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Cargo: Médico Ginecologista/ Obstetra 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia atentamente o poema e responda o que se pede.  
 

“Soneto de separação” 
(Vinícius de Moraes)  

 
De repente do riso fez-se o pranto 
Silencioso e branco como a bruma 
E das bocas unidas fez-se a espuma 
E das mãos espalmadas fez-se o espanto 
 
De repente da calma fez-se o vento 
Que dos olhos desfez a última chama 
E da paixão fez-se o pressentimento 
E do momento imóvel fez-se o drama 
 
De repente, não mais que de repente 
Fez-se de triste o que se fez amante 
E de sozinho o que se fez contente 
 
Fez-se do amigo próximo, distante 
Fez-se da vida uma aventura errante 
De repente, não mais que de repente. 
 
01. O soneto de Vinícius apresenta, além da sua forma fixa, 
outros traços tradicionais na estrutura formal, que são:  
a) versos decassílabos  
b) rimas regulares do tipo ABBA; ABAB; ABA; BBA  
c) rimas regulares do tipo ABAB; ABAB; ABB; ABB  
d) as alternativas a e b estão corretas  
 
02. Observe:  
I) No ritmo melódico intenso há grande musicalidade.  
II) A linguagem do poema é formal.  
III) O fim do amor é visto como algo irreversível.  
a) I, II e III estão corretas  
b) I, II e III estão incorretas  
c) I e II estão incorretas  
d) III está correta  
 
03. “Próximo” e “distante”, na última estrofe do poema são:  
a) Sinônimos  
b) Antônimos  
c) Parônimos  
d) Homônimos  
 
04. A conjunção e tem valor adversativo na frase:  
a) Choveu durante a noite e não pudemos sair.  
b) Arrumou as malas e saiu porta afora.  
c) Deitei-me exausto no chão e não consegui dormir.  
d) Cheguei, vi e venci.  
 
05. Reescrevendo-se a frase, completando-a com a palavra 
indicada entre parênteses, a concordância correta é:  
“A cidade tem ruas e passeios _______________.” 
(tranquilo)  
a) A cidade tem ruas e passeios tranquilos.  
b) A cidade tem ruas e passeios tranquilo.  
c) A cidade tem ruas e passeios tranquilas.  
d) A cidade tem ruas e passeios tranquila.  
 
06. Observe:  
I) Fui às Olimpíadas, mas perdi o ano na escola.  
II) Perdeu o emprego, mas passou três meses na Europa.  
III) Todos ficaram apreensivos, mas a responsabilidade era 
grande.  
A conjunção mas introduz orações coordenadas 
adversativas que apresentam, no entanto, ideias ou valores 

diferentes. Em I, II e III há, respectivamente, a ideia ou valor 
de:  
a) Comparação, objeção e compensação.  
b) Compensação, não-compensação e objeção.  
c) Compensação, justificativa e contraste.  
d) Não-compensação, compensação e justificativa.  
 
Para responder as questões seguintes, considere esta 
estrofe, de Cecília Meireles:  
 
“Sei que canto. E a canção é tudo.  
Tem sangue eterno a asa ritmada.  
E um dia sei que estarei mudo:  
– mais nada!” 
 
07. O termo e a oração destacados exercem a mesma 
função sintática de:  
a) Sujeito.  
b) Objeto direto.  
c) Objeto indireto.  
d) Predicativo.  
 
08. Classificando-se “que” na oração destacada, teremos 
um/uma:  
a) Objeto direto. 
b) Sujeito.  
c) Conjunção subordinativa integrante.  
d) Pronome relativo.  
 
09. Reescreva a frase no plural, fazendo a concordância 
necessária. Marque a alternativa correspondente:  
“Não se descobriu a causa do problema.”  
a) Não se descobriu as causas do problema.  
b) Não se descobriu as causas dos problemas.  
c) Não se descobriram a causa do problema.  
d) Não se descobriram as causas do problema.  
 
