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Língua Portuguesa 

01. Marque o grupo de palavras, grafadas corretamente, 
quanto ao emprego de X e CH: 

 
A) Xarque, xuxu, chícara, chumaço, chumbada. 
B) Trouxa, recauchutar, mexerica, mexerico, 

enxerido. 
C) Charque, xoque, chorar, xícara, chuleta. 
D) Xumaço, chuteira, xeque, chepa, xilofone. 
E) Cherém, xepa, xampu, chiita, chilofone. 
 

02. Marque a alternativa, cujo grupo de palavras está 
corretamente acentuada, de acordo com o Novo 
Acordo Ortográfico da língua portuguesa: 

 
A) Rústico, Sofá, Harém, Assembleia, Ideia, Papéis, 

Balaústre. 
B) Assembléia, Heroi, Vestuário, Inevitavel, Pestífero, 

Rotulo, Elétrico. 
C) Idéia, Herói, Inevitável, Media, Rótulo, Egregio, 

Egoísta. 
D) Heróico, Vestuario, Indivíduo, Egrégio, Hidraulico, 

Inúmero. 
E) Individuo, Média, Pestifero, Eletrico, Egoista, 

Hidrelétrica, Número. 

03. Podemos classificar os numerais grifados nas frases 
abaixo como: 

 
1) Arnóbio foi o noningentésimo oitavo colocado no 

concurso. 
2) Mariana respondeu a um quinto da prova oral. 
3) Albertina deu à luz a filhos sêxtuplos.  
4) Francisco tem um rebanho com mais de cem mil 

cabeças de gado. 
 

A) Ordinal, multiplicativo, fracionário, cardinal 
B) Cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo 
C) Ordinal, fracionário, multiplicativo, cardinal 
D) Multiplicativo, ordinal fracionário, cardinal 
E) Nenhuma das respostas 
 

04. Preencha os espaços, em aberto, craseando 
corretamente. 

 
_____ (A, À) tarde, iremos ao cinema com 
_____(AS,ÀS) crianças, voltaremos _____(AS, ÀS) 17 
horas e aguardaremos Fernanda _____(A, À) qualquer 
hora para o jantar. A refeição está pronta desde 
_____(AS, ÀS) duas horas. 

 
A) À, ÀS, AS, À, AS 
B) A, ÀS, ÀS, À, ÀS 
C) A, AS, ÀS, A, ÀS 
D) À, AS, ÀS, A, AS 
E) A, AS, ÀS, A, AS 

05. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância nominal: 

 
1) Será muito cara a comemoração dos 15 anos de 

formatura. 
2) Custou muito caro a festa do meu aniversário. 
3) É bom ficar a sós com meus pensamentos. 
4) Maria entregou as correspondências em mão. 
5) A cirurgia demorou, eu mesma fiquei apreensiva. 

 
A) 1\3\5 
B) 1\3\4\5 
C) 1\4\5 
D) 1\2\4\5 
E) 1\2\3\4\5 
 

06. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância verbal: 

 
1) Mais de um professor participou das assembleias. 
2) Mais de um professor participaram das 

assembleias. 
3) Ia dar oito horas quando Maria chegou do trabalho. 
4) Ana, José e Francisca festejou o São João na 

roça. 
5) Procura-se costureiras experientes. 

 
A) 1\3\5 
B) 1\5 
C) 1\4 
D) 2\5 
E) 3\4\5 

 

07. Classifique as orações coordenadas sindéticas com 
conjunções: 

 
1) O jogador faz o gol e corre para o abraço. 
2) O professor é profundo conhecedor do tema, 

entretanto está afastado de suas funções. 
3) Fale agora, ou se cale para sempre. 
4) Preencheu todos os requisitos para o cargo, 

portanto foi admitido hoje. 
5) Dizia meu avô: saia cedo de casa, pois o trem se 

espera  na estação. 
 

A) Explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa, 
aditiva. 

B) Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, 
explicativa. 

C) Conclusiva, explicativa, alternativa, adversativa, 
aditiva. 

D) Alternativa, explicativa, conclusiva, adversativa, 
aditiva. 

