
Prefeitura Municipal de Bandeirantes

CONCURSO  PÚBLICO  •  EDITAL 001/2011

•  05 / FEVEREIRO / 2012  •

CARGO:  MÉDICO  GINECOLOGISTA

INSTRUÇÕES
01) O caderno de prova deverá conter: 40 (quarenta) questões objetivas, assim dis-

tribuídas: 10 de Língua Portuguesa, 5 de Matemática, 3 de Informática, 2 de Atualida-
des e 20 de Conhecimentos Específicos.

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de
respostas.

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto,
permitidas perguntas aos fiscais.

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante
sua realização.

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema
de comunicação.

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de
decorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova.

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de transcor-
ridas 2 (duas) horas do início da mesma.

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;

b) assine no local indicado;

c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta
azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera cor-
reta em cada questão;

d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:
• Utilize caneta, ponta média, de tinta azul-escura ou preta, para preencher
os campos solicitados.

• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.

• Preencha assim:  
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LÍNGUA   PORTUGUESA

TEXTO 1 – REFERÊNCIA PARA AS QUESTÕES 01,
02 E 03.

5 razões que fizeram a TAM tropeçar no terceiro
trimestre

São Paulo – A TAM acumulou prejuízo líquido de
619,7 milhões de reais no terceiro trimestre de 2011,
revertendo o lucro de 733 milhões de reais somado
um ano antes. Várias razões levaram a companhia a
registrar resultado negativo no período. Segundo a
TAM, o efeito câmbio, que totalizou despesas de 1,3
bilhão de reais no terceiro trimestre, no entanto, foi
uma das principais. Veja, a seguir, 5 motivos que jus-
tificam o prejuízo da TAM no terceiro trimestre:

1) A apreciação do dólar foi determinante nos
resultados financeiros da TAM. No terceiro
trimestre do ano, as perdas cambiais gera-
ram despesas extras à companhia de 1,3
bilhão de reais, pois impactaram diretamen-
te a dívida que a TAM possui em moeda ame-
ricana. No mesmo período de 2010, a em-
presa havia somado receita de 345,2 milhões
de reais devido à valorização do real.

2) No terceiro trimestre também, a Infraero re-
cebeu da TAM o equivalente a 37 milhões
de reais. O montante refere-se à cobrança
das diferenças do peso máximo de decola-
gem de anos anteriores. Segundo a compa-
nhia, o pagamento é não-recorrente, ou seja,
não deve se repetir nos próximos trimes-
tres.

3) Além do gasto não-recorrente, as despesas
operacionais da TAM também cresceram no
terceiro trimestre. No período, os gastos
atingiram a cifra de 2,7 bilhões de reais, alta
de 22,5% na comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2010. A alta está relacionada ao au-
mento das despesas com pessoal, manuten-
ção, serviço de terceiros, tarifas de pouso e
depreciação.

4) Além do prejuízo líquido, o lucro antes de
juros, impostos, depreciação e amortização
da TAM foi menor no terceiro trimestre, ten-
do impacto direto na margem. No período,
o ebitda  totalizou 739,1 milhões de reais,
queda de 13,1% na comparação com o mes-
mo trimestre do ano anterior. A margem
ebitda caiu 6,9 pontos percentuais, para
22,3%.

5) Os gastos com combustíveis cresceram 34%
no terceiro trimestre, somando mais de 1,1
bilhão de reais. Além do aumento de 21%
do preço médio por litro, a companhia tam-
bém aumentou em quase 10% o volume de
combustível consumido no período, devido
a mais horas voadas.

Adaptado de:    5 razões que fizeram a
TAM  tropeçar  no  terceiro trimestre.  Disponível em:

E- EXAME.COM. - 10/11/2011- Daniela Barbosa.
<http://exame.abril.com.br/negocios/

empresas/noticias/5-razoes-que-fizeram-a-tam-
tropecar-no-terceiro-trimestre>.

Acesso em: 10 nov. 2011.

Questão 01) No texto sobre a TAM, afirma-se que
seus prejuízos no terceiro trimestre de 2011 tive-
ram inúmeros motivos.  Assinale a alternativa em
que todas as opções estão corretas.

1) Questões cambiais (perdas).

2) Aumento do preço do combustível.

3) Pagamento efetuado à Embraer (dívida).

