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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE GOV. CELSO RAMOS/SC 
 
 

CADERNO DE PROVA – MÉDICO (GINICOLOGISTA E OBSTETRA) 
 

 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

• Este CADERNO DE PROVAS, sem folhas repetidas ou falhas de impressão. 

• Um CARTÃO RESPOSTA relacionado a avaliação para este cargo, com seu nome e número de inscrição. 
 

2. Em relação ao CADERNO DE PROVAS: 

• Verifique se está em ordem, sem folhas repetidas ou folhas faltantes. 

• Não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer momento, salvo a parte que contenha o rascunho do 
gabarito (espaço final desta folha). 

 

3. Em relação ao CARTÃO RESPOSTA: 

• Verifique se o seu nome e o seu número de inscrição conferem com os dados da sua inscrição. 

• Utilizar somente caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul. 

• Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. 
 

4. SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública, o candidato que: 

• Se utilizar, durante a realização da prova, de relógios e/ou máquinas de calcular, bem como de rádios grava-
dores, headphones, telefones celulares ou fontes de consultas de qualquer espécie. 

• Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA. 

• Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA quando terminar o tempo estabe-
lecido. 

• Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA. 
 

5. O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após 1 (uma) hora contado a partir do 
efetivo início. 

 

6. O tempo disponível para realização desta Avaliação será apresentado pelo fiscal no quadro principal onde ficará 
visível a todos os candidatos. 

 

7. As questões desta Avaliação estarão disponíveis dentro da Área do Candidato, de acordo com o cronograma esta-
belecido no edital. 
 

8. Caso haja qualquer divergência dos itens acima notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal. 
 Boa Prova! 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rascunho do gabarito: 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 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 
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Área para rascunho e anotações:  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

____________________________________________ 
Texto para as questões 1, 2 e 3:  
 

Eu faço não com a cabeça 
 

O homem se aproxima no ponto de ônibus. 
Tem um papel na mão, lista, receita, não sei. Fala coisas 
que não entendo. Evito olhar o papel, evito olhar para 
ele, querendo afastá-lo com meu desinteresse. 
Quando percebo que quer dinheiro, faço que não com 
a cabeça. E continuo fazendo não até que ele se afasta. 

Moça, chama-me o chão. Não é o chão, é uma 
pessoa acocorada junto à parede. Estou com pressa, 
respondo sem falar. 

Não quero que limpem meu vidro. Não preciso 
de canetas esferográficas. Não vou comprar loteria 
hoje, o bilhete caído não é um apelo da sorte, é uma 
malha a mais na vasta rede. 

O umbigo ainda pendente, o bebê mole no ca-
lor, largado no colo da mãe, ao nível dos meus pés. Se 
eu comprar uma lata de leite em pó, ela não terá água 
filtrada, não terá mamadeira, não terá nada para usar 
o leite. Então não compro. 

Traço a cidade na reta dos meus passos, na 
fuga a tantas mãos. Mas é difícil enxergar, porque me 
falta um olho. No Pátio da Cidade só quero descansar 
de tudo o que me falta. 

Então estendo a mão para pedir também. E 
nela cuspo. Tampo o olho que enxerga e vejo com o 
vazado. No Pátio sitiado as moscas fazem ninho, as va-
rejeiras põem seus ovos, o corpo excrementa. 

Vou eu no corredor das ruas. 
Boa noite, sorrio para o porteiro da boate que 

me abre a porta. 
Obrigada, sorrio para o chofer do táxi que me 

leva.  
Até amanhã, despeço-me do maître que me 

serviu o jantar. 
Eu tão gentil. 
– Moça?… a senhora podia… 
– Não posso. 
– … dizer onde fica a “Praça XV”? 
As mulheres, todos sabem, alugam criancinhas 

para pedir esmolas na rua. Então não dou esmola para 
as mulheres, que espancarão os meninos porque nada 
ganharam.  

E as criancinhas, todos dizem, são pivetes em 
potencial. Então não dou esmolas, para que prossigam. 

O cego vende lixas de unha que não compro 
porque corto com tesouras. E lâminas de barbear que 

não compro porque não tenho barba. E agulhas de cos-
tura, que não compro porque não são da marca que me 
agrada. Ou não vende nada, e não dou dinheiro, por-
que todo dia passo por ele e se eu der dinheiro todo 
dia não há dinheiro que chegue. 

