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4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
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PORTUGUÊS 
 
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 05. 

 
A metáfora é, para a maioria das pessoas, um recurso da imaginação poética e um ornamento retórico – é mais uma 1 

questão de linguagem extraordinária do que de linguagem ordinária. Mais do que isso, a metáfora é usualmente vista como uma 2 

característica restrita à linguagem, uma questão mais de palavras do que de pensamento ou ação. Por essa razão, a maioria das 3 

pessoas acha que pode viver perfeitamente bem sem a metáfora. Nós descobrimos, ao contrário, que a metáfora está infiltrada na 4 

vida cotidiana, não somente na linguagem, mas também no pensamento e na ação. Nosso sistema conceptual ordinário, em 5 

termos do qual não só pensamos, mas também agimos, é fundamentalmente metafórico por natureza. 6 

Os conceitos que governam nosso pensamento não são meras questões do intelecto. Eles governam também nossa 7 

atividade cotidiana até nos detalhes mais triviais. Eles estruturam o que percebemos, a maneira como nos comportamos no mundo 8 

e o modo como nos relacionamos com outras pessoas. Tal sistema conceptual desempenha, portanto, um papel central na 9 

definição de nossa realidade cotidiana. Se estivermos certos, ao sugerir que esse sistema conceptual é em grande parte 10 

metafórico, então o modo como pensamos, o que experienciamos e o que fazemos todos os dias são uma questão de metáfora. 11 

Para dar uma ideia de como um conceito pode ser metafórico e estruturar uma atividade cotidiana, comecemos pelo 12 

conceito DISCUSSÃO e pela metáfora conceptual DISCUSSÃO É GUERRA. Essa metáfora está presente em nossa linguagem 13 

cotidiana numa grande variedade de expressões: 14 

 15 

DISCUSSÃO É GUERRA: Seus argumentos são indefensáveis; Ele atacou todos os pontos fracos da minha argumentação; 16 

Suas críticas foram direto ao alvo; Destruí sua argumentação; Jamais ganhei uma discussão com ele; Você não concorda? 17 

Ok, ataque!; Se você usar essa estratégia, ele vai esmagá-lo; Ele derrubou todos os meus argumentos. 18 

 19 

É importante perceber que não somente falamos sobre discussão em termos de guerra. Podemos realmente ganhar ou 20 

perder uma discussão. Vemos as pessoas com quem discutimos como um adversário. Atacamos suas posições e defendemos as 21 

nossas. Ganhamos e perdemos terreno. Planejamos e usamos estratégias. Se achamos uma posição indefensável, podemos 22 

abandoná-la e colocar-nos numa linha de ataque. Muitas das coisas que fazemos numa discussão são parcialmente estruturadas 23 

pelo conceito de guerra. Embora não haja batalha física há uma batalha verbal, que se reflete na estrutura de uma discussão – 24 

ataque, defesa, contra-ataque etc. É nesse sentido que DISCUSSÃO É GUERRA é uma metáfora que vivemos na nossa cultura; 25 

ela estrutura as ações que realizamos numa discussão. 26 

  
(LAKOFF, G.; JOHNSON, M. Metáforas da vida cotidiana. Campinas: Mercado de Letras; S. Paulo: EDUC, 2002, p. 49-51. Adaptado) 

 
Metáfora: designação de um objeto ou qualidade mediante uma palavra que designa outro objeto ou qualidade que tem com o 
primeiro uma relação de semelhança (p. ex., ele tem uma vontade de ferro, para designar uma vontade forte, como o ferro). 
(Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa). 

 
 
01 - Numere as seguintes informações, indicando a ordem em que ocorrem no texto: 
 

(   ) Exemplos de ações estruturadas por uma metáfora conceptual. 
(   ) A metáfora como fundamento do sistema conceptual. 
(   ) Concepção usual da relação entre a metáfora e os tipos de linguagem. 
(   ) Um exemplo de metáfora conceptual. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) 4 – 2 – 1 – 3. 
b) 3 – 2 – 4 – 1. 
c) 4 – 3 – 1 – 2. 
d) 1 – 4 – 2 – 3. 
e) 1 – 4 – 3 – 2. 
 

02 - Ao comentarem a concepção de metáfora assumida pela maioria das pessoas, Lakoff e Johnson: 
 

a) consideram a concepção correta, porém muito abrangente e buscam, consequentemente, restringi-la. 
b) admitem que a metáfora é uma característica da linguagem figurada e procuram mostrar que as pessoas usam muito a 

linguagem figurada no seu cotidiano. 
c) questionam a concepção de metáfora como recurso poético e retórico, porém concordam com a afirmação de que 

metáforas são ornamentos linguísticos dispensáveis. 
d) criticam a concepção usual, por considerar que as pessoas que não usam metáforas têm sua linguagem empobrecida. 
►e) ampliam a concepção corrente, ao propor a tese de que as metáforas estruturam o pensamento e a ação das pessoas 

em seu cotidiano. 
 