10. O significado do verbo haver, na oração abaixo, é:  
“Se faltarem à reunião, vocês se haverão comigo.”  
a) Existir.  
b) Considerar.  
c) Ajustar contas.  
d) Acontecer.  
 
11. A concordância é correta na alternativa:  
a) Seis metros de tecido não eram necessários.  
b) Dois mil reais são pouco para pagar a dívida contraída.  
c) Agora é seis da tarde.  
d) Vinte toneladas é muito peso para esse caminhão.  
 
12. A frase cuja regência encontra-se correta é:  
a) Prefiro o futebol a vôlei.  
b) Todos os concorrentes aspiram ao primeiro lugar.  
c) A cidade na qual visitamos é bastante calma.  
d) O cargo que aspiro permitirá minha ascensão política.  
 
13. Considere o uso do artigo e aponte a(s) alternativa(s) 
correta(s):  
I) “Eu não concordo com a sua opinião.”  
II) “O professor sempre falava sobre o Cristóvão Colombo.”  
III) “Clarisse Lispector teve recentemente toda a sua obra 
reeditada.”  
a) I, II e III estão corretas.  
b) I e II estão corretas.  
c) I e III estão corretas.  
d) Somente I está correta.  
 
14. Considerando-se as palavras em destaque:  
“Flor do Lácio sambódromo,  
lusamérica latim em pó” (Caetano Veloso)  
O processo usado para a formação de “sambódromo” é:  
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a) Derivação.  
b) Hibridismo.  
c) Composição por aglutinação.  
d) Composição por justaposição.  
 
15. A abreviação de certas palavras, como “moto” (de 
motocicleta), fone (de telefone) e pneu (de pneumático), tem 
o nome de:  
a) Redução.  
b) Sigla.  
c) Onomatopeia.  
d) Aglutinação.  
 
16. Estão corretamente grafadas todas as palavras em:  
a) Improvisar, nitidez, viajem (substantivo).  
b) Rouxinol, vertigem, previlégio.  
c) Traumatizar, cangica, viagem (substantivo).  
d) Pusemos, seixo, chiqueiro.  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Assinale a alternativa falsa: 
a) Os ovários são órgãos duplos não revestidos de peritônio 

onde se produzem os óvulos, são revestidos 
externamente pela túnica albugínea. 

b) As tubas são órgãos duplos que servem para captar os 
folículos ovarianos e levá-los à união com os 
espermatozóides para que ocorra a anfimixia. 

c) Útero é órgão com função de armazenamento e nutrição 
do ovo durante a gestação, é formado pelo endométrio, 
miométrio e mucosa. 

d) Bulbo do vestíbulo são órgãos duplos e tem função de 
congestão durante a relação sexual. 

 
18. A pelve feminina é dividida em três estreitos, assinale a 
alternativa correta: 
a) Estreito médio: ao nível das espinhas ciáticas, tendo com 

seus diâmetros: AP= 12 cm, T= 10,5 cm. 
b) Estreito superior: vai da borda superior da sínfise ao 

promontório sacral, seus diâmetros são: AP= 11,5cm, T = 
13 cm. 

c) Estreito médio: ao nível das espinhas ciáticas, tendo com 
seus diâmetros: AP= 12,5 cm, T= 10,5 cm 

d) Estreito superior: vai da borda superior da sínfise ao 
promontório sacral, seus diâmetros são: AP= 10,5cm, T = 
13 cm. 

 
19. Assinale a alternativa falsa 
a) Na quinta semana a parede do celoma prolifera ventral e 

medialmente ao mesonefro, formando a crista genital.  
b) Na sétima semana os cordões testiculares proliferam para 

a zona medular. 
c) A migração ou descida dos testículos começa no terceiro 

mês. 
d) Os testículos já são identificados na sexta semana. 
 
