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Leia o Texto para responder às questões de nº 1 a nº 5. 
 

Dá para crescer depois de adulto? 
Se você é verticalmente prejudicado, não se iluda: 

depois que a fase natural de crescimento passa, é difícil 

conseguir resultados significativos, e o único tratamento 
que funciona é complicado. Durante a puberdade, 

somos afetados de duas formas pelos hormônios 
sexuais. Primeiro, eles estimulam a liberação do 

hormônio do crescimento. É o que gera o famoso 
estirão. Mais tarde, porém, eles provocam a calcificação 

das cartilagens de crescimento entre os ossos. Enquanto 

houver cartilagem, há esperanças. Depois... “Uma vez 
fechadas, há pouco crescimento adicional”, diz a 

endocrinologista Leila Pedroso de Paul. “Atingimos 97% 
da nossa altura final aos 13 anos de idade óssea para 

meninas e aos 16 para meninos.” É a vida.                      

Superinteressante – junho de 2010 
 

QUESTÃO 01 
Assinale a opção que contenha a resposta mais 

adequada ao título do texto. 
a) Não, é impossível crescer mais um pouco depois que 

nos tornamos adultos. 

b) Não, pois os hormônios são afetados de forma 
irredutível na fase de crescimento. 

c) Sim, uma vez que haja interrupção na calcificação das 
cartilagens de crescimentos. 

d) Às vezes a pessoa pode ter um resultado expressivo, 

desde que se predisponha a um tratamento complicado. 
 

QUESTÃO 02 
Observe os conectivos sublinhados nas frases abaixo: 

I – “Se você é verticalmente prejudicado” 

II – “depois que a fase natural de crescimento passa” 
III – “Mais tarde, porém, eles provocam a calcificação 

das cartilagens de crescimento entre os ossos” 
IV – “Enquanto houver cartilagem, há esperanças” 

    Os conectivos que expressam noção de tempo 
constam nas opções: 

a) II e IV apenas. 

b) I e III apenas. 
c) I e II apenas. 

d) III e IV apenas. 
 

QUESTÃO 03 

Observe. 
I – “Enquanto houver cartilagem” 

II – “somos afetados de duas formas pelos hormônios 
sexuais” 

III – “há esperanças” 
IV – “eles estimulam a liberação do hormônio do 

crescimento” 

V – “há pouco crescimento adicional” 
As frases que possuem a mesma classificação quanto ao 

tipo de sujeito são: 
a) I, III e IV apenas. 

b) I, III e V apenas. 

c) II, IV e V apenas. 
d) III e IV apenas. 

 
QUESTÃO 04 

Em “Primeiro, eles estimulam a liberação do hormônio 
do crescimento.” e “Mais tarde, porém, eles provocam 

a calcificação das cartilagens de crescimento entre os 

ossos.”, os pronomes sublinhados referem-se, 
respectivamente, à: 

a) Hormônio de crescimento – estirão. 
b) Hormônios sexuais – hormônios sexuais. 

c) Hormônios sexuais – hormônio de crescimento. 
d) Hormônio de crescimento – hormônio de 

crescimento. 

 
QUESTÃO 05 

Assinale a opção em que o par de palavras esteja com 
o plural correto. 

a) Estirães – naturais. 

b) Calcificaçãos – adicionais. 
c) Liberaçãos – finais. 

d) Estirões – difíceis. 
 

QUESTÃO 06 
Se uma pessoa resolve economizar R$ 2,50 por dia, 

levando em conta que cada mês tenha 30 dias, 

podemos afirmar que, em 6 meses, ela terá uma 
quantia de: 

a) R$ 450,00 
b) R$ 475,00 

c) R$ 525,00 

d) R$ 550,00 
 

QUESTÃO 07 
Observe a seguinte tabela referente ao consumo 

mensal de energia elétrica de uma residência: 

 

Aparelho 

Consumo 

Mensal 

Geladeira 12,5 kW 

Forno Elétrico 14 kW 

TV 56 kW 

Lâmpada 34 kW 

 

