PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL- CDF

ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA
NOME: ____________________________________________________________ Nº ____________________
INSTRUÇÕES
1- Preencha com caneta (tinta azul ou preta) e de maneira legível os dados de
IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno de Prova; confira os dados do Cartão
de Resposta (Nome Completo e Nº de Inscrição) e assine o Cartão de Resposta.
2- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta, aguarde a orientação do
fiscal.
3- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está
correta.
4- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você está
concorrendo.
5- A PROVA OBJETIVA contém 40 questões objetivas com 04 (quatro)
alternativas (A, B, C e D), valendo 2,25 (dois inteiros e vinte e cinco décimos)
pontos cada, devendo o candidato obter no mínimo 50% de acerto para
aprovação.
6- No Cartão de Resposta, as questões estão representadas pelos seus
respectivos números. Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta
azul ou preta), a opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas, conforme
modelo abaixo:
MODELO
Exemplo: Questão 01- C 
7- O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO
será substituído em hipótese alguma.
8- Não rasure o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA
ALTERNATIVA. Caso contrário, a questão será ANULADA. Evite deixar questões
sem respostas.
9- Não faça perguntas aos examinadores. A interpretação das questões faz parte
da Prova.
10- No decorrer da Prova NÃO será permitida qualquer espécie de consulta ou
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos,
impressos ou quaisquer anotações, calculadoras, celulares ou qualquer outro
meio eletrônico.
11- O candidato NÃO poderá ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um
fiscal.
12- Ao término da prova (após a entrega do cartão de resposta) o candidato
deverá se retirar do prédio, sendo proibida sua permanência nas dependências
do mesmo. Assim, caso queira utilizar o banheiro, deverá fazê-lo antes da
entrega do cartão de resposta.
13- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o
Caderno de Prova completo, juntamente com o Cartão de Resposta.
14- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora do início
da Prova. A não observância desta exigência acarretará a sua exclusão do
Concurso.
15- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu
término, poderá levar consigo o Caderno de Prova.
16- O gabarito será publicado no dia 23/02/2016 e a previsão do resultado da
CLASSIFICAÇÃO FINAL a partir do dia 15/03/2016. BOA PROVA!
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1) Assinale a alternativa CORRETA:
A) Febre no pós-parto imediato (antes de 24h) é considerada patológica e deve ser imediatamente
investigada.
B) No puerpério fisiológico, o útero pode se encontrar palpável no abdome até 30 dias após o
parto.
C) Parto cesáreo e lacerações de trajeto de parto são considerados fatores de risco para infecção
puerperal.
D) O puerpério tem início com o desprendimento do concepto.
2) Qual dos microrganismos a seguir NÃO é encontrado em microbiota vaginal endógena de
mulher saudável?
A) trichomonas vaginalis.
B) gardnerella vaginalis.
C) mycoplasma hominis.
D) candida albicans .
3) Adolescente atendida com história de queda a cavaleiro.Pode-se dizer que:
I. Deve ser avaliada a capacidade de urinar e a presença de hematúria.
II. A lesão é sugestiva de abuso sexual.
III. Deve ser utilizada compressa de gelo nas primeiras 24 h.
IV. Exige exame sob analgesia.
Está CORRETO apenas o contido em:
A) I, II e III.
B) I e III.
C) II e IV.
D) IV
4) A janela imunológica para detecção de anticorpos anti-HIV no sangue periférico, em semanas,
é:
A) 1 a 2.
B) 3 a 12.
C) 15 a 18.
D) Acima de 18.
5) No tratamento do condiloma acuminado com podofilina a 25%, podemos afirmar que:
A) Deve ser evitado nas lesões vaginais pelo risco de absorção e neurotoxicidade.
B) É considerado, juntamente com o interferon, terapia antiviral específica.
C) Pode ser utilizado, sem restrições, durante o ciclo grávido-puerperal.
D) É mais eficaz no condiloma plano que no acuminado.
6) Existe associação entre síndrome antifosfolípide e gravidez, nas condições relacionadas,
EXCETO:
A) Polidrâmnio.
B) Perdas fetais.
C) Parto pré-termo.
D) Restrição de crescimento.
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7) Mulher de 28 anos, com doença lúpica, deseja engravidar. O fármaco mais adequado para seu
controle é:
A) Metotrexato.
