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Cargo: Médico Ginecologista 
 
Língua Portuguesa 
 
Texto para as questões 01 a 08 
 
Coma fast-food e receba por isso 
 
Estudo sobre obesidade quer pagar voluntários para se 
empanturrarem de tudo de mais gostoso e calórico que existe 
por Redação Galileu  

 
Quer contribuir para o avanço da ciência, ganhar dinheiro 

e ainda comer fast-food à vontade? Acredite ou não, esse é o 
convite que a Universidade de Washington está fazendo. Os 
alunos da instituição estão realizando um estudo sobre obesidade 
e querem voluntários dispostos a ganhar quilos, enchendo a 
barriga deles com o que há de menos saudável nos cardápios.  

O experimento terá duração de três meses e cada 
participante receberá 3.500 dólares pela contribuição. Ao final da 
pesquisa, a pessoa deve ter aumentado seu peso em, pelo menos, 
5%. Não será muito difícil. Basta bater o olho na lista de 
restaurantes liberados pela universidade: Mc Donald´s, Taco Bell, 
KFC, Pizza Hut e Burger King.  

O objetivo da pesquisa é descobrir o porquê de algumas 
pessoas manterem uma dieta rica em gordura e açúcar e, mesmo 
assim, não ganharem peso e nem desenvolverem diabetes ou 
doenças cardiovasculares. Para participar, você deve ter entre 18 
e 65 anos, não fumar, não ter diabetes e já estar pelo menos 14 
quilos acima do seu peso ideal. Se, por acaso, você ficou com dó 
dos participantes, saiba que eles devem fazer parte de um 
programa de perda de peso, promovido pela mesma universidade.  

 
Via Oddity Central  

http://revistagalileu.globo.com 
 
01. É correto afirmar sobre o texto que: 
a) Comer muito contribui para o avanço da ciência. 
b) Estudos da universidade de Washington afirmam que comer 

muito pode não ser saudável. 
c) Estudos sobre obesidade serão realizados com voluntários 

dispostos a ganhar peso. 
d) Algumas pessoas que têm dieta rica em açúcar e gordura 

podem ter problemas cardíacos. 
 

02. No trecho “esse é o convite que a Universidade de Washington 
está fazendo”, usou-se o pronome “esse” com função: 
a) Anafórica. 
b) Catafórica. 
c) Elíptica. 
d) Metafórica.  

 
03. As palavras SAUDÁVEL e CARDÁPIOS são acentuadas 
graficamente pelas mesmas regras de: 
a) Difícil e voluntários. 
b) Calóricos e será. 
c) Porquê e açúcar. 
d) Três e você. 

 
04. Em “Para participar, você deve ter entre 18 e 65 anos”, a 
relação de sentido estabelecida entre as orações é a mesma que: 
a) Ele vai para casa mais cedo hoje. 
b) Como você falou, eles vieram rápido. 
c) Casamentos são bonitos, pois ainda há muitos sonhos em jogo. 
d) Estamos trabalhando muito a fim de juntarmos dinheiro. 

 
05. No trecho “Coma fast-food e receba por isso”, os verbos 
têm a mesma classificação em relação a tempo e/ou modo que 
na frase da alternativa: 
a) É preciso que você coma tudo para que receba o prêmio. 
b) Faça sua parte e seja um campeão. 
c) Se comprar aqui, terá 20% de desconto. 
d) Eu como tudo que você me oferece. 
 

06. Sobre o trecho “Se, por acaso, você ficou com dó dos 
participantes, saiba que eles devem fazer parte de um programa 
de perda de peso, promovido pela mesma universidade.” 
I. Apresenta uma oração subordinada adverbial condicional. 
II. Apresenta uma oração subordinada substantiva objetiva direta. 
III. Apresenta uma oração subordinada adjetiva explicativa 
reduzida de particípio. 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 

 
07. Ainda sobre o texto, é correto afirmar que: 
a) Há somente o uso da norma culta. 
b) Apresenta traços de linguagem coloquial. 
c) Trata-se de linguagem científica. 
d) É predominantemente coloquial. 

 
08. Em “eles devem fazer parte de um programa de perda de 
peso”, a palavra PERDA é formada pelo mesmo processo de qual 
substantivo abaixo? 
a) Fumo. 
b) Alimento. 
c) Socorro. 
d) Azulejo. 

 
Texto para as questões 09 a 15 
 

Alongar os músculos melhora a  
flexibilidade e a consciência corporal 

 
Quem é sedentário ou passa muito tempo sentado precisa se 

esticar. 
Exercício amplia os movimentos, diminui dores e até previne 

lesões. 
 