03 - Em reportagem sobre a organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), a revista Istoé afirma: “O PCC se 

organiza em setores: das ferraduras (armas), dos pés de borracha (carros), do progresso (drogas) e da cebola 
(mensalidade)” (23 out. 2013, p. 59). A expressão “pés de borracha”, usada pela organização criminosa: 

 

a) é um exemplo de metáfora que confirma a hipótese de que essa figura de linguagem é típica da linguagem 
extraordinária. 

b) não corresponde ao conceito usual de metáfora, nem à concepção proposta por Lakoff e Johnson. 
►c) é uma ocorrência de metáfora que comprova a ampla utilização de conceitos metafóricos no cotidiano. 
d) está fundada em um tipo de relação de sentido diferente da metáfora, uma vez que carros têm rodas e não pés. 
e) é uma expressão escolhida aleatoriamente, não fundada em uma relação metafórica. 
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04 - Uma das características do texto é o uso recorrente de formas de primeira pessoa do plural: “Nós descobrimos”, 
“nosso sistema conceptual”, “pensamos”, “agimos”, “nos relacionamos”, entre outras. Sobre esse “nós” que 
perpassa todo o texto, é correto afirmar: 

 

a) As ocorrências de primeira pessoa do plural designam sistematicamente os autores Lakoff e Johnson. 
►b) Ora as formas de primeira pessoa do plural designam os autores do texto, ora os seres humanos em geral. 
c) As formas de primeira pessoa do plural designam um conjunto de indivíduos que inclui os autores e exclui os leitores. 
d) As formas de primeira pessoa do plural designam as pessoas que concordam com a concepção de Lakoff e Johnson. 
e) As formas de primeira pessoa do plural são usadas no texto para designar o conjunto de leitores. 

 
05 - Considere as seguintes afirmativas sobre expressões empregadas no texto: 
 

1. “não somente [...] mas também” (linha 5) reforça a afirmação de que a metáfora é uma característica restrita à 
linguagem. 

2. “até” (linha 8) indica que a afirmação de que as metáforas governam detalhes triviais da atividade cotidiana é 
uma evidência forte para comprovar o ponto de vista dos autores. 

3. “portanto” (linha 9) insere uma conclusão fundada nas afirmações anteriores. 
4. “Se” (linha 10) introduz uma condição para que se possa afirmar que o pensamento metafórico tem 

consequências para as ações cotidianas. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

 
O texto a seguir é referência para as questões 06 a 10. 

 
Protestando dúvidas 

Eliane Brum 
Ainda não há um nome para o que aconteceu/acontece no Brasil. Só tentativas, associadas a fenômenos ocorridos em 1 

outros países, como Primavera Árabe, Occupy, Indignados. Não é algo original como “a revolta do vinagre”, como apareceu aqui e 2 

ali, também não é Passe Livre. Nenhuma tentativa de nomear os acontecimentos deu conta de sua complexidade, o que parece 3 

nos dizer alguma coisa. Talvez porque o nome ainda esteja em disputa, como tanto por esses dias. Talvez porque não seja 4 

possível nomear o que não compreendemos. Mas, sobre aquilo que permaneceu inominável, se disse muito. Na mesma proporção 5 

da ocupação das ruas por centenas de milhares de brasileiros houve uma produção de narrativas sobre o que acontecia. 6 

Fragmentadas, contraditórias, como os cartazes empunhados pelo movimento. Tento escutar algumas delas nesta coluna – não 7 

para explicá-las, porque só podemos tatear, mas em busca de pistas sobre o que essas narrativas revelam e mascaram. Se há 8 

algo que me parece claro é que máscaras ocultam faces, mas faces também ocultam máscaras. [...] 9 

Em sua crônica da semana passada, na Folha de S. Paulo, o ótimo Antonio Prata fez a síntese precisa do momento: 10 

“Sejamos francos, companheiros: ninguém tá entendendo nada. Nem a imprensa nem os políticos nem os manifestantes, muito 11 

menos este que vos escreve e vem, humilde ou pretensiosamente, expor sua perplexidade e ignorância”. Desde então, tornou-se 12 

quase um estilo começar um artigo dizendo que “ninguém está entendendo nada do que está acontecendo” – alguns com 13 

sinceridade, outros como mote para dizer que ele ou o veículo que representa, sim, está entendendo alguma coisa. 14 