4) Expansão das despesas operacionais.

5) Tarifas mais baixas das concorrentes.

A) 1 e 5

B) 2 e 3

C) 3 e 4

D) 1 e 2

E) 2 e 5

Questão 02) Marque a alternativa que correspon-
de às lacunas.

Não gosto de andar ____ pé,  portanto irei ____
Curitiba de TAM. Como sempre há turbulência, estarei
cara ____ cara com o perigo.  Depois regressarei ____
terra natal.

A) à, a, a, a.

B) a, à, à, a.

C) a, a, à, à.

D) a, a, a, à.

E) à, à, à, à.
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Questão 03) A partir da leitura do Texto 1, publi-
cado pela Revista Exame, é correto inferir que:

A) a TAM saiu prejudicada devido a paralisações dos
seus funcionários devido aos baixos salários.

B) os funcionários da TAM reclamaram, na justiça
trabalhista, pelo excesso de trabalho e horas mal
dormidas.

C) a Infraero indenizou a TAM, que efetuou o repas-
se da indenização a quem de direito.

D) a TAM é a companhia aérea que mais teve preju-
ízo no Brasil em 2011.

E) a TAM sofreu prejuízo enorme, de aproximada-
mente 620 milhões.

TEXTO 2 – REFERÊNCIA PARA AS QUESTÕES 04,
05 E 06.

Poema tirado de uma notícia de jornal
(Manuel Bandeira)

João Gostoso era carregador de feira-livre e mo-
rava no morro da Babilônia num barracão sem núme-
ro

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novem-
bro

Bebeu
Cantou
Dançou
Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e

morreu afogado.

Questão 04) Leia as afirmativas, opte por FALSO e
VERDADEIRO e indique a alternativa correta.

1) O poema acima trata da saga de um herói
anônimo.

2) A palavra dançou pode ter um sentido lite-
ral e também um figurado.

3) João Gostoso era um ser dionisíaco.

4) O poema remete à prosa jornalística.

5) O texto de Bandeira é marcado pela
ambiguidade.

A) V - V - V - V - F.

B) F - V - F - V - F.

C) F - F - V - F - V.

D) F - F - F - F - F.

E) V - V - V - V - V.

Questão 05) Pelo contexto, verifica-se que:

1) O morador era da classe média emergente.

2) O cenário é de contrastes.

3) Pode-se fazer uma associação do local em
que mora João com os jardins suspensos da
Babilônia.

4)  O Bar tem tal nome homenageando as data
em que ele morreu.

5) João estava comemorando.

São afirmativas FALSAS:

A) 1 e 2.

B) 2 e 3.

C) 4 e 5.

D) 2 e 4.

E) 3 e 5.

Questão 06) No texto de Bandeira, qual a classe
gramatical que mais se destaca?

A) Substantivo.

B) Preposição.

C) Pronome.

D) Adjetivo.

E) Verbo.

Questão 07) A limitação de idade para a inscrição
em concurso público evidencia flagrante inconstitu-
cionalidade, pois veicula discriminação abusiva em
virtude da vedação constitucional de diferença de cri-
tério de admissão por motivo de idade, salvo se tal
limitação justificar-se pela natureza das atribuições
do cargo a ser preenchido.

Marque a assertiva correta.

A) Afirma-se que a admissão, por concurso público,
deveria ser revogada, pois fere os estatutos cons-
titucionais.

B) O texto trata da inconstitucionalidade da limita-
ção de idade, para inscrição em qualquer con-
curso público, em qualquer caso.

C) O cargo a ser preenchido não foi levado em con-
sideração quando a lei foi revogada, daí sua in-
constitucionalidade.

D) A lei que trata de concursos públicos e inscrição
para eles deveria ser revogada, visto que fere to-
dos os estatutos constitucionais.

E) No texto, afirma-se que há exceção, em se tra-
tando da limitação de idade, para inscrição em
concurso público.
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Questão 08) Assinale a alternativa em que há
palavra(s) grafada(s) INCORRETAMENTE.

A) Inconçútil, constituição, constituitidor, constitu-
cional.

B) Flagrante, fragrante, fragrância, fragoroso.

C) Discriminação, discreto, discricionário, discrepân-
cia.

D) Ebitda, emitida, emissão, imersão.