Uma pessoa que passa muito tempo sentada durante o 
dia e faz pouca ou nenhuma atividade física precisa se alongar. 
Esticar os músculos ajuda a aumentar a flexibilidade e a 
consciência corporal. 

Segundo o médico do esporte Gustavo Maglioca e o 
preparador físico José Rubens D'Elia, o alongamento diminui 
dores, amplia os movimentos e previne lesões. Mas é preciso 
praticar sempre, pois, em um mês de sedentarismo, já ocorre uma 
diminuição da elasticidade e da capacidade muscular. 
(http://g1.globo.com ) 
 
09. No trecho “Quem é sedentário ou passa muito tempo sentado 
precisa se esticar.” Temos oração: 
a) Coordenada sindética aditiva. 
b) Coordenada sindética explicativa. 
c) Coordenada sindética alternativa. 
d) Coordenada sindética conclusiva. 

 
10. O sujeito de “precisa se alongar” é; 
a) Simples e determinado. 
b) Elíptico e determinado. 
c) Composto e determinado. 
d) Indeterminado. 

 
11. A oração “que passa muito tempo sentada durante o dia” tem a 
mesma classificação sintática que: 
a) Faz pouca ou nenhuma atividade física. 
b) Precisa se alongar. 
c) Esticar os músculos. 
d) Ajuda a aumentar a flexibilidade.   

 
12. O trecho “Segundo o médico do esporte Gustavo Maglioca e o 
preparador físico José Rubens D'Elia, o alongamento diminui 
dores, amplia os movimentos e previne lesões” pode ser 
substituído, mantendo a mesma relação de sentido em: 
a) Desde que o médico do esporte Gustavo Maglioca e o 

preparador físico José Rubens D'Elia disseram, o alongamento 
diminui dores, amplia os movimentos e previne lesões. 
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b) Consoante o médico do esporte Gustavo Maglioca e o 
preparador físico José Rubens D'Elia, o alongamento diminui 
dores, amplia os movimentos e previne lesões. 

c) Á medida que o médico do esporte Gustavo Maglioca e o 
preparador físico José Rubens D'Elia anunciaram, o 
alongamento diminui dores, amplia os movimentos e previne 
lesões. 

d) Como o alongamento diminui dores, amplia os movimentos e 
previne lesões, isso foi anunciado pelo médico do esporte 
Gustavo Maglioca e o preparador físico José Rubens D'Elia. 

 
13. Em “MAS é preciso praticar sempre, POIS, em um mês de 
sedentarismo, já ocorre uma diminuição da elasticidade e da 
capacidade muscular.”, as palavras destacadas podem ser 
substituídas, sem alterar o sentido das relações entre as orações, 
por: 
a) PORTANTO é preciso praticar sempre, PORQUE, em um mês 

de sedentarismo, já ocorre uma diminuição da elasticidade e da 
capacidade muscular.  

b) NO ENTANTO é preciso praticar sempre, POR ISSO, em um 
mês de sedentarismo, já ocorre uma diminuição da elasticidade 
e da capacidade muscular. 

c) ENTRETANTO é preciso praticar sempre, PORQUANTO, em 
um mês de sedentarismo, já ocorre uma diminuição da 
elasticidade e da capacidade muscular. 

d) POR ISSO é preciso praticar sempre, UMA VEZ QUE, em um 
mês de sedentarismo, já ocorre uma diminuição da elasticidade 
e da capacidade muscular. 

 
14. No trecho “é preciso praticar sempre”, temos: 
a) Um período simples e uma oração absoluta. 
b) Um período composto por subordinação e uma oração 

substantiva subjetiva reduzida. 
c) Um período composto por subordinação e uma oração adjetiva 

restritiva reduzida. 
d) Um período composto por subordinação e uma oração adverbial 

causal reduzida. 
 

15. As palavras SEDENTARISMO, ALONGAR e ELASTICIDADE 
são formadas por: 
a) Parassíntese – sufixação prefixação. 
b) Parassíntese – parassíntese – sufixação. 
c) Sufixação – parassíntese – sufixação. 
d) Sufixação – prefixação – sufixação. 

 
16. No trecho “Rosário (Leandra Leal), Penha (Taís Araújo) e Cida 
(Isabelle Drummond) estão passando maus bocados. Detidas por 
desacato, as empreguetes ainda são obrigadas a comer a 
gororoba servida na Casa de Custódia.”  