20. De acordo com a Lei de Jost, é incorreto dizer: 
a) O desenvolvimento dos testículos ocorre através do 

cromossomo Y, no gene SR-Y. 
b) Uma glândula indiferenciada se tornará ovário. 
c) A testosterona excretada pelos testículos leva à 

diferenciação masculina das genitálias interna e externa. 
d) Os testículos produzem substâncias inibidoras (MIF), de 

influencia bilateral (ipsilateral). 
 
21. Assinale a alternativa correta 
a) Na quinta semana de embriogênese as gonodas são 

diferenciadas e resultam da proliferação do epitélio 
celomico e da condensação das pregas gonadais. 

b) A diferenciação testicular é determinada pela presença do 
Fator Determinante Testicular (TDF), que é produzido por 
um gene presente no cromossomo Y. 

c) A diferenciação em ovário se faz pela ausência do TDF e 
em torno da nona semana.  

d) Um embrião de seis semanas possui dois pares de 
túbulos paramesonéfricos, dando origem aos ductos de 
Wolff. 

 
22. É correto afirmar, exceto: 
a) As células produtoras de GnRH originam-se 

embriologicamente da área olfatória e por migração 
formam o núcleo arqueado. 

b) O GnRH é produzido no hipotálamo e liberado na 
circulação portal via axônio. 

c) O GnRH é um decapeptídeo com uma estrutura similar 
em quase todos os mamíferos. 

d) A proteína precursora do GnRH ao clivar-se para produzi-
la produz também um peptídeo denominado GAP, que é 
um potente inibidor da secreção de prolactina. 

 
23. No período menstrual podem ser verificados os 
seguintes eventos, exceto: 
a) Níveis ascendentes de FSH em decorrência dos níveis 

baixos de estrogênio e inibina. 
b) Pulsos de GnRH de freqüência mais elevada do que os 

da fase lútea. 
c) Presença de um pool de folículos. 
d) Pulsos de GnRH  de freqüência mais  baixa  do que os da 

fase lútea. 
 
24. São doenças frequentemente transmitidas pelo contagio 
sexual, exceto: 
a) Molusco contagioso. 
b) Donovanose. 
c) Herpes simples genital. 
d) Condiloma acuminado. 
 
25. Nas alternativas abaixo, qual delas, não se correlaciona: 
a) Herpes simples = parto prematuro. 
b) Calymmatobacterium granulomatis = cancro mole. 
c) Mycoplasma hominis= salpingite. 
d) Neisseria gonorrhoeae = Peri-hepatite. 
 
26. São características da sífilis, exceto: 
a) É uma doença essencialmente adquirida. 
b) Tem um período de incubação de em média 21 dias. 
c) O cancro duro é uma úlcera única indolor de fundo limpo. 
d) A úlcera geralmente sem bordas proeminentes, que 

atinge o colo uterino,vulva, períneo, lábios,mamilos e 
conjuntiva. 

 
27. Das patologias abaixo qual não faz diagnostico 
diferencial com DIP 
a) Gravidez ectópica. 
b) Infecção urinaria. 
c) Colecistite. 
d) Mioma uterino. 
 
28. São critérios para diagnóstico de DIP exceto: 
a) Sensibilidade no abdomem inferior. 
b) Sensibilidade à mobilização do colo uterino. 
c) Temperatura oral maior que 37,3◦C. 
d) Secreção vaginal anormal. 
 
29. Em se tratando de incontinência urinária é correto 
afirmar, exceto: 
a) A bexiga é um órgão músculoelástico. 
b) A bexiga é formada por um emaranhado de fibras 

musculares que formam o músculo detrusor. 
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c) Em torno da bexiga temos o que chamamos de 
musculatura estriada. 

d) O controle da micção se dá através de fibras nervosas 
complexas que comunicam o SNC à bexiga e à uretra. 