Aos que fazem essa afirmação com sinceridade, gostaria de dizer que concordo. Mas gostaria de dizer também que 15 

sempre foi assim. Toda reflexão sobre a história em movimento é um esforço para compreender o momento no qual estamos 16 

todos tateando a partir de referências do passado e investigações do presente – sempre fragmentadas, incompletas e aquém, por 17 

maior que seja o nosso empenho. O que oferecemos ao leitor são nossas melhores e mais profundas dúvidas – e é com dúvidas 18 

que vamos construindo a narrativa complexa do cotidiano. O risco seria, com medo da ruptura também em nossos padrões de 19 

pensamento, repetirmos certezas viciadas para não escutar o novo. Se existe uma potência possível, ela se dá na coragem de 20 

sustentar nossas incertezas. 21 

Uma das melhores frases para esses dias sem nome foi postada pelo poeta Carlito Azevedo, no Facebook: 22 

− Quem não estiver confuso, não está bem informado. 23 
(<http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ eliane-brum/noticia/2013/07/bprotestandob-duvidas.html>.Publicado em 03 jul. 2013) 

 

*Revolta do vinagre: expressão usada em alguns blogs e veículos de informação para designar as manifestações iniciadas em 
junho de 2013 no Brasil, em alusão ao uso pelos manifestantes de pano embebido em vinagre para reduzir o efeito do gás 
lacrimogêneo. 
 

 
06 - Segundo o texto, é correto afirmar: 
 

►a) A dificuldade em dar um nome às manifestações está relacionada à dificuldade de compreender o que se passa, em 
virtude de sua complexidade. 

b) As explicações sobre os acontecimentos de junho no Brasil são múltiplas e esclarecedoras. 
c) A dificuldade de compreender as manifestações decorre do pequeno volume de informações divulgadas pela imprensa. 
d) A analogia com movimentos internacionais, como os Indignados e a Primavera Árabe, é o caminho mais adequado para 

compreender e nomear as manifestações ocorridas no Brasil. 
e) A autora considera que o nome “revolta do vinagre” é o mais adequado para as manifestações, por ser original e 

destacar a diferença entre as manifestações no Brasil e fora do país. 
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07 - Considere as seguintes afirmativas sobre o texto: 
 

1. O título reflete a intenção da autora de protestar contra as dúvidas sobre as manifestações de junho deste ano. 
2. Para a autora, a dificuldade em compreender acontecimentos presentes não se restringe à análise das 

manifestações ocorridas no Brasil. 
3. Eliane Brum manifesta seu descontentamento com as análises fragmentadas, incompletas e contraditórias 

sobre as manifestações. 
4. Para a autora, a ausência de máscaras entre os manifestantes nem sempre revela sua autenticidade. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

 
08 - “Quem não estiver confuso, não está bem informado” (linha 23). Considere as seguintes afirmativas feitas a partir 

dessa citação de Carlito Azevedo: 
 

1. Todos os que estiverem confusos estão bem informados. 
2. Todos os que estiverem bem informados estão confusos. 
3. Todos os que não estiverem bem informados não estão confusos. 
4. Todos os que não estiverem confusos estão bem informados. 
 

Corresponde(m) à afirmação de Carlito Azevedo: 
 

a) 1 apenas. 
►b) 2 apenas. 
c) 1 e 2 apenas. 
d) 1 e 3 apenas. 
e) 3 e 4 apenas. 

 

 
09 - Observe as expressões destacadas na citação que a autora faz de Antonio Prata: “Sejamos francos, companheiros: 

ninguém tá entendendo nada. Nem a imprensa nem os políticos nem os manifestantes, muito menos este que vos 
escreve e vem, humilde ou pretensiosamente, expor sua perplexidade e ignorância”. 

 

Sobre o uso das expressões assinaladas, é correto afirmar: 
 

a) Ambas são formas características do uso coloquial da língua portuguesa. 
b) A forma pronominal “vos” revela um problema de concordância com as formas verbais empregadas por Antonio Prata. 
►c) Observa-se o uso, no mesmo texto, de uma forma verbal típica do português coloquial e de um pronome de uso em 

geral restrito a contextos formais, especialmente religiosos. 
d) Os usos da forma verbal “tá” e da forma pronominal “vos” são inadequados na escrita, ainda que o autor seja um 

cronista e procure escrever em um tom coloquial. 
e) O uso da forma verbal “tá” apresenta inadequações em relação ao tempo verbal e à concordância. 

 

 
10 - As alternativas a seguir contêm trechos extraídos do texto, com destaque para as formas verbais empregadas pela 

autora. Ao lado, são apresentadas possíveis reformulações, deixando-se lacunas para o preenchimento das formas 
verbais adequadas. 