E) Admissão, admissional, admitido, demissionário.

Questão 09) Observe as palavras em destaque, na
sequência em que aparecem, e assinale a afirmati-
va correta em relação a elas.

A limitação de idade para a inscrição é inconstitu-
cional, pois a lei é a mesma para todos.

Ele disse que aprovaria, salvo se tal limitação fosse
obrigatória.

A) Sentido explicativo; sentido condicional.

B) Sentido participativo; sentido explicativo.

C) Sentido temporal; sentido afirmativo.

D) Sentido condicionante; sentido participativo.

E) Sentido proporcional; sentido aditivo.

Questão 10) Marque a alternativa correta.

1) Doa-se livros para o concurso.

2) Faz dez anos que ele elabora provas para
concursos.

3) Os Estados Unidos é um país constituciona-
lista.

4) 1% dos candidatos não aprovaram as regras
do concurso.

5) Eu, tu e ele participaremos do movimento
contra a discriminação.

A) Apenas 1 e 2 estão corretas.

B) Apenas 3 e 4 estão corretas.

C) Apenas 2 e 5 estão corretas.

D) Apenas 3 e 5 estão corretas.

E) Apenas 1 e 4 estão corretas.

MATEMÁTICA

Questão 11) Uma quantia de R$ 3000,00 foi divi-
dida em duas partes de modo que a primeira apli-
cada a juros simples, a uma taxa de 4% ao mês,
durante seis meses, rendeu o mesmo juro que a
segunda aplicação a 2% ao mês, durante 8 meses.
O valor de cada aplicação é:

A) R$ 1500,00 e R$ 1500,00

B) R$ 1200,00 e R$ 1800,00

C) R$ 1250,00 e R$ 1750,00

D) R$ 1300,00 e R$ 1700,00

E) R$ 1400,00 e R$ 1600,00

Questão 12) Quantos são os anagramas da pala-
vra BRASIL, começando por B e terminando por L?

A) 20

B) 21

C) 22

D) 24

E) 720

Questão 13) Duas esferas tangentes exteriormen-
te e tangentes a um plano  α  nos pontos A e B
têm raios iguais a 9cm e 4 cm. A distância entre os
pontos A e B é :

A) 9 cm

B) 10 cm

C) 12 cm

D) 13 cm

E) 15 cm
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Questão 14) A embalagem de um vidro de perfu-
me é igual a uma pirâmide de base hexagonal de
aresta igual a 4cm e de altura 10cm. Para colocar
este perfume, construiu-se uma caixa de papelão
na forma de um prisma hexagonal regular de ares-
ta da base igual a 6cm e de altura 15cm. Aproxi-
madamente, o volume de espaço vazio que fica
nesta caixa quando o perfume está dentro dela,
em cm3, é:

A) 1785

B) 1377

C) 969

D) 518

E) 408

Questão 15) Os lados consecutivos de um
paralelogramo ABCD medem 8 m e 12 m e formam
um ângulo de 60º. A menor diagonal, em metros,
é:

A)

B)

C)

D)

E)

INFORMÁTICA

Questão 16) Um computador (ou sistema compu-
tacional) é dito seguro se este atende a três requi-
sitos básicos relacionados aos recursos que o com-
põem:

A) confidencialidade, integridade e disponibilidade.

B) acesso autorizado, integração e disponibilidade.

C) confidência, integração e disponibilidade.

D) acesso autorizado, integridade e uniformidade.

E) confidência, integridade e uniformidade.

Questão 17) Quando um mesmo email é enviado
para vários destinatários, sendo que para um de-
les com cópia oculta, o que acontece?

A) O email fica invisível na caixa postal do destina-
tário da cópia oculta e só ele pode lê-lo.

B) O destinatário do email com cópia oculta não
pode vê-lo.

C) Uma cópia do email fica oculta na caixa postal
do emitente.

D) Os demais destinatários do email não devem
fornecê-lo ao destinatário da cópia oculta.

E) Os demais destinatários do email não sabem que
uma cópia oculta foi enviada.

Questão 18) Para acessar a internet através de
uma rede sem fio, um computador deve possuir:

A) várias portas USB ativas e configuradas.

B) interface wireless ativa e configurada.

C) interfaces wireless e bluetooth e uma porta
fireware, todas ativas e configuradas.