Alô? Aqui é do Orfanato, será que a senhora 
poderia…  

Alô? Aqui é do Asilo, quem sabe, a senhora po-
deria… 

Não posso. Não estou. Fecha a porta. Não 
atende. Madame está viajando. Aqui não mora nin-
guém com esse nome. Não viu o aviso na porta? Cui-
dado com o cão. Fale com o porteiro. Deixe recado. 
Passe outro dia. 

O homem vem a mim no ponto de ônibus. Des-
vio o olhar fingindo que não estou com medo. Ele me 
olha e pede, sabendo que não vou dar, porque estou 
com cara de quem não vai dar. E eu faço que não com 
a cabeça. E eu o odeio por me levar a fazer não. E não. 
Faço não. Não. Com a cabeça. 
Marina Colasanti 
____________________________________________ 

1. Nessa crônica, quando faz “não com a cabeça”, 

Marina Colasanti pretende revelar que: 
 
I – não tem interesse pela venda de produtos comerci-
alizados na rua, sem procedência, sem qualidade e 
sem fiscalização.  
II – sente repulsa pelas mentiras declaradas pela ci-
dade afora, já tão contaminada por gente economica-
mente desfavorecida.  
III – despreza os encontros rotineiros com os pedin-
tes, a mendicância e a desonestidade social. 
IV – não quer se envolver com as questões sociais, in-
dignada com a pobreza e a malandragem das ruas dos 
grandes centros.  
 

De acordo com o contexto apresentado, está correto 
o que se afirma em: 
 
A) III, apenas. 
B) I, II e III. 
C) I, II e IV. 
D) I, III e IV. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

2. “Boa noite, sorrio para o porteiro da boate que 

me abre a porta. 
Obrigada, sorrio para o chofer do táxi que me leva.  
Até amanhã, despeço-me do maître que me serviu o 
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jantar. 
Eu tão gentil.” 
 

Considerando o contexto em que se insere o trecho 
acima, é possível confirmar que a linguagem tem, em 
sua expressividade, a presença de:  
 
 

A) humor. 
B) ironia. 
C) intertextualidade. 
D) polissemia. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

3. Os cenários descritos, as personagens citadas e as 

situações vivenciadas nesta crônica culminam para 
que a narrativa apresentada: 
 

I – seja uma reflexão para o leitor sobre sua postura 
diante das dificuldades, mentiras ou verdades, revela-
das pelo cotidiano social de quem vive às margens da 
sociedade.  
II – mostre como é triste e difícil o cotidiano de muitos 
cidadãos brasileiros moradores de rua, desrespeitados 
socialmente. 
III – revele o comportamento preconceituoso e arro-
gante de muitas pessoas economicamente desfavore-
cidas.   
IV – faça uma provocação reflexiva no leitor, que finge 
não se importar com o sofrimento alheio.  
 
De acordo com o contexto, pode-se concluir sobre as 
proposições que: 
 

A) apenas I está correta. 
B) apenas II está correta. 
C) I, II e III estão corretas. 
D) I, II e IV estão corretas. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

4. Em análise o emprego da vírgula no período com-

posto: 
 

I – Os supermercados cresceram muito na última dé-
cada e tornaram-se um dos melhores negócios do 
país. 
II – Os supermercados cresceram muito na última dé-
cada, e tornaram-se um dos melhores negócios do 
país. 
III – Os supermercados, na última década, cresceram 

muito e tornaram-se um dos melhores negócios do 
país. 
IV – Na última década, os supermercados cresceram 
muito, e tornaram-se um dos melhores negócios do 
país. 
  
Sobre os casos apresentados, está correto o que se 
verifica APENAS em: 
 
A) I e III. 
B) I e IV. 
C) I, II e III. 
D) II, III e IV. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores.   
____________________________________________ 

5. Ainda sobre a pontuação, considere os períodos: 

 
I – Uma alternativa que tem mobilizado muitas pes-
soas é o serviço voluntário nos fins de semana. 
II – Os jardins que estavam muito floridos serviram de 
cenário para o nosso piquenique.  
III – Os moradores de rua que são analfabetos recebe-
rão aulas noturnas na universidade.  
IV – Os alunos que ainda não estão cadastrados no 
site dos vestibulares  precisam fazer nova inscrição 
para acesso ao edital.  
 

