
 

 

Concurso Público 
Código: 607 

 
MÉDICO CLÍNICO GERAL COM 

ESPECIALIZAÇÃO EM GINECOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 

 
Sequencial (número que 
consta do cartão de respostas) 
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Total de questões                                                                                                                                      30 
 
INSTRUÇÕES: 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS, CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO e CADERNO DE 
QUESTÕES); se houver falha, solicite a presença do fiscal. 

 
• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, 

livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e 

apenas uma ÚNICA opção poderá ser assinalada. Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar 
borracha.  

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova, as demais ficam em branco. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS 
decorrente de erro cometido por candidato. NÃO RASURE! 

 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá conter somente o número aleatório, não podendo ser identificado com o nome ou 

número de inscrição do candidato, cabendo ao mesmo rigoroso cuidado, sob pena de nulidade de sua prova. Preencha 
seus dados apenas nos locais indicados no CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO. 

 
• Neste momento, PREENCHA seus dados no canhoto de identificação constante do CARTÃO DE RESPOSTAS e 

PREENCHA no local indicado neste CADERNO DE QUESTÕES o número Sequencial da prova constante do cartão 
de respostas. 

 
• As provas que não estiverem identificadas corretamente no canhoto próprio serão consideradas NULAS. 
 
• O tempo de duração da prova será de até 3 horas. 
 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 

preenchidos, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município.  
 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local simultaneamente, após concluído. 
 
• Destaque a parte destinada para copiar as suas respostas somente no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
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PORTUGUÊS 

  
A paulistana L.R. levou dois anos para conseguir 

encontrar um ex-namorado. Na verdade, ela supunha que 
ele era seu ex, porém, ele nunca terminou o 
relacionamento. Apenas sumiu. Bloqueou o acesso de L. 
ao perfil dele no Facebook e no Skype. Deixou de 
responder aos e-mails. “Para rastreá-lo, recorri até a um 
detetive particular”, diz L. Por décadas, situações como a 
vivida por L. eram conhecidas como o clássico caso “saiu 
para comprar um cigarro e nunca mais voltou”. Bastava 
dizer isso para que se entendesse o motivo do término: 
unilateral, com direito ____ ares de mistério. As avós 
diriam que o pretendente tomou chá de sumiço. Os 
amigos explicariam o comportamento numa gíria: “Levou 
um perdido”. Agora, ____ um novo termo para designar o 
sempre doloroso e inexplicável sumiço voluntário de quem 
se ama: levar um ghosting. O ator americano Sean Penn é 
uma das vítimas mais recentes. Sua ex – agora ele já tem 
certeza – namorada, a atriz Charlize Theron, usou a 
estratégia nada digna para terminar o relacionamento de 
dois anos. Ela simplesmente parou de atender as ligações 
dele. 

 
http://epoca.globo.com/vida/... - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) há - há 
b) a - há 
c) à - a 
d) a - à 
 

2) Segundo o texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - O texto narra a dificuldade de L.R. em manter um 

relacionamento. 
II - Sean Penn e Charlize Theron namoraram durante dois 

anos. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

3) Em conformidade com o texto, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Na era digital, terminar um relacionamento é tão fácil 
quanto bloquear um perfil no Facebook (1ª parte). O novo 
termo utilizado para definir o desaparecimento voluntário 
de um namorado(a) é levar um ghosting (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

4) Em “... porém, ele nunca terminou o relacionamento...”, 
o nexo sublinhado expressa sentido de: 
 
a) Tempo. 
b) Oposição. 
c) Conclusão. 
d) Finalidade. 
 

5) Quanto ao uso dos porquês, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) É difícil responder o por quê de tudo. 
(---) Por que as pessoas estão tão desconectadas? 
 
a) C - E. 
b) C - C. 
c) E - E. 
d) E - C. 
 

6) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
 Ele disse que estaria aqui, ________ até agora não 
chegou. 
 
a) por isso 
b) portanto 
c) porém 
d) embora 
 

http://epoca.globo.com/vida/
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7) A colocação pronominal está INCORRETA em: 
 
a) Não se sabe se ele é bom em gastronomia. 
b) Quando li sobre o curso me interessei muito, porque se 

tratava de uma área do conhecimento nova. 
c) É natural empolgar-se com conversas que renderam e 

desesperar-se com outras que não deram muito certo. 
d) Mato Grosso, estado referência em agronegócio, deu 

um passo pioneiro no que refere-se à sustentabilidade. 
 

8) Assinalar a alternativa em que a palavra sublinhada é 
um advérbio de intensidade: 
 
a) Quando iremos àquela loja de que você falou? 
b) Amanhã sairá o resultado do concurso. 
c) Talvez eu vá de carona à aula. 
d) Ele é bastante maduro para ter atitudes dessas. 
 

9) Ambas as palavras estão redigidas CORRETAMENTE 
em: 
 
a) Vidraceiro - execussão. 
b) Touceira - izenção. 
c) Recauchutar - abstenção. 
d) Sujeição - mecherica. 
 

10) Assinalar a alternativa que apresenta a pontuação 
CORRETA: 
 
a) Na maior floresta tropical do planeta, a Amazônia, uma 

perspectiva que cresce com vigor é a da importância 
dos produtos não madeireiros. 

b) Em algumas comunidades ribeirinhas o açaí, pode 
representar 40% da dieta alimentar. 

c) A data, marca simbolicamente, o fim da juventude e o 
começo irrevogável da idade adulta. 

d) A obra, arrematou o Prêmio do Júri no Festival 
Internacional de Cannes, no ano passado. 

  

INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

11) Em qual das ferramentas abaixo, considerando-se o 
Windows 7, é possível definir uma impressora como 
padrão? 
 
a) Menu Iniciar. 
b) Gerenciador de Tarefas. 
c) Windows Explorer. 
d) Painel de Controle. 
 

 
12) Sobre o recurso Localizar e substituir do Word 2010, 
digitando “TCC” em Localizar e “trabalho de conclusão” 
em Substituir por, conforme a figura abaixo e sem que 
nenhuma outra formatação especial tenha sido 
assinalada, pode-se afirmar que será(ão) substituído(s), 
ao todo:  
 

 
 

 
 
a) Um item. 
b) Dois itens. 
c) Três itens. 
d) Quatro itens. 
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13) A função Proteção contra Rastreamento no Internet 
Explorer 9: 
 
a) Permite que apenas sites seguros sejam acessados. 
b) Desabilita a função de geolocalização. 
c) Protege contra o acesso não autorizado. 
d) Controla quais sites podem obter dados e rastrear o 

usuário. 
 

14) Segundo o CERT.BR, existem conexões na Internet 
que são utilizadas nos navegadores da web que acessam 
a sites de Internet Banking e de comércio eletrônico, 
provendo autenticação, integridade e confidencialidade. 
Qual é o tipo de indicador deste tipo de conexão segura? 
 
a) O endereço do site começa com https://. 
b) O desenho de “cadeado aberto” é mostrado na barra de 

ferramentas do navegador e, ao clicar sobre ele, 
detalhes sobre os usuários são mostrados na tela. 

c) No uso desse tipo de conexão, não há armazenamento 
de cookies. É utilizada apenas para acesso a sites de 
bancos. 

d) Todas as alternativas anteriores.  
 

15) Em relação aos periféricos do computador, numerar a 
2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Periférico de entrada. 
(2) Periférico de saída. 
 
(---) Mouse. 
(---) Webcam. 
(---) Caixa de som. 
(---) Impressora. 
 
a) 1 - 1 - 2 - 2. 
b) 2 - 1 - 2 - 1. 
c) 1 - 2 - 1 - 2. 
d) 2 - 2 - 1 - 1. 
  

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
 

16) Conforme a Constituição Federal, são direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem 
à melhoria de sua condição social: 
 
a) Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do 

salário, com a duração de 180 dias. 
b) Assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o 

nascimento até 10 anos de idade, em creches e pré-
escolas. 

c) Duração do trabalho normal não superior a oito horas 
diárias e 44 semanais, facultada a compensação de 
horários e a redução da jornada, mediante acordo ou 
convenção coletiva de trabalho.  

d) Jornada de quatro horas para o trabalho realizado em 
turnos ininterruptos de revezamento. 