D) uma porta fireware ativa e configurada.

E) interface wireless e uma conexão RJ45, ambas
ativas e configuradas.
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CONHECIMENT OS
ESPECÍFICOS

Questão 21) Na fisiopatologia da síndrome dos
ovários policísticos, a diminuição globulina liga-
da ao hormônio sexual (SHBG) causa:

A) aumento da testosterona livre.

B) diminuição do LH.

C) diminuição da progesterona.

D) diminuição do estradiol livre.

E) aumento da insulina.

Questão 22) O procedimento indispensável para
o estadiamento do carcinoma endometrial é o(a):

A) histeroscopia.

B) papanicolau.

C) histerossalpincografia.

D) curetagem uterina fracionada.

E) laparotomia ginecológica.

Questão 23) Na mulher pós-menopausa com dimi-
nuição de libido, na terapêutica da reposição hor-
monal (TRH), deve-se incluir, para melhora do qua-
dro, um derivado:

A) 18-nor.

B) 19-nor

C) 20-nor

D) 21-nor.

E) 22-nor.

Questão 24) A hemorragia uterina disfuncional
pode ser causada por:

A) mioma submucoso.

B) mioma intramural.

C) pólipo endocervical.

D) tumor das células da granulosa.

E) nenhuma das anteriores

ATUALIDADES

Questão 19) Em outubro de 2011, foi aprovado no
senado o substitutivo do senador Vital do Rêgo
que institui novos critérios para a divisão dos re-
cursos provenientes da exploração de petróleo. O
projeto divide os royalties do petróleo por todas
as unidades da Federação, e não somente para os
estados e municípios produtores de petróleo. Com
relação à exploração de petróleo do pré-sal, assi-
nale a alternativa que faz referência apenas aos
estados produtores.

A) São Paulo e Rio de Janeiro.

B) Bahia e São Paulo.

C) Rio de Janeiro e Espírito Santo.

D) São Paulo e Espírito Santo.

E) Paraná e Bahia.

Questão 20) Sobre a ocupação feita por alunos em
prédios da USP, em novembro de 2011, coloque (V)
para verdadeiro e (F) para falso e em seguida assi-
nale a alternativa que corresponde à sequência
correta.

(    ) A apreensão, pela PM, de três estudantes
que portavam maconha dentro da Cidade
Universitária da USP, em outubro do ano
passado, foi o estopim para denunciar o que,
segundo os manifestantes, representa a
truculência da Polícia Militar no câmpus.

(    ) Os manifestantes querem a renovação do
convênio firmado entre a USP e a Polícia
Militar para fazer a segurança na Cidade
Universitária.

(    ) O uso de drogas dentro da Cidade Universi-
tária da USP, na Zona Oeste de São Paulo,
faz parte dos pedidos dos manifestantes.

(    ) Faz parte dos pedidos dos manifestantes a
retirada de processos administrativos e cri-
minais movidos contra alunos e funcioná-
rios pela USP.

A) V, F, V, V.

B) V, V, V, F.

C) F, F, F, V.

D) V, F, F, V.

E) F, V, V, V.
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Questão 25) Na síndrome dos ovários policísticos
podemos encontrar a seguinte alteração neuroen-
dócrina:

I) aumento tónico de LH.

II) hiperprolactinemia.

III) resistência insulínica.

IV) hiperinsulinismo.

Assinale a alternativa correta.

A) Apenas I e II estão corretas

B) Apenas II e III estão corretas.

C) Apenas I, II e IV estão corretas.

D) Apenas III e IV estão corretas.

E) Todas estão corretas.

Questão 26) A massa hialinizada decorrente da
involução do corpo amarelo (corpo lúteo) é deno-
minada:

A) corpo albicante.

B) folículo de De Graaf.

C) folículos de atrésicos.

D) camada da granulosa.

E) cisto funcional.

Questão 27) A tricomoníase vaginal é facilmente
diagnosticada por:

A) colposcopia.

B) exame direto a fresco.

C) bacteroscopia.

D) cultura de secreção vaginal.

E) colpocitologia oncótica.

Questão 28) As drogas de escolhas indicadas para
o tratamento da vaginose são:

A) metronidazol e doxilina.

B) cefalosporina e tetraciclina.

C) metronidazol e clindamicina.