Nos períodos acima, a presença da vírgula antes e de-
pois das orações sublinhadas mudaria o sentido pro-
posto em: 
 
A) I, II, III e IV. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

6. Quanto à concordância verbal, seguem alguns pe-

ríodos para análise: 
 

I – Não deixam de ser impressionantes, neste mo-
mento, as discussões acerca da política de ajuda hu-
manitária.   
II – Para a nova obra, foi feito, ainda durante a gestão 
passada, os levantamentos de preços.  
III – Está comprovado, diante da coleta de dados e de-
poimentos, as fraudes na construção do novo viaduto. 
IV – Ontem, surgiram, após os debates dos novos can-
didatos, muitos boatos relacionados às irregularidades 
da prefeitura.   
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De acordo com as regras gramaticais, podemos dizer 
que: 
 

A) apenas III está incorreto. 
B) apenas II e IV estão corretos. 
C) I, II, III e IV estão corretos. 
D) apenas I e IV estão corretos. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

7. Em se tratando da concordância verbal com o 

pronome “se”: 
 

I – Nessas ocasiões, não se convidam os figurões da 
política nacional.  
II – Copia-se redações da internet, como se a tarefa 
não feita resolvesse a formação pessoal.  
III – Durante a apresentação da peça teatral, obser-
vou-se pequenos desvios no texto.   
IV – Nessa nova crise, com certeza, demitem-se os 
empregados do setor de marketing. 
 
De acordo com as regras gramaticais, está correto o 
que se apresenta em: 
 
A) I e IV, apenas. 
B) III e IV, apenas. 
C) I, II e IV. 
D) II, III e IV. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

8. Avalie se as formas verbais sublinhadas, conjuga-

das no modo Imperativo, estão devidamente empre-
gadas nos períodos abaixo. 
 
I – Fica, porque você não conseguirá subir a serra com 
esse tempo chuvoso. 
II – Por favor, filha, dorme mais cedo hoje, porque 
tens prova o dia todo amanhã.   
III – Agora, põe todos os materiais na mochila, pois, 
do contrário, você perderá metade deles pelo cami-
nho até a escola.  
IV – Suba rápido! Você não tem o dia inteiro para pro-
curar jabuticabas maduras. 
 
Conforme as regras da Língua Portuguesa, temos 
como correta(s): 
 
A) II e IV. 
B) III e IV. 

C) I, II e III. 
D) apenas III. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

9. Quanto ao emprego dos pronomes, considere os 

exemplos: 
 

I – Ontem à tarde, interditaram os restaurantes cujas 
as condições de higiene eram muito precárias. 
II – Depois da tensão devido ao desaparecimento das 
crianças, encontraram-na desacordada nos fundos da 
casa. 
III – Não seria mesmo possível que entre você e eu 
houvesse tantas intrigas e desafetos. 
IV – Assim que a festa acabou, pediram para eu reco-
lher e lavar as louças.  
 

Observadas as regras gramaticais, é correto o que se 
apresenta em: 
 
A) I e II, apenas. 
B) III e IV. 
C) II e IV. 
D) I, II e III. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

10. Confira o emprego dos verbos EXISTIR e HA-

VER: 
 

I – Quantas soluções haveriam, se todos se compro-
metessem a ajudar. 
II – Imagino que devem existir poucos atletas em con-
dições de vencer a maratona. 
III – Ainda devem haver muitas famílias vivendo em 
extrema pobreza no Brasil.  
IV – Enquanto existirem pessoas destinadas a mudar o 
mundo, haverá esperanças. 
 

O emprego dos verbos citados está correto em: 
 

A) II e IV, apenas. 
B) II e III. 
C) I e IV, apenas. 
D) I, II e IV. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
____________________________________________ 

11. Na mitologia grega, Hidra de Lerna era uma 

criatura assustadora que vivia no lago de Lerna, 
possuía sete cabeças e foi derrotada por Herácles. 
Imagine que, cada vez que Herácles cortasse uma 
cabeça da Hidra, quatro novas surgiam no lugar. Se 
fossem cortadas, uma a uma, nove cabeças, com 
quantas cabeças ficaria a assutadora criatura?   

 
 

A) 35 

B) 36 

C) 33 

D) 34 

E) 32 

____________________________________________ 

12. Considere as proposições  p  e  q  mostradas 

nos itens abaixo: 
 

p: Bruno é cantor 

q: Caio é maestro 
 

Como podemos representar por meio de conectivos 
lógicos a proposição composta dada: 
 

“Se Bruno é cantor ou Caio é maestro, então Bruno 
não é cantor e Caio não é maestro.” 
 

