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Cargo: Médico Ginecologista/Obstetra 
 
Língua Portuguesa 
 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 à 05: 
 
O sertanejo (III) – Os sertões 
 

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo 
exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral.  

A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela 
o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempeno, a 
estrutura corretíssima das organizações atléticas. 

É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, 
reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem 
firmeza, sem aprumo, quase gingante e sinuoso, aparenta a 
translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura 
normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá 
um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, 
recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que 
encontra; a cavalo, se sofreia o animal para trocar duas palavras 
com um conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando 
sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, 
não traça trajetória retilínea e firme. Avança celeremente, num 
bambolear característico, de que parecem ser o traço geométrico 
os meandros das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca pelo 
motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o isqueiro, ou 
travar ligeira conversa com um amigo, cai logo — cai é o termo — 
de cócoras, atravessando largo tempo numa posição de equilíbrio 
instável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos 
grandes dos pés, sentado sobre os calcanhares, com uma 
simplicidade a um tempo ridícula e adorável. 

É o homem permanentemente fatigado. 
Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, em 

tudo: na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar 
desaprumado, na cadência langorosa das modinhas, na tendência 
constante à imobilidade e à quietude. 

Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Nada é 
mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. 
Naquela organização combalida operam-se, em segundos, 
transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer 
incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. O 
homem transfigura-se. Empertiga-se, estadeando novos relevos, 
novas linhas na estatura e no gesto; e a cabeça firma-se-lhe, alta, 
sobre os ombros possantes aclarada pelo olhar desassombrado e 
forte; e corrigem-se-lhe, prestes, numa descarga nervosa 
instantânea, todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos; 
e da figura vulgar do tabaréu canhestro reponta, inesperadamente, 
o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num 
desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias. 
Euclides da Cunha 
 
01. Assinale a alternativa correta que indica uma contradição à 

expressão inicial do autor “O sertanejo é, antes de tudo, um forte.”: 
a) Indica uma pessoa acomodada, reafirmando a expressão inicial 

do autor. 
b) Indica uma pessoa trabalhadora, afirmando a expressão inicial 

do autor. 
c) Indica uma pessoa preguiçosa, contrariando a ideia de que ele é 

um forte. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
02. Identifique a alternativa correta quanto a situação em que a 

força do sertanejo se revela:  
a) Quando precisa, embora raramente aconteça. 
b) Quando aparece um incidente que exigisse dele algum tipo de 

reação e mudança de gestos, tornando-se um gigante ágil e 
determinado na realização de seus intentos. 

c) A força do sertanejo nunca se revela, tamanha a preguiça do 

sertanejo.   
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
03. Assinale a alternativa correta quanto as expressões utilizadas 

pelo autor para comparar o sertanejo a Hércules:                                                                                                                                                                                                                                                                                           

a) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto dominador 

de um titã. 
b) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto submisso.  
c) Ombros possantes, olhar assombrado, aspecto dominador de 

um titã. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
04. Identifique a alternativa correta quanto as expressões utilizadas 

pelo autor para comparar o sertanejo a Quasímodo: 
a) Desgracioso, desengonçado, reto, andar sem firmeza. 
b) Desgracioso, desengonçado, torto, andar com firmeza. 
c) Desgracioso, desengonçado, torto, andar sem firmeza. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
05. Assinale a alternativa correta quanto ao tipo de preconceito 

que pode ser percebido no discurso do autor: 
a) Preconceitos relacionados ao aspecto social. 
b) Preconceitos relacionados ao aspecto físico. 
c) Preconceitos relacionados ao aspecto intelectual. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
06. Identifique a alternativa correta em que todas as palavras são 

formadas por derivação parassintética: 
a) Emudecer; subterrâneo; empalidecer; envergonhar. 
b) Alistar; dentista; jogador; refresco. 
c) Realizar; esfarelar; incapaz; felizmente. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
07. Assinale a alternativa correta em que todas as palavras são 

formadas de composição por justaposição:  
a) Vaivém, pernalta; cor-de-rosa; televisão. 
b) Planalto; vaivém, embora; girassol. 
c) Micróbio; sempre-viva; vaivém; passatempo. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
08. Identifique a alternativa correta quanto a Oração Subordinada 

Adverbial Temporal: 
a) Quanto maior for a altura, maior será o tombo. 
b) “Nem bem sentou-se no banco, o moço ergueu-se rápido.” (J. 