E) Nenhuma das alternativas está correta. 
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08. As orações subordinadas adverbiais podem ser 
classificadas como: 

 
A) Apositivas, temporais, causais, comparativas, 

condicionais, consecutivas, conformativas. 
B) Temporais, causais, concessivas, comparativas, 

condicionais, consecutivas, conformativas, finais, 
proporcionais. 

C) Restritivas, explicativas, temporais, comparativas, 
condicionais, causais, consecutivas, finais. 

D) Predicativas, apositivas, concessivas, condicionais, 
conformativas, causais, consecutivas, finais. 

E) Objetivas diretas, predicativas, explicativas, 
condicionais, causais, consecutivas, proporcionais, 
finais. 

 

09. Assinale a frase corretamente pontuada: 
 

A) Cairá a diretoria de futebol, ou eu deixarei de ser 
sócia. 

B) Nunca nunca esquecerei! 
C) Não, não tenho certeza, disse ele, a mim. 
D) Londres, 20, de junho, de 1980. 
E) Você vai agora! Eu, parto, às 4 horas. 
 

10. Reproduzimos, abaixo, trecho do discurso do Papa 
Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, dia 22 de 
julho de 2013, no Rio de Janeiro. 
Com base neste trecho do discurso papal, o que o 
Papa quis dizer ao afirmar: “Com essas atitudes, 
recebemos hoje o futuro” ?   
A juventude é a janela pela qual o futuro entra no 
mundo e, por isso, nos impõe grandes desafios. A 
nossa geração se demonstrará à altura da promessa 
contida em cada jovem quando souber abrir-lhe 
espaço; isso significa tutelar as condições materiais e 
imateriais para o seu pleno desenvolvimento; oferecer 
a ele fundamentos sólidos, sobre os quais construir a 
vida; garantir-lhe segurança e educação para que se 
torne aquilo que ele pode ser; transmitir-lhe valores 
duradouros pelos quais a vida mereça ser vivida, 
assegurar-lhe um horizonte transcendente que 
responda à sede de felicidade autentica, suscitando 
nele a criatividade do bem; entregar-lhe a herança de 
um mundo que corresponda à medida da vida humana; 
despertar nele as melhores potencialidade para que 
seja sujeito do próprio amanhã e corresponsável do 
destino de todos.Com essas atitudes recebemos hoje o 
futuro. 
 
A) Recebemos hoje a tecnologia 
B) Recebemos hoje o desenvolvimento 
C) Recebemos hoje Jesus Cristo 
D) Recebemos hoje a juventude 
E) Recebemos hoje o desafio de melhorar a 

sociedade 
 

11. Assinale a alternativa, cujo emprego do hífen, está 
correta, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico. 

 
A) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro 

ministro, João-ninguém. 
B) Ano-luz, guardanoturno, tenente coronel, primeiro-

ministro, João ninguém. 
C) Ano-luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-

ministro, João-ninguém. 
D) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-

ministro, João ninguém. 
E) Ano luz, guarda-noturno, tenente coronel, primeiro-

ministro, João- ninguém. 
 

12. Qual das alternativas abaixo reproduz Discurso Direto? 
 

A) Ouvimos o vaqueiro de uma fazenda próxima nos 
perguntar, quando estávamos numa estrada erma, 
o que fazíamos ali e eu pedi ajuda. 

B) Sinhá Chica é bordadeira de mão cheia. 
Amanhece e anoitece bordando, não sabe pedir 
ajuda: ordena. Difícil uma mulher tosca ser gentil 
para pedir. Critica as ajudantes. Ah! Duvido que 
não obedeçam? 

C) Estávamos numa estrada erma quando de repente 
ouvimos uma voz: - O que fazem aqui? Era o 
vaqueiro de uma fazenda próxima. Retruquei: - 
pode nos ajudar? 

D) Todas as alternativas. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 

13. Passe do discurso indireto para o direto assinalando a 
resposta correta:    

 
Então perguntei se os médicos virão trabalhar esta 
semana.  