A) (p  q) → (~p  ~q) 
B) (p  q)  (~p  ~q) 
C) (p  q)  (p  q) 
D) (p  q)  (~p  ~q) 
E) (p  q) → (~p  ~q) 
____________________________________________ 

13. Roberto e Sabrina moram em um prédio bem 

alto. Sabe-se que Sabrina mora 20 andares acima do 

andar em que mora Roberto. Como o elevador estava 
em manutenção, Roberto decide ir pelas escadas fazer 
uma visita a Sabrina, parando no décimo quarto an-
dar, exatamente no meio da subida, para descansar. 
Qual é o andar em que mora Sabrina? 
 

A) 22 

B) 24 

C) 18 

D) 20 

E) 26 

____________________________________________ 

14. Considere que em determinado departamento 

da Prefeitura de Governador Celso Ramos trabalham 
8 funcionários, incluindo o André. Deseja-se formar 
uma comissão interna nesse departamento contendo 
4 funcionários. De quantos modos podemos formar 
essa comissão interna considerando que André pre-
cisa obrigatoriamente estar nela? 
 
A) 120 

B) 210 

C) 24 

D) 35 

E) 21 

____________________________________________ 

15. Considere a proposição composta  

 

“Se nasci em Governador Celso Ramos então sou Gan-
cheiro.” 
 
A negação dessa proposição será: 
 

A) se nasci em Governador Celso Ramos então não 
sou Gancheiro. 
B) nasci em Governador Celso Ramos e não sou Gan-
cheiro. 
C) não nasci em Governador Celso Ramos e sou Gan-
cheiro. 
D) se não nasci em Governador Celso Ramos então 
sou Gancheiro. 
E) nasci em Governador Celso Ramos ou não sou Gan-
cheiro. 
____________________________________________ 

16. Pode-se dizer que anagrama é uma espécie de 

rearranjo das letras de uma palavra para produzir ou-
tras palavras com ou sem sentido. Paulo escreveu a 
palavra CELSO em uma folha de cartolina branca. O 
número total de anagramas que podemos formar com 
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essa palavra em que as consoantes aparecem sempre 
juntas e em qualquer ordem, é de: 
 

A) 36 

B) 24 

C) 06 

D) 48 

E) 72 

____________________________________________ 

17. Omar escreveu em árabe o número da casa 

dele, que possui três algarismos, em uma placa deco-
rativa. Sabe-se que, ao se remover o algarismo das 
centenas do número da casa de Omar, obtemos o nú-
mero da casa de Hana, e ao se remover o algarismo 
das dezenas do número da casa de Hana, obtemos o 
número da casa de Laila. Sabe-se ainda que, ao se so-
mar os números das casas dos três, obtém-se um total 
de 672. Com base nessas informações, pode-se con-

cluir que o algarismo  do número da casa de Omar é 
o 
 

 
 

A) 7 

B) 3 

C) 5 

D) 8 

E) 4 

____________________________________________ 

18. Sentenças que são sempre verdadeiras, inde-

pendente do valor lógico das proposições que a cons-
tituem, são chamadas tautologias. Entre as opções 
abaixo, é uma tautologia: 
 
A) Lais é atriz se e somente se Lais é atriz e Manoel é 
cantor. 
B) se Lais é atriz ou Manoel é cantor, então Manoel é 
cantor. 
C) se Lais é atriz ou não é atriz, então Manoel é can-
tor. 
D) se Lais é atriz, então Lais é atriz ou Manoel é can-
tor. 
E) se Lais é atriz, então Lais é atriz e Manoel é cantor. 
____________________________________________ 

19. Para o concurso Mister Brasil 2017 inscreve-

ram-se 66 belos homens. Na primeira fase eliminató-
ria foram desclassificados 21 deles por não cumprirem 
uma das tarefas previstas no regulamento. Dos ho-
mens que permaneceram no concurso, 27 usavam al-
guma espécie de piercing e 32 tinham alguma tatua-
gem pelo corpo. Sabe-se que todos os concorrentes 
que usavam piercing e que possuíam alguma tatua-
gem pelo corpo foram para a final do concurso, pode-
mos concluir que o número mínimo de homens finalis-
tas foi: 
 

A) 13 

B) 5 

C) 14 

D) 7 

E) 27 

____________________________________________ 

20. Para organizar seu treino para uma maratona 

de corrida da qual participará, Samuel, um corredor 
profissional, resolve fazer corridas diárias, durante 5 
dias seguidos. No primeiro dia ele faz uma corrida de 
12 km e, em cada dia seguinte, ele corre metade da 
distância que correu no dia anterior, formando assim 
uma progressão geométrica. Quantos km Samuel terá 
percorrido ao final dos cinco dias de treinamento para 
essa maratona? 
 