D) clindamicina e oxitetraciclina.

E) metronidazol e anfotericina.

Questão 29) A infecção gonocócia pode produzir
na mulher uma cervicite que, na fase aguda, tem
como melhor diagnóstico o exame de:

A) bacterisoscopia corada pelo Gram.

B) biópsia dirigida pela colposcopia.

C) cultura no meio de Silver.

D) colpocitologia tríplice.

E) raspado endocervical.

Questão 30) Na cervicite aguda, a melhor condu-
ta terapêutica é a:

A) diatermocauterização.

B) criocuterização.

C) antibioticoterapia.

D) colposcopia e biópsia.

E) cauterização química.

Questão 31) Na presença de uma adenite ingui-
nal crônica que evolui para úlcera, fístulas e este-
nose retal, a doença a ser pesquisada é o(a):

A) donovanose.

B) sífilis.

C) SIDA.

D) cancro mole.

E) linfogranuloma venéreo.

Questão 32)  A tríade constituída por elefantíase
vulvar, fístulas dos gânglios inguinais da fáscia peri
retal e periproctite caracteriza a síndrome de
Jersild. A doença sexualmente transmissível em
que esta síndrome está presente denomina-se:

A) cancro mole.

B) granuloma inguinal.

C) condiloma acuminado.

D) linfogranuloma venéreo.

E) sífilis.

Questão 33) Em uma mulher jovem com FSH séri-
co elevado e amenorreia secundária, o diagnósti-
co mais provável é:

A) agenesia de ovários.

B) menopausa precoce.

C) ovário policístico.

D) craniofaringioma.

E) síndrome de Sheehan.



MÉDICO GINECOLOGISTA  -  9

Questão 34) Uma mulher com amenorreia secun-
dária que não apresenta sangramento após estí-
mulo com progesterona e estrógenos + progeste-
rona, provavelmente, tem:

A) menopausa precoce.

B) ovários policísticos.

C) destruição de endométrio.

D) tumor hipofisário.

E) tumor hipotalâmico.

Questão 35) Na produção hormonal da mulher
pós-menopausa, o marcador mais sensível da com-
petência folicular ovariana é o(a):

A) LH.

B) FSH.

C) inibina.

D) androstenediona.

E) estradiol.

Questão 36) Tem sido associada à infertilidade
“silenciosa”, devido à obstrução tubária.

A) Neisseria gonorrhoeae.

B) Tuberculose tubária.

C) Chlamydia trachomatis.

D) Actinomyces israelii.

E) Sífilis.

Questão 37) Sobre a endometriose, pode-se afir-
mar que:

A) pode coexistir com anovulia.

B) é causa de amenorreia secundária.

C) é ginecopatia comum na perimenopausa.

D) é frequentemente associada ao prolapso uterino.

E) seu crescimento decorre da ação da progestero-
na.

Questão 38) Em relação à miomatose uterina, in-
dique a alternativa INCORRETA.

A) É mais comum na raça negra do que na branca.

B) Acomete aproximadamente 20% das mulheres
com mais de 35 (trinta e cinco) anos de idade.

C) Os miomas podem aumentar de tamanho durante
a gravidez.

D) Os análogos dos hormônios liberadores de
gonadotrofinas não têm nenhum efeito sobre os
miomas.

E) Na grande maioria das vezes, não é necessário
tratamento cirúrgico.

Questão 39) Segundo o Novo Código de Ética Mé-
dica, em caso de ausência de médico plantonista
por justo impedimento, quem deve providenciar
o médico substituto?

A) O médico escalado inicialmente para o plantão
em questão.

B) O plantonista anterior que aguardava a chegada
do médico ausente.

C) A responsabilidade é dividida entre todos os plan-
tonistas.

D) A direção técnica do estabelecimento de saúde.

E) O médico escalado para o plantão seguinte.

Questão 40) Segundo o Novo Código de Ética Mé-
dica, a procriação medicamente assistida com a
finalidade de escolha de sexo:

A) pode ocorrer segundo a vontade dos genitores.

B) é aceita para criar embriões que possam auxiliar
em terapia celular.

C) pode ser feita em caso de doenças ligadas ao sexo.

D) pode ser feita em pacientes que desejam embri-
ões supranumerários.

E) não deve ser realizada.
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