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CONHECIMENTOS GERAIS – 20 QUESTÕES 

 

Texto 01 

 
 

1. De acordo com as ideias do Texto 01, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

I. É inevitável que a atenção aos atos praticados caia no ápice de uma crise política, pois nesta fase o 

impacto negativo muitas vezes já perdeu força. 

II. O hábito de ler pode resolver problemas relacionados à crise política, por isso, devemos buscar as 

repostas em um bom livro. 

III. As inúmeras alianças em uma guerra são comparadas aos lados de uma crise política, na qual se torna 

difícil a formação de opinião. 

 

a. Apenas I está correta. 

b. Apenas II está correta. 

c. Apenas I e II estão corretas. 

d. I, II e III estão corretas. 

 

2. Assinale a alternativa que contém a justificativa de acentuação da palavra “cruéis” (linha 7) retirada do Texto 01: 

a. Acentuam-se os ditongos semiabertos “éi” quanto tônicos em palavras oxítonas. 

b. A palavra em destaque perdeu o acento com o Novo Acordo Ortográfico. 

c. Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente. 

d. Acentuam-se as vogais tônicas dos hiatos. 
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3. Analisando o trecho abaixo do Texto 01, é correto concluir que: 

 

“Com tudo isso, era difícil para o cidadão formar opinião. A não ser que simplesmente adotasse um lado. O que, em 
se tratando de um país em guerra, é mais fácil.” (linhas 8 a 11) 
 

a. Apesar de ser difícil formar uma opinião na época da guerra, era fácil simplesmente adotar um lado. 

b. Um país em guerra torna difícil a formação de opinião dos cidadãos, mas não evita que se coíba a adoção 

de um lado. 

c. É inevitável a escolha de um lado em uma guerra, já que a formação de opinião concreta se torna difícil. 

d. Adotar um lado durante a guerra é uma opção viável frente à dificuldade de formação de opinião. 

 

4. Em relação à pontuação do Texto 01, assinale a alternativa correta: 

a. É facultativo o uso de vírgula imediatamente após a palavra “parcerias” (linha 3), mantendo-se o sentido 

original da frase. 

b. É facultativo o uso de vírgula imediatamente após a palavra “livro” (linha 20), mantendo-se o sentido 

original da frase. 

c. O travessão imediatamente após a expressão “livros” (linha 21) poderia ser substituído corretamente por 

ponto e vírgula (;). 

d. A vírgula que isola a expressão “Com tudo isso” (linha 8) é utilizada para isolar adjunto adverbial 

deslocado na oração. 

 

5. Assinale a alternativa cuja substituição do termo seja possível, mantendo a correta concordância verbal ou 

nominal e o sentido original do Texto 01: 

a. “Assumiam” (linha 4) por “assumia”. 

b. “Puseram” (linha 15) por “foi posto”. 

c. “Foram lançados” (linha 14) por “se lançaram”. 

d. “Deixa esquecer” (Linha 24) por “deixam esquecer”. 

 

6. Há erro de concordância verbal no seguinte trecho retirado do Texto 01: 

a. “Pegue um livro sobre a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial. (...)” (linhas 1 e 2) 

b. “...quando menos se pesa os atos de cada envolvido. (...)” (linhas 12 e 13) 

c. “É o momento em que os dados já foram lançados (...)” (linhas 13 e 14) 

d. “Sabe o que faz falta nessas horas? (...)” (linha 17) 

 

7. Através do uso dos sinais de pontuação, o autor pode deixar uma ideia em aberto mesmo com o término 

gramatical da frase, estimulando a imaginação do leitor. Assinale a alternativa em que esse recurso foi utilizado: 

a. Não fosse a guerra, a realidade seria outra: paz, educação, respeito e amor ao próximo. 

b. A razão é clara: achava-o competente o bastante. 

c. Ódio por ele? Não... não vale a pena. 

d. Inevitavelmente, algum dia há de ser o dia... 