A) 11,625 km 

B) 23,25 km 

C) 23,50 km 

D) 23,625 km 

E) 22,50 km 

____________________________________________ 
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ESPECÍFICAS 
____________________________________________ 

21. Assinale a alternativa incorreta sobre sífilis na 

gestação: 
 

A) A penicilina benzatina é a única opção segura e efi-
caz para o tratamento de sífilis na gestante. 
B) O VDRL é o método de escolha para triagem diag-
nóstica. 
C) O tratamento deve ser iniciado com apenas um 
teste reagente, treponêmico ou não, sem aguardar o 
resultado do segundo teste. 
D) O Fta-Abs é um teste treponêmico utilizado para 
monitoramento da resposta ao tratamento. 
E) Não se deve evitar ou adiar a terapêutica apropri-
ada pelo receio da possibilidade de reação de Jarish-
Herxhelmer. 
____________________________________________ 

22. Sobre o climatério, analise as alternativas 

abaixo e assinale a correta: 
 
A) A diminuição da progesterona durante o período 
pode estar associada ao aumento de casos de depres-
são durante o climatério, principalmente em mulheres 
predispostas. 
B) Os fogachos constituem o sintoma mais comum nas 
mulheres ocidentais, manifestando-se como uma sen-
sação súbita, transitória e intensa de calor na pele, 
principalmente em tronco, pescoço e face. 
C) A insuficiência estrogênica relativa, iniciada no cli-
matério, não possui papel relevante para o apareci-
mento ou agravamento de distopias, como o prolapso 
genital. 
D) O climatério também pode influenciar na diminui-
ção do fator VII e do fibrinogênio, podendo levar a um 
estado de hipocoagulabilidade, diminuindo assim o 
risco de tromboembolismo no climatério. 
E) Nenhuma das alternativas. 
____________________________________________ 

23. Sobre o rastreio de câncer de colo de útero, 

conforme recomendação do Ministério da Saúde, assi-
nale a alternativa incorreta: 
 

A) O início do rastreio deve ser tão logo a paciente ini-
ciar a atividade sexual, visto que essa prática é a pre-
cursora das lesões de colo uterino. 
B) O exame citopatológico deverá ser realizado a cada 
três anos, após dois exames negativos, com intervalo 

anual. 
C) Os exames devem ser realizados periodicamente 
até os 64 anos de idade e interrompidos quando, após 
essa idade, elas tiverem pelo menos dois exames ne-
gativos consecutivos nos últimos cinco anos. 
D) Nas mulheres com mais de 64 anos, que nunca rea-
lizaram o citopatológico, deve-se realizar 02 exames, 
com intervalo entre 1 e 3 anos. Se ambos forem nega-
tivos elas podem ser dispensadas de exames adicio-
nais. 
E) O rastreio em gestantes deve seguir a mesma reco-
mendação de periodicidade e faixa etária como para 
as demais mulheres. 
____________________________________________ 

24. Sobre as alterações no exame citopatológico do 

colo uterino, o ministério da saúde recomenda, ex-
ceto: 
 

A) Pacientes com exames evidenciando resultado 
ASC-H, devem ser encaminhadas para colposcopia. Se 
a colposcopia for considerada satisfatória e sem alte-
rações ao exame, uma nova citologia deverá ser ob-
tida em 6 meses. Caso a nova citologia mantiver o 
mesmo diagnóstico ou mais grave, mesmo na ausên-
cia de achados colposcópicos, é recomendado a Exé-
rese da Zona de Transformação (EZT). 
B) Diante de um resultado de exame citopatológico 
ASC-US (células escamosas atípicas de significado in-
determinado, possivelmente não neoplásicas) em mu-
lheres com 30 anos ou mais, deve-se repetir o exame 
em um intervalo de seis meses, realizando o trata-
mento estrogênico se necessário, antes do próximo 
exame. Já para as menores de 30 anos a recomenda-
ção é de repetir-se o exame citopatológico após 12 
meses. 
C) As mulheres imunossuprimidas com resultado ASC-
US devem ser encaminhadas para colposcopia já no 
primeiro exame alterado. 
D) Gestantes com citopatológico de ASC-H (células es-
camosas atípicas de significado indeterminado, 
quando não se pode excluir lesão intraepitelial de alto 
grau) podem aguardar até dois meses após o parto 
para realização da colposcopia, mesmo na suspeita de 
lesão invasora. 
E) Nas pacientes com citopatológico ASC-H, após col-
poscopia alterada e realização da biopsia com resul-
tado NIC 1, deve-se repetir o citopatológico em 6 me-
ses e se esse vier novo ASC-H deve-se proceder com 
conização. 
____________________________________________ 
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25. Dentre as alternativas abaixo, sobre causas de 