(http://tvg.globo.com/novelas) 
Transcrevendo o trecho para a norma culta, a melhor redação 
seria: 
a) Rosário (Leandra Leal), Penha (Taís Araújo) e Cida (Isabelle 

Drummond) estão passando maus bocados. Detidas por 
desacato, as empregadinhas ainda são obrigadas a comer a 
gororoba servida na Casa de Custódia. 

b) Rosário (Leandra Leal), Penha (Taís Araújo) e Cida (Isabelle 
Drummond) estão passando maus pedaços. Detidas por 
desacato, as empreguetes ainda são obrigadas a comer a 
comida horrível servida na Casa de Custódia. 

c) Rosário (Leandra Leal), Penha (Taís Araújo) e Cida (Isabelle 
Drummond) estão passando situações constrangedoras. 
Detidas por desacato, as empregadas ainda são obrigadas a 
comer a porcaria servida na Casa de Custódia. 

d) Rosário (Leandra Leal), Penha (Taís Araújo) e Cida (Isabelle 
Drummond) estão passando momentos difíceis. Detidas por 
desacato, as auxiliares domésticas ainda são obrigadas a 
comer a comida mal preparada servida na Casa de Custódia. 

 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Paciente com 53 anos, refere hipermenorréia há 8 meses. No 
exame físico você nota massa palpável ao nível da cicatriz 
umbilical. O ultrassom pélvico mostra útero com múltiplas 

nodulações miometriais e volume de 870 cm, endométrio com 
6mm de espessura e ovários normais. O melhor tratamento para 
esta paciente é: 
a) Histerectomia subtotal abdominal. 
b) Análagos de GnRH e miomectomia. 
c) Histerectomia total abdominal. 
d) Nenhuma das anteriores.  

 
18. Diante de uma paciente que deseja engravidar e não apresenta 
alterações nos exames e com ciclos menstruais regulares, mas 
que o espermograma do marido revela concentração de 
espermatozoides de 1,3 milhão/ml, motilidade progressiva de 10% 
e morfologia estrita de Kruger, está correto: 
a) Não é necessário fazer nada. 
b) Indução da ovulação com citrato de clomifeno. 
c) Reprodução assistida com fertilização in vitro. 
d) Todas estão corretas. 

 
19. O melhor exame para o diagnóstico de endometriose peritoneal 
é: 
a) Videolaparoscopia. 
b) Cintilografia. 
c) Tomografia computadorizada. 
d) Ressonância mahnética. 

 
20. Para avaliar a reserva funcional ovariana de uma paciente é 
correto: 
a) Dosar LH no meio e no final do ciclo. 
b) Dosar FSH no terceiro dia do ciclo e FSH no terceiro e décimo 

dia após uso de citrato de clomifeno. 
c) Dosar progesterona na fase lútea média. 
d) Dosar FSH no final do ciclo. 

 
21. Das substâncias citadas abaixo, assinale aquela que é uma 
opção pouco viável no tratamento do leiomioma uterino, devido 
sua ação androgênica: 
a) Acetato de medroxiprogesterona. 
b) Danazol. 
c) Análagos do GnRH. 
d) Todas estão corretas. 

 
22. É contra-indicação absoluta para terapia hormonal no 
climatério: 
a) Carcinoma de mama. 
b) Carcinoma de endométrio. 
c) Disfunção hepática crônica. 
d) Nenhuma das anteriores. 

 
23. Diante de uma paciente de 60 anos de idade, menopausa há 2 
anos, em uso de reposição hormonal com estrogênio, que 
apresenta descarga papilar uniductal no mamilo direito e linfonodo 
palpável na axila ipsilateral, a melhor conduta é: 
a) Ductografia. 
b) Tomografia computadorizada. 
c) Citologia da descarga papilar. 
d) Ressecção dos ductos terminais. 

 
24. Dentre as alternativas abaixo assinale a que não é uma 
característica benigna em massa ovariana: 
a) Ausência de vegetações. 
b) Paredes finas. 
c) Unilateralidade. 
d) Área sólida. 

 
25. É correto afirmar sobre os anticoncepcionais: 
a) Mulheres com dislipidemia severa não apresentam contra-

indicação. 
b) Mulheres com imobilização prolongada não podem utilizá-los. 
c) Tabagistas devem tomar precauções, apenas após os 40 anos 

de idade, independente da quantidade de consumida ao dia. 
d) A rifampicina não tem interação medicamentosa. 
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26. Das alterações abaixo qual é responsável pelo quadro de 
hirsutismo, obesidade e irregularidade menstrual na síndrome dos 
ovários policísticos: 
a) Diminuição da anovulação. 
b) Aumento da resistência à insulina. 
c) Diminuição do hormônio luteotrófico. 
d) Aumento da progesterona endógena. 

