
CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE LONTRAS-SC 

MÉDICO GINECOLOGISTA 

                                    ENSINO SUPERIOR 

                               CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA 

A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão resposta; poderá 

também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem ser colocados no chão. 

B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e se está completa, 

com todas as folhas colocadas na ordem correta.  Confira também o Cartão Resposta. Verifique se tem o seu nome e se 

o número de inscrição está correto. 

C) A prova contém 30 perguntas com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a 

CORRETA. 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização.  

B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas no Caderno de 

Provas.  

C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o Cartão Resposta não 

poderá ser alterado ou conter rasuras. 

D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha. 

E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou preta. 

F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) deverá ser totalmente 

preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena). 

G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à Equipe de 

Fiscalização. 

H) A prova terá duração de três horas. 

 

03 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO 

A) Falar com outros candidatos durante a prova. 

B) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais. 

C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes de 1 (uma) hora após o início da prova. 

   
Transcreva abaixo as suas respostas, 

dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01- Dentre as palavras abaixo relacionadas uma 
apresenta ERRO na divisão silábica, que é: 
A)  De-ce-pção          
B)  Ist-mo 
C)  Abs-tra-to  
D)  Mag-nó-lia 
 
02- Dentre as palavras relacionadas abaixo, indique 
a que esta escrita de forma INCORRETA: 
A)  Exceção  
B)  Excedente   
C)  Excelsso         
D)  Excesso                 
 
03- A classificação CORRETA para o substantivo 
coletivo de pessoas notáveis, de sábios, é: 
A)  Tríade  
B)  Miríade  
C)  Plêiade               
D)  Irmandade  
 
04- Dentre as opções abaixo, referente ao uso da 
crase, assinale C para as alternativas corretas e E 
para as erradas: 
I    (   ) Fomos à cidade e assistimos às festas 
II  (  ) Chamou as filhas e entregou a chave à mais 
velha 
III  (   ) Isto cheira à vinho 
IV  (   ) Irei à cidade 
Assinale a sequência CORRETA: 
A)  E, E, C e E 
B)  C, C, E e E 
C)  E, E, C e C 
D)  C, C,E e C         
 
05- Assinale a alternativa em que NÃO haja nenhum 
erro de ortografia: 
A)  A assensão nas pesquisas foi decisiva   
B)  A ascensão nas pesquisas foi decisiva                
C)  A ascenção nas pesquisas foi decisiva 
D)  A ascensão nas pesquisas foi deciziva 
 

MATEMÁTICA 
 
06- Qual a 1.732ª letra da sequência: 
ABCDEABCDEABCDEABCD...   
A)  A 
B)  B       
C)  C 

D)  E 
 
07- O valor da operação de divisão entre 0,324  15 

resulta em: 
A)  0,0116 
B)  0,00216 
C)  0,216 
D)  0,0216         

 
08- Exprimir em segundos, o intervalo de tempo de 
5 horas 20minutos e 32segundos: 
A)  19.232 segundos                  
B)  19.632 segundos 
C)  18.632 segundos 
D)  18.232 segundos 

 
09- O número cujo dobro somado com 5 é igual ao 
seu triplo menos 19 resulta em: 
A)  0 
B)  36 
C)  18 
D)  24              

 
10- O peso total de três caixas cheias de certa 
mercadoria é 60 kg. As caixas vazias pesam: a 
primeira com a segunda 7 kg; a primeira com a 
terceira 10 kg; a segunda com terceira 11 kg. Calcule 
o peso da mercadoria das três caixas: 
A)  53 kg 
B)  50 kg 
C)  46 kg        
D)  49 kg 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
 

11- A cidade com maior população do Estado de 
Santa Catarina é: 
A)  Florianópolis 
B)  Blumenau 
C)  Chapecó 
D)  Joinville     
 
12- A Assembléia legislativa do Estado de Santa 
Catarina tem: 
A)  36 deputados 
B)  40 deputados     
C)  56 deputados 
D)  50 deputados 
 
13- Qual destes municípios NÃO faz divisa com o 
Município de Lontras: 
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A)  Rio do Sul 
B)  Apiuna 
C)  Ibirama 
D)  Pouso Redondo    
 
14-  No início do ano a imprensa mundial divulgou a 
informação de que o Brasil passou a ser a 6ª maior 
economia do mundo, ultrapassando: 
A)  A Alemanha 
B)  A China 
C)  A França 
D)  A Inglaterra     
 
15- O Presidente da República que substituiu 
Fernando Collor de Mello (cassado) foi: 
A)  José Sarney 
B)  Fernando Henrique Cardoso 
C)  Itamar Franco    
D)  Luiz Inácio Lula da Silva  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
16- São sintomas comuns em vaginites, exceto: 

A) Prurido 

B) Irritação local 

C) Febre 

D) Corrimento anormal 

 

17-A respeito da Trichomoniase assinale a 

alternativa correta: 