amenorreia, qual a que necessita de investigação para 
descartar patologia? 
 

A) Gravidez. 
B) Amamentação de 3/3h, há 6 meses. 
C) Menina, 16 anos, com anorexia, sem desenvolvi-
mento dos caracteres sexuais. 
D) Menina, 15 anos, com telarca aos 14 anos. 
E) Mulher, 34 anos, fazendo uso de anticoncepcional 
injetável trimestral. 
____________________________________________ 

26. Em se tratando de câncer de mama e seu ras-

treio, a FEBRASGO, entre outras entidades, classificam 
algumas características dos nódulos, como suspeitas, 
devendo-se prosseguir com avaliação histológica. 
Dentre as características malignas dos nódulos, qual a 
incorreta: 
 

A) Nódulo sólido, impalpável, totalmente circunscrito. 
B) Nódulo sólido, irregular, mal definido. 
C) Nódulo com margens indistintas. 
D) Nódulo espiculado, irregular. 
E) Nódulo de alta densidade na mamografia. 
____________________________________________ 

27. Os fatores de risco associados ao câncer de 

ovário são, exceto: 
 
A) Contraceptivos orais. 
B) História de câncer de ovário em familiar de 1º grau. 
C) Nuliparidade. 
D) Infertilidade. 
E) Obesidade. 
____________________________________________ 

28. Paciente, 18 anos, sexo feminino, procura aten-

dimento médico com queixa de dispareunia e febre. 
Nega disúria, fluxo vaginal ou sangramento pós coito. 
Ao exame encontra-se febril, com temperatura axilar 
de 38,5ºC, possui dor a palpação de região hipogás-
trica e flanco esquerdo, sem defesa ou irritação peri-
toneal. No exame ginecológico, observa-se colo ute-
rino de aspecto rosado, sem secreções, mas com dor a 
mobilização do colo uterino. Considerando-se o pro-
vável diagnostico da paciente, analise as alternativas 
abaixo e assinale a correta: 
 
A) A febre deve estar associada a outro foco, que não 
o ginecológico, devendo-se continuar investigando 

com ultrassonografia de abdome total. 
B) A primeira escolha de tratamento é ceftriaxona 
250mg IM, dose única, associado a doxicilina 100mg , 
via oral, de 12/12h por 14 dias, mais o metronidazol 
250mg, via oral de 12/12h por 10 dias. 
C) Deve-se iniciar o tratamento, mesmo sem um 
exame complementar, visto que preenche os critérios 
necessários para o diagnóstico. 
D) Os agentes etiológicos mais prevalentes dessa en-
fermidade são: trichomonas e gardnerella. 
E) Considerando o diagnostico da paciente, seria crité-
rio de indicação para tratamento hospitalar se a paci-
ente sofreu de abuso sexual. 
____________________________________________ 

29. Dentre os sinais de presunção de gravidez, qual 

a alternativa incorreta: 
 

A) Sonolência. 
B) Atraso menstrual. 
C) Salivação excessiva, mudança do apetite. 
D) Amolecimento da cérvice uterina. 
E) Tubérculos de Montgomery. 
____________________________________________ 

30. Durante o pré-natal de uma gestante é impor-

tante considerar alguns fatores de risco que merecem 
atenção e em alguns casos deve-se encaminhar para o 
serviço de urgência e emergência. De acordo com o 
caderno de atenção básica do Ministério da Saúde, 
dentre as situações abaixo, qual a alternativa que in-
dica encaminhamento da gestante para o serviço de 
urgência obstétrica? 
 