 

17) Segundo a Lei Orgânica do Município, a autonomia do 
Município é assegurada pela: 
 
I - Eleição direta dos Deputados. 
II - Administração própria, no que diz respeito a seu 

peculiar interesse. 
III - Adoção de legislação própria. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
 

18) Em conformidade com o Regime Jurídico Único dos 
Servidores Municipais, será aplicada ao servidor a pena 
de demissão nos casos de, EXCETO: 
 
a) Inassiduidade ou impontualidade habituais. 
b) Probidade administrativa. 
c) Incontinência pública e conduta escandalosa. 
d) Revelação de segredo apropriado em razão do cargo. 
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19) Segundo o Decreto nº 7.508/11, as Comissões 
Intergestores pactuarão a organização e o funcionamento 
das ações e serviços de saúde integrados em redes de 
atenção à saúde, sendo: 
 
I - A CIT, no âmbito da União, vinculada ao Ministério da 

Saúde para efeitos administrativos e operacionais. 
II - A CIB, no âmbito do Estado, vinculada à Secretaria 

Estadual de Saúde para efeitos administrativos e 
operacionais. 

III - A CIR, no âmbito regional, vinculada à Secretaria 
Estadual de Saúde para efeitos administrativos e 
operacionais, devendo observar as diretrizes da CIB. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente o item III. 
d) Todos os itens. 
 

20) Em conformidade com a Lei nº 8.080/90 - SUS, para o 
estabelecimento de valores a serem transferidos a 
Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, será utilizada 
a combinação dos seguintes critérios, segundo análise 
técnica de programas e projetos: 
 
I - Perfil demográfico da região. 
II - Perfil epidemiológico da população a ser coberta. 
III - Níveis de participação do setor da saúde nos 

orçamentos do Distrito Federal. 
 
Está(ão) CORRETO(S):  
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

21) Em conformidade com a Portaria nº 1.271/14, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo 
profissional de saúde ou responsável pelo serviço 
assistencial que prestar o primeiro atendimento ao 
paciente, em até ___ horas desse atendimento, pelo meio 
mais rápido disponível. 
 
a) 24  
b) 48  
c) 72  
d) 36 
 

22) De acordo com o Código de Ética Profissional, quanto 
a alguns dos princípios fundamentais, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - Ao Médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito 

desempenho ético da Medicina, bem como pelo 
prestígio e bom conceito da profissão. 

II - A Medicina pode, em determinadas circunstâncias ou 
formas, ser exercida como comércio. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Os itens I e II estão incorretos. 
c) Somente o item I está correto. 
d) Somente o item II está correto. 
 

23) Sobre os critérios clínicos e epidemiológicos para o 
diagnóstico de cólera, analisar os itens abaixo: 
 
I - Quando paciente adulto procedente de área de 

circulação do V. cholerae, com apenas um exame 
laboratorial negativo para essa bactéria e sem 
isolamento de outro agente etiológico, o caso pode ser 
descartado. 

II - Do ponto de vista de vigilância epidemiológica, o caso 
importado somente merece ser especificado como tal 
em áreas de risco silenciosas ou de baixa incidência, 
pela pouca probabilidade de se contrair a doença 
nesses locais ou por se tratar de caso índice, que exige 
uma investigação para implantação das medidas de 
controle. 

III - Em áreas onde há evidência de circulação do V. 
cholerae, não se coleta material para exame de 
laboratório de todos os casos suspeitos. 

IV - O caso de cólera deve ser encerrado oportunamente 
em até 90 dias da notificação. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e IV. 
d) Somente os itens III e IV. 
 

24) Dentre as bactérias listadas a seguir, aquela que NÃO 
possui transmissão associada à água é: 
 
a) E. coli enteroinvasiva. 
b) E. coli enteropatogênica. 
c) E. coli entero-hemorrágica. 
d) E. coli enterotoxigênica. 
 

25) No diagnóstico de vaginite por