Fonseca Fernandes). 
c) “Fiz-lhe sinal que se calasse.” (Machado de Assis). 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
09. Assinale a alternativa correta quanto a Oração Coordenada 

Sindética Adversativa: 
a) Tens razão, contudo não te exaltes. 
b) A doença vem a cavalo e volta a pé. 
c) Venha agora ou perderá a vez. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
10. Identifique a alternativa correta quanto a concordância verbal: 
a) Um bloco de foliões animavam o centro da cidade. 
b) O exército dos aliados desembarcaram na Itália. 
c) A multidão vociferava ameaças. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
11. Assinale a alternativa correta quanto a regência do verbo 

agradar: 
a) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários 

sentiam prazer em agradar-lhe. 
b) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários 

sentiam prazer em agradá-lo. 
c) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários 

sentiam prazer em agradar. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
12. Assinale a alternativa correta quanto a regência nominal da 

palavra amor: 
a) Maria morria de amor pelo Xavier. 
b) Maria morria de amar pelo Xavier. 
c) Maria morria de amores pelo Xavier. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
13. Identifique a alternativa correta quanto ao emprego adequado 

da vírgula:  
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a) O dinheiro, Jaime o trazia escondido nas mangas do paletó. 
b) O dinheiro Jaime o trazia, escondido nas mangas do paletó. 
c) O dinheiro Jaime o trazia escondido, nas mangas do paletó. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 14 à 16. 
 
Ai, dona fea! Fostes-vos queixar  
porque vos nunca louv’en em meu trobar  
mais ora quero fazer un cantar  
en que vos loarei toda via;  
e vedes como vos quero loar:  
dona fea, velha e sandia!  
 
Dona fea, se Deus mi pardon,  
pois avedes (a) tan gran coraçon  
que vos eu loe, en esta razon  
vos quero já loar toda via;  
e vedes qual será a loaçon:  
dona fea, velha e sandia!  
 
Dona fea, nunca vos eu loei  
en meu trobar, pero muito trobei;  
mais ora já un bon cantar farei,  
en que vos loarei toda via;  
e direi-vos como vos loarei:  
dona fea, velha e sandia! 

Joan Garcia de Guilhade 
 
14. Assinale a alternativa correta quanto ao modo com o qual o eu 

lírico se refere a mulher para quem canta: 
a) Como vos quero loar. 
b) Tan gran coraçon. 
c) Dona fea. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
15. Identifique a alternativa correta quanto a resposta da queixa 

feita pela mulher: 
a) Devido ao eu lírico ter feito uma cantiga para louvá-la que não 

foi de seu agrado. 
b) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, 

para declarar-lhe sua admiração. 
c) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, por 

falta de admiração. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
16. Assinale a alternativa correta quanto a mulher ao qual o eu 

lírico se refere: 
a) É possível saber sua identidade, visto que ela é mencionada a 

todo momento. 
b) É possível saber sua identidade, embora seu nome não seja 

mencionado. 
c) Não é possível saber sua identidade, pois seu nome não é 

mencionado. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
Conhecimentos Específicos  
 
17. As veias que drenam o ovário se iniciam num plexo que se 

comunica com o plexo venoso uterino. Deste plexo, originam-se 
veias que formam um único vaso para cada ovário, a veia ovárica. 
As veias ováricas direita e esquerda desembocam, 
respectivamente, na: 
a) Veia obturatória direita e veia uterina esquerda. 
b) Veia pudenda direita e veia obturatória esquerda. 
c) Veia ilíaca interna direita e veia uterina esquerda. 
d) Veia cava inferior e veia renal esquerda. 