 

1. “sobre aquilo que permaneceu inominável, se disse muito” (linha 5) / sobre os acontecimentos que 
permaneceram inomináveis, se _______ muito. 

2. “houve uma produção de narrativas” (linha 6) / ________ inúmeras produções de narrativas. 
3. “para dizer que ele ou o veículo que representa” (linha 14) / para dizer que eles ou o veículo que _________. 
4. Se existe uma potência” (linha 20) / Se _______ potências. 
 

Em que casos a lacuna deve ser preenchida com uma forma verbal no plural? 
 

a) 1 e 4 apenas. 
b) 1, 3 e 4 apenas. 
c) 2 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 3 apenas. 
►e) 3 e 4 apenas. 
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LEGISLAÇÃO 
 
11 - Acerca da estabilidade do servidor público, assinale a alternativa correta. 
 

a) O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço 
público ao completar 2 (dois) anos de efetivo exercício. 

b) O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
►c) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, com 

obrigatória avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 
d) O servidor empossado em cargo em comissão adquirirá a estabilidade após 5 (cinco) anos de efetivo exercício. 
e) O servidor não aprovado no estágio probatório devolverá os salários percebidos ao órgão no qual exerceu suas funções. 

 
12 - De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, Lei nº 8.112/1990, a vacância do cargo público 

decorrerá das seguintes hipóteses, EXCETO: 
 

a) exoneração. 
►b) investidura. 
c) demissão. 
d) aposentadoria. 
e) falecimento. 

 
13 - Acerca das modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666/1993, numere a coluna da direita de acordo com sua 

correspondência com a coluna da esquerda. 
 

1. Concorrência. 
2. Tomada de preços. 
3. Convite. 
4. Concurso. 
5. Leilão. 

(   ) É a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 
anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação. 

(   ) É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela 
unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento 
convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte 
e quatro) horas da apresentação das propostas. 

(   ) É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 

(   ) É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de 
trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado 
na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

(   ) É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens 
móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos 
ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem 
oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 2 – 1 – 4 – 3 – 5. 
b) 4 – 3 – 2 – 5 – 1. 
c) 3 – 1 – 4 – 5 – 2. 
►d) 2 – 3 – 1 – 4 – 5. 
e) 3 – 5 – 1 – 4 – 2. 

 
14 - As obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes. Acerca das exceções à concorrência nas contratações pela 
Administração Pública, considere as afirmativas abaixo: 

 

1. É dispensável a licitação nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 
2. É dispensável a licitação nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo 

necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no 
preço do dia. 

3. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição para aquisição de materiais, equipamentos, 
ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. 

4. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição para contratação de profissional de qualquer 
setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada 
ou pela opinião pública. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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15 - A Administração Pública obedecerá, entre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Acerca 
dos processos administrativos, considere os seguintes critérios: 

 

1. Atuação conforme a lei e o direito. 
2. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. 
3. Adoção de formas complexas e rígidas para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos 

direitos dos administrados. 
4. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta os interesses do governo. 

 

Nos processos administrativos, serão observados os critérios: 
 

►a) 1 e 2 apenas. 
b) 3 e 4 apenas. 
c) 1, 2 e 3 apenas. 
d) 2 e 4 apenas. 
e) 1 e 4 apenas. 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
16 - Existem muitas evidências científicas, com base em pesquisas clínicas bem desenhadas, de que a taxa de falha de 

uso, por mulheres, dos contraceptivos hormonais orais combinados durante o uso típico é alta, podendo chegar até 
cerca de 8%. A falha constatada se deve: 

 

1. ao esquecimento de tomar uma pílula em torno do 14º dia do ciclo menstrual. 
2. à não tomada da pílula no final de uma cartela, na última semana, dos dias 15 a 21, em contraceptivo que se usa 

21 dias com 7 dias de intervalo. 
3. ao esquecimento de tomar uma ou mais pílulas após o intervalo de 7 dias (pílula em que se usam 21 

comprimidos ativos), na primeira semana do ciclo, aumentando o intervalo preconizado. 
4. à interação medicamentosa em mulher que faz uso de ampicilina. 

 

Estão corretos os itens: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 1 e 4 apenas. 
►c) 2 e 3 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2 e 3 apenas. 