 
A) Então perguntei: - Os médicos virão trabalhar esta 

semana ? 
B) Então me foi perguntado se os médicos virão 

trabalhar esta semana. 
C) Então me perguntei se os médicos virão trabalhar 

esta semana. 
D) Então os médicos perguntaram se virão trabalhar 

esta semana. 
E) Então os médicos se perguntaram se virão 

trabalhar esta semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prefeitura Municipal do Paulista – Secretaria de Saúde 
Seleção Simplificada 2013  

Cargo: Médico Ambulatório Ginecologista / Nível Superior 

 
 

Página 3/6  

É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 
 
 

 
 
 

14. A Sociolinguística compreende  o fator regional das 
expressões na língua portuguesa. Indique o significado 
das 5 (cinco) expressões da coluna à esquerda: 

 
 
1) BAIXA DA ÉGUA

  
(  ) muita sorte (norte) 

2) ENSACAR (  ) engravidar alguém (nor-
deste) 

3) FEZ MAL (  ) Cemitério (sul) 
4) ÉGUA DE LAR-

GURA 
(  ) lugar muito longe (nor-

deste) 
5) CAMPO SANTO

  
(  ) colocar a blusa dentro da 

calça(nordeste) 
 

A) 1, 2, 3, 4, 5 
B) 4, 3, 5, 1, 2 
C) 3, 4, 5, 1, 2 
D) 5, 1, 3, 2, 4 
E) 4, 5, 3, 2, 1 

 

15. Podemos nos comunicar de duas formas distintas 
utilizando a linguagem oral e escrita. A língua falada 
caracteriza-se por: 

 
A) Representar um estágio posterior a língua. 
B) Não ter ligação com a comunicação linguística, é 

reconhecida pelo tom da voz do falante. 
C) Não ser espontânea, utilizar-se de caretas e sons 

diversos. 
D) Ser espontânea, compreender a comunicação 

linguística, incluir mímicas e fisionomias e é 
acompanhada pelo tom de voz do falante. 

E) Ser um sistema rígido e disciplinado, que conta 
com fisionomia e voz do falante. 
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Conhecimentos Específicos 

16. Assinale a alternativa Incorreta: 
 

A) Fertilidade é definida como a capacidade de 
conceber e produzir descendência, sendo 
infertilidade um estado de diminuição dessa 
capacidade. 

B) A esterilidade é diretamente proporcional a idade 
da mulher, particularmente após 35 anos de idade. 

C) Na infertilidade secundária as causas tubárias são 
relativamente comuns. 

D) O tabagismo não tem sido associado com fator 
tubário (diminuição da motilidade ciliar), cervical 
(diminuição da quantidade de muco). 

E) As desordens ovulatórias respondem por cerca de 
20% a 30% dos casos de infertilidade. 

 

17. Em relação à Infertilidade masculina assinale a 
alternativa Incorreta: 

 
A) A análise do sêmem (espermograma) é exame de 

primeira consulta. 
B) É de boa norma a não realização de investigações 

extensa na parceira feminina(exames invasivos). 
C) História anterior de paternidade dispensa 

espermograma. 
D) A abstinência sexual de três a cinco dias deverá 

ser respeitada para realização de espermograma. 
E) O intervalo de repetição do espermograma varia 

de 6 e 12 semanas. 
 

18. Sobre anticoncepcionais assinale a alternativa 
Incorreta: 

 
A) O anticoncepcional hormonal inibe a secreção de 

gonadotrofina e conseqüentemente inibe a 
ovulação. 

B) O componente progestogênico inibe L; tornando o 
muco cervical espesso, 

C) O componente estrogênico inibe FSH; fornece 
estabilidade ao endométrio. 

D) O componente estrogênico não potencializa a ação 
dos agentes progestogênicos. 

E) A” Pílula do dia seguinte”(progestogenio isolado) 
apresenta alta eficácia se tomada até 72hs após o 
coito. 

 

19. Assinale a alternativa correta. 
 

A) Durante a lactação os anticoncepcionais 
combinados não precisam ser evitados. 

B) O componente estrogênico não diminui o leite. 
C) Diabetes Mellitus sem doença vascular não contra 

indica anticoncepcional hormonal. 
D) O DIU só pode ser inserido quando a mulher 

estiver menstruada. 
E) Nuliparidade e passado de gravidez ectópica não 

são contra indicações relativas ao uso de DIU. 
 