 
18. Quando uma criança do sexo feminino nasce, ela possui 

óvulos que se caracterizam por conter: 
a) Uma única camada de células foliculares circundando um 

ovócito secundário estacionado na metáfase 2 da meiose 2, 
constituindo um folículo primordial. 

b) Uma única camada de células foliculares circundando um 

ovócito primário estacionado na anáfase 1 da meiose 1, 
constituindo um folículo primário. 

c) Uma única camada de células foliculares circundando um 

ovócito primário estacionado na prófase 1 da meiose 1, 
constituindo um folículo primário. 

d) Camadas concêntricas de células foliculares circundando um 

ovócito primário estacionado na metáfase 1 da meiose 1, 
constituindo um folículo primário. 

 
19. No ciclo menstrual, o momento em que alto nível de estradiol 

exerce feedback positivo no eixo hipotalâmico-hipofisário-ovariano 
se processa na: 
a) Fase lútea, estimulando o corpo lúteo a sintetizar altos níveis de 

progesterona. 
b) Fase pré-ovulatória, desencadeando aumento nos pulsos de 

GnRh que determinam altos níveis de LH. 
c) Fase pós menstrual, estimulando síntese/liberação de LH/FSH 

pela hipófise posterior. 
d) Fase folicular, estimulando a hipófise anterior a liberar altos 

níveis de GnRh. 
 

20. Durante a fase menstrual do ciclo menstrual, a camadas 

funcionais do endométrio que se desprendem na menstruação são: 
a) Camada basal, camada compacta e camada esponjosa. 
b) Camada basal, camada serosa e camada compacta. 
c) Camada compacta e camada esponjosa. 
d) Somente a camada esponjosa. 

 
21. O método palpatório do útero que visa o reconhecimento do 

feto nele contido, sua apresentação e posição, cuja técnica é 
sistematizada em diversas fases ou tempos consiste na: 
a) Manobra de Leopold-Zweifel. 
b) Manobra de Carnett. 
c) Manobra de Rovsing. 
d) Manobra de Glenard. 

 
22. A lesão mais característica, quase patognomônica da toxemia 

gravídica é: 
a) Endotelite hiperproliferativa. 
b) Endoteliosclerose aguda difusa. 
c) Aterose crônica. 
d) Endoteliose capilar glomerular. 

 
23. Sabe-se que os subtipos 16 e 18 do Vírus do Papiloma 

Humano(HPV) têm relação comprovada com o desenvolvimento 
de neoplasias cervicais. Correlacionando a agressividade do HPV 
16 em relação ao HPV 18 e o mecanismo de virulência do HPV 16, 
assinale a alternativa correta: 
a) O HPV 16 é mais agressivo, tendo como mecanismo de 

virulência a produção da proteína E9 que ativa p53, 
descontrola o ciclo celular, aumenta as concentrações de p21, 
complexo CDK2/ciclinaE inativo, complexo pRb/E2F 
defosforilado,  a célula com DNA danificado passa da fase G1 
para a fase S. 

b) O HPV 16 é mais agressivo, tendo como mecanismo de 

virulência a produção da proteína E7 que inativa pRb 
impedindo ela de se complexar com o complexo E2F, E2F 
permanece ativo, a célula com DNA danificado passa da fase 
G1 para a fase S. 

c) O HPV 16 é mais agressivo, tendo como mecanismo de 

virulência a produção da proteína E6 que inativa p53, 
diminuindo as concentrações de p21, complexo CDK2/ciclinaE 
ativo que fosforila pRb/E2F, E2F é liberado, a célula com DNA 
danificado passa da fase G1 para S. 

d) O HPV 16 é menos agressivo, tendo como mecanismo de 

virulência a produção da proteína E10 que inativa p53, 
aumentando as concentrações de p21, complexo 
CDK2/ciclinaE ativo que fosforila pRb/E2F, E2F liberado, a 
célula com DNA danificado passa da fase G1 para S. 

