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INSTRUÇÕES: 

1. O tempo de duração das provas é de 3 (três) horas, estando incluído nesse tempo a 

leitura das instruções. Não será permitida a saída da sala antes de transcorrido 30 

minutos do início das provas. 

2. Com o início das provas, encerra-se o tempo para qualquer questionamento: o 

entendimento das questões é parte integrante da prova. 

2.1 No dia de realização da prova não serão fornecidas, por qualquer membro da 

equipe da aplicação da prova e/ou autoridades presentes informações sobre o 

conteúdo e aos critérios de avaliação da prova. 

3. Durante a realização das provas é proibido: 

3.1 A comunicação entre os candidatos; 

3.2 A utilização de máquinas calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de 

cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou 

legislação; 

3.3 O porte mesmo que desligado, de quaisquer aparelhos eletro-eletrônicos tais 

como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 

pendrive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de 

alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie; 

3.4 O uso de óculos escuros, salvo se prescrito em receita médica, ou quaisquer 

acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.; 

3.5 O porte de lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha; 

3.6 O porte de qualquer tipo de armamento; 

3.7 A ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em 

embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas; 

3.8 Ausentar-se da sala desacompanhado de pelo menos um fiscal; 

3.9 Entregar a prova antes de decorridos 30(trinta) minutos do seu início. 

4. O cartão resposta será o único documento para correção da prova, o candidato 

não poderá se identificar no caderno de provas e nem no cartão resposta, usando 

apenas um número que será dado aleatoriamente. O CANDIDATO SÓ PODERÁ SE 

IDENTIFICAR NO CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO. 

5. Será usado somente o cartão resposta para correção das provas. 

6. A simples posse, mesmo que desligado, ou o uso de qualquer material, objeto ou 

equipamento não permitido, no local d aprova, corredor e banheiros, constitui-se 

desobediência às normas do presente processo seletivo e implicará na exclusão do 

candidato do processo seletivo, sendo atribuída nota zero às provas já realizadas. 

7. Os 3(três) últimos candidatos de cada sala só poderão entregar o caderno de provas 

simultaneamente. 
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MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 
 
 
01. Dentre os métodos anticoncepcionais de barreira, um dos mais eficazes é o 
dispositivo intrauterino, assinale a alternativa falsa sobre este método: 
a) Tem alta taxa de eficácia e ausência de efeitos sistêmicos. 
b) Os dispositivos intrauterinos de cobre duram de cinco a dez anos e causam 
alterações no endométrio e no muco cervical, dificultando a passagem e a 
movimentação dos espermatozoides. 
c) Os dispositivos intrauterinos de cobre causam uma reação inflamatória local, com um 
aumento de produção de prostaglandinas e atração de leucócitos, com reação tipo 
corpo estranho. 
d) Os dispositivos intrauterinos com liberação contínua de levonorgestrel duram 
cinco anos e causam redução do fluxo menstrual, sendo indicados no tratamento 
do sangramento uterino disfuncional, mas são contraindicados em concomitância 
ao uso de tamoxifeno.  
 
02. Ainda sobre os dispositivos intrauterinos, assinale a alternativa correta: 
a) Após a retirada, os DIUs levam a um período razoavelmente longo de infertilidade. 
b) Os DIUs de cobre não podem ser utilizados pós aborto no primeiro semestre por 
facilitarem a ascensão bacteriana. 
c) Neoplasia intra-epitelial cervical é contraindicação absoluta ao uso de DIU. 
d) Especificamente em relação ao DIU com liberação de levonorgestrel, podem 
ser usados sem restrições em mulheres com anemia, disfunções menstruais, 
dismenorreia e endometriose.  
 
03. Os dispositivos intrauterinos são absolutamente contraindicados a mulheres; 
exceto: 
a) Gestantes. 
b) Pós aborto infectado. 
c) Com câncer de colo uterino. 
d) Infectadas pelo HIV.  
 
