

Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por 
motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente (1ª parte). Orientar seus 
auxiliares e alunos a respeitar o sigilo profissional e zelar para que seja por eles mantido (2ª 
parte). Prestar informações a empresas seguradoras sobre as circunstâncias da morte do 
paciente sob seus cuidados, além das contidas na declaração de óbito, salvo por expresso 
consentimento do seu representante legal (3ª parte). 

A sentença está: 

a) Totalmente correta.  

b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.  

c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.  

d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 

 

4. Em relação ao parto vaginal instrumentado, assinalar a alternativa CORRETA: 

a) O parto vaginal instrumentado (também denominado parto vaginal operatório) é aquele no 
qual o obstetra utiliza-se de instrumentos (fórcipe, vácuo-extrator ou dispositivo de Odón) 
para auxiliar o nascimento por via vaginal. 

b) A decisão sobre a utilização do parto vaginal instrumentado deve levar em conta somente o 
impacto fetal do uso desses instrumentos contra as alternativas de manter conduta 
expectante ou optar pela cesariana. 

c) A decisão de realizar um parto vaginal instrumentado é tomada durante o período de 
dilatação, feita momento a momento. 

d) O parto instrumentado está contraindicado quando o obstetra acredita que o risco para 
somente a parturiente é inaceitável. 

 

5. Em relação à mulher vítima de violência sexual, assinalar a alternativa CORRETA: 

a) No Brasil, os casos de violência contra a mulher não são de notificação compulsória.  

b) No atendimento às vítimas de violência, o acolhimento é um elemento fundamental para a 
qualidade e a humanização da atenção, garantindo o atendimento a partir das necessidades de 
cada vítima.  

c) Na história clínica da paciente vítima de violência, devese começar com o diagnóstico com 
perguntas abertas, evitando conduzir as respostas.  

d) A violência contra a mulher não é considerada um problema de saúde pública e uma 
violação aos direitos humanos. 
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6. A mamografia é a ferramenta mais empregada na detecção do câncer de mama, sendo 
considerada método de rastreamento e também indicada no processo diagnóstico e no 
acompanhamento de lesões mamárias. Atualmente, existe intenso debate sobre qual a idade 
ideal para o início do rastreamento e qual a periodicidade. Sobre a mamografia, o Instituto 
Nacional de Câncer (INCA) recomenda: 

a) Mamografias bianuais dos 40 aos 69 anos.  

b) Mamografia bianuais a partir dos 40 anos sem limite de idade para interromper o 
rastreamento  

c) Mamografias bianuais dos 50 aos 69 anos.  

d) Mamografia anual a partir dos 40 anos e sem limite de idade para interromper o 
rastreamento. 

 

7. Uma mulher de 30 anos de idade é levada ao hospital pelo marido com febre e dor 
abdominal intensa. Vive na região rural do Maranhão e, há dois dias, teve um parto realizado 
em casa. Não recebeu cuidados pré-natais de rotina. O trabalho de parto foi difícil, com parto 
dentro de 18 horas após a ruptura das membranas. A paciente percebeu que teve febre baixa 
24 horas depois do parto, e a dor abdominal surgiu nas últimas 12 horas. Está com febre de 
39°C e taquicardia. O exame de abdome é notável pela hipersensibilidade pronunciada na 
parte inferior do abdome. O exame pélvico revela um material purulento proveniente do colo 
do útero com acentuada hipersensibilidade dos anexos. Uma coloração de Gram revela 
quantidades abundantes de neutrófilos e cocos gram-positivos em cadeias. Qual dos seguintes 
microorganismos é a causa mais provável da doença dessa paciente? 

a) Chlamydia trachomatis.  

b) Gardnerella vaginalis.  

c) Neisseria gonorrhea. 

d) Streptococus agalactiae. 

 

8.  Assinale a alternativa INCORRETA relacionada às recomendações brasileiras após resultado 
de exame citopatológico: 

a) Resultado: atipias de significado indeterminado em células escamosas provavelmente não 
neoplásicas. Conduta: encaminhamento para colposcopia.  

b) Resultado: atipias de significado indeterminado em células glandulares provavelmente não 
neoplásicas. Conduta: encaminhamento para colposcopia.  

c) Resultado: atipias em células escamosas, lesão intraepitelial de baixo grau. Conduta: 
repetição de citologia em seis meses.  

d) Resultado: atipias em células escamosas, lesão intraepitelial de alto grau. Conduta: 
encaminhamento para colposcopia. 
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9. A primeira recomendação para o tratamento da incontinência urinária está relacionada à 
mudança nos hábitos de vida. Todas as opções abaixo podem ser consideradas, EXCETO: 

a) As medidas relacionadas ao estilo de vida devem ser aplicadas por 12 meses até considerar 
o tratamento farmacológico.  

b) Deve-se evitar a ingestão de bebidas alcóolicas. 

c) Deve-se orientar o emagrecimento.  

d) Exercícios para o músculo pélvico devem ser encorajados. 

 

10. Com relação aos dispositivos intrauterinos de cobre, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Podem ser inseridos a qualquer momento desde que haja certeza que a mulher não está 
grávida.  

b) É necessária contracepção adicional no primeiro mês após a inserção.  

c) Podem ser inseridos após aborto nos primeiros sete dias.  

d) Não devem ser inseridos imediatamente após aborto séptico. 