Considerando que cada kW custe R$ 0,15, podemos 
afirmar que a conta desta residência ao final de 1 mês 

será de, aproximadamente: 
a) R$ 17,47  

b) R$ 19,20 

c) R$ 21,40 
d) R$ 22,00 

 
QUESTÃO 08 

O salário de Maria é igual a 90% do de João. A 

diferença entre os salários é de R$ 500,00. O salário 
de Maria é de: 

a) R$ 4.000,00 
b) R$ 4.500,00 

c) R$ 4.750,00 
d) R$ 5.000,00 
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QUESTÃO 09 

Um banco cobra sempre 
10

1
 de juros do valor do 

empréstimo, independente do valor adquirido pelo 

cliente. Suponhamos que uma pessoa que vai casar faça 
um empréstimo de R$ 100.240,00. Então, podemos 

afirmar que o valor do juro que o cliente terá de pagar 
ao banco é de: 

a) R$ 10.024,00  

b) R$ 10.240,00 
c) R$ 10.204,00 

d) R$ 1.024,00 
 

QUESTÃO 10 
A soma das soluções da equação (2x-5).(2x+6).(3x-

9)=0 é:  

            

a) 
3

5
 

b) -3 

c) 3 

d) -5 
 

QUESTÃO 11 
O advento dos Pactos, traz como componentes básicos: 

a) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de 

Gestão do SUS; 
b) Pacto pela Solidariedade, Pacto pela Integralidade e 

Pacto pela Igualdade; 
c) Pacto pela Diversidade, Pacto pela Vida e Pacto pela 

Solidariedade; 

d) Pacto pela Integralidade; Pacto de Gestão do SUS e 
Pacto pela Equidade. 

 
QUESTÃO 12 

Na implementação integral de um novo modelo 
assistencial baseado em todas as diretrizes do SUS, a 

questão dos recursos humanos desempenha um papel 

central. A esse respeito é incorreto afirmar: 
a) A atual política de recursos humanos apresenta um 

descompasso entre a teoria e a prática; 
b) As conferências e os planos de saúde do governo 

anunciam qual o perfil dos profissionais de saúde a 

serem formados para atender as necessidades do 
SUS, mas as instituições de ensino continuam 

formando profissionais alheios a essas novas 
demandas. 

c) Os profissionais, a partir da nova política de recursos 
humanos, são formados para a realidade do  mercado, 

adequados tanto em qualidade como em quantidade; 

d) As consequências da política de recursos humanos 
leva à uma maior dificuldade quando se faz necessário 

a contratação de profissionais com perfil adequado 
para atuar em Programa Saúde da Família (PSF). 

 

QUESTÃO 13 
A Lei Orgânica da Saúde, de nº 8.080/90 , sofreu vários 

vetos em seus artigos, atingindo aqueles que tratavam 

do detalhamento do artigo 198, inciso III da 
Constituição Federal, sobre: 

a) A participação da comunidade no controle social; 
b) A regulamentação do repasse direto dos recursos 

do governo federal para o governo municipal 

c) O financiamento do SUS, cuja responsabilidade era 
única e restrita do poder executivo; 

d) As alternativas a e b estão corretas. 
 

QUESTÃO 14 
A participação social é uma das diretrizes do SUS, que 

está garantida através: 

a) Dos Conselhos Federal, Estaduais e Municipais de 
Saúde; 

b) Das Conferências Nacional, Estaduais e Municipais 
de Saúde; 

c) a e b estão corretas; 

d) Todas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 15 
O conceito de Saúde definido pela 8ª Conferência 

Nacional de Saúde, sintetiza grande parte do ideário 
do Movimento Sanitário Brasileiro que é: 

a) Saúde é o bem estar físico, social e mental e não 

apenas a ausência de doença; 
b) Em sentido mais abrangente é conquistar o bem 

estar através do trabalho e do lazer, da assistência à 
saúde, com serviços de saúde estruturados e acesso 

garantido; 

c) Saúde como resultante das condições de 
alimentação, habitação, trabalho, transporte, 

emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e o 
acesso a serviços de saúde. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
QUESTÃO 16 

A PIROSE é um sintoma comum no período 
gestacional, a esse respeito é correto afirmar: 

a) A dieta nesses casos pode ser liberada, onde a 
ingestão de gordura e café deve ser feita com 

moderação; 

b) A ingestão de leite frio; 
c) Dieta fracionada, devendo evitar doces, café; 

d) Evitar chá preto, mates. 
 