04. Dentre os métodos anticoncepcionais hormonais, não se pode afirmar sobre a pílula 
anticoncepcional combinada oral: 
a) As pílulas combinadas são formulações sintéticas de estrogênio e progesterona. 
b) A potência das pílulas combinadas é medida pela dose de etinilestradiol. 
c) As pílulas de 50mcg são as de baixa dosagem e estão indicadas a pacientes 
sensíveis a ação hormonal.  
d) Limitações ao uso são o esquecimento das doses diária pela paciente e a interação 
medicamentosa. 
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05. A ação anticoncepcional das pílulas combinadas é dada (assinale a melhor 
alternativa): 
a) Pela inibição da ovulação ao inibirem o LH secretado pela hipófise. 
b) Pela ação de inibição da ovulação e pela alteração do muco cervical ao inibirem o 
FSH secretado pela hipófise. 
c) Pela ação hormonal apenas, ao inibirem FSH e LH secretados pela hipófise. 
d) Pela inibição da ovulação e pela alteração do muco cervical decorrentes da 
ação hormonal.  
 
06. Sobre os anticoncepcionais combinados orais, assinale a alternativa falsa: 
a) Sua eficácia é imediata se início até o sétimo dia do ciclo menstrual, e com a 
interrupção do uso, o retorno à fertilidade é também imediato. 
b) Uma desvantagem deste método é, devida ação hormonal, que seu uso 
aumenta o risco de câncer de endométrio.  
c) Seu uso reduz o risco de doenças benignas das mamas e reduz o risco de moléstia 
inflamatória pélvica. 
d) Náusea e cefaleia são possíveis efeitos adversos, por outro lado, seu uso tem ação 
protetora contra endometriose. 
 
07. São medicamentos que reduzem a eficácia dos anticoncepcionais combinados 
orais: 
a) Anti-inflamatórios não hormonais. 
b) Analgésicos. 
c) antidepressivos ISRS. 
d) Anticonvulsivantes.  
 
08. São contraindicações absolutas ao uso de pílulas anticoncepcionais combinados 
orais; exceto: 
a) Enxaqueca. 
b) Tabagismo em mulher com mais de 35 anos. 
c) Câncer de mama. 
d) Amamentação.  
 
09. Sobre as minipílulas, ou anticoncepcionais de progestágeno, assinale a alternativa 
falsa: 
a) Apresentam ação local, com espessamento do muco cervical e involução do 
endométrio. 
b) Desogestrel é uma progesterona sintética com maior eficácia, que inibe a ovulação e 
que pode ser usada em mulheres que não estão amamentando. 
c) Dentre as vantagens, estão a eficácia imediata, em menos de 24h, possibilidade do 
uso durante a amamentação e ausência de aumento do risco de tromboembolismo. 
d) A minipílula pode ser usada em mulheres de qualquer idade, incluindo 
fumantes, hipertensas, diabéticas, coagulopatas e portadoras de câncer de 
mama.  
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10. Sobre o câncer de colo de útero, assinale a alternativa correta: 
a) A maioria dos cânceres do colo uterino são do tipo adenocarcinoma. 
b) Há forte associação deste tipo de câncer com infecções por HPV, seja ele de 
qualquer subtipo. 
c) No Brasil, este é o câncer mais prevalente no sexo feminino. 
d) As lesões precursoras do câncer de colo são assintomáticas.  
 
11. No estadiamento do câncer de colo uterino, uma lesão que invade além do útero, 
mas não se propaga na parede pélvica ou no terço inferior da vagina é classificada 
como estádio: 
a) I. 
b) II.  
c) III. 
d) IV. 
 
12. Sobre o câncer de ovário, pode-se afirmar: 
a) É o terceiro tipo mais frequente de câncer que acomete o sexo feminino. 
b) É o câncer de maior letalidade dentre os cânceres ginecológicos.  
c) O diagnóstico geralmente é precoce por levar a alterações menstruais importantes. 
d) A maioria dos casos é em mulheres jovens (antes dos 40 anos). 
 
13. São fatores protetores ao câncer de ovário; exceto: 
a) Multiparidade. 
b) Amamentação. 
c) Uso de anticoncepcional combinado oral. 
d) IMC entre 18 e 25. 
 
14. Sobre o câncer de ovário, não se pode afirmar: 
a) Apenas 10% dos cânceres ovarianos epiteliais estão relacionados com predisposição 
genética. 
b) Pacientes com síndrome de turner correm maior risco de desenvolverem 
disgerminoma e gonadoblastoma. 
c) Existem duas formas de câncer ovariano hereditário, síndrome dos carcinomas de 
mama e ovário e a síndrome de Lynch II. 
d) Mulheres judias asquenazes tem maior incidência de síndrome de Lynch II.  
 