 
17 - Com relação aos contraceptivos reversíveis de longa duração, entre os quais estão os dispositivos intrauterinos 

(DIUs), implantes e injetáveis mensais e trimestrais, é correto afirmar: 
 

►a) Sua eficácia é similar à eficácia da laqueadura tubária. 
b) A eficácia durante o uso típico da pílula anticoncepcional e dos contraceptivos hormonais anel vaginal e adesivo é maior 

que a desses contraceptivos hormonais de longa duração. 
c) Dentre os contraceptivos mencionados na questão, apenas o DIU com hormônio (SIU-LVN – sistema intrauterino 

contendo levonorgestrel) tem eficácia superior a 99%. 
d) Nenhum desses métodos está disponível no serviço público, logo, não podem ser utilizados. 
e) Os DIUs com cobre oferecem risco aumentado de infecção para as usuárias, sobretudo a partir do primeiro ano de uso. 

 
18 - Um dos métodos contraceptivos mais usados hoje no Brasil é o contraceptivo hormonal oral contendo apenas 

progestagênio, para mulheres amamentando. Com relação a esse contraceptivo, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O seu mecanismo de ação é espessamento do muco cervical, supressão da ovulação e afinamento do 
endométrio. 

2. Dentre todos os progestagênios utilizados para essa finalidade, o desogestrel, na dose de 75 microgramas por 
dia, tem como principal mecanismo de ação inibir a ovulação. 

3. A eficácia do desogestrel como contraceptivo é similar à do uso do contraceptivo hormonal combinado. 
4. Atraso no uso do desogestrel de até 12 horas não reduz sua eficácia contraceptiva. 

 

 Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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19 - A contracepção de emergência (também conhecida como contracepção pós-coital ou pílula do dia seguinte) refere-se 
ao uso de drogas ou de um dispositivo como uma medida de emergência para prevenir gravidez. No Brasil, é 
permitido o uso de hormônios existentes em produtos comercializados para esse fim. Sobre esse tema, assinale a 
alternativa correta. 

 

►a) Mulheres obesas, com IMC (índice de massa corporal) igual ou maior que 30 kg/metro quadrado, que fazem uso da 
contracepção de emergência levonorgestrel, devido a relação sexual desprotegida, comparadas com mulheres com peso 
corporal normal ou com baixo peso, têm 4 vezes mais risco de gravidez. 

b) Revisões científicas sistemáticas concluíram que o acesso à contracepção de emergência leva a uma alta taxa de 
diminuição da taxa de gravidez da população. 

c) O regime de Yuspe, utilizado como contracepção de emergência, mostrou ser mais eficaz que o uso isolado do 
levonorgestrel. 

d) O regime de Yuspe, embora menos eficaz que o uso de levonorgestrel, ocasiona menos efeitos colaterais que o uso do 
levonorgestrel usado sozinho. 

e) O melhor método hormonal para esse fim é o uso isolado de etimilestradiol. 
 

 
20 - Considerando os resultados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS 2006) a 

respeito da esterilização feminina, assinale a alternativa correta sobre o momento em que as mulheres, em sua 
maioria, tiveram as trompas uterinas ligadas. 

 

a) Em 1996, a maioria foi feita durante a cesárea; em 2006 ocorreu o contrário, a maioria foi de intervalo, longe da 
gestação. 

b) Em 1996, a maioria foi de intervalo, longe da gestação; em 2006 foi o contrário, a maioria ocorreu durante uma cesárea. 
►c) Tanto em 1996 quanto em 2006, a maioria foi feita durante uma cesárea. 
d) Nos dois anos estudados, a esterilização feminina foi mais praticada no período pós-parto normal. 
e) Em 1996 foi mais realizada durante uma cesárea; em 2006, no período pós-parto normal. 
 

 
21 - Muito se tem discutido a respeito da ocorrência de câncer em mulheres que fazem uso de contraceptivos hormonais 

orais combinados. Com base em estudos epidemiológicos de longa duração e em um número significativo de 
mulheres, é correto afirmar: 

 

a) No geral, as mulheres que fazem uso de contraceptivos hormonais orais combinados têm uma taxa maior de câncer, 
quando comparadas com as não usuárias. 

►b) Na verdade, os resultados desses estudos mostraram que as mulheres usuárias de contraceptivos hormonais orais 
combinados têm uma diminuição no risco absoluto de câncer entre 10 a 45 por 100.000 mulheres-ano de uso. 

c) Não se encontrou nenhuma diferença na taxa de câncer entre os dois grupos de mulheres, usuárias e não usuárias de 
contraceptivos hormonais orais combinados. 

d) A única afirmação que se pode fazer sobre a relação entre o uso desse contraceptivo e câncer é que há um risco 
aumentado absoluto de câncer de mama entre as usuárias entre 10 a 45 por 100.000 mulheres-ano de uso. 

e) O único câncer que tem sua incidência reduzida é o câncer de colo de útero. 
 