 

20. Sobre dor mamária assinale a alternativa Falsa. 
 

A) As mastalgias são cíclicas em 67% dos casos; 
relacionadas ao ciclo menstrual. 

B) As mastalgias acíclicas não estão relacionadas ao 
ciclo menstrual. 

C) Em pacientes abaixo de 35 anos, gravidez e 
lactantes, O USG é o primeiro exame a ser 
realizado. 

D) O  USG de mamas tem sua sensibilidade maior em 
mamas densas. 

E) Laudo de mamografia com BIRADS 0, não há 
necessidade de USG complementar. 

 

21. Fatores de proteção para o carcinoma ovarianoÇ 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Multiparidade 
B) Amamentação 
C) c ) Uso de ACO 
D) d ) Ciclos anovulatórios 
E) e) Todas as respostas estão corretas 

 

22. São critérios de malignidade as massas anexiais 
visualizadas ao USG. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Cápsula fina 
B) Cápsula grossa 
C) Ausência de vegetação intracística 
D) d ) Ausência de septação; septo fino 
E) Ausência de ascite 

 

23. Assinale a alternativa correta sobre cisto de glândula 
de Bartholin: 

 

A) Frequentemente são seqüelas de episódios 
infecciosos 

B) Não podem ser bilaterais 
C) Principal germe causador: Gardenerella Vaginalis 
D) Obstrução do ducto não é a causa principal 
E) e )Não se pode utilizar ATB para tratamento . 

 

24. São fatores de risco para neoplasia intra- epitelial 
vaginal: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Tratamento prévio de NIC 
B) Radioterapia prévia para Neo de colo 
C) Infecção por HPV e Imunossupressores 
D) Presença de adenose vaginal 
E) Todas as respostas estão corretas 
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25. Assinale a alternativa Correta: 
 

A) JEC (junção escamo colunar) é de topografia fixa. 
B) O uso de ACO não influencia na topografia da 

JEC. 
C) A ectocévice é a parte do colo não visível ao 

exame especular. 
D) A Zona de transformação (ZT) representa a área 

de transição entre  dois epitélio. 
E) Cistos de Naboth, não são glândulas com 

atividade secretora. 
 

26. Sobre a Incontinência Urinária, assinale a alternativa 
Incorreta: 

 
A) As cauda mais comuns de incontinência são: 

bexiga hiperativa e incontinência urinária de 
esforço genuíno. 

B) Bexiga hiperativa é mais comum em pacientes 
idosos. 

C) Incontinência urinária de esforço genuíno é mais 
comum na menacme. 

D) Não é exigida a utilização de estudo urodinâmico 
para diagnóstico de bexiga hiperativa e 
incontinência de esforço genuíno. 

E) O tratamento de Incontinência urinária de esforço 
genuíno tido como primário é a fisioterapia. 

 

27. Assinale a alternativa Incorreta. 
 

A) O BHCG poderá ser detectado a partir de 8 dias 
após a ovulação caso haja fecundação e 
implantação. 

B) O HCG urinário poderá apresentar resultado falso 
positivo devido a elevação do LH hipotálamo-
Hipofisário (menopausa) , drogas pisicotrópicas 
(anti-depressivos) lúpus, hipertireoidismo. 

C) O saco gestacional poderá ser identificado na 
terceira semana com a sonda transvaginal. 

D) Náuseas, vômitos, sialorréia, polaciúria poderão 
ser sintomas de gestação. 

E) A visualização da imagem pelo USG poderá ser 
aparelho e examinador dependente.  

 

28. São contra indicações absolutas para realizar  
videolaparoscopia: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Grande massa abdominal. 
B) Peritonite generalizada. 
C) Doença pulmonar crônica 
D) Múltiplos procedimentos cirúrgicos abdominais 

prévios 
E) Gravidez intra uterina > que 16 semanas. 

 
 
 
 
 

29. Dentre as alterações fisiológicas na gravidez, pode-se 
considerar como verdadeiras: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Aumento fisiológico da glândula tireóide. 
B) Sopros funcionais podem ser detectados. 
C) Aréolas mamárias mais escurecidas. 
D) Diminuição do peristaltismo uretral. 
E) Sialorréia, pirose, e constipação intestinal não são 

comuns na gestação. 
 