15. São neoplasias que comumente enviam metástases para ovário; exceto: 
a) Mama. 
b) Estomago.  
c) Intestino grosso. 
d) Endométrio. 
 
16. Sobre a histopatologia dos cânceres de ovário, assinale a alternativa falsa: 
a) Os tumores epiteliais constituem mais de 60% de todas as neoplasias ovarianas e 
mais de 90% dos tumores malignos de ovário. 
b) O cistoadenocarcinoma seroso é o tumor maligno mais comum do ovário. 
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c) Ao contrário dos tumores serosos, os carcinomas mucinosos são unilaterais 
em menos de 10% dos casos.  
d) Ao exame histológico, o adenocarcinoma mucinoso de ovário é composto 
predominantemente de células semelhantes às intestinais, que invadem o estroma 
circundante. 
 
17. Uma paciente com neoplasia de células germinativas apresenta positividade em 
relação ao aumento dos níveis de alfa-fetoproteína e de beta-hCG. O tipo de neoplasia 
dentre as abaixo que é compatível com estes aumentos é: 
a) Disgerminoma. 
b) Carcinoma embrionário. 
c) Tumor de células germinativas mistas.  
d) Coriocarcinoma. 
 
18. O desenvolvimento dos distúrbios vulvovaginais é influenciado em parte pela 
presença ou ausência dos estrógenos endógenos e exógenos. Sobre este assunto, 
assinale a alternativa falsa: 
a) O estrogênio espessa o epitélio vaginal e resulta na deposição de grandes 
quantidades de glicogênio nas células epiteliais. 
b) O estrogênio agindo no epitélio vaginal acarreta na produção de ácido lático. O 
ambiente ácido favorece o crescimento da flora vaginal normal. 
c) O ambiente vaginal normal é ácido, o que favorece a presença de lactobacilos e 
da cândida albicans.  
d) Em mulheres menopausadas, a ausência de estrogênio favorece a colonização 
vaginal por flora mista, principalmente cocos patogênicos. 
 
19. Sobre as infecções bacterianas vaginais, não se pode afirmar: 
a) Vaginose bacteriana é a causa mais comum de infecção bacteriana sintomática das 
mulheres em idade reprodutiva. 
b) Na vaginose bacteriana a flora normal vaginal está alterada. 
c) Na vagina hipoestrogênica, a infecção bacteriana pode ser evidenciada por secreção 
e manchas de sangue nas roupas íntimas. 
d) A paciente queixa-se de secreção fétida e prurido e o exame mostra secreção 
amarelada homogênea na maioria dos casos de infecção bacteriana vaginal.  
 
20. Dentre as drogas abaixo, tem potencial teratogênico durante a gravidez: 
a) Ácido valpróico.  
b Tetracaína. 
c) Metoclopramina. 
d) Penicilina. 
 
21. Dentre as classes de anti-hipertensivos abaixo, não se deve utilizar durante a 
gestação: 
a) Inibidores da enzima de conversão.  
b) Diuréticos tiazídicos. 
c) Bloqueadores do canal de Ca++. 
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d) Bloqueadores alfa-adrenérgicos. 
 
22. Dentre as medicações abaixo, é a única que não traz repercussões para o feto se 
administradas durante a gestação: 
a) Tetraciclina. 
b) Doxiciclina. 
c) Minociclina. 
d) Eritromicina.  
 
23. No cuidado da gestante, são medicações seguras no controle de sintomas; exceto: 
a) Dipirona. 
b) Paracetamol. 
c) Acetaminofen. 
d) Diclofenacos.  
 
24. Dentre os mecanismos de trocas de nutrientes pela placenta, assinale o mecanismo 
pelo qual a molécula de glicose é transportada: 
a) Difusão simples. 
b) Difusão facilitada.  
c) Transporte ativo. 
d) Pinocitose. 
 