 

8. O acento grave é empregado para indicar a crase da preposição “a” com um artigo feminino ou pronome 

demonstrativo. Há contração de preposição com pronome demonstrativo no seguinte período: 

a. Esperamos que seja bem recebido à noite em nossa hospedaria. 

b. Às montanhas, será uma excelente viagem! 

c. Esta opção é preferível às que mostraste ontem. 

d. Qualquer pessoa deseja ir à França. 
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9. A concordância verbal dá-se através da variabilidade do verbo para conformar-se ao número e à pessoa do 

sujeito. Contudo, existem situações em que não necessariamente essa regra se aplica, como em: 

a. Eram quase oito horas quando ele chegou. 

b. Fui eu que lhe pedi isso. 

c. A maior parte deles já não busca interesses próprios. 

d. Só eu e Eugênio ficamos calados em seu discurso. 

 

10. Analise as frases abaixo. Sabe-se que a concordância nominal está gramaticalmente correta em todas, porém, 

semanticamente, os seguintes itens podem gerar ambiguidade: 

 

I. Ela comprou vestidos e sapatos escuros. 

II. Conheci suas gentis irmã e tias. 

III. Ela comprou saias e chapéu escuro. 

IV. Estudo a língua e a literatura portuguesa. 

V. Tinha por ele alta admiração e respeito. 

 

a. I, III e V 

b. I e IV 

c. II e IV 

d. II, III e V 

 

11. Considerando que em uma universidade, houveram 2 aumentos seguidos no valor da mensalidade, no primeiro 

mês de 4% e no terceiro mês de 9%. Qual a média geométrica desse aumento? 
a. 5% 

b. 6% 
c. 6,5% 

d. 7% 
 

12. No seguinte sistema linear, quais são os valores de a, b e c respectivamente?  

 

 
𝑎 + 𝑏 − 𝑐 = 4

2𝑎 − 𝑏 + 𝑐 = 11
𝑎 + 𝑏 + 2𝑐 = 1

  

a. 5, -2 e -1 

b. 4, -3 e -2 

c. -5, 2 e -1 
d. 4, 2 e -3 

 
13. Na equação a seguir, quais são os valores admitidos para x? 12x² + 10x =-2 

a. 
2

5
 𝑒 −

2

5
 

b. 
1

3
 𝑒 −

1

2
 

c. −
1

5
 𝑒 

1

2
 

d. 
2

5
 𝑒 

1

5
 

 

14. Qual o MMC entre os números 2, 3, 4, 6, 7 e 15? 
a. 20 

b. 420 
c. 840 

d. 15.120 

 
15. A média da idade de 8 amigos é de 28 anos. Sabe-se a idade de 6 deles: 32, 26, 30, 27 e 33. Os outros 2 amigos 

têm a mesma idade. Qual a idade deles? 
a. 24 anos 

b. 26 anos 
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c. 28 anos 
d. 30 anos 

  

16. Uma empresa tinha inicialmente 350 funcionários. Devido a queda nas vendas em junho, foram demitidos 16% 
dos funcionários. Com a chegada do final do ano, foram contratados 30 funcionários temporários, mas 10 deles 

se tornam efetivos no começo do ano. Qual o número de funcionários após a saída dos funcionários temporários? 
a. 290 

b. 304 

c. 315 
d. 340 

 
17. Uma televisão de R$ 2.154,00é comprada parcelada em 6x com taxa de juros compostos de 0,8%a.m. Qual o 

valor final pago pela televisão?  
a. R$ 2.220,99 

b. R$ 2.231,54 

c. R$ 2.245,71 
d. R$ 2.259,48 

 

18. São ferramentas (softwares) de edição de texto: 

a. Microsoft Word, Google Docs e OpenOffice Writer. 

b. Mozilla Firefox, OpenOffice Writer e Microsoft Word. 

c. Microsoft Word, Google Docs e Mozilla Firefox. 

d. Google Docs ,Mozilla Firefox e OpenOffice Writer. 

