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Cargo: Obstetra/ Ginecologista 
 
Língua Portuguesa  
 
Leia o texto abaixo e responda o que se pede.  
 

A evolução dos fundamentos ao longo de 1999 não 
ratificou as expectativas 
pessimistas formuladas ao início do ano, quando o impacto da 
crise financeira internacional sobre a economia brasileira 
determinou a reordenação dos principais condicionantes 
internos, com o objetivo de possibilitar que a condução da 
política econômica preservasse a estabilidade econômica e as 
condições necessárias ao processo de crescimento sustentado.  
(Relatório Anual do Banco Central do Brasil – 1999, vol. 35 p.9, 
com adaptações)  
 
01. Quanto à coesão e coerência, a alternativa que completa 
corretamente o texto dando-lhe continuidade, é:  
a) Assim deve-se assinalar a introdução de alterações 

significativas institucionais que, no paralelismo entre políticas 
cambiais e políticas monetárias no ajuste efetivo da 
promoção de contas públicas refere-se ao desempenho do 
governo.  

b) Dessa maneira, assinale-se que a introdução de alterações 
institucionais significativas, paralelamente à continuidade do 
esforço governamental na promoção de eficaz ajuste das 
contas públicas, no que se refere à política cambial e 
monetária.  

c) Nesse contexto, a introdução de alterações institucionais 
relevantes marcam, no que se refere à política cambial e à 
política monetária, de forma paralela à continuação no 
empenho governamental na realização de efetivo ajuste de 
contas públicas.  

d) Nesse contexto, assinale-se a introdução de alterações 
institucionais significativas, no que se refere às políticas 
cambial e monetária, paralelamente à continuidade do 
empenho governamental na promoção de efetivo ajuste das 
contas públicas.  

 
02. A palavra ratificou,em “A evolução dos fundamentos ao longo 
do ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas 
formuladas no início do ano, (...)” tem o significado de:  
a) Confirmou  
b) Corrigiu  
c) Alterou  
d) Reuniu  
 
03. Retificar e ratificar são palavras com grafias semelhantes, 
porém de significados diferentes. Palavras como retificar e 
ratificar são conhecidas pelo nome de:  
a) Sinônimos  
b) Homônimos homógrafos  
c) Parônimos  
d) Homônimos homófonos  
 
04. Por crescimento sustentado entende-se:  
a) O aumento da população  
b) A deflagração da crise financeira  
c) O aumento da capacidade produtiva  
d) A condução da política econômica  
 
05. Assinale a opção que apresente pontuação incorreta.  
a) No entanto, a piora acentuada das cenários econômico e 

político internos desde a última análise – com o surgimento 
de novos fatores de incerteza – tende a reduzir a taxa de 
crescimento do PIB em 2001.  

b) O setor de serviços – que representa aproximadamente 60% 
do PIB – registrou crescimento de 2,76% em relação ao 
mesmo período, do ano passado.  

c) O ritmo de atividade econômica permaneceu robusto ao longo 
do primeiro trimestre de 2001 – período no qual a economia 

brasileira cresceu 4,13% em relação ao mesmo período do 
ano passado.  

d) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – 
também divulgou nova estimativa para o PIB de 2000, com o 
crescimento de 4,46%, revisando para cima a estimativa 
anterior de 4,20%.  

 
(Trechos adaptados do Relatório de Inflação – Banco Central do 
Brasil, junho de 2001 – volume 3, nº2, p. 7)  
 
06. Assinale a alternativa em que a palavra grifada tem a mesma 
classe gramatical da palavra “trabalho” na frase “Um grupo de 
trabalho...”:  
a) “No campo da Fazenda de Belém, boa parte do óleo...”  
b) “Os resultados das inovações foram praticamente...”  
c) “Porém, não é qualquer água que é usada...”  
d) “Atualmente, um dos geradores de vapor...”  
 