25. Sobre o suprimento arterial da placenta, assinale a alternativa que dispõe as 
artérias no sentido mãe-feto na ordem correta: 
a) Artéria uterina – Artéria radial – Artérias basais – Artérias espiraladas – Espaço 
interviloso.  
b) Artéria uterina – Artérias basais – Artéria radial – Artérias espiraladas – Espaço 
interviloso. 
c) Artéria ovariana – Artéria radial – Artérias basais – Artérias espiraladas – Espaço 
interviloso. 
d) Artéria uterina – Artéria radial – Artérias espiraladas – Artérias basais –– Espaço 
interviloso. 
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PORTUGUÊS SUPERIOR 

 
26. Não é um dos significados possíveis da palavra frajola: 

a) Faceiro; 

b) Janota; 

c) Garrido; 

d) Deselegante. 

 
27. Está incorreto quanto à regência: 

a) Custou-me aceitar esta decisão; 

b) Uma boa faculdade era aspirada por todas; 

c) Custou ao aluno entender o fato; 

d) Sua atitude implicará demissão sumária. 

  
28. São pronomes invariáveis: 

 

a) Ninguém – Alguém; 

b) Algum – Nenhum; 

c) Muito – Pouco; 

d) Outro – Todo. 

 
29. É classificado como numeral cardinal: 

a) Triplo; 

b) Terço; 

c) Três; 

d) Terceiro. 

 
30. Corria __ boca pequena que ela iria por __ mostra toda __ sua exuberância. 

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras: 
 

a) À – À – A; 

b) A – A – À; 

c) A – A – A; 

d) A – À – À. 

 

 
 
 
 

 



Associação dos Municípios do Planalto 
Sul de Santa Catarina 

 

 
Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina 

Rua São João Batista     Centro 
Fone/Fax: (49) 3541-0855   -   amplasc@amplasc.org.br 

Campos Novos - SC   -   Cep 89620-000 

MATEMÁTICA SUPERIOR 
 
31. Qual o domínio da função abaixo: 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

32. Qual a derivada da função: 

 
a) 3x 

b) 2x2 

c) 3x2 

d) 2x3 

 

33. Qual o volume de meia esfera que esta que esta dentro de um cubo de 8m³? 

(considerar que os limites da esfera são os limites do cubo 

 

a) 4,2m³ 

b) 2,1m³ 

c) 6,3m³ 

d) 8,4m³ 

 

34. Julia comprou um tablete de seu amigo em 2 parcelas com juros compostos de 5% 

por parcela. Quanto ela pagou se o preço a vista era de R$ 300,00? 

 

a) R$ 330,00 

b) R$ 330,25 

c) R$ 330,50 

d) R$ 330,75 

 

35. Qual a integral da função: 

 

a)    

b)  

c)  

d)  
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CONHECIMENTOS GERAIS  SUPERIOR 
   

36. Assinale a alternativa que apresenta os municípios de Santa Catarina do mais 

populoso ao menos populoso: 

 
a) Anitápolis - Apiúna – Araranguá; 

b) Anitápolis – Araranguá – Apiúna; 

c) Araranguá – Apiúna – Anitápolis; 

d) Apiúna – Anitápolis – Araranguá. 

 
37. É incorreto afirmar sobre Santa Catarina: 

 
a) É o vigésimo estado brasileiro com maior extensão territorial; 

b) É o décimo primeiro estado mais populoso; 

c) As dimensões territoriais abrangem uma área de 95 736,165 km², sendo maior 

do que Portugal ou a soma dos estados brasileiros do Rio de Janeiro e Espírito 

Santo com o Distrito Federal; 

d) Limita-se com os estados do Paraná (ao nordeste) e Rio Grande do Sul (ao 

sudeste), além do oceano Pacífico (a leste) e da Argentina (ao norte). 

 
38. Não é pertence à mesorregião do Vale do Itajaí: 

 
a) Trombudo Central; 

b) Canoinhas; 

c) Vidal Ramos; 

d) São João do Itaperiú. 

 
39. O poema do Hino Nacional Brasileiro é de autoria de: 

 
a) Joaquim Osório Duque Estrada; 

b) Francisco Manoel da Silva; 

c) Evaristo da Veiga; 

d)  D. Pedro I. 

 
40. Kátia Abreu e José Eduardo Cardoso são respectivamente ministros: 

 
a) Do Abastecimento e da Fazenda; 

b) Da Agricultura e da Justiça; 

c) Das Ciências e Tecnologia e da Saúde; 

d) Dos Esportes e dos Direitos Humanos. 
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RASCUNHO: 
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