 

19. Os computadores funcionam com base em uma interação entre HARDWARE e SOFTWARE. Em uma definição 

breve, podemos dizer que Hardware é a parte física do computador, já o Software são as instruções programadas 

que dizem ao computador o que fazer. 

Sendo assim, analise os termos abaixo: 

 

MONITOR – e-SUS – CPU – TABNET– GOOGLE 

 

     Considerando os termos citados acima, podemos classificá-los, de acordo com ordem, em: 

a. Hardware – Software – Hardware – Software – Hardware 

b. Software – Hardware – Software – Software – Hardware 

c. Hardware – Software – Hardware – Software – Software 

d. Software – Hardware – Software – Hardware – Software 

 

20.  São sistemas de informática em saúde, oferecidos pelo Ministério da Saúde, para uso de uma Secretaria 

Municipal da Saúde: 

a. WORD – e-Sus – CNES – EXCEL  

b. SISCAM – e-SUS– CNES – CADSUS 

c. SINASC – EXCEL – SISCAM – CNES       

d. EXCEL– CNES – SINASC – WORD 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 30 QUESTÕES 

 

21. Em gestantes com esquema de vacinação desconhecido para dT, o Ministério da Saúde recomenda: 
a. Duas doses de dT e uma dose de dTpa, sendo que a dTpa deve ser aplicada entre a 27a e a 36a semana 

de gestação. 
b. Uma dose de dT e uma dose de dTpa, sendo que a dTpa deve ser aplicada entre a 27a e a 36a semana 

de gestação. 
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c. Duas doses de dT e uma dose de dTpa, sendo que a dTpa deve ser aplicada entre a 32a e a 38a semana 
de gestação. 

d. Uma dose de dT e uma dose de dTpa, sendo que a dTpa deve ser aplicada entre a 32a e a 38a semana 

de gestação. 
 

22. São vacinas contraindicadas para Gestante, exceto: 
a. Hepatite A 

b. Influenza 4v 

c. Hepatite B 
d. Tríplice Bacteriana 

 
23. O Esquema profilático vacinal contra HPV segundo o Ministério da Saúde, deverá ser iniciado aos: 

a. 9 anos 
b. 10 anos 

c. 11 anos 

d. 13 anos 
 

24. Lesão intraepitelial escamosa de baixo grau (lSIl), segundo a classificação de histológica de Richard, é definido 
como: 

a. NIC III 

b. NIC II 
c. NIC I 

d. Carcinoma in situ 
 

25. “Para entrar nessa categoria a criança deve estar recebendo leitehumano e, necessariamente, alimentos sólidos 
ou semissólidos. Ela pode estar recebendo, além dessesalimentos, outros alimentos, incluindo leites de outras 

espécies.” O texto traz a descrição do tipo de aleitamento materno denominado: 

a. Aleitamento exclusivo 
b. Aleitamento complementado 

c. Aleitamento parcial 
d. Aleitamento predominante 

 

26. O mamilo possui, em média: 
a. 3 poros por onde o leite sai da mama para o exterior. 

b. 6poros por onde o leite sai da mama para o exterior. 
c. 9 poros por onde o leite sai da mama para o exterior. 

d. 12 poros por onde o leite sai da mama para o exterior. 
 

27. A capacidade de produção de leite da mulher é maior que a demanda do bebê. Em média, um bebê consomeem 

torno de: 
a. 32% do leite disponível em uma mamada. 

b. 45% do leite disponível em uma mamada. 
c. 67% do leite disponível em uma mamada. 

d. 88% do leite disponível em uma mamada. 

 
28. O leite considerado “maduro” só começa a ser secretado por volta do: 

a. 3º dia pós-parto. 
b. 7º dia pós-parto. 

c. 10º dia pós-parto. 

d. 14º dia pós-parto. 
 