 
30. Assinale a alternativa correta: 
a) Incontinência urinária: é a perda involuntária de urina, 

demonstrada objetivamente. 
b) Incontinência urinária de esforço genuína é a perda 

involuntária de urina que ocorre quando a pressão 
vesical excede a pressão uretral máxima na presença de 
atividade detrusora. 

c) Incontinência urinária por urgência é a perda involuntária 
de urina dissociada a forte desejo de micção. 

d) Instabilidade vesical é a presença de contrações não 
inibidas do detrusor maiores que 10 cm de H2O, durante 
o enchimento vesical. 

 
31. São indicações do exame de urodinamica, exceto: 
a) Associação de incontinência aos esforços com urgência e 

incontinência por urgência. 
b) Pacientes diabéticos. 
c) Pacientes com doença de Parkinson. 
d) No pós operatório de cirurgia sobre o colo vesical. 
 
32. São fatores de risco para ITU, exceto: 
a) Prolapso genital acentuado. 
b) Diminuição de PH vaginal. 
c) Esclerose múltipla. 
d) Uso de drogas anticolinérgicas. 
 
33. A ITU é produzida por bactérias, assinale a alternativa 
falsa: 
a) Klebsiela 15 %. 
b) Escherichia coli 80%. 
c) Proteus 2%. 
d) Staphylococcus saprophyticus 10%. 
 
34. São terapias para sangramentos disfuncionais, exceto: 
a) Terapia intensa com progesterona-estrogênio durante 

sete dias. 
b) Anticoncepcional oral cíclico de alta posologia por três 

meses. 
c) Se exposta a gravidez manter AO. 
d) Se não exposta, acetato de medroxiprogesterona 10 

mg/dia por 10 dias em cada mês. 
 
35. São sinais clínicos de gravidez e seu respectivo 
epônimo, exceto 
a) Sinal de Osiander: sensação tátil do pulso da artéria 

vaginal. 
b) Sinal de Halban: presença de lanugem junto aos limites 

do couro cabeludo. 
c) Sinal de Jacquemier: identificação do vestíbulo vulvar 

azulado. 
d) Sinal de Hegar: útero aumentado de volume e amolecido 

permite sua preensibilidade ao toque. 
 
36. São causas de oligoidrâmnio, exceto: 
a) Síndrome antifosfolípides. 
b) Hipertensão arterial crônica. 
c) Meningomielocele. 
d) Anomalia genitourinária fetal. 
 
37. Gestante em pré-natal no primeiro trimestre apresenta os 
seguintes exames: assinale a alternativa correta: 
a) Urina tipo I: apresenta traços de proteína, sem sinais 

clínicos de pré eclampsia, solicitar proteinúria de 24 
horas. 

b) Hemograma apresenta hemoglobina > ou = 11 g/dl = 
manter a suplementação de ferro elementar de 80 
mg/dia. 

c) Hemograma apresenta hemoglobina < 11 g/dl e > 8 g /dl = 
prescrever ferro elementar de 120 a 240 mg /dia. 

d) Hemograma apresenta hemoglobina < 11 g/dl e > 8 g /dl = 
prescrever ferro elementar de 240 a 340 mg /dia. 

 
38. Qual das alternativas abaixo não é fator de risco de 
câncer de mama? 
a) Pacientes com parentes de primeiro grau com câncer 

bilateral na pré-menopausa. 
b) Precocidade da primeira gravidez a termo (antes dos 30 

anos). 
c) Ser mulher. 
d) Mulheres com menarca precoce. 
 
39. Assinale a alternativa incorreta de acordo com os 
períodos do trabalho de parto. 
a) 3º período= secundamento, tempo necessário de 30 

minutos. 
b) 1º período = dilatação, duração de 6 a 12 horas. 
c) 4º período= observação, primeira hora é crítica. 
d) 2º período = expulsão, não deve ultrapassar 30 minutos. 
 
40. São fatores de risco para infecção puerperal, exceto? 
a) Trabalho de parto prolongado. 
b) Múltiplos toques. 
c) Rotura de membranas superior a 8 horas. 
d) Traumatismo intraparto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