 
27. Não é uma contra-indicação ao uso de DIU: 
a) Cervicite aguda. 
b) História de endometrite pós parto. 
c) Gravidez prévia com DIU. 
d) Sangramento genital anormal. 

 
28. Assinale a alternativa correta sobre a origem embrionária dos 
seguintes órgãos: 
a) O tubérculo genital dá origem ao clitóris. 
b) Os ductos mesonéfricos dão origem ao epidídimo, vesícula 

seminal e ductos deferentes. 
c) O útero deriva dos ductos paramesonéfricos. 
d) Todas estão corretas. 

 
29. É considerado hipermobilidade da JUV, na incontinência 
urinária de esforço, quando os valores de mobilidade são maiores 
que: 
a) 08mm. 
b) 09mm. 
c) 10mm. 
d) 11mm. 

 
30. Diante de uma paciente com 35 anos de idade, que apresenta 
corrimento vaginal em grande quantidade, bolhoso, amarelo-
esverdeado e com odor fétido, para completar o diagnóstico, a 
melhor conduta é: 
a) Coprocitologia. 
b) Exame a fresco. 
c) Coloração pelo Gram. 
d) Cultura da secreção. 

 
31. O tratamento da incompetência istmocervical fora do período 
gestacional segue a técnica de: 
a) Lash. 
b) Aquino Salles. 
c) Mac Donald. 
d) Nenhuma das anteriores. 

 
32. O local mais comum da implantação da prenhez ectópica é: 
a) Ovário. 
b) Infundíbulo. 
c) Istmo. 
d) Ampola. 

 
33. Dentre as práticas adotadas no parto normal, assinale aquela 
que geralmente é prejudicial ou ineficaz: 
a) Respeitar a vontade da gestante de um acompanhante familiar. 
b) O uso rotineiro de episiotomia. 
c) Oferecer líquidos como água e chás durante o trabalho de parto. 
d) Liberdade de posição durante o trabalho de parto. 

 
34. Assinale a principal causa de infecção puerperal: 
a) Lacerações do canal de parto. 
b) Bolsa rota e parto normal. 
c) Bolsa rota e parto cesáreo. 
d) Restos placentários. 
 
35. A transfusão feto-fetal ocorre em placenta: 
a) Diamniônica. 
b) Dicoriônica. 
c) Monocoriônica. 
d) Nenhuma das anteriores. 

 
36. É incorreto afirmar sobre o diabetes gestacional: 
a) Diabetes gestacional é qualquer grau de intolerância à glicose 

diagnosticado durante o período gestacional 

b) O mau controle glicêmico no período da concepção pode levar a 
malformações fetais. 

c) A oligodramnia é efeito da hiperglicemia. 
d) Idade materna superior a 35 anos é fator de risco para a 

doença. 
 

37. São critérios de pré- eclâmpsia grave: 
a) Síndrome HELLP. 
b) Oligúria <25ml/h ou 400ml/24horas. 
c) PA maior ou igual a 160/110 mmHg. 
d) Todas estão corretas. 

 
38. Não é uma indicação de anticoagulação profilática na gravidez: 
a) Trombofilia. 
b) Fibrilação atrial crônica. 
c) Esclerodermia. 
d) Síndrome antifosfolípide. 

 
39. É incorreto sobre a endocrinologia na gravidez: 
a) A gonadotrofina coriônica é secretada pelo embrião cerca de 15 

dias após a fertilização. 
b) A gonadotrofina coriônica humana é uma glicoproteina 

sintetizada pelo sinciciotrofoblasto. 
c) O colesterol materno é o principal precursor da progesterona 

produzida pela placenta. 
d) A placenta elabora lactogênio placentário humano, tireotrofina 

coriônica humana, estrogênios e progesterona.  
 

40. Está correto sobre o rastreamento de aneuploidias durante o 
primeiro trimestre da gestação: 
a) O Doppler de ducto venoso é considerado anormal quando a 

onda a (contração atrial) está presente e sem reversão. 
b) A identificação do osso nasal aumenta a chance do diagnóstico 

de síndrome de Down. 
c) A medida de translucência nucal é o melhor marcador isolado e 

deve ser realizado por meio da ultrassonografia. 
d) A alteração da medida da TN é o pior preditor de anomalias 

cromossômicas, com exceção da síndrome de Down. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