29. Os nódulos mamários benignos são responsáveis por até 80% das massas palpáveis. Seu diagnóstico diferencial é 
amplo, envolvendo os cistos mamários, os fibroadenomas, os tumores filoides, os papilomas, os lipomas, os 

hamartomase os adenomas, entre outros. Os: 
a. Hamartomas são os nódulos mamários mais frequentes na perimenopausa. 

b. Fibroadenomas são os nódulos mamários mais frequentes na perimenopausa. 

c. Cistos são os nódulos mamários mais frequentes na perimenopausa. 
d. Papilomas são os nódulos mamários mais frequentes na perimenopausa. 
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30. Com relação ao tumor filoides é incorreto o que se afirma em: 
a. Apresenta-se como tumor móvel, lobulado e indolor.É muito raro, correspondendo a 2% dos tumores 

fibroepiteliais da mama, sendo mais comum após os 40anos.  

b. Na maioria das vezes (80% dos casos) é benigno.Entretanto, apresenta alta tendência de recidiva local 
epode sofrer degeneração maligna sarcomatosa. 

c. A característica peculiar deste tumor é a mínima celularidade do estroma, comparada à do fibroadenoma, 
e por isto também é denominado fibroadenoma hipercelular.  

d. O epitélio pode ser hiperplásico, comou sem atipias. Para definição de benignidade oumalignidade, 

consideram-se no componente estromala contagem mitótica, atipias celulares e comprometimentodas 
margens. 

 
31. Com relação ao Papiloma mamário, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta: 

 
I. O papiloma intraductal é neoplasia epitelial benigna que se desenvolve no lúmen de grandes e médios 

ductossubareolares, não formando massa palpável.  
II. O potencial de malignidade é alto.  

III. O seu principal sintoma é a descarga papilar hemorrágica,espontânea, uniductal e unilateral. 
 

a. Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

b. Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

c. Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d. Todas as afirmativas estão corretas. 

 
32. “Como a mama é normalmente constituída tambémpor tecido adiposo, não é surpreendente que o lipoma seja 

relativamente frequente. Quando contém estruturas ductais é chamado de ___________________, e 
quandopossui componentes vasculares e cartilagem madura, édenominado ___________________ e 

____________________, respectivamente.” 

 
Completa corretamente as lacunas do texto a alternativa: 

a. Adenolipoma; angiolipoma; condrolipoma. 
b. Adenolipoma; condrolipoma; angiolipoma. 

c. Condrolipoma; angiolipoma; adenolipoma. 

d. Angiolipoma; condrolipoma; adenolipoma. 
 

33. Com relação às definições sobre menstruação e suas alterações, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a 
alternativa que traz a sequência correta: 

 
(__) A menstruação é um sangramento cíclico que se repete a cada 25 a 35 dias, com duração de 2 a 7 dias, 
que leva a uma perda sanguínea de 20 a 80 mL. 
(__) Metrorragia é o fluxo menstrual excessivo, com perda de sangue maior que 80 mL. Como é difícil 
quantificar clinicamente a perda de sangue menstrual, o diagnóstico é baseado primariamente na história da 
paciente de volume ou duração excessivos de fluxo menstrual. 
(__) Menorragia é o sangramento uterino irregular, fora do período menstrual. 

 

a. V – F – F 
b. V – V – F 

c. F – V – V 
d. F – V – F 

 

34. O tratamento do SUA tem como objetivo manejar a fase aguda e evitar recidiva. Deve seguir os seguintes 
princípios básicos, exceto: 

a. Estabilizar e ou manter a estabilidade hemodinâmica. 
b. Corrigir a anemia aguda ou crônica. 

c. Retornar o padrão de ciclos menstruais normais. 
d. Prevenir as consequências da ovulação a longo prazo. 
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35. O Sangramento Uterino Anormal (SUA) pode ser causado por uma grande variedade de doenças locais ou 
sistêmicas ou ter ligação com o uso de drogas.Entretanto, na maioria dos casos são relacionados com: 

 

I. Patologia uterina estrutural (miomas, pólipos, adenomiose),anovulação, desordem de hemostasia ou 
neoplasia. 

II. Os traumas e infecção são causas menos comuns. 
 

a. Somente o item I está correto. 

b. Somente o item II está correto. 
c. Os itens I e II estão corretos. 

d. Nenhum dos itens está correto. 
 