 
22 - A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS 2006) traça um perfil da população 

feminina em idade fértil e das crianças menores de 5 anos no Brasil. A mesma pesquisa já havia sido feita em 1986 e 
1996. Comparando os resultados de 2006 com 1996, é correto afirmar que, entre as mulheres em união conjugal, os 
dois métodos contraceptivos mais usados foram a: 

 

a) esterilização feminina e a pílula anticoncepcional, nas mesmas proporções. 
b) esterilização feminina e a pílula anticoncepcional, sendo que em 2006 a esterilização foi bem superior à pílula 

anticoncepcional. 
c) esterilização feminina e a pílula anticoncepcional, sendo que em 2006 a esterilização foi levemente inferior à pílula 

anticoncepcional. 
►d) esterilização feminina e a pílula anticoncepcional, sendo que em 2006 a esterilização foi levemente superior à pílula 

anticoncepcional. 
e) esterilização feminina e a pílula anticoncepcional, sendo que em 2006 a esterilização foi muito inferior à pílula 

anticoncepcional. 
 

 
23 - A Lei n° 9.263, de 12 de janeiro de 1996, regula o parágrafo 7° do art. 226 da Constituição Federal, que trata do 

planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências. No Capítulo 1 – Do Planejamento Familiar, o 
art. 10 estabelece em quais situações é permitida a esterilização voluntária. A respeito de quando e como é permitida 
a esterilização voluntária feminina, praticada por médico, é correto afirmar: 

 

a) A esterilização é feita sempre que a mulher pedir, principalmente após um parto ou durante uma cesárea. 
b) Mesmo em pessoas casadas, não há necessidade de assinatura do cônjuge antes de realizar o procedimento. 
c) Somente é permitida a esterilização em mulheres com pelo menos 30 anos de idade e com dois filhos vivos. 
d) A histerectomia pode ser realizada com indicação única e exclusiva para a esterilização cirúrgica. 
►e) É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada 

necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores. 
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24 - A Maternidade do Hospital de Clínicas é centro de referência para o atendimento de mulheres que sofrem violência 
sexual em Curitiba e outras regiões. Em todas as mulheres que consultam referindo terem sido estupradas nas 
últimas 72 horas, deve ser orientado o uso de anticoncepcional de emergência. Com relação à eficácia e efeitos 
colaterais dos métodos hormonais de anticoncepção, usados por via oral, assinale a alternativa correta. 

 

a) O método de Yuspe, em duas tomadas, é mais eficaz que 1,5 mg de levonorgestrel em dose única, embora ocasione 
mais efeitos colaterais. 

b) O levonorgestrel, na dose de 0,75 mg em duas tomadas, espaçadas de 12 horas, é mais eficaz que quando usado em 
dose única de 1,5 mg. 

c) O levonorgestrel, embora mais eficaz, ocasiona mais efeitos colaterais que o método de Yuspe, devido à alta dose 
hormonal. 

►d) O levonorgestrel, em dose única de 1,5 mg ou duas doses de 0,75 mg, espaçadas de 12 horas, é mais eficaz e ocasiona 
menos efeitos colaterais que os hormônios do método de Yuspe. 

e) O melhor método hormonal é o acetato de ciproterona. 
 

 
25 - Um dos maiores temores dos médicos ginecologistas e obstetras é a ocorrência de DIP (doença inflamatória pélvica) 

em mulheres que estão usando um dispositivo intrauterino como contraceptivo. Com relação ao risco de DIP ocorrer 
em usuárias do DIU T Cu 380 A, é correto afirmar: 

 

►a) Os primeiros 20 dias após a inserção são o período de maior risco de desenvolver DIP. 
b) O risco maior de desenvolver DIP é entre 3 a 6 meses após a inserção. 
c) É maior o risco de DIP em usuárias de DIU após 1 ano de uso do dispositivo. 
d) O risco maior está relacionado ao tempo de uso, sendo maior o risco entre 5 e 10 anos após a inserção que nos 

primeiros 5 anos. 
e) O risco é maior de DIP entre usuárias de DIU, comparadas com não usuárias, em qualquer época após a inserção, após 

3 meses de uso. 
 

 
26 - A possibilidade de alguma relação entre o uso de qualquer método contraceptivo e a ocorrência de câncer genital é 

sempre questionado pelas mulheres. Quanto ao uso do DIU de cobre e o SIU-LNG (sistema intrauterino contendo 
levonorgestrel) e a relação com câncer genital, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Não existe qualquer relação entre o uso de qualquer DIU e incidência maior ou menor de câncer genital. 
2. A única certeza a respeito é que o SIU-LNG protege contra câncer de endométrio. 
3. Existem estudos mostrando que usuárias de ambos os DIUs, de cobre e com levonorgestrel, têm riscos 

reduzidos de apresentar câncer de endométrio e câncer cervical uterino, comparadas com não usuárias desses 
métodos. 