A) Pressão arterial 150/100mmHg. 
B) Oligoidrâmnio. 
C) Cardiopatias. 
D) Restrição de crescimento intrauterino. 
E) Diabetes Mellitus Gestacional. 
____________________________________________ 

31. Considerando um pré-natal realizado na Uni-

dade Básica de Saúde, no SUS, analise as alternativas 
a seguir e assinale (F) para alternativas falsas e (V) 
para as verdadeiras, conforme o Caderno de Atenção 
Básica do Ministério da Saúde. 
 
(  ) O número de consultas pré-natais deverá ser, no 
mínimo, seis, intercalado entre médico e enfermeiro. 
(  ) As consultas devem ser mensais até a 28ª semana, 
quinzenais da 28ª até a 36ª semana e semanais entre 
36ª e 41ª semana.  
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(  ) Faz parte dos exames solicitados na primeira con-
sulta pré-natal o citopatológico de colo de útero, na-
quelas que ainda não o fizeram. 
(  ) Em pacientes negras com anemia crônica, pedir 
sempre a eletroforese de hemoglobina 
 

Assinale a alternativa que contemple a sequência cor-
reta, de cima para baixo: 
 
A) V, F, V, F. 
B) V, F, F, V. 
C) F, V, V, V. 
D) V, V, V, F. 
E) V, V, V, V. 
____________________________________________ 

32. Considerando que hoje é dia 04/06/18 e sua 

paciente está em consulta pré-natal. Ela diz que sua 
menstruação durava cerca de 4 dias, sempre regular, 
e seu último dia da última menstruação foi dia 
18/03/18. Qual sua idade gestacional (IG) no dia de 
hoje (04/06/18)? 
 
A) IG: 10sem +1dia. 
B) IG: 11sem+1dia. 
C) IG: 10sem+6dias. 
D) IG: 11sem+5dias. 
E) IG: 9 sem+6dias. 
____________________________________________ 

33. A Doença Hemolítica Perinatal (DHPN), antiga-

mente conhecida como Etritroblastose fetal, ocorre 
quando os anticorpos maternos atravessam a barreira 
placentária e ligam-se a antígenos presentes nas célu-
las sanguíneas fetais, causando hemólise prematura 
dessas células. Considerando a gravidade da doença e 
a necessidade de intervenção analise as alternativas 
abaixo e assinale a incorreta: 
 

A) No caso de morte intrauterina, se o feto era Rh po-
sitivo, independente da idade gestacional, a adminis-
tração da imunoglobulina anti-D deve ser feita imedia-
tamente após o parto. 
B) Somente os anticorpos IgG são capazes de provocar 
a DHPN, pois eles atravessam a placenta. 
C) A sensibilização materna está envolvida no pro-
cesso de desenvolvimento da DHPN pelos numero de 
abortos e gestações anteriores, além de transfusões 
prévias e permeabilidade placentária. 
D) A imunoglobulina anti-D promove proteção de 98 a 
99% quando administrada nas 72 horas seguintes do 
parto. 

E) Mulheres RhD negativas, em primeira gestação, ao 
gerarem conceptos RhD positivos, podem desenvolver 
a DHPH já nessa gestação. 
____________________________________________ 

34. Dentre as complicações perinatais associados à 

infecção do trato urinário (ITU) na gestante, temos, 
exceto: 
 

A) Hidronefrose. 
B) Trabalho de parto pré-termo. 
C) Ruptura prematura de membranas amnióticas. 
D) Restrição do crescimento intrauterino. 
E) Paralisia cerebral/retardo mental. 
____________________________________________ 

35. Considerando-se a Organização PAN-Americana 

de Saúde e o Ministério de Saúde brasileiro, analise as 
afirmativas a seguir sobre Diabetes Mellitus Gestacio-
nal (DMG) e assinale a incorreta. 
 

A) A glicemia de jejum na primeira consulta do pré-na-
tal (idealmente antes de 20 semanas de gestação) 
≥126mg/dL caracteriza Diabetes Mellitus, não gestaci-
onal. 
B) Independentemente do resultado da glicemia de 
jejum no primeiro trimestre, toda gestante deve ser 
submetida ao teste de tolerância oral à glicose (TTOG) 
entre 24 e 28 semanas de idade gestacional (IG). 
C) Glicemia de jejum entre 92 e 125mg/dL na primeira 
consulta pré-natal, já caracteriza DMG. 
D) Nas gestantes em que a glicemia de jejum vier < 
92mg/dL e estiverem com menos de 20 semanas de 
IG, deve-se realizar nova glicemia de jejum entre 24 e 
28 semanas de IG. Se mantiver o mesmo resultado, 
dá-se o diagnóstico de gestante sem DMG. 
E) Se no primeiro exame da gestante vier glicemia de 
jejum <92mg/dL, repete-se o exame entre 24 e 28 se-
manas de IG. Se esse último vier entre 92 e 125, consi-
dera-se DMG. 
____________________________________________ 