 
24. Dizemos que uma gestante encontra-se aloimunizada quando 

a mesma for: 
a) Rh negativa e possuir anticorpos anti fator Rh. 
b) Rh positiva e possuir anticorpos anti fator Rh. 
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c) Rh negativa e não possuir anticorpos anti fator Rh. 
d) Rh positiva e não possuir auto anticorpos anti fator Rh. 

 
25. Complicação grave em gestantes que cursam com Síndrome 

HELLP e que contra-indica o parto por via vaginal (assinale a 
alternativa correta): 
a) Plaquetopenia severa. 
b) Hematoma hepático. 
c) Crise hipertensiva. 
d) Hematoma na escavação retouterina. 

 
26. Gestantes que no transcorrer da gravidez apresentem 

diagnóstico de Trombose Venosa Profunda confirmado por 
ultrassom Doppler, devem ser tratadas na fase aguda com: 
a) Varfarina. 
b) Heparina de baixo peso molecular subcutânea. 
c) Heparina endovenosa. 
d) Cumarínicos. 

 
27. Quadro de apoplexia uteroplacentária ou útero de Couvelaire 

ocorre em 10 a 20 % dos casos de: 
a) Placenta Prévia marginal. 
b) Acretismo placentário. 
c) Deslocamento prematuro da placenta. 
d) Rotura prematura de membranas. 

 
28. A Doença Inflamatória Pélvica (DIP) acomete a maioria das 

estruturas do sistema genital feminino resultando em dor pélvica, 
sensibilidade dos anexos, febre e secreção vaginal. A causa mais 
comum de DIP é: 
a) Infecção por Ureaplasma urealyticum. 
b) Infecção por gonococos. 
c) Infecção por estafilococos e estreptococus. 
d) Infecção por Mycoplasma hominis. 

 
29. Em relação ao Adenossarcoma do endométrio, assinale a 

alternativa correta: 
a) Consiste em um estroma neoplásico do endométrio com 

infiltração difusa dos feixes musculares do miométrio e nos 
canais linfáticos paraórticos. 

b) São tumores benignos do endométrio, circunscrito, 

arredondado, firme, de cor cinza esbranquiçada, com variação 
de tamanho, ocorrendo em mulheres entre a terceira e sexta 
décadas de vida. 

c) Surge a partir do miométrio ou de células precursoras 

endometriais, apresenta cariótipo complexo que incluem 
frequentemente deleções. 

d) Se apresenta mais comumente como crescimentos polipóides 

endometriais de base larga e ampla acometendo 
predominantemente mulheres na quarta e quinta décadas de 
vida. 

 
30. Nas mamas, a ocorrência de uma área localizada de 

inflamação aguda que pode progredir e formar único ou múltiplos 
abscessos se relaciona com: 
a) Infecção estafilocócica. 
b) Infecção por Estreptococcus pyogenes. 
c) Infecção por Pseudomonas aeruginosa. 
d) Infecção por Clostridium perfringens. 

 
31. Um exame anátomo patológico revelou tumores fibrinóides 

ovarianos mesclados com células produtoras de muco e células 
em “anel de grau” sendo que a paciente relatava história pregressa 
de tumoração no íleo. A patologia é: 
a) Tumor de Brenner. 
b) Cistadenoma mucinoso. 
c) Tumor de krukenberg. 
d) Síndrome de Lynch. 

 
32. Comedocarcinoma, histologicamente,é um subtipo arquitetural 

de: 
a) Carcinoma ductal in situ. 
b) Carcinoma lobular in situ. 
c) Carcinoma lobular invasivo. 
d) Carcinoma papilar invasivo. 