30. Sobre as vulvovaginites não podemos afirmar: 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) São poucos freqüentes no consultório de 

ginecologia. 
B) Alguns “corrimentos” genitais não são patológicos; 

sendo apenas conteúdo vaginal fisiológico. 
C) A quantidade de muco vaginal pode variar de 

acordo com idade, excitação sexual, estresse e 
fase do ciclo menstrual. 

D) A citologia oncótica possui baixa sensibilidade e 
especificidade não devendo ser utilizada para 
diagnostico de vulvovaginites. 

E) Mulheres assintomáticas podem apresentar 
cândida Sp e Gardnerella Vaginales como parte de 
sua flora normal. 
 

31. Assinale a alternativa incorreta: 
 

A) Uso de ACO não é fator protetor de vaginose 
bacteriana. 

B) A vaginose bacteriana é mais comum em mulheres 
na menacme, usuárias de DIU e sexualmente 
ativas. 

C) O uso de preservativo é fator de proteção contra 
vaginose bacteriana. 

D) Tricomoniase genital e cândida vulvovaginal são 
consideradas DSTs. 

E) Gravidez, ACO e DM são fatores predisponentes 
para candidíase vulvovaginal. 

 

32. Sobre HPV não afirmar: 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) São vírus de baixo potencial ontogênico 6 e 11. 
B) São vírus de alto poder ontogênico 16 e 18. 
C) O HPV é pouco freqüente na faixa etária 

compreendida entre 20 e 40 anos, período de 
maior atividade sexual. 

D) A via sexual é a modalidade mais contagiosa. 
E)  É provável que o HPV possa ser transmitido por 

fômitis; ou seja, contato indireto através de objetos 
inanimados, como toalhas, roupas intimas e 
instrumentais ginecológicos. 
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33. Sobre a violência sexual não afirmar: 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) O atendimento a mulheres violentadas 
sexualmente envolvem anamnese e exame 
específico; encaminhamento a setores necessários 
e profilaxia de DSTs/ AIDS. 

B) A contracepção de emergência não é 
imprescindível. 

C) Recentemente sancionada pela presidente, todo 
hospital de rede pública será obrigado a oferecer a 
pílula do dia seguinte. 

D) A mulher vitimada deve ingerir alguns antibióticos 
para prevenção de DSTs. 

E) Os efeitos colaterais são um dos grandes 
empecilhos para manutenção do esquema retro 
viral para prevenir HIV.   
 

34. Além da vacina antitetânica,  de uso indicado no pré 
natal, as vacinas que podem ser utilizadas durante o 
período gravídico são: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Hepatite B e Sarampo. 
B) Sarampo e Caxumba 
C) Rubéola e Caxumba 
D) Hepatite B, Raiva e Influenza. 
E) Rubéola e Raiva. 

 

35. Na etiopatogenia da dismenorréia primaria há alteração 
na produção de: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Ocitocina 
B) Estrogênios 
C) Progestogênios 
D) Ácidos graxos 
E) Prostaglandinas 

 

36. Qual o local mais comum da Endometriose: 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Trompas de Falópio 
B) Ovários 
C) Peritônio 
D) Ligamento Útero Sacro 
E) Vagina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Frente à necessidade de ATB durante o pré- natal a 
melhor opção seria: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Estreptomicina 
B) Clorafenicol 
C) Tetraciclina 
D) Cefalosporinas 
E) Ciprofloxacina 

 

38. O colo uterino pode sofre várias alterações e entre 
elas; a estenose, que pode ter como causa: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Parto 
B) Eversão 
C) Prolapso 
D) Hipertrofia 
E) Cauterização 

 

39. Constitui doença genital ulcerativa exceto: 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Sífilis 
B) Cancro 
C) Gonorréia 
D) Herpes Simples tipo 2 
E) Condiloma 

 

40. Qual o micro organismo predominante na flora vaginal 
normal: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Lactobacilos 
B) Trichomonas Vaginallis 
C) Cândida Albicans 
D) Gardinerella 
E) e) Ureoplasma 

 
 