B) Ciclofosfamida.
C) Hidroxicloroquina.
D) Azatioprina.
8) Durante cesariana eletiva , após dequitação manual, a paciente iniciou com dispnéia
significativa, cianose intensa e hipotensão arterial súbita, seguida de parada cardiorrespiratória. A
hipótese diagnóstica mais provável é de:
A) Infarto agudo do miocárdio.
B) Embolia gordurosa.
C) Acidente vascular cerebral.
D) Embolia amniótica.
09) São sintomas típicos da fase precoce do climatério, EXCETO:
A) Distúrbios menstruais.
B) Incontinência urinária.
C) Insônia.
D) Sintomas depressivos.
10) Paciente de 32 anos, nulípara, portadora de mioma uterino de 03 cm, com deformidade da
cavidade endometrial, foi investigada por infertilidade, não sendo encontrada outra causa
etiológica. A conduta é:
A) Miomectomia histeroscópica.
B) Tratamento com análogos do GnRH.
C) Miomectomia laparoscópica.
D) Expectante.
11) Uma gestante inicia pré-natal com índice de massa corporal (IMC) de 26 kg/m². Sua
orientação em relação a ganho de peso adequado seria:
A) Manter peso.
B) Ganho total entre 7 – 11,5 kg.
C) Ganho total máximo entre 11,5 – 16 kg.
D) Reduzir peso para recuperar IMC normal.
12) Classe de medicamentos de escolha no tratamento do distúrbio disfórico pré-menstrual com
ansiedade e depressão:
A) Benzodiazepínicos.
B) Danazol.
C) Anticoncepcionais hormonais orais com desogestrel.
D) Inibidores seletivos da recaptação da serotonina.
13) Sobre a imunização na gravidez, é CORRETO afirmar:
I. Tétano e difteria são de uso liberado.
II. Hepatite B deve ser feita em mulheres não previamente vacinadas.
III. Sarampo e caxumba são contraindicadas.
IV. Rubéola pode ser indicada em situações especiais.
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Há resposta CORRETA apenas em:
A) I, II e III.
B) I e III.
C) II e IV.
D) IV.
14) As drogas classificadas na categoria B pelo Food and Drug Administration (FDA) são aquelas
nas quais:
A) Estudos controlados não mostraram risco.
B) Os riscos não podem ser afastados.
C) Não há evidência de risco no ser humano.
D) Há evidência positiva de risco.
15) Sobre a ingestão de bebidas alcoólicas na gestação, pode se dizer que:
A) Existem evidências sobre as vantagens da visitação domiciliar de equipe multidisciplinar.
B) Não foi encontrada evidência de que existe quantidade segura de consumo de álcool.
C) Ingestão de mais de seis copos de bebidas alcoólicas/semana não representa risco de lesões
cerebrais fetais.
D) Os programas de aconselhamento não são intervenções efetivas para diminuição do consumo
de álcool.
16) Paciente com queixa de galactorreia e prolactina de 86ng/ml, tomografia computadorizada de
sela turca normal. Relatou interrupção do uso da bromocriptina em decorrência de náuseas
intensas. A conduta nesse caso é:
A) Dosagem periódica da prolactina.
B) Cabergolina.
C) Uso da sulpirida associada a bromocriptina por via oral.
D) Agonista do GnRH.
17) Paciente de 60 anos de idade apresentando sangramento uterino. A conduta é:
A) Ultrassonografia endovaginal.
B) Terapêutica de reposição hormonal.
C) Dosagem de CA 125.
D) Teste da progesterona.
18) Mulher em uso de raloxifeno há 03 anos tem risco elevado de:
A) Doença tromboembólica.
B) Hiperplasia endometrial.
C) Pólipo endocervical.
D) Diabetes melito.
19) Mulher de 45 anos realizou histerectomia total abdominal + anexectomia bilateral, em
decorrência de câncer ovariano estádio Ia. Após 6 meses, a cliente apresentou síndrome
climatérica intensa, sendo indicada reposição hormonal. Qual dos esquemas abaixo foi prescrito?
A) Tamoxifeno.
B) Estrógenos isolados.
C) Raloxifeno.
D) Estroprogestativo contínuo.