07. Na questão anterior, a palavra “trabalho” contida em “Um 
grupo de trabalho...”, pertence à classe gramatical:  
a) Dos substantivos  
b) Dos adjetivos  
c) Dos advérbios  
d) Dos verbos  
 
08. A expressão “Um grupo de trabalho...” pode ser substituída, 
sem que com isso haja prejuízo de sua compreensão ou 
modificação no seu significado, por:  
a) Um grupo trabalhador  
b) Um trabalho de grupo  
c) Um trabalho grupal  
d) Um grupo de trabalhadores  
 
09. Ao escrevermos “A evolução dos fundamentos ao longo do 
ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas 
formuladas no início daquele ano (...)”, com o verbo grifado no 
Presente do Indicativo, teremos:  
a) Não ratifica  
b) Não ratifique  
c) Não ratificando  
d) Não se ratifique  
 
10. A concordância foi aplicada corretamente na alternativa:  
a) Há na mesa relógio e melancia saborosos.  
b) Há na mesa relógio e melancia saborosas.  
c) Há na mesa relógio e melancia saboroso.  
d) Há na mesa relógio e melancia saborosa.  
 
11. Assinale a única alternativa em que nenhuma palavra é 
acentuada graficamente:  
a) Lapis, canoa, abacaxi, jovens  
b) Traiu, legua, assim, tenis  
c) Flores, ruim, sozinho, voo  
d) Orquídea, grau, açucar virus  
 
12. Assinale a alternativa cujo termo sublinhado é um pronome 
pessoal oblíquo.  
a) “A sua grave beleza ofuscava a todos”.  
b) “Nem a morte lhe emprestava uma fisionomia sem expressão”.  
c) “Com seus sonhos de menina ela passou sorrindo pela vida”.  
d) “Meus eram todos os pensamentos inconfessáveis”.  
 
13. Assinale o item cuja frase se apresenta regida da forma mais 
adequada, considerando-se clareza, precisão, harmonia e 
correção.  
a) Há três exposições que vale a pena ver no museu de Nova 

Iorque. Uma delas homenageia os paraquedistas.  
b) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova 

Iorque. Uma delas homenageia os para-quedistas.  
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c) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova 
Iorque. Uma delas homenageia os pára-quedistas.  

d) Há três exposições que vale a pena ver em Nova Iorque. Uma 
delas homenageia os para-quedistas.  

 
Para responder a questão 14, leia o texto a seguir:  
 

“O tumulto começou quando os manifestantes jogaram 
bombas na direção do portão principal. Os policiais tentaram 
conter a multidão e foi preciso agir com energia. Quando 
explodiu uma bomba perto da viatura, o Capitão Padilha pediu 
reforço, porém a situação já estava fora de controle”.  

(Caros Amigos, junho / 2006)  
 
14. Os pronomes que substituem corretamente as palavras 
grifadas são, respectivamente:  
a) As – la – a – lo  
b) Nas – la – ela – o  
c) Nas – ela – a – lo  
d) As – ela – ela – o  
 
15. Empregue as formas verbais indicadas no parênteses, 
fazendo a necessária concordância com o sujeito.  
I) Eu a __________ desagradável. (supor – pretérito perfeito do 
indicativo)  
II) Outro tanto não __________ as pessoas presentes. (dizer – 
pretérito perfeito do indicativo)  
III) Vós o __________. (pedir – futuro do pretérito do indicativo)  
IV) Do lado direito __________ bancos. (haver – pretérito 
imperfeito do indicativo)  
A sequência correta é:  
a) Supus, disseram, pedireis, havia  
b) Supunha, diziam, pedis, haviam  
c) Supus, diriam, pediste, haveria  
d) Supunha, dirão, pedistes, haveriam  
 
16. Assinale a alternativa na qual todas as palavras encontram-
se corretamente grafadas:  
a) Altesa, obsessão, cidra, seara  
b) Buginganga, regurgitar, tigela, farinje  
c) Herege, cambaxirra, enchotar, xará  
d) Frenesi, execrar, granizo, carcaça  
 
Conhecimentos Específicos  

 
17. Sobre o beta-HCG é correto afirmar, exceto: 
a) A doença trofoblástica gestacional tipicamente apresenta 

níveis elevados deste hormônio. 
b) Quando sua elevação for inferior a 50% atesta-se que a 

gravidez é viável. 
c) Os níveis de HCG tipicamente se elevam pelo menos 66% a 

cada 48 horas. 
d) A vitalidade ovular pode ser avaliada pela dosagem seriada 

deste hormônio. 
 