4. O DIU de cobre aumenta um pouco o risco de câncer de endométrio, devido à reação inflamatória que ocasiona. 
 

 Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

 
27 - A OMS (Organização Mundial da Saúde) estabeleceu critérios de elegibilidade para uso dos métodos contraceptivos, 

em diferentes situações da vida das mulheres. Assinale a alternativa correta (categoria correspondente), com relação 
ao uso do DIU T Cu 380 A em duas situações específicas: 1) mulheres no período pós-parto ou cesárea, 
amamentando, 4 ou mais semanas após o nascimento do filho; e 2) mulheres com história de trombose venosa 
profunda, respectivamente. 

 

►a) Categoria 1  –  Categoria 1. 
b) Categoria 1  –  Categoria 4. 
c) Categoria 4  –  Categoria 4. 
d) Categoria 4  –  Categoria 1. 
e) Categoria 3  –  Categoria 3. 
 

 
28 - Entre os contraceptivos hormonais disponíveis no Brasil está o implante contraceptivo. Comparando mulheres que 

continuam o uso de implantes durante mais tempo com aquelas que descontinuam mais precocemente, é correto 
afirmar: 

 

a) A principal causa de interrupção de uso é dor no local da inserção do implante. 
b) Mulheres que ficam em amenorreia com mais frequência interrompem o uso do método. 
c) A principal causa de interrupção de uso é a presença de acne e pele oleosa durante o uso do implante. 
d) Quando o implante fica mais aparente, geralmente as mulheres desejam interromper o uso. 
►e) Mulheres que têm mais dias de sangramento genital, em especial se mais prolongado, durante o uso do implante, têm 

maior probabilidade de interromper o uso. 
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29 - A esterilização cirúrgica feminina é um dos métodos contraceptivos mais usados em vários países, inclusive no 
Brasil. Estudos têm mostrado que entre 3 e 25% das mulheres esterilizadas se arrependem de ter se submetido ao 
procedimento. Algumas pesquisas mostram que o preditor mais forte para esse acontecimento é a idade jovem na 
ocasião do procedimento. O fator mais comum associado com esse arrependimento é: 

 

a) convicção religiosa. 
b) melhoria das condições sociais da mulher e do casal. 
►c) separação conjugal e novo relacionamento. 
d) desejo de ter filhos ou filhas (sexos diferentes) em relação aos filhos que já têm. 
e) solidão da mulher devido ao crescimento dos filhos. 

 
30 - Entre os métodos utilizados para a esterilização cirúrgica feminina, o de Pomeroy é o mais frequente em nosso meio. 

Essa técnica tem como característica a ligadura e a ressecção parcial da trompa, bilateralmente, na porção: 
 

a) ampolar. 
b) infundibular. 
c) intersticial. 
►d) ístmica. 
e) das franjas. 

 
31 - Um importante tema de estudo entre as mulheres que usam qualquer tipo de contraceptivo são os benefícios e 

riscos durante longos períodos de uso e de observação. Em relação ao uso da esterilização cirúrgica por mulheres, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) Há uma piora da resposta sexual entre as mulheres que são esterilizadas, após 10 anos do procedimento. 
b) Há evidências de que ocorrem muito mais cólicas e sangramento uterinos entre as mulheres que se submetem à 

esterilização cirúrgica. 
►c) Virtualmente, todos os estudos têm mostrado um risco reduzido de câncer de ovário entre as mulheres que foram 

esterilizadas cirurgicamente. 
d) Há ocorrência aumentada de DIP (doença inflamatória pélvica) entre as mulheres que se submeteram à esterilização 

cirúrgica. 
e) Câncer de endométrio é mais frequente no grupo de mulheres que se submeteram à esterilização cirúrgica. 

 
32 - Tradicionalmente, tem-se referido a alta eficácia dos métodos de esterilização cirúrgica, tanto feminina quanto 

masculina. No entanto, deve-se ter em mente, e informar às mulheres e aos homens, que todo método contraceptivo 
pode falhar. Com relação à informação sobre comparação de eficácia de alguns métodos contraceptivos, assinale a 
alternativa correta. 