36. Mulher com diagnóstico de Diabetes Mellitus 

Gestacional (DMG) prévio, possui maior chance de de-
senvolver Diabetes Mellitus do tipo 2 (DM-2). Dentre 
as alternativas abaixo, qual não é considerada fator 
de risco para essa condição clínica? 
 

A) Etnia branca. 
B) Glicemia de jejum na gestação acima de 100. 
C) Ganho de peso excessivo durante ou após a gesta-
ção. 
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D) Obesidade abdominal. 
E) Uso de insulina na gestação. 
____________________________________________ 

37. Conceitua-se como pré-eclâmpsia (PE) o apare-

cimento de hipertensão arterial acompanhada de pro-
teinúria em gestação acima de 20 semanas. Sabendo 
disso, tem-se que ter em mente os valores limítrofes 
para classifica-la ou não como PE. Analise as alternati-
vas abaixo e assinale a que possui todos os critérios 
diagnósticos para PE. 
 

A) Pressão arterial maior que 160/90mmHg, confirma-
dos após período de repouso, associado a proteinúria 
maior ou igual a 3000mg em 24 horas e obrigatoria-
mente com edema de membros inferiores. 
B) Pressão arterial maior que 140/90mmHg, confirma-
dos após período de repouso, associado a proteinúria 
maior ou igual a 300mg em 24 horas e obrigatoria-
mente com edema de membros inferiores. 
C) Pressão arterial maior que 140/90mmHg, confirma-
dos após período de repouso, associado a proteinúria 
maior ou igual a 300mg em 24 horas. 
D) Pressão arterial maior que 160/90mmHg, confirma-
dos após período de repouso, associado a proteinúria 
maior ou igual a 3000mg em 24 horas. 
E) Nenhuma das alternativas. 
____________________________________________ 

38. O (A) ___________________ foi introduzida na 

obstetrícia com o objetivo de avaliar a frequência car-
díaca fetal e o(a) _____________________ no mo-
mento do parto. Sua utilização baseia-se no princípio 
de que a reatividade dos batimentos cardíacos é um 
dos primeiros parâmetros a se alterar durante o perí-
odo de hipóxia.  
Assinale a alternativa que preencha corretamente as 
lacunas vazias na frase acima. 
 

A) Cardiotocografia – dilatação uterina. 
B) Cardiotocografia – contratilidade uterina. 
C) Cardiotocografia – movimentação fetal. 
D) Perfil biofísico fetal – movimentos respiratórios fe-
tal. 
E) Perfil biofísico fetal – reatividade fetal intraútero. 
____________________________________________ 

39. Sobre as variáveis avaliadas no perfil biofísico 

fetal (PBF) e sua interpretação, analise as alternativas 
abaixo e marque a incorreta: 
 

A) A avaliação final do PBF somando maior ou igual a 

6 sugere bom prognóstico fetal. 
B) Em 30 minutos apresentar 3 movimentos corporais 
é normal e pontua 2 pontos. 
C) Um movimento respiratório fetal com duração de 
20 segundos, em 30 minutos é considerado normal e 
pontua 2 pontos. 
D) Na avaliação do volume de líquido amniótico, o 
bolsão ter menos que 2 cm é anormal e não pontua 
para a soma do perfil biofísico fetal. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
____________________________________________ 

40. A ovulação ocorre entre 10-12 horas após o 

pico de __________________. O período de tempo 
entre o pico de _________________ e a menstruação 
é de 14 dias. Considera-se período fértil aquele que se 
inicia ____________ antes da ovulação e termina 
_______________ após a ovulação. 
Assinale a alternativa abaixo que preencha as lacunas 
de forma correta: 
 

A) LH – FSH – três a quatro dias – três a quatro dias. 
B) LH – LH – três a quatro dias – três a quatro dias. 
C) FSH – LH – quatro a cinco dias – quatro a cinco dias. 
D) FSH – FSH – três a quatro dias – quatro a cinco dias. 
E) LH – FSH – quatro a cinco dias – três a quatro dias. 
____________________________________________ 

 