18. É correto afirmar sobre o processo de abortamento: 
a) O USG no aborto em evolução evidencia um saco gestacional 

em processo de expulsão. 
b) No abortamento completo, os achados sugestivos 

correspondem a presença de endométrio espessado e 
irregular, ecos amorfos sugestivos de restos ovulares, ou 
mesmo liquido na cavidade endometrial. 

c) Na ameaça de aborto o colo uterino encontra-se aberto. 
d) O toque vaginal e o exame especular não definem o 

diagnóstico, mesmo se houver percepção ou visualização de 
partes fetais. 

 
19. A respeito do uso da imunoglobulina anti-D, responda a 
alternativa incorreta: 
a) Deve ser aplicada a todas as puérperas Rh negativo de recém 

nascidos Rh positivo.  

b) Pode ser dispensada naquelas cujos recém nascidos são Rh 
negativos. 

c) Só devem receber a imunoglobulina, as pacientes que 
apresentam Coombs indireto negativo. 

d) A meia-vida da imunoglobulina é de cerca de 24 dias. 
 

20. Assinale a alternativa falsa sobre a mola completa: 
a) O risco de desenvolvimento de tumores trofoblásticos a partir 

de uma mola completa é de aproximadamente 20%, segundo 
o Williams Obstetrics. 

b) Sempre é diplóide e todos os cromossomos são de origem 
androgenática, podendo ser homozigótica ou heterozigótica. 

c) Caracteriza-se pela eliminação de grandes vesículas e pela 
ausência de feto e/ou âmnio. 

d) Em 90% dos casos o cariótipo é 46XY ou 46XX, mola 
dispérmica, a partir da fertilização de um óvulo por dois 
espermatozóides 23X e 23Y. 

 
21. Sobre o uso do metotrexato na prenhez ectópiva, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) As gestações ectópicas integras, com idade gestacional 

inferior a dez semanas, com saco gestacional inferior a 3-4 
cm e com feto morto pode ser tratada com metotrexate por 
via intramuscular. 

b) Pode ser usada múltiplas doses de metotrexato IM 1mg/Kg em 
dias intercalados. 

c) Pode ser utilizada a injeção intratubária guiada por ultra-
sonografia. 

d) O seu uso intramuscular pode ser utilizado em dose única de 
50mg/m2 e repetido semanalmente em caso de necessidade. 

 
22. Marque a alternativa correta: 
1- O Doppler e espectrofotometria são exames utilizados para 
avaliar a presença de anemia fetal na DHPN em gestantes 
sensibilizadas. 
2- A USG pode evidenciar alterações fetais decorrentes de 
anemia. 
3- A cordocentese não pode confirmar a tipagem sanguínea fetal. 
4- O Coombs direto pode pesquisar a anemia fetal e permitir a 
hemotransfusão fetal em casos de anemia severa. 
a) Somente 1, 2, e 3 estão corretas. 
b) Somente 1, 3 e 4 estão corretas. 
c) Somente 1, 2 e 4 estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 

 
23. Em relação ao acretismo placentário assinale a alternativa 
correta: 
a) A placenta percreta apresenta o melhor prognóstico, já que 

não acomete a serosa. 
b) A placenta acreta encontra-se aderida à decídua esponjosa. 
c) A placenta increta é a que oferece maior risco a mãe do que a 

placenta percreta. 
d) Em uma implantação normal toda a placenta encontra-se 

aderida a decídua esponjosa. 
 

24. Sobre o tumor trofoblastico de sitio placentário, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) Esta variedade de NTG é bastante agressiva, com boa 

resposta a quimioterapia isolada. 
b) Esta neoplasia pode ser benigna ou exibir alto grau de 

malignidade. 
c) Cresce no local de implantação placentária seguindo uma 

gravidez normal ou um aborto. 
d) É composto principalmente por células intermediárias do 

citotrofoblasto. 
 

25. No Descolamento Prematuro da Placenta é correto afirmar: 
a) O sofrimento fetal é geralmente leve e tardio e se traduz 

habitualmente por aumento do BCF. 
b) O quadro típico se traduz por uma diminuição do tônus 

uterino. 
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c) A oligodramnia faz parte da apresentação clássica do DPP ou 
da sua etiopatogenia. 

d) Cerca de metade dos casos graves de DPP encontra-se 
relacionado à pré-eclampsia ou à doença hipertensiva 
crônica. 

 
26. Durante o trabalho de parto algumas complicações podem 
acontecer, sobre este tema assinale a alternativa incorreta: 
a) Os vasos de inserção velamentosa transitam no segmento 

inferior e podem sofrer ruptura durante a amniorrexe ou após 
amniotomia. 

b) Na placenta prévia a amniotomia há um aumento do 
sangramento devido a compressão da apresentação sobre a 
placenta. 

c) A rotura do seio marginal consiste em um quadro clinico de 
sangramento vivo indolor, sem outros sintomas, com placenta 
normoposicionada. 

d) A rotura de vasa previa classicamente está associada a 
sangramento volumoso no momento da amniorrexe. 

 
27. Assinale a alternativa correta sobre a incompetência istmo-
cervical: 
a) São contra-indicações a circlagem uterina: infecção ovular, 

óbito fetal, malformações incompatíveis com a vida e bolsa 
protusa. 

b) Pode ser realizada após a deflagração do trabalho de parto. 
c) Seu tratamento consiste na circlagem cervical 

preferencialmente entre a décima sexta e vigésima semanas 
de gestação. 

d) É causa infreqüente de aborto habitual.  
 

28. Analise as questões abaixo: 
1- A terapia medicamentosa da endometriose pode ser realizada 
com análogos de GnRH, danazol, gestrinona, 
progestágenos,citrato de clomifeno e anticoncepcionais orais 
combinados. 
2- O objetivo da terapia da endometriose é inibir a secreção 
hormonal ovariana e induzir atrofia do tecido endometriótico. 
3- O citrato de clomifeno não tem lugar na terapia da 
endometriose. 
4- O citrato de clomifeno é uma droga com atividade antagonista 
estrogênica que age no hipotálamo ligando-se aos receptores de 
estrogênio. 
a) 1, 2,3 e 4 estão corretas. 
b) 1, 2 e 4 estão corretas. 
c) 2, 3 e 4 estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 

 
29. Sobre a síndrome de hiperestimulação ovariana, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) É uma complicação médica completamente iatrogênica e 

exclusiva do tratamento da infertilidade. 
b) A doença grave é diagnosticada quando há sinais clínicos de 

ascite volumosa, hidrotórax, dispnéia, hemoconcentração, 
SARA, entre outros. 

c) A insuficiência luteínica está envolvida na patogenia da 
doença. 

d) Embora sua fisiopatogenia não seja bem compreendida, os 
sinais e sintomas da doença podem ser atribuídos ao 
aumento local e sistêmico da permeabilidade vascular. 

 
30. Sobre a propedêutica básica do casal infértil responda: 
a) O teste pós-coito está em desuso, e não faz parte da rotina 

básica. 
b) A histerossalpingografia é o exame final para avaliação da 

perviedade tubária. 
c) A dosagem hormonal mais completa inclui FSH, estradiol, T4 

livre, TSH, e prolactina do décimo ao vigésimo dia do ciclo, 
acrescida da dosagem de progesterona na primeira fase do 
ciclo. 

d) O espermograma é exame fundamental, mas não precisa ser 
solicitado quando o parceiro já teve filhos anteriormente. 