QUESTÃO 17 

No Brasil, a fase atual da transição epidemiológica se 
expressa pela manutenção de elevado coeficiente de 

mortalidade por algumas doenças. Diminuindo este 
índice apenas nas: 

a) Doenças do aparelho circulatório; 
b) Doenças infecciosas e parasitárias; 

c) Causas externas como acidentes de trânsito e 

violência; 
d) Doenças crônico-degenerativas. 

 
QUESTÃO 18 

Mudanças demográficas, também denominadas de 

transição demográfica, levam a alterações 
importantes no perfil de morbimortalidade da 
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população brasileira. A esse respeito é correto afirmar : 
a)   A população brasileira envelheceu nas últimas duas 

décadas, com um maior percentual de pessoas    
nas faixas etárias de 30 - 49, 50 – 69 e 70 anos ou 

mais em 2000, em comparação com 1980; 

b)  A taxa média de crescimento anual da população 
diminuiu, passando de 2,4% ao ano na década de 

70 para 1,9% na de 80, alcançando 1,6% em 2000; 
c) A esperança de vida ao nascer aumentou 

significativamente nas últimas décadas, passando de 
62 anos para homens e 69 anos para mulheres em 

1990, para 65 anos para homens e 73 anos para 

mulheres em 2000; 
d)   Todas as alternativas estão corretas. 

 
QUESTÃO 19 

 Adolescente feminina apresentando galactorreia pode 

significar: 
a) gravidez 

b) adenoma 
c) utilização de fenotiazídicos 

d) todas as anteriores são corretas 
 

QUESTÃO 20 

A metformina é um medicamento usado para o controle 
do DM II. Com relação a essa droga, assinale a 

alternativa incorreta: 
a)  Aumenta a sensibilidade à insulina, principalmente 

no fígado. 

b)  A redução da glicemia que provoca deve-se, 
especialmente, à diminuição da produção hepática 

de glicose. 
c) Está relacionada a aumento de peso, principalmente 

em mulheres. 

d) É contra-indicada em pacientes com insuficiência 
renal. 

 
QUESTÃO 21 

No primeiro minuto após o parto o recém-nascido é 
completamente róseo, a frequência ventricular está em 

110, o choro é forte, o tono muscular bom, movimentos 

ativados das extremidades e a respiração forte; a 
contagem de Apgar é: 

a) 3 
b) 5 

c) 7 

d) 10 
 

QUESTÃO 22 
O colo do útero, na gravidez, tem tendência a: 

a)  Eversão; 
b) Reversão; 

c) Inversão; 

d) Eversão seguida de reversão. 
 

QUESTÃO 23 
Assinale a alternativa incorreta: 

a) O feto recebe oxigênio da mãe. 

b) O sangue do feto oxigena-se na placenta. 

c) O sangue da mãe contém oxigênio que, na 
placenta , passa ao sangue do feto. 

d) A hemácia materna ,oxigenada, atravessa a 
placenta para oxigenar o feto. 

 

QUESTÃO 24 
É considerado prematuro o recém-nascido: 

a) Que nasce com menos de 37 semanas completas 
de gestação. 

b) Que pesa, ao nascer, 2500g ou menos. 
c) Que tem,ao nascer,mais de 37 semanas e menos 

de 2500g. 

d) Que nasce com menos de 8 meses de gestação. 
 

QUESTÃO 25 
As artérias umbilicais transportam sangue : 

a) Arterial,da placenta para o feto. 

b) Venoso, da placenta para o feto. 
c) Arterial. 

d) Venoso. 
 