36. Em casos de SUA, a histerossonografia, que consiste em um exame ecográfico transvaginal após a infusão de 
solução salina estéril na cavidade uterina, fornece imagens mais precisas, e pequenas lesões como pólipos podem 

ser facilmente detectados. Porém, como a avaliação histológica não é obtida com essa avaliação, o diagnóstico 

final nem sempre é possível e uma avaliação adicional por: 
a. Ecografia transvaginalpode ser necessária. 

b. Histeroscopia pode ser necessária. 
c. Ultrassonografia transvaginal pode ser necessária. 

d. Tomografia abdominal pode ser necessária. 

 
 

37. A doença hipertensiva específica da gravidez (DHEG), na sua forma pura, caracteriza-se pelo aparecimento,em 
grávida normotensa, após a vigésima semanade gestação, da tríade sintomática de: 

a. Hipertensão, poliúria e polidpsia. 
b. Hipertensão, poliúria e edema. 

c. Hipertensão, proteinúria e edema. 

d. Hipertensão, proteinúria e poliúria. 
 

38. “A contagem de _____________________ foi o primeiro parâmetrohemostático sugerido como marcador 
laboratorial de DHEG em gestantes de risco”. 
Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

a. Leucócitos. 
b. Plaquetas. 

c. Hemácias. 
d. Globulinas. 

 
39. “Definida como a hipertensão arterial que estápresente antes da ocorrência da gestação oudiagnosticada antes da 

20º semana da mesma.” 

O texto traz a descrição da DHEG caracterizada como: 
a. Hipertensão arterial crônica 

b. Hipertensão arterial crônica superposta por pré-eclâmpsia 
c. Hipertensão gestacional 

d. Pré-eclâmpsia 

 
40. Com relação às três alterações clássicas descritas na Síndrome de HELLP, é incorreto o que se afirma em: 

a. Hemólise 
b. Alterações das enzimas hepáticas 

c. Queda dos níveis de plaquetas 

d. Leucopenia 
 

41. Devido à alta taxa de mortalidade materno-infantil no Brasil, cria-se o programa Rede Cegonha. Com relação aos 
objetivos do programa, é incorreto o que se afirma em: 

a. Prevenção e tratamento das DSTs 
b. Realização do pré-natal de risco habitual e alto risco 

c. Captação precoce de gestantes 

d. Acompanhamento da puérpera e da gestante na atenção básica 
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42. Geralmente a endometriose está localizada na pelve, com sintomas típicos de dor pélvica, dor lombar, cólicas, 
distensão abdominal e dispareunia. Esses sintomas são mais acentuados no periodo menstrual. Está bem 

estabelecido, que se apresenta das mais variadas formas. Entretanto: 

a. Dor lombar e infertilidade são os achados clínicos mais frequentes. 
b. Dor lombar e cólicas são os achados clínicos mais frequentes. 

c. Dor pélvica e infertilidade são os achados clínicos mais frequentes. 
d. Dor pélvica e cólicas são os achados clínicos mais frequentes. 

 

43. Os principais objetivos do tratamento são: 
 

I. Remover a maioria ou todos os implantes endometriais; Restaurar o potencial reprodutivo. 
II. Prevenir ou retardar a progressão da doença; aliviar os sintomas. 

 
a. Somente o item I está correto. 

b. Somente o item II está correto. 

c. Os itens I e II estão corretos. 
d. Nenhum dos itens está correto. 

 
44. Os progestagênios são usados frequentemente no tratamento da endometriose. Eles causam o afinamento do 

tecido endometrial, com eventual atrofia. Dos efeitos adversos, é incorreto afirmar: 

a. Sangramento anormal. 
b. Náuseas, vômitos e cólicas. 

c. Mastalgia e retençãohídrica. 
d. Depressão. 