 

11. Um médico pode ter certeza que a mulher não está grávida se apresentar o seguinte 
critério: 

a) Está há 14 dias ou menos do início de um ciclo menstrual normal.  

b) Está há 14 dias de um aborto espontâneo ou induzido.  

c) Está nas oito semanas após o parto. 

d) Está amamentando exclusivamente, em amenorreia e em menos de 6 meses após o parto. 

 

12. De acordo com o Ministério da Saúde, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O rastreamento citológico para câncer de colo de útero em mulheres na menopausa pode 
levar a resultados falso-positivos causados pela atrofia secundária ao hipoestrogenismo.  

b) Mulheres no climatério devem realizar rastreamento para câncer de colo de útero como as 
demais mulheres, e, se necessário, deve-se realizar estrogenização local ou sistêmica.  

c) Em mulheres imunossuprimidas, a coleta de exame citológico para rastreamento de câncer 
uterino deve ser anual desde o primeiro ano de início da atividade sexual.  

d) Mulheres submetidas à histerectomia total devido a lesões benignas e que não apresentam 
história prévia de lesões cervicais de alto grau podem ser excluídas do rastreamento de câncer 
uterino, desde que apresentem exames citológicos anteriores normais. 

 

13. Com relação ao câncer uterino, marque a alternativa INCORRETA: 
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a) Com um esfregaço negativo de citologia oncótica, pode-se excluir a hipótese de câncer 
uterino, independentemente da sintomatologia apresentada pela paciente.  

b) O exame físico deve incluir palpação de regiões supraclaviculares e inguinais, diante do 
câncer uterino localmente avançado.  

c) Ao exame especular, se o tumor se origina do epitélio glandular no canal cervical, a 
ectocérvice pode parecer macroscopicamente normal.  

d) Em casos em que a profundidade da lesão é menor que 5 mm e a extensão inferior a 7 mm, 
estão indicadas a biópsia alargada, a conização ou a exérese da zona de transformação. 

 

14. Os distúrbios menstruais e o sangramento uterino disfuncional estão entre as queixas 
ginecológicas mais frequentes entre as adolescentes. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A hemorragia anovulatória é a principal causa de sangramento uterino disfuncional em 
adolescentes.  

b) A menos que existam contra-indicações, os estrogênios devem ser prescritos a todas as 
pacientes com hemorragia ativa, pois promovem a hemostasia.  

c) O sangramento uterino anovulatório leve é definido como a presença de menstruações mais 
longas que o normal ou a presença de ciclos mais curtos (menstruações frequentes a cada uma 
a três semanas) por mais de seis meses.  

d) Uma potencial sequela do sangramento uterino disfuncional é a anemia, e, mais raramente 
em adolescentes, o câncer endometrial. 

 

15. Com relação ao climatério, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A enxaqueca é uma contra-indicação para a terapia hormonal pós-menopausa.  

b) O risco de depressão durante a perimenopausa é maior do que durante o período pré ou 
pós-menopausa.  

c) A terapia com estrogênio não é recomendada a pacientes com história de câncer de mama.  

d) A presença do fator V de Leiden é uma contra-indicação para a terapia hormonal 
pósmenopausa. 

 

16. A bactéria Haemophilus ducreyi está vinculada a uma doença sexualmente transmissível 
(DST) causadora de úlceras genitais. Assinale a alternativa que corresponda a esta DST: 

a) Sífilis.  

b) Cancro Mole.  

c) Herpes.  

d) Linfogranuloma. 
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17. A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica, de evolução crônica, sujeita a surtos de 
agudização e períodos de latência quando não tratada. Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) É causada por um espiroqueta e é de transmissão sexual ou vertical.  

b) O cancro duro é uma lesão erosada ou ulcerada, geralmente única, indolor, com bordos 
endurecidos, fundo liso, brilhante e secreção serosa escassa. 

c) A sífilis primária é caracterizada por farmacodermias, doenças exantemáticas não 
vesiculosas, hanseníase virchowiana e colagenoses. 

d) Os testes sorológicos não treponêmicos como VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) 
e RPR (Rapid Plasm Reagin) são testes quantitativos, importantes para o diagnóstico e 
seguimento pós-terapêutico. 

  

18. Assinale a alternativa INCORRETA sobre sífilis na gestação: 

a) A penicilina benzatina é a única opção segura e eficaz para o tratamento de sífilis na 
gestante.  

b) O VDRL é o método de escolha para triagem diagnóstica.  

c) O tratamento deve ser iniciado com apenas um teste reagente, treponêmico ou não, sem 
aguardar o resultado do segundo teste.  

d) O Fta-Abs é um teste treponêmico utilizado para monitoramento da resposta ao 
tratamento. 

 

19. Dentre as alternativas abaixo, sobre causas de amenorreia, qual a que necessita de 
investigação para descartar patologia? 

a) Gravidez.  

b) Amamentação de 3/3h, há 6 meses.  

c) Menina, 16 anos, com anorexia, sem desenvolvimento dos caracteres sexuais. 

d) Menina, 15 anos, com telarca aos 14 anos. 

 

20. Durante o pré-natal de uma gestante é importante considerar alguns fatores de risco que 
merecem atenção e em alguns casos deve-se encaminhar para o serviço de urgência e 
emergência. De acordo com o caderno de atenção básica do Ministério da Saúde, dentre as 
situações abaixo, qual a alternativa que indica encaminhamento da gestante para o serviço de 
urgência obstétrica? 

a) Pressão arterial 150/100mmHg.  

b) Oligoidrâmnio.  

c) Cardiopatias.  

d) Restrição de crescimento intrauterino. 