QUESTÃO 26 
Na grávida diabética é habitual acontecer: 

a) Agravamento do diabetes a partir do segundo 

trimestre. 
b) Melhora espontânea a partir do quinto mês. 

c) O diabetes não se altera. 
d) Interrupção da prenhes na 24° semana. 

 

QUESTÃO 27 
A ocitocina está indicada em uma das seguintes 

eventualidades: 
a) Discinesia uterina por sedação precoce excessiva. 

b) Bacia estreita. 

c) Situação transversa abandonada. 
d) Presença do anel de Bandl. 

 
QUESTÃO 28 

Uma das manobras não se aplica na extração da 
cabeça derradeira. Qual? 

a) Manobra de Mauriceau. 

b) Manobra de Praga. 
c) Manobra de Champetier de Ribers. 

d) Manobra de Pajot. 
 

QUESTÃO 29 

O que é terceira mucosa do colo uterino? 
a)  Mucosa que se estende do orifício interno do colo 

ao orifício externo do colo. 
b)  É aquela de revestimento epitelial recobrindo área 

de metaplasia. 
c)  É aquela de revestimento glandular com 

epidermização das glândulas. 

d)  É aquela que se estende da última à primeira 
glândula. 

 
QUESTÃO 30 

No pseudo-hermafroditismo masculino: 

a)  As pacientes têm genótipo masculino e fenótipo 
feminino. 
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b)  As pacientes têm genótipo masculino e gônada 
feminina. 

c)  As pacientes têm genótipo masculino e gônada 
masculina. 

d)  As pacientes têm genótipo feminino e gônada 

feminina. 
 

QUESTÃO 31 
O adenocarcinoma é a expressão maligna do adenoma, 

qual a expressão maligna do mioma? 
a) Sarcoma. 

b) Miocarcinoma. 

c) Mioblastoma. 
d) Leiomioma. 

 
QUESTÃO 32 

Âmnio nodoso sugere: 

a) Malformação cardíaca. 
b) Doença do colágeno da mãe. 

c) Doença do colágeno da mãe e do concepto. 
d) Malformações urinárias. 

 
QUESTÃO 33 

A síndrome de Meigs é: 

a)  Tumor de ovário bilateral e ascite. 
b)  Associação de tumor de ovário, ascite e hidrotórax. 

c)  Associação de tumor de ovário com ascite e 
pneumoperitônio. 

d)  Associação de tumor de ovário e hidrotórax. 

 
QUESTÃO 34 

É lesão predisponente do câncer da vulva: 
a) Linfogranuloma venéreo. 

b) Leucoplasia vulvar. 

c) Prurido vulvar. 
d) Todas acima. 

 
QUESTÃO 35 

A porção da trompa contida na parede uterina é 
chamada: 

a) Ampolar. 

b) Ístmica. 
c) Cornual. 

d) Intersticial. 
 

QUESTÃO 36 

A moléstia de Paget na vulva: 
a) É lesão inflamatória. 

b) É lesão neoplásica. 
c) É lesão metaplásica. 

d) É lesão degenerativa. 
 

QUESTÃO 37 

A artéria ovariana direita é ramo da: 
a) Artéria ilíaca comum. 

b) Artéria ilíaca interna. 
c) Artéria ilíaca externa. 

d) Aorta. 

 
 

QUESTÃO 38 
Os fármacos abaixo podem provocar patologia no 

concepto, diagnosticável ao nascer. Um deles poderá 
também provocar patologia tardia .Qual? 

a) Progestínicos orais. 

b) Talidomida. 
c) Androgênios. 

d) Estilbestrol. 
 

QUESTÃO 39 
Mola hidatiforme representa degeneração de:       

a) Decídua  basal 

b) Vilosidade corial 
c) Âmnio 

d) Seio marginal 
 

QUESTÃO 40 

O quadro clínico mais provável de surgir em uma 
paciente que teve hemorragia e choque durante o 

parto é: 
a) Ausência de lactação e emagrecimento. 

b) Galactorreia e emagrecimento. 
c) Ausência de lactação e queda de pêlos pubianos. 

d) Amenorreia e galactorreia. 

