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2.

Considere as afirmações abaixo.

CONHECIMENTOS GERAIS

I. Na pesquisa de Jeffrey Johnson, ficou claro que é
LÍNGUA PORTUGUESA
Atenção:

um exagero estabelecer uma relação de causa e
efeito entre a exposição prolongada a programas
de TV e atitudes de violência.

As questões de números 1 a 15 referem-se ao texto
abaixo:

II. De acordo com o autor do texto, a literatura e o
cinema já estimulavam, antes do surgimento da TV,
os mesmos níveis de violência social.

Cuidado: o uso desse aparelho pode produzir violência
A revista Science publicou, em 2002, o relatório de uma

III. O autor do texto defende a idéia de que a mídia

pesquisa coordenada por Jeffrey Johnson, da Universidade de

pode estimular ações de violência que são geradas
por nossa insatisfação com nós mesmos.

Colúmbia, em Nova York. O estudo mostra uma relação
significativa entre o comportamento violento e o número de

É correto o que se afirma em

horas que um sujeito (adolescente ou jovem adulto) passa

(A)

assistindo à TV.
Pela pesquisa de Johnson, os televisores deveriam ser

(B)

comercializados com um aviso, como os maços de cigarros:

(C)

cuidado, a exposição prolongada à tela desse aparelho pode

(D)
(E)

produzir violência.
Estranho? Nem tanto. É bem provável que a fonte de
muita violência moderna seja nossa insubordinação básica:

I, II e III.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
II, apenas.
III, apenas.

_________________________________________________________

3.

ninguém quer ser ou continuar sendo quem é. Podemos procla-

Considerando-se o contexto, traduz-se corretamente o
sentido de uma expressão do texto em:

mar nossa nostalgia de tempos mais resignados, mas duvido

(A)

exposição prolongada = exibição intermitente.

que queiramos ou possamos renunciar à divisão constante

(B)

nostalgia de tempos mais resignados = remorsos por
antigas submissões.

(C)

uma janela sobre o devaneio = uma refração da
realidade.

(D)

renunciar à divisão constante = recusar o freqüente
desacordo íntimo.

(E)

Pouco importa que fiquemos no zapping (*) ou que

sacudir as barras além do permitido = ratificar os
limites inaceitáveis.

paremos para sonhar em ser policiais, gângsteres ou apenas

_________________________________________________________

entre o que somos e o que gostaríamos de ser.
Para alimentar nossa insatisfação, inventamos a literatura e, mais tarde, o cinema. Mas a invenção mais astuciosa
talvez tenha sido a televisão. Graças a ela, instalamos em
nossas salas uma janela sobre o devaneio, que pode ser aberta
a qualquer instante e sem esforço.

nós mesmos (um pouco piores) no Big brother. A TV confirma

4.

uma idéia que está sempre conosco: existe outra dimensão, e
nossas quatro paredes são uma jaula. A pesquisa de Johnson

Preserva-se plenamente a concordância verbal na frase:
(A)

Caberia comercializar-se os televisores com uma
advertência expressa sobre o perigo que representa
as exposições contínuas à tela de uma TV.

(B)

Boa parte dos atos de violência provém, de acordo
com a pesquisa, do excesso de horas que dedica
uma pessoa a assistir à TV.

(C)

Seria da responsabilidade dos programas de TV
certas incitações à violência, a se crer nas conclusões da pesquisa realizada.

(D)

Todo aquele que, assistindo continuamente à TV,
costumam valer-se dos recursos do zapping, abrem
janelas sobre o devaneio.

(E)

Não se atribua tão-somente à TV as atitudes de
violência que se vem disseminando nos grandes
centros urbanos.

constata que, à força de olhar, podemos ficar a fim de sacudir
as barras além do permitido. Faz sentido.
(*) zapping = uso contínuo do controle remoto.
(Contardo Calligaris, Terra de ninguém)

1.

Em relação à pesquisa coordenada por Jeffrey Johnson, o
autor do texto manifesta
(A)

sua inteira estranheza, uma vez que tem convicções
diametralmente opostas às do pesquisador.

(B)

sua inteira concordância, detalhando todos os elementos da pesquisa e colando-se à argumentação
dela.