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20) No determinismo do parto, a liberação das prostaglandinas das membranas fetais é mediada
por:
A) Ocitocina.
B) Cicloxigenase.
C) Estrogênio.
D) Progesterona.
21) Na distócia de espáduas, a primeira manobra a ser utilizada é a de:
A) Mc Roberts.
B) Mauriceau.
C) Bracht.
D) Paget.
22) Em que dia do ciclo deve ser realizada a biópsia de endométrio para avaliação indireta da
ovulação:
A) 5º
B) 10º
C) 16º
D) 26º
23) A respeito das alterações fisiológicas do aparelho cardiovascular durante a gestação, pode-se
afirmar que:
A) A pressão arterial sistólica diminui ao final da gestação, quando comparada com os níveis
iniciais.
B) O volume sanguíneo é crescente até o final da 36º semana, quando atinge um platô.
C) O débito cardíaco é maior no segundo semestre, quando comparado com os demais.
D) Devido à elevação diafragmática, ocorre a dextrorrotação cardíaca, desviando seu eixo
elétrico.
24) Na infecção materna aguda por toxoplasmose no primeiro trimestre da gravidez, a abordagem
terapêutica imediata é:
A) sulfadiazina 4 g/dia + pirimetamina 50mg/dia.
B) sulfadiazina 4g/dia + pirimetamina 50 mg/dia + ácido folínico 15 mg/dia.
C) espiramicina 3 g/dia.
D) espiramicina 3g/dia + ácido folínico 15 mg/dia.
25) Constituem critérios de diagnóstico de vaginose bacteriana, EXCETO:
A) Corrimento branco-acinzentado e odor fétido que se acentua depois do coito.
B) ph vaginal < 4,5.
C) Presença de células - alvo ao esfregaço vaginal.
D) Teste das aminas positivo.
26) A candidíase vulvovaginal recorrente é:
A) Definida como três ou mais episódios de candidíase vulvovaginal em 12 meses.
B) Observada em pacientes com AIDS, sendo de aparecimento tardio no curso da doença.
C) Associada a uma redução da resposta imunológica celular.
D) Debelada na maioria dos casos, quando se faz um tratamento eficaz do parceiro.
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27) Sobre o refluxo gastroesofágico, considere as seguintes afirmações:
I. O relaxamento do esfíncter gastroesofágico depende da progesterona.
II. A esofagite de refluxo não se relaciona com a secreção ácida do estômago.
III. O uso de antiácidos tem-se mostrado eficaz no tratamento.
IV. Os inibidores da bomba de prótons são ineficazes e teratogênicos.
Assinale a alternativa que contém a(s) afirmativa(s) CORRETA(s):
A) I, II e III.
B) I e III.
C) II e IV.
D) IV.
28) Em relação à colestase intra-hepática na gestação, escolha a alternativa CORRETA.
A) A colestase intra-hepática pode ser desencadeada por drogas.
B) O prurido é provocado pelo aumento das enzimas hepáticas.
C) Os resultados da gestação não sofrem influência dessa doença.
D) O aumento das bilirrubinas se deve ao aumento da forma indireta.
29) Quanto à anticoncepção oral de emergência é ERRADO afirmar:
A) Pode ajudar a prevenir a gravidez indesejada, mas não deve ser usada de rotina.
B) A anticoncepção oral de emergência com pílulas só de progestogênio é mais eficaz.
C) A eficácia é maior quanto mais precoce sua administração.
D) O levonorgestrel em comprimidos de 0,75mg, não pode ser ingerido em dose única (02
comprimidos).
30) Gestante de 25 anos, primigesta, ao realizar os exames de pré-natal detectou-se VDRL com
título de 1/32. Realizou o FTA-abs, sendo positivo. O exame clínico-ginecológico apresenta-se
normal. Frente a esse quadro, o diagnóstico e conduta indicada são:
A) Trata-se de sífilis primária e o tratamento é 2.400.000 UI de penicilina benzatina em dose
única.
B) Trata-se de falso positivo e o exame deve ser repetido em 30 dias.
C) Trata-se de sífilis latente e o tratamento é a aplicação de 2.400.000 UI de penicilina benzatina
a cada 7 dias, no total de 3 doses.
D) Trata-se de sífilis terciária e o tratamento é a aplicação de 2.4000.000 UI de penicilina
benzatina a cada 7 dias, no total de 6 doses.