 
QUESTÃO 41 

NÃO é elemento de alto risco para o câncer de colo:          
a) Início precoce de vida sexual. 

b) Uso de pílulas anticoncepcionais por mais de três 

anos sem interrupção. 
c) Promiscuidade sexual. 

d) Grande multiparidade. 
 

QUESTÃO 42 

É contra-indicado para o uso do dispositivo intra-
uterino: 

a) Mioma submucoso. 
b) Passado recente de fenômenos tromboembólicos. 

c) Presença de aderências intra-uterinas. 
d) O prévio uso de anovulatórios orais. 

 

QUESTÃO 43 
Em paciente jovem, com FSH sérico elevado e 

amenorréia secundária, o diagnóstico mais provável é: 
a) Tumor de ovário com atividade hormonal. 

b) Ovário policístico. 

c) Menopausa precoce. 
d) Agenesia ovariana. 

 
QUESTÃO 44 

A técnica de Aburel para interrupção da gravidez 
consiste na introdução, na câmara ovular de: 

a) 500ml de solução de formol a 10%. 

b)100 a 200ml de solução de cloreto de sódio a 50%. 
c) 250ml de solução de glicose de 10%. 

d) 10ml de prostaglandina F2 –alfa. 
 

QUESTÃO 45 

Na iminência de rotura uterina, os sinais mais 
evidentes são: 
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a) Distensão segmentar, hemorragia e dor. 
b) Distensão segmentar, edema suprapúbico, dor e 

hemorragia. 
c) Distensão segmentar, edema suprapúbico, edema do 

colo, útero em ampulheta. 

d) Distensão segmentar, edema suprapúbico,útero em 
ampulheta hemorragia, morte fetal. 

 
QUESTÃO 46 

As épocas, em semanas, em que os batimentos 
cardiofetais estão presentes à ultra-sonografia, ao sonar 

Doppler e ao Pinard são, respectivamente: 

a) 10ª 18ª e 30ª. 
b) 15ª, 24ª  e 36ª . 

c) 12ª, 20ª  e 34ª . 
d) 5ª , 16ª e 20ª . 

 

QUESTÃO 47 
A MÓRULA alcança a cavidade uterina: 

a) Dentre o3° e o 5° dia após a fecundação. 
b) Entre o 5° e o 7° dia após a fecundação. 

c) Nela se nidando entre o 6° e 8° dia após a 
fecundação. 

d) Perdendo a zona lúcida, o que propicia a nidação. 

 
QUESTÃO 48 

A NOB 96, um dos principais instrumentos estruturantes 
do Sistema Único de Saúde (SUS), instituiu: 

a) O Pacto de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS; 

b) As Comissões Intergestores Tripartite – CIT 
c) O PAB (Piso da Atenção Básica), valor per capita 

transferido regularmente aos municípios; 
d) Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde.  

 

QUESTÃO 49 
Quanto ao Aleitamento Materno é correto afirmar: 

a) Aleitamento materno exclusivo: a criança recebe 
somente leite materno, direto do seio ordenhado, ou 

leite humano de outra fonte  
b) Aleitamento materno predominante: a fonte 

predominante de nutrição da criança é o leite humano, 

sem receber água ou bebidas a base de água, sucos de 
frutas; 

c) Aleitamento materno complementado: a criança 
recebe leite humano de outras fontes e não da mãe; 

d) A espécie humana é a única entre os mamíferos  em 

que a amamentação  é biologicamente espontânea. 
 

QUESTÃO 50 
No Brasil, o Programa de Atenção Básica à Saúde, é a 

política que tem como objetivo : 
a) Levar em conta as necessidades e o uso racional de 

recursos disponíveis em uma localidade; 

b) Economizar recursos financeiros; 
c) Estimular a população a procurar o pronto 

atendimento de urgências médicas; 
d) Atingir apenas áreas subdesenvolvidas e carentes em 

recursos. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
    

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 