(C)

(D)

(E)

2

o acolhimento da conclusão geral da pesquisa, mas
não deixa de trilhar um caminho reflexivo pessoal
sobre o fenômeno observado.
sua parcial concordância, pois julga que o pesquisador se valeu de uma argumentação bastante estranha, nem sempre coerente.
sua plena discordância, uma vez que não vê qualquer relação entre assistir à TV e as eventuais atitudes de violência do público televisivo.

_________________________________________________________

5.

Transpondo-se para voz passiva o segmento Para alimentar nossa insatisfação, a forma verbal resultante será
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

seja alimentada.
alimentemos.
seria alimentada.
tenha alimentado.
fosse alimentado.
TJUPE-Conhecimentos Gerais3
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6.

Está correto o emprego do elemento sublinhado na frase:

10.

Jeffrey Johnson realizou uma pesquisa, e o autor do texto,
ao comentar essa pesquisa, acrescentou a essa pesquisa
elementos de sua convicção pessoal, que tornam essa
pesquisa ainda mais instigante aos olhos do público.

(A)

A relação significativa cuja se demonstrou na pesquisa se dá entre o comportamento violento e a
audiência à TV.

(B)

A insubordinação básica em que se refere o autor do
texto derivaria da insatisfação dos nossos recalcados desejos.

Evitam-se as viciosas repetições da frase acima substituindo-se os elementos sublinhados, segundo a ordem em
que se apresentam, por

(C)

A invenção moderna mais astuciosa, de cujos efeitos
trata o autor do texto, teria sido não a do cinema,
mas a da TV.

(A)

comentá-la

- acrescentou-lhe - a tornam

(B)

a comentar

- lhe acrescentou - lhe tornam

(D)

O hábito do zapping, com cujo nos acostumamos, é
um dos responsáveis pela abertura rápida de janelas
sobre o nosso devaneio.

(C)

comentar-lhe - acrescentou-lhe - tornam-a

(D)

comentá-la

- acrescentou-a

(E)

a comentar

- acrescentou-lhe - tornam-lhe

(E)

A conclusão de que nossa sala é uma jaula, com
que chegou o autor do texto, não deixa de ser bastante provocadora e radical.

- tornam-na

__________________________________________________________________________________________________________________

7.

Está clara, coerente e correta a redação da seguinte frase:
(A)

(B)

11.

Sempre haverá quem discorde que a literatura fosse
inventada de modo que assim a supríssemos com
nossas insatisfações, ou vice-versa.
Quanto à nostalgia de tempos mais resignados, da
qual poucos se insurgem, ela costuma freqüentemente ser proclamada.

(C)

É pela suspeita de haver uma nova dimensão, além
da que vivemos, que se chega à conclusão de não
precisarmos subordinarmos os devaneios.

(D)

Julga o autor do texto que nos insubordinamos contra as barras de nossa jaula quando nos alimentamos de devaneios propiciados pela TV.

(E)

Afirma-se no texto que faz sentido concluir-se de
que a pesquisa de Johnson vai de encontro às teses
confirmadas por este pesquisador.

Está inteiramente correta a articulação entre os tempos e
modos verbais da frase:
(A)

A pesquisa de Johnson analisou um fenômeno que
constituísse uma verdadeira obsessão que caracterize o homem moderno: o fascínio pela TV.

(B)

Caso fiquemos muito tempo no zapping, estaríamos
demonstrando certa agitação íntima que caracterizasse nosso estado de insatisfação.

(C)

Sugere-se, nessa pesquisa, que o fato de nos aprisionarmos em nossa sala de TV fosse o responsável
pela nossa predisposição a que cometêramos atos
violentos.

(D)

Mesmo que não apresente grandes novidades em
relação a pesquisas já realizadas, a de Johnson dá
corpo à tese de que a exposição contínua à tela de
TV torna-nos mais violentos.

(E)

Se de fato viéssemos a nos contentar com o que
somos, as inúmeras janelas abertas pela TV não terão a mesma força de atração que as pesquisas
demonstrassem.

_________________________________________________________

8.

A pesquisa de Johnson constata que, à força de olhar, podemos ficar a fim de sacudir as barras além do permitido.
Preserva-se o sentido essencial dessa frase caso se substituam os elementos sublinhados, respectivamente, por

_________________________________________________________

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

por mais que olhemos
de tanto olharmos
quanto mais olhamos
tão logo olhemos
conquanto olhemos

-

submetidos a
motivados para
impregnados de
predispostos a
condicionados em

12.