31. Diante de uma paciente que apresenta sangramento uterino 
disfuncional, podemos dizer que: 
a) O sangramento na Peri ou pós menopausa deve ser sempre 

valorizado e impõe investigação apropriada, mesmo que seja 
pouco expressivo ou transitório. 

b) A causa mais provável de SUA na pós menopausa, sem uso 
de TH, é o câncer de endométrio. 

c) A curetagem é considerada padrão-ouro para investigação 
endometrial, pois proporciona uma biópsia dirigida. 

d) A maioria dos estudos admite que o sangramento pós 
menopausa em endométrio com espessura igual ou menor 
que 4mm seja compatível com carcinoma de endométrio. 

 
32. São fatores de risco para endometriose, exceto: 
a) Nuliparidade,gestação tardia,baixos índices de massa 

corporal. 
b) Raça asiática, menarca precoce, malformações uterinas. 
c) Raça branca, historia familiar materna, ciclos menstruais 

curtos. 
d) Consumo exagerado de café e álcool,estenoses cervicais, 

raça negra. 
 

33. Assinale a alternativa correta: 
a) Os leiomiomas pediculados são um tipo comum de mioma que 

podem se originar de miomas intramurais. 
b) Os miomas paridos correspondem ao crescimento exagerado 

do pedículo dos subserosos, que culmina com a 
exteriorização pelo colo uterino. 

c) Os leiomiomas intraligamentares crescem entre os folhetos do 
ligamento útero-sacro . 

d) Os miomas parasitos podem se originar a partir do contato dos 
miomas pediculados subserosos com o epíplon, no caso da 
existência de suprimento sanguíneo. 

 
34. Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta: 
1-o pólipo endometrial é o segundo tumor benigno mais 
freqüente do útero. 
2-normalmente ocorre entre 29-59 anos de idade, com maior 
incidência após os 50 anos. 
3-o diagnostico dos pólipos endometriais é realizado por meio de 
exames complementares. 
4-o pólipo cervical possui origem na mucosa endocervical e 
contém glândulas e estroma hiperplasiados. 
a) Há apenas uma alternativa correta. 
b) Existem três alternativas corretas. 
c) Existem duas alternativas falsas. 
d) Todas estão corretas. 

 
35. Na pós menopausa o estrogênio produzido pelo organismo 
provem principalmente: 
a) Córtex adrenal. 
b) Pele e músculos. 
c) Folículo ovariano. 
d) Tecido adiposo. 

 
36. São medicamentos usados na incontinência urinaria por 
aumentarem a contração da musculatura lisa da uretra: 
a) Beta-bloqueadora. 
b) Alfa-adrenérgica. 
c) Beta-adrenérgica. 
d) Alfa-bloqueadora. 

 
37. São características da síndrome do ovário policístico: 
a) Os níveis de prolactina encontram-se muito elevado em 

aproximadamente 70% dos pacientes. 
b) Quanto mais elevado os níveis de testosterona menos 

hisurtismo é constatado clinicamente. 
c) Ao níveis de S-DHEA pode estar elevada, mas tipicamente 

não está. 
d) Anovulação é rara. 
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38. Assinale a causa de hipogonadismo hipergonadotrófico: 
a) DIU de progesterona. 
b) DIU de cobre. 
c) Síndrome de Kallman. 
d) Síndrome de Turner. 

 
39. São efeitos do ACO que contem como progestágeno o 
acetato de ciproterona, exceto: 
a) Melhora da acne. 
b) Aumento de gonadotrofinas. 
c) Aumento de SHBG. 
d) Regularização do ciclo menstrual. 

 
40. São pré-requisitos para que uma paciente seja submetida a 
um método contraceptivo definitivo: 
a) Ter pelo menos dois filhos vivos, risco de vida da paciente ou 

de futuro concepto. 
b) Idade superior a 26 anos, apresentar prazo mínimo de 50 dias 

entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico. 
c) Capacidade civil plena, comparecimento a um serviço de 

apoio psiquiátrico durante todo o procedimento de 
contracepção. 

d) Todas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