 
45. A Gestrinona e um antiprogestagênio sintético que ocasiona um declínio nas concentrações dos receptores de 

estrogênio e progesterona, naglobulina carreadora de hormônios sexuais e 50%das concentrações de estradiol. E 

administrada: 
a. Duas a três vezes por semana, pela via oral, em doses de 2,5 a 10 mg/dia. 

b. Duas a três vezes por semana, pela via oral, em doses de 5 a 15 mg/dia. 
c. Em dias alternados, pela via oral, em doses de 2,5 a 10 mg/dia. 

d. Em dias alternados, pela via oral, em doses de 5 a 15 mg/dia. 

 
46. Todas as alterações observadas no organismomaterno, durante a gestação se fundamentam em: 

 
I. Alterações hormonais;  

II. Alterações enzimáticas; 
III. Presença do feto; e  
IV. Aumento do volume sanguíneo. 

 
a. Somente o item I está correto. 

b. Somente os itens I e II estão corretos. 
c. Somente os itens I, II e III estão corretos. 

d. Os itens I, II, III e IV estão corretos. 

 
47. Com relação às alterações no aparelho digestivo da gestante, é incorreto o que se afirma em: 

a. Durante a gestação, tanto a fome como o apetite estão exacerbados. É comum a aversão a alimentos 
gordurosos e pode surgir a malácia (desejo de comer substâncias não convencionais como terra, giz ou 

arroz cru).  

b. O desejo de ingerir alimentos específicos, também, pode surgir na fase inicial da gestação 
(desejos),sendo justificado pela presença de gonadotrofina coriônica e alterações emocionais, algumas 

relacionadas à carência afetiva. No entanto, a gênese dessas alterações ainda não está totalmente 
esclarecida.  

c. A presença de gonadotrofina coriônica, também, é importante na etiologia dos vômitos do início das 
gestações. 

d. O pH mais alcalino da saliva no período gestacional,aliado à deficiência dos hábitos higiênicos de cavidade 

bucal são responsáveis pelas cáries que surgem neste período. 
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48. Em decorrência do aumento do volume circulante,praticamente todos os índices de fluxo e função renal estão 
aumentados durante a gravidez. A exacerbação do sistema renina-angiotensina é compensado pelos efeitos de: 

a. Estradiol 

b. Aldosterona 
c. Cortisol 

d. Progesterona 
 

49. Com relação às alterações vaginais presentes durante a gestação é incorreto o que se afirma em: 

a. Chama atenção a coloração vinho sa da vagina no período gestacional perdendo aquela tonalidade rósea 
característica do período não gravídico.  

b. A superfície brilhante com diminuição de rugosidade informa sobre o edema que, fisiologicamente, ocorre 
neste sítio. 

c. Dentro do processo global de armazenamento e reserva de glicídios, a parede vaginal aumenta seus 
depósitos de glicogênio, substrato para os bacilos de Dodërlein. Esses bacilos quebram o glicogênio 

metabolizando-o até ácido láctico, mantendo o pH do meio vaginal dentro de limites ideais para a 

manutenção da microflora habitual e normal deste local.  
d. Com o aumento dos bacilos de Dodërlein, diminui o teor de ácido lácticovaginal, aumentando o pH e 

predispondo a infecção vaginal por fungos, bastante frequente na vigência de pH vaginal mais alto que o 
normal. 

 

50. Com relação a determinação da Amnionicidade e a Corionicidade, analise as afirmativas e assinale a alternativa 
correta: 

 
I. O exame ultrassonográfico é capaz de determinara amnionicidade e a corionicidade, e apresenta 

melhores resultados quando executado no primeiro trimestre.  
II. O conhecimento da corionicidade e amnionicidade pode ajudar a diferenciar entre agravidez complicada 

pela síndrome de transfusão feto-fetal da complicada pela restrição de crescimento,e apresenta 
implicações na condução da gravidezna presença de uma anomalia de um gêmeo ou se houver morte 
fetal de um dos gemelares. 

III. A descoberta do sinal do “Lambda” é um indicador mais seguro da amnionicidade. 
 

a. Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

b. Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c. Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

d. As afirmativas I, II e III estão corretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

 