Estão adequados o emprego e a flexão de todas formas
verbais na frase:
(A)

Se as pesquisas bem realizadas sempre intervissem
no comportamento das pessoas, o estudo ao qual se
aplicou Johnson teria algum efeito sobre o público.

(B)

Imergem da pesquisa de Johnson alguns dados reveladores quanto à ação da TV sobre nós, mas é
possível que outros fatores hajam de modo determinante sobre o nosso comportamento.

(C)

Quem revir as várias pesquisas sobre a relação entre TV e comportamento haverá de se deparar com
resultados que talvez constituam motivo para algum
alarme.

(D)

Jamais conviu às emissoras de TV divulgar essas
pesquisas, que quase sempre as encriminam como
responsáveis pela multiplicação da violência social.

(E)

Se as violências que provêem do hábito de assistir à
TV se saneiassem por conta de alguma regulamentação governamental, seria o caso de pedir providências às autoridades.

_________________________________________________________

9.

Está inteiramente correta a pontuação do período:
(A)

Primeiro, inventamos a literatura e em seguida o
cinema, mas nenhum desses meios, teria alcançado
influenciar-nos tanto como a TV.

(B)

O fato de imaginarmos que há uma dimensão além
das nossas paredes, é decisivo, para que reconheçamos na TV, o poder de abrir tantas janelas.

(C)

Por mais confortável que seja, o zapping, constitui
na verdade, um meio de tentar suprir com rapidez
nossa fome, insaciável de imagens.

(D)

Queremos por vezes imaginar: que somos policiais
ou gângsteres, mas, preferiríamos ser nós mesmos,
sentirmo-nos por assim dizer completos.

(E)

O autor preocupa-se, sobretudo, com a tese de que
nossa violência tem origem em nossa divisão interna, responsável maior por nossas rebeldias.

TJUPE-Conhecimentos Gerais3
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13.

O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se
numa forma do singular para preencher corretamente a
lacuna da frase:
(A)

o

LEGISLAÇÃO APLICADA: LEI N 6.123 de 20.07.68 –
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
Pernambuco

Quase ninguém, entre os que se ...... (valer) do controle remoto, resiste à tentação de passar velozmente por todos os canais de TV.

(B)

Se aos governantes não ...... (caber) tomar providências para regulamentar a programação de TV, a
quem, então, caberá?

(C)

Se a ninguém ...... (preocupar) os efeitos de se ficar
colado a uma tela de TV, a todos intranqüiliza a
onda crescente de violências.

(D)

Embora a cada um de nós ...... (afetar) as imagens
nostálgicas de um passado íntegro, passamos, na
fase adulta, a nos sentir divididos.

(E)

Os que não gostam de TV jamais ...... (haver) de se
lamentar por terem aberto janelas sobre seus
próprios devaneios.

16.

Em virtude da revisão do processo administrativo disciplinar, foi invalidada a demissão de determinado funcionário
estável, uma vez que restou comprovada sua inocência.
Diante deste fato, referido servidor deverá ser, em tese,

(A)

readaptado em qualquer cargo dentro do Poder
Executivo, sem direito ao recebimento das vantagens que eventualmente deixou de receber.

(B)

reintegrado ao serviço público com ressarcimento das
vantagens ligadas ao cargo, ou posto em disponibilidade no cargo que exercia, se não for possível a
reintegração.

(C)

removido às funções anteriormente desempenhadas
ou posto em disponibilidade, por até 6 (seis) meses,
à critério da Administração Pública.

(D)

revertido à atividade, oportunidade em que exercerá
suas atribuições na qualidade de excedente.

(E)

submetido a novo estágio probatório de 2 (dois)
anos, com direito ao ressarcimento de todas as
vantagens que deixou de perceber.

_________________________________________________________

14.

É preciso corrigir a redação da seguinte frase:
(A)

A menos que hajam outros fatores, boa parte das
violências modernas adviram pela atenção excessiva consignada à TV.

(B)

Conquanto haja outros fatores responsáveis pela
expansão da violência, a responsabilidade da TV
não é pequena.

(C)

Ainda que não seja a única responsável, a TV está
entre as causas principais das atitudes violentas que
marcam nossa sociedade.

_________________________________________________________

(D)

(E)

De programas violentos da TV costuma advir alguma
inspiração para atos de violência, tais como os que
se multiplicam hoje em dia.

17.