31) A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, estabelece que as ações e serviços
públicos de saúde constituem um sistema único, organizado de acordo com diretrizes, dentre as
quais se inclui a seguinte:
A) Centralização técnica e gerencial e descentralização executiva.
B) Atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das
atividades preventivas.
C) Direção única pelo Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Saúde.
D) Participação da comunidade.
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32) “Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos
seus determinantes e condicionantes (modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente,
educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais)” constitui objetivo geral:
A) Da Política Nacional de Atenção Básica.
B) Do Pacto Pela Saúde.
C) Da Política Nacional de Promoção da Saúde.
D) Da Política Nacional de Humanização.
33) A Atenção Básica, disposta na Portaria nº 2.488 do Ministério da Saúde (de 21/10/2011),
deve cumprir algumas funções para contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à
Saúde, descritas abaixo, EXCETO:
A) Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de
descentralização e capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre necessária.
B) Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, utilizando e articulando
diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo.
C) Coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos singulares, bem como
acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos das Redes de Atenção à Saúde.
D) Ordenar as redes: ser único ponto de triagem da rede para os casos que serão atendidos nos
níveis secundário e terciário em saúde, reduzindo atendimentos desnecessários.
34) No que se refere à Conferência Municipal de Saúde, nos termos da Lei nº 8.142 (de
28/12/1990), é CORRETO afirmar que:
A) Será convocada pelo Poder Legislativo.
B) Reunir-se-á a cada dois anos.
C) Será composta por representes do poder público, prestadores de serviço e trabalhadores de
saúde.
D) Deverá propor as diretrizes para a formulação da política municipal de saúde.
35) O Programa Mais Médicos, instituído pela Lei nº 12.871 (de 22/10/2013), NÃO INCLUI
dentre seus objetivos:
A) Fortalecer a prestação de serviços de atenção básica em saúde.
B) Facilitar o exercício profissional de médicos estrangeiros no país.
C) Ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS.
D) Estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS.
36) O Pacto Pela Saúde (Portaria nº 399/GM, de 22/02/2006), inclui o Pacto pela Vida, definindo
como prioridade pactuada na área de saúde da mulher:
A) Controle do câncer de colo de útero e de mama.
B) Redução das doenças sexualmente transmissíveis.
C) Redução da violência sexual e doméstica.
D) Fornecimento de insumos para o planejamento familiar.
37) “O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos (...)”. Esta
assertiva integra o seguinte documento legal:
A) Pacto pela Saúde (Portaria nº 399/GM, de 22/02/2006).
B) Declaração Universal dos Direitos Humanos (Organização das Nações Unidas, 10/12/1948).
C) Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080, de 19/09/1990).
D) Política Nacional de Atenção Básica (Portaria nº 2.488/GM, de 21/10/2011).
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38) Nos termos do Decreto nº 7.508, de 28/06/2011, que regulamenta a Lei Orgânica da Saúde, o
processo de planejamento da saúde:
A) Será ascendente e integrado, do nível local até o federal.
B) Será aprovado pelos Conselhos de Saúde e Poder Legislativo, em cada esfera de governo.
C) È obrigatório para os entes públicos e privados de qualquer natureza.
D) É exclusivo dos serviços públicos, independentemente dos serviços prestados pela iniciativa
privada.
39) Dentre os princípios norteadores da Política de Humanização NÃO ESTÁ incluído:
A) Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão.
B) Racionamento de medicamentos e insumos.
C) Fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional.
D) Atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário.
40) Para que se possa conduzir o cuidado às gestantes à luz da clínica ampliada e compartilhada é
fundamental utilizar o seguinte instrumento de trabalho:
A) Protocolo de pré natal atualizado para direcionar o histórico e anamnese, elevando a qualidade
da consulta.
B) Computadores e tablets com acesso à internet, e assim, às pesquisas de assistência pré natal
baseadas em evidências.
C) Arranjos e dispositivos de gestão que privilegiem a comunicação transversal, favorecendo a
escuta das gestantes, a expressão de problemas sociais e subjetivos entre outros.
D) Sistemas de informática que integrem os diversos pontos da Rede Cegonha permitindo a
comunicação entre os profissionais e encaminhamentos para especialidades médicas.
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