33. No carcinoma micro invasivo do colo uterino estádio IA1 a 

freqüência de comprometimento de linfonodos é de: 
a) 1%, podendo o tratamento padrão incluir a histerectomia 

simples. 
b) 2%, podendo o tratamento padrão incluir a histerectomia 

simples e linfadenectomia. 
c) 3%, podendo o tratamento padrão incluir histerectomia simples 

e linfadenectomia. 
d) 5%, podendo o tratamento padrão incluir histerectomia simples. 

 
34. Fator que pode desencadear assim como complicar quadro de 

Síndrome dos Ovários Policísticos (assinale a alternativa correta):  
a) Doença cardiovascular. 
b) Diabetes Mellitus tipo 2. 
c) Hipoandrogenismo. 
d) Obesidade. 

 
35. A conização é indicada para diagnóstico em mulheres com 

lesões intra-epiteliais de alto grau ( HSIL) de acordo com o exame 
de papanicolau nas seguintes condições, EXCETO: 
a) Quando não é observado JEC à colposcopia. 
b) Quando os achados histológicos de curetagem endocervical são 

negativos ou indeterminados para NIC 2 e NIC 3. 
c) Quando não há correlação entre os resultados de citologia, 

biópsia e colposcopia. 
d) Quando os limites da lesão não podem ser visualizados por 

colposcopia; 
 
36. Mulher de 29 anos, em junho de 2009 realizou ultrassonografia 

pélvica tendo como achados uma massa complexa em ovário 
esquerdo de 4 cm. No mês seguinte realizado salpingooforectomia 
unilateral esquerda. O anátomo patológico da peça cirúrgica 
constatou tumor seroso boderline com padrão micropapilar com 
área papilífera intracística.  A conduta pós cirúrgica seria: 
a) Reoperar novamente para estadiamento. 
b) Radioterapia e quimioterapia com cisplatina e paclitaxel por 6 

meses. 
c) Quimioterapia baseada em platina por 3 ciclos. 
d) Quimioterapia baseada em platina por 6 ciclos. 

 
37. Após o desenvolvimento das características sexuais 

secundárias, uma das causas de insuficiência ovariana seria: 
a) Síndrome de Turner. 
b) Síndrome de Kallmann 
c) Síndrome de Savage. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
38. Mulher de 30 anos é atendida no Pronto Socorro com 

hemorragia vaginal. Na ultrassonografia é constatado imagem 
nodular hipoecogênica na parede posterior uterina medindo 4,5cm 
por 5,3 cm. Possui história de fluxo menstrual aumentado nos 
últimos meses. A conduta seria: 
a) Indicar miomectomia. 
b) Indicar histerectomia simples. 
c) Prescrever análogo de GnRH por 8 meses. 
d) Prescrever doses elevadas de estrogênios. 

 
39. No tratamento de gestante com sífilis secundária ou latente 

precoce, o esquema terapêutico recomendado é: 
a) Penicilina G benzatina( inibidor de síntese de parede 

bacteriana), dose total de 4.800.000 UI via IM, dividida em duas 
doses de 2.400.000 UI aplicados com intervalo de 7 dias entre 
as doses. 

b) Penicilina G benzatina (desestabilizador de parede bacteriana), 

dose total de 7.200.000 UI via IM dividido em três séries com 
intervalo de 7 dias entre as doses. 

c) Penicilina G benzatina ( inibidor de parede bacteriana), dose 

total de 4.800.000 UI via IM dividido em duas vezes com 
intervalo de 10 dias entre as doses. 

d) Penicilina G benzatina (beta-lactâmico resistente a betactamase 

bacteriana), dose total de 7.200.000 UI via IM, dividido em três 
séries de 2.400.000 UI aplicados com intervalo de 7 dias entre 
as doses. 
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40. Dismenorréia primária tem como causa: 
a) Aumento de vasopressinas circulantes. 
b) Aumento da produção de prostraglandinas pelo endométrio. 
c) Diminuição da expressão gênica de fosfolipase A2 em células 

endometriais. 
d) Aumento da expressão gênica de lipocortinas em células 

endometriais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