O inquérito administrativo, cujo resultado seja pena disciplinar, poderá ser revisto

(A)

a qualquer tempo, mediante requerimento do
funcionário punido que demonstre fatos novos ou
circunstâncias suscetíveis de justificar sua inocência.

(B)

quando o punido alegar a simples injustiça da penalidade aplicada.

(C)

dentro do prazo prescricional de até 1 (um) ano, contados do transito em julgado da decisão que impôs a
penalidade.

(D)

de ofício, por qualquer autoridade judiciária que,
dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses,
tomar conhecimento da injustiça da penalidade.

(E)

pela autoridade que houver determinado a aplicação
da pena de exoneração, desde que requerido pelo
interessado.

Talvez fosse o caso – para se avaliar a pesquisa de
Johnson – de se estudar o comportamento de comunidades que não têm acesso à TV.

_________________________________________________________

15. Considerando-se o contexto, constituem uma causa e seu
efeito, nesta ordem, as ações representadas por
(A)

número de horas / passa assistindo.

(B)

proclamar nossa nostalgia / renunciar à divisão
constante.

(C)

fiquemos no zapping / ou que paremos para sonhar.

(D)

A TV confirma uma idéia / que está sempre conosco.

(E)
4

insubordinação básica / muita violência moderna.
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18.

No que tange à posse dos funcionários civis do Estado de
Pernambuco, considere as afirmações abaixo:

RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO
21.

I. Não haverá posse nos casos de promoção e reinte-

Considere a seqüência de figuras abaixo.

gração.

II. Dentre outros casos, é facultado a posse por
procuração, quando o nomeado estiver ausente do
Estado.

III. O decurso do prazo para a posse sem que esta se
realize, importa na demissão do aprovado em concurso público.

?

IV. A requerimento do interessado, o prazo para a
posse poderá ser prorrogado, por justa causa, por
até 180 (cento e oitenta) dias.

A figura que substitue corretamente a interrogação é:

É correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II e III.
I e IV.
III e IV.
I, II e III.
I, II e IV.

(A)

(B)

(C)

(D)

_________________________________________________________

(E)
19.

O funcionário estável, no caso de extinção ou declaração
de desnecessidade do cargo pelo Poder Executivo, será
(A)

demitido, com direito a indenização calculada com
base no tempo de efetivo exercício.

(B)

exonerado, sem direito a indenização relativa ao
tempo de serviço.

(C)

posto em disponibilidade remunerada, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

(D)

revertido para a inatividade.

(E)

readaptado em qualquer cargo dentro do mesmo
órgão público.

_________________________________________________________

22.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)

(B)

do funcionário suspenso disciplinarmente ou do que
esteja licenciado, na época da promoção, para tratar
de assuntos de interesse particular, obedecerá ao
critério do merecimento.

Assinale a alternativa que substitui corretamente a interrogação na seguinte seqüência numérica: 8 12 24 60 ?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

É certo que, a promoção

Lenin e Rasputin não existiram.
Lenin não existiu.
Rasputin existiu.
Rasputin não existiu.
Lenin existiu.

_________________________________________________________

23.

20.

Se Rasputin não tivesse existido, Lenin também não
existiria. Lenin existiu. Logo,

56
68
91
134
168

_________________________________________________________

24.

Assinale a alternativa que completa a série seguinte:
J J A S O N D ?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

obedecerá alternadamente aos critérios do merecimento e disponibilidade do agente público.

J
L
M
N
O

_________________________________________________________

(C)

será realizada no semestre posterior àquele em que
ocorrer a vaga.

(D)

é a elevação do funcionário, em caráter efetivo, à
classe imediatamente superior à que pertence na
respectiva série.

(E)

por merecimento do funcionário em exercício de
mandato eletivo estadual ocorrerá, obrigatoriamente,
no início de cada legislatura.

TJUPE-Conhecimentos Gerais3

25.

Assinale a alternativa correspondente ao número de cinco
dígitos no qual o quinto dígito é a metade do quarto e um
quarto do terceiro dígito. O terceiro dígito é a metade do
primeiro e o dobro do quarto. O segundo dígito é três
vezes o quarto e tem cinco unidades a mais que o quinto.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

17942
25742
65384
86421
97463
5
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27.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Atenção:

Para responder às questões de números 26 a 30
considere integralmente o seguinte enunciado:

Um funcionário de um órgão judiciário é incumbido pelo

O acesso por pessoas não autorizadas é um forte indicativo para que
(A)

seja usada uma senha de proteção na gravação do
arquivo.

(B)

o Windows Explorer não permita leitura, mas somente gravação de arquivos.

(C)

o arquivo seja gravado em pasta não compartilhável.

(D)

backups diários do arquivo sejam realizados.

(E)

o arquivo seja gravado somente em mídia removível.

supervisor, de redigir um texto que contenha aproximadamente
2000 palavras, não podendo conter erros de sintaxe ou
ortográficos. O texto, composto de letras e números, deve
receber cálculos feitos em determinadas células de uma
planilha eletrônica, cujos resultados deverão ser preservados na
planilha, devendo ser salvo para posterior recuperação. O
supervisor solicita, ainda, que todo o cuidado seja tomado no
caso de perda do original e também quanto ao acesso ao texto

_________________________________________________________

28.

Ao salvar o arquivo que contém o texto, o Windows
Explorer

por pessoas não autorizadas. Após a conclusão, o texto deve
ser encaminhado via correio eletrônico sem identificação dos
destinatários. O texto também deve ser publicado em uma

(A)

não tem como reconhecer o seu tamanho.

(B)

irá classificá-lo com Tamanho e Tipo mas não com
Data de modificação.

(C)

não tem como classificar o seu tipo.

(D)

somente poderá identificar o seu tipo.

(E)

irá classificá-lo com Tamanho, Tipo e Data de modificação.

página Web interna da organização mas que seja somente
acessado por pessoas autorizadas. Uma parte do texto
solicitado deve ser obtido na Web mediante pesquisa de
determinadas palavras-chave fornecidas pela chefia. Após a
conclusão deverão ser tiradas vinte cópias do texto em papel
timbrado do órgão que serão entregues pessoalmente pelo
supervisor aos destinatários.
O ambiente operacional de computação disponível para

_________________________________________________________

29.

realizar estas operações envolve o uso do MS-Windows, do
MS-Office, das ferramentas Internet Explorer e de correio

Alternativamente, o salvamento do arquivo pelo editor de
textos poderá
(A)

ser feito na RAM.

(B)

ser realizado na EPROM.

(C)

ocorrer tanto no disco rígido quanto em uma mídia
removível.

(D)

ser realizado diretamente em um slot da placa-mãe.

(E)

ser realizado na ROM.

eletrônico, em português e em suas versões padrões mais
utilizadas atualmente.
Observação: Entenda-se por mídia removível disquetes, CD’s e DVD’s
graváveis, Pen Drives (mídia removível acoplada em portas do tipo USB) e outras funcionalmente semelhantes.

26.

A determinação "não podendo conter erros de sintaxe ou
ortográficos" quer dizer ao funcionário que, para auxiliá-lo
nessa tarefa, ele deve

_________________________________________________________

(A)

usar a Configuração automática do MS-Office contida no menu Configurar.

30.

Após a conclusão, o texto deve ser encaminhado via
correio eletrônico sem identificação dos destinatários.
Portanto, deverá ser utilizado o campo

(B)

acionar uma função específica do MS-Word.

(A)

“Para” do navegador.

(C)

usar a Correção ortográfica do MS-Word acionada a
partir do menu Formatar.

(B)

“Cc” da ferramenta de correio eletrônico.

(D)

acionar a Configuração automática do MS-Word
dentro do Windows Explorer.

(C)

“Para” da ferramenta de correio eletrônico.

(D)

“Cco” da ferramenta de correio eletrônico.

(E)

“Cco” do navegador.

(E)
6

acionar a Ortografia e gramática do MS-Office dentro
do Windows Explorer.
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36.

NÃO tem sido relacionado à hiperprolactinemia o uso de

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31.

É INCORRETO afirmar que a
(A)

artéria obturadora é ramo da hipogástrica ou da
ilíaca externa.

(B)

veia ilíaca externa anastomosa-se com a veia
obturadora.

(C)

veia ovariana direita drena para a renal direita.

(D)

artéria pudenda interna passa dorsalmente ao
ligamento sacro-espinhoso.

(E)

artéria umbelical é ramo da ilíaca interna.

37.

a musculatura periuretral é importante fator no
mecanismo esfincteriano extrínseco.

(B)

a correção do prolapso genital pode levar a incontinência urinária de esforço.

(C)

a avaliação da mobilidade vesical pela ultra-sonografia distingue a incontinência urinária de esforço
da bexiga hiperativa.

(D)

é contra-indicada correção cirúrgica nos casos de
deficiência esfincteriana intrínseca.

(E)

(D)
(E)

Ceftriaxona.
Morfina.

Sugere hiperandrogenismo de origem supra-renal níveis
elevados de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

É correto:
(A)

Anticoncepcionais.
Fluoxetina.
Anticonvulsivantes.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

32.

(A)
(B)
(C)

_________________________________________________________

38.

Fatores que aumentam o risco de osteoporose, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

39.

noctúria caracteriza-se por mais de uma micção
durante a noite.

Característica das calcificações à mamografia que sugere
malignidade:
(A)

calcificações grosseiras.

(B)

calcificações dispersas.

(C)

calcificações de tamanho uniforme.

(D)

calcificações centro-translúcidas.

(E)

calcificações de densidade variável.

alcool.
obesidade.
anticonvulsivantes.
hipertireoidismo.
gastrectomia.

_________________________________________________________

Sobre a osteoporose pode-se afirmar que
(A)

após a menopausa se observa diminuição da formação óssea desequilibrando a relação com a
absorção.

(B)

a perda de massa óssea é maior nos primeiros anos
de menopausa.

(C)

o uso de isoflavona dá bons resultados na prevenção da osteoporose.

(D)

a maior perda é observada nos ossos corticais.

(E)

a associação de bisfosfonados com estrógenos
mostrou-se prejudicial.

_________________________________________________________

33.

testosterona.
diidrotestosterona.
androstenediona.
cortisol.
sulfato de desidroepiandrosterona.

__________________________________________________________________________________________________________________

34.

A biópsia do linfonodo sentinela
(A)

40.

é indicada nos casos de linfonodos axilares palpáveis.

(B)

deve ser precedida pela pesquisa com radioisótopos
ou corante.

(C)

evita esvaziamento axilar nos tumores maiores de
4 cm.

(D)

tem alta sensibilidade e baixa especificidade.

(E)

aumenta o tempo do procedimento cirúrgico.

Nos casos de leiomiomas uterinos constitue-se indicação
cirúrgica:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

prevenção do crescimento com uso de TRH.
prevenção do leiomiosacoma.
prevenção da infertilidade.
presença de mioma intraligamentar.
prevenção de abortamento espontâneo.

_________________________________________________________

41.

Quanto às dosagens hormonais é INCORRETO afirmar:

_________________________________________________________

(A)

a pulsatilidade dificulta a sua interpretação.

35.

A pesquisa de macroprolactina se impõe em casos de
pacientes:

(B)

o teste de progesterona avalia a atividade estrogênica.

(A)

assintomáticas com hiperprolactinemia.

(C)

(B)

sintomáticas com hiperprolactinemia.

não é preciso dosar o estradiol para saber se a mulher é hipoestrogênica.

(C)

assintomáticas com normoprolactinemia.

(D)

LH e FSH elevados sugerem defeito hipofisário.

(D)

sintomáticas com normoprolactinemia.

(E)

sintomáticas com hipoprolactinemia.

(E)

níveis elevados de Prolactina impõe dosagem de
TSH.

TJUPE-Anal.Jud-Ginecologista-K11

7

MODELO − Caderno de Prova, Cargo K11, Tipo 001
42.

A causa mais freqüente de metrorragia pós-menopausa é:

49.

(A)

adenocarcinoma de endométrio.

(B)

hiperplasia complexa com atipias.

(A)

é mais comum em jovens.

(C)

atrofia endometrial.

(B)

(D)

hiperplasias sem atipias.

(E)

hiperplasia simples com atipias.

germes primários mais freqüentes são Neiseeria
gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis e Mycoplasma
hominis.

(C)

é causa freqüente de esterilidade.

(D)

se não foi empregado na fase aguda, impõe-se o
uso de antibiótico que cubra clamídia no seguimento.

(E)

com freqüência associa-se à gestação inicial.

_________________________________________________________

43.

As hiperplasias endometriais com atipias são lesões
precursoras do adenocarcinoma
(A)

endometrióide.

(B)

seroso.

(C)

papilífero.

(D)

de células claras.

(E)

indiferenciado.

_________________________________________________________

50.

São fatores de risco
endométrio, EXCETO:

para

o

adenocarcinoma

(A)

obesidade.

(B)

S.O.P.

(C)

terapia hormonal com estrogênio.

(D)

terapia com isoflavonas.