A) Não é uma doença sexualmente transmissível 

B) É causada por um fungo 

C) Lesões maculares vermelhas no cervix podem ser 

encontradas 

D) O pH vaginal se encontra sempre mais ácido que o 

normal 

 

18- Assinale a alternativa errada sobre as verrugas 

genitais: 

A) Podem ser causadas por diversos tipos de 

papilomavírus humano 

B) Pacientes gestantes se encontram protegidas 

contra essa enfermidade em relação a população 

geral 

C) São transmitidas sexualmente 

D) Crioterapia é um dos tratamentos possíveis 

 

19- Assinale a alternativa incorreta a respeito da 

endometriose: 

A) É uma dor pélvica não relacionada à menstruação 

B) Dispareunia pode ser um sintoma 

C) Dismenorréia é frequente nessas pacientes 

D) Pode ser causa de infertilidade feminina 

 
20- Sobre a doença inflamatória pélvia é correto 

afirmar que: 

A) Candidaalbicans é o microorganismo mais 

comumente associado a esta doença 

B) A transmissão não possui relação com a via sexual 

C) Abscesso tubo-ovariano nunca deve ser internado 

para melhor condução do caso 

D) Doxiciclina e metronidazol são opções 

terapêuticas para esta doença 

 
21- Sobre a síndrome dos ovários policísticos é 

incorreto afirmar que: 

A) Anovulação é frequente nesses pacientes 

B) Presença de ovários policísticos ao ultrassom 

favorece o diagnóstico dessa doença 

C) Hirsutismo e obesidade são raros nesses pacientes 

D) Portadores dessa doença tendem a possuir maior 

resistência a insulina que a população geral 

 

22- Sobre a síndrome menopausal é correto afirmar 

que: 

A) Ocorre elevação de estrogênio no organismo de 

mulheres em menopausa 

B) FSH e LH se encontram elevados 

C) Ocorre aumento da lubrificação vaginal nesse 

período 

D) O diagnóstico é feito com uma semana de atraso 

menstrual em mulheres de 40 anos 

 

23- Assinale a alternativa incorreta a respeito dos 

tumores de ovário: 

A) Podem causar dor pélvica. 

B) São sempre sintomáticos desde o início da doença 

C) CA 125 pode se encontrar elevado 

D) Mutações no gene BRCA 1 possuem maior 

probabilidade de desenvolverem esta doença 
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24- Sobre o carcinoma de endométrio é incorreto 

afirmar que: 

A) Sangramento anormal é freqüentemente presente 

nessas pacientes 

B) É um câncer raro do trato genital feminino 

C) Obesidade e nuliparidade são fatores de risco para 

esta doença 

D) O uso cíclico de progesterona pode prevenir o 

aparecimento destes tumores 

 

25-Assinale a alternativa correta sobre o carcinoma 

cervical: 

A) Não possui associação com co-infecção por 

papilomavírus humano 

B) A colpocitologia oncótica é um método de 

rastreamento para esta patologia 

C) O diagnóstico é confirmado com a presença de 

células tumorais no exame de Papanicolau 

D) Não existe prevenção adequada para esta 

patologia 

 

26- Assinale a alternativa na qual não se encontra 
um critério para internação hospitalar em pacientes 
com moléstia inflamatória pélvica: 
A) Imunodepressão. 

B) Temperatura axilar de 37.5°C. 

C) Presença de abscesso pélvico. 

D) Instabilidade hemodinâmica. 

 

27-Assinale a alternativa incorreta a respeito das 
úlceras genitais: 
A) A evidência de lesões vesículadas sugere a 

infecção por herpes genital. 

B) Em pacientes com sífilis primária é necessário 

convocar os parceiros sexuais para tratamento. 

C) Lesões com mais de 8 semanas são sempre 

causadas pelo Treponema pallidum. 

D) Penicilina benzatina pode ser utilizada no 

tratamento da sífilis. 

 

28- Assinale a alternativa correta sobre as colpites e 

cervicites: 

A) É raro causar corrimento vaginal. 

B) Nistatina tópico é a droga de escolha no  

tratamento da vaginose bacteriana. 

C)Metronidazol pode ser utilizado no tratamento de 

tricomoníase. 

D) Nunca são causadas por agentes sexualmente 

transmissíveis. 

 

29- É incorreto afirmar sobre o câncer de vagina 

que: 

A) Corresponde de 1% a 2% dos cânceres 

ginecológicos. 

B) Não possui relação com a co-infecção pelo 

papilomavírus humano. 

C) Imunossupressão é fator de risco. 

D) O carcinoma de células escamosas é o mais 

comum. 

 
30- Sobre as neoplasias epiteliais cervicais é 

incorreto afirmar que: 

A) Idade precoce da primeira relação sexual é fator 

de risco para essas neoplasias. 

B) O diagnóstico pode ser realizado através de estudo 

anatomopatológico após biópsia da lesão. 

C) Podem ser tratadas com eletrocoagulação e 

crioterapia. 

D) Tabagismo é fator protetor a essas mulheres. 

 

 