 

a) Vasectomia e laqueadura tubária são mais eficazes que todos os outros métodos contraceptivos ditos reversíveis. 
b) Vasectomia e laqueadura tubária, bem como o uso típico da pílula anticoncepcional combinada, têm eficácias similares, 

mas a vasectomia está associada com maior morbidade. 
c) Vasectomia e laqueadura tubária só perdem em eficácia para os injetáveis hormonais combinados mensais, mas a 

laqueadura tubária está associada com maior morbidade. 
d) Vasectomia e laqueadura tubária são mais eficazes que os outros métodos contraceptivos, menos o adesivo usado 

como contraceptivo hormonal. 
►e) Vasectomia e laqueadura tubária, bem como o uso do SIU-LNG (dispositivo intrauterino contendo levonorgestrel), têm 

eficácias similares, mas a laqueadura tubária está associada com maior morbidade. 
 
33 - O tratamento da infertilidade de um casal, que é uma condição comum, com importantes implicações médicas, 

psicológicas, econômicas e demográficas, tem evoluído bastante nas últimas décadas. Com relação à 
fecundabilidade de uma mulher, é correto afirmar: 

 

a) É o percentual de mulheres que concebem naturalmente, em um ano de tentativas, que chega a cerca de 85%. 
►b) É a probabilidade de conseguir uma gravidez em um determinado ciclo menstrual. 
c) É a taxa de gravidez obtida durante tratamento com reprodução assistida. 
d) É a ocorrência de gravidez em cada ciclo de tratamento com inseminação intrauterina. 
e) É a capacidade da mulher de engravidar durante a indução da ovulação. 
 

34 - Uma mulher/casal consulta com queixa de infertilidade. Considere as seguintes situações de indicação da pesquisa 
para identificar a causa da infertilidade: 

 

1. Após 12 meses de coitos frequentes e sem proteção contraceptiva em mulheres com até 35 anos de idade, sem 
fatores de risco para infertilidade. 

2. Mulheres com idades entre 35 e 40 anos, após 6 meses de coitos frequentes e sem proteção contraceptiva. 
3. Mulheres com oligomenorreia/amenorreia, independentemente do tempo de infertilidade. 
4. Mulheres com história conhecida ou suspeita de doença tubária ou endometriose severa. 

 

A pesquisa para identificar a causa da infertilidade está indicada em: 
 

a) 4 apenas. 
b) 1 e 2 apenas. 
c) 2, 3 e 4 apenas. 
d) 1, 3 e 4 apenas. 
►e) 1, 2, 3 e 4. 
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35 - A OMS (Organização Mundial da Saúde) estabeleceu critérios para a classificação da anovulação em mulheres. As 
situações nas quais as mulheres secretam quantidades normais de gonadotrofinas e estrogênio, e que incluem 
mulheres com a síndrome de ovários policísticos, são classificadas como: 

 

a) Classe 1: Anovulação hipogonadal hiponadotrófica. 
►b) Classe 2: Anovulação normoestrogênica normogonadotrófica. 
c) Classe 3: Anovulação hipoestrogênica hipergonadotrófica. 
d) Classe 4: Anovulação hiperprogestagênica. 
e) Classe 5: Anovulação hiperprolactinêmica. 
 

36 - Entre os hormônios abaixo relacionados, assinale aquele que está no SIU (sistema intrauterino contraceptivo 
hormonal). 

 

a) Acetato de ciproterona. 
b) Drospirenona. 
►c) Levonorgestrel. 
d) Etinilestradiol. 
e) Desogestrel. 

 
37 - O contraceptivo hormonal oral combinado existe em várias formulações. Entre os abaixo descritos, assinale a 

associação que existe no comércio brasileiro. 
 

►a) Etinilestradiol + levonorgestrel. 
b) Valerato de estradiol + desogestrel. 
c) Cipionato de estradiol + noretindrona. 
d) Estradiol + gestodeno. 
e) Estriol + dienogeste. 

 
38 - O implante contraceptivo está comercializado no Brasil há vários anos. Qual dos hormônios abaixo descritos é 

usado nesse contraceptivo? 
 

a) Levonorgestrel. 
►b) Etonorgestrel. 
c) Corelgestromina. 
d) Acetato de ciproterona. 
e) Dienogeste. 

 
39 - Um dos contraceptivos hormonais mais recentemente comercializados no Brasil é o adesivo contraceptivo, cujos 

produtos ativos em contracepção são: 
 

a) etinilestradiol + levonorgestrel. 
b) etinilestradiol + etonorgestrel. 
c) etinilestradiol + desogestrel. 
►d) etinilestradiol + norelgestromina. 
e) etinilestradiol + dienogeste. 

 
40 - O anel vaginal contraceptivo também está comercializado no Brasil. Assinale a alternativa que apresenta os produtos 

ativos hormonais desse anel. 
 

a) Estradiol + levonorgestrel. 
►b) Etinilestradiol + etonorgestrel. 
c) Valerato de estradiol + norelgestromina. 
d) Cipionato de estradiol + gestodeno. 
e) Propionato de estradiol + desogestrel. 