(E)

raloxifeno.

de

51.

É INCORRETO o que se afirma em:
(A)

portadoras de Síndrome de Turner apresentam coartação da aorta com maior freqüência.

(B)

mulheres com cariótipo XY devem ter as gônadas
retiradas por risco de tumor maligno.

(C)

na galactorréia a amenorréia ocorre por inibição das
gonadotrofinas.

(D)

na anorexia nervosa as gonadotrofinas estão baixas.

(E)

na amenorréia por estresse as gonadotrofinas estão
altas.

Tem o período de incubação mais curto:
(A)

sífilis.

(B)

gonorréia.

(C)

linfogranuloma venéreo.

(D)

tricomoníase.

(E)

papilomavirose.

Turner.
Kallmann.
Rokitansky- Küster-Hauser.
Asherman.
Sheehan.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

45.

São hipergonadotróficas as portadoras de síndrome de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

44.

Quanto à Doença Inflamatória Pélvica, é INCORRETO o
que se afirma em:

__________________________________________________________________________________________________________________

46.

O efeito prozona
(A)

é mais freqüente na fase primária.

(B)

ocasiona resultados falso-positivos.

(C)

prejudica o resultado do FTA-Abs.

(D)

é resultado do excesso de anticorpos.

(E)

indica a ocorrência de neurossífilis.

52.

Carcinoma de mama mais freqüente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Lobular.
Ductal.
Papilífero.
Medular.
Escamoso.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

53.
47.

Suspeitando-se de gonorréia ou clamídia, procura-se o
agente etiológico em:
(A)

uretra e vagina.

(B)

vagina e endocérvice.

(C)

vagina e ânus.

(D)

endocérvice e uretra.

(E)

vagina e boca.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Retite estenosante é causada por:
(A)

donovanose.

(B)

linfogranuloma venéreo.

(C)

sífilis.

(D)

HPV.

(E)

gonorréia.

radioterapia.
radioterapia e quimioterapia.
radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia.
quimioterapia.
quimioterapia e hormonioterapia.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

48.

No seguimento de cirurgias conservadoras de carcinoma
de mama é imprescindível:

54.

No estadiamento do câncer de endométrio, o comprometimento da vagina, restrita às glândulas cervicais, classifica o caso no estádio:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I b.
I c.
II a.
II b.
III a.
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55.

Diante de diagnóstico citológico de ASCUS com colposcopia negativa, a melhor conduta é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

repetir colpocitologia imediatamente.
cauterização.
conização.
curetagem.
repetir colpocitologia após 3 meses.

_________________________________________________________

56.

Quanto à endometriose pode-se afirmar que:
(A)

CA 125 é útil no rastreamento.

(B)

exceto o ovário, o comprometimento mais freqüente
é o das trompas.

(C)

é freqüente a evolução para adenocarcinoma endometrióide.

(D)

em estádios iniciais pode ser tratada com anticoncepcionais orais.

(E)

retirados os ovários, impõe-se a terapia com análogos do GnRH.

_________________________________________________________

57.

Na Síndrome de Ovários Policísticos (S. O. P.) o uso de
metformina, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

promove ciclos regulares.
diminui a produção hepática de glicose.
reduz o nível de SHBG.
diminui a produção de insulina.
inibe a 17-hidroxilase.

_________________________________________________________

58.

O critério ultra-sonográfico MENOS importante para a
predição da malignidade entre cistos de ovário:
(A)

aumento de vascularização e baixos índices de
resistência ao Doppler.

(B)

cápsula espessa e irregular.

(C)

septos espessos.

(D)

vegetações intracísticas.

(E)

eco interno heterogêneo.

_________________________________________________________

59.

Sobre tumores de ovário pode-se afirmar que:
(A)

o tumor de Brenner sempre é benigno.

(B)

ascite concomitante com derrame pleural
freqüentemente associada a tumor benigno.

(C)

em geral tumores do estroma ovariano tem alto
potencial de malignidade.

(D)

o potencial de malignidade dos tumores de células
germinativas aumenta com a idade.

(E)

tumores epiteliais malignos de ovário de malignidade
limítrofe (borderline) respondem bem à quimioterapia.

é

_________________________________________________________

60.

Contra-indica o uso de DIU, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

valvulopatia cardíaca.
soroposividade para HIV.
hipermenorragia.
epilepsia.
promiscuidade sexual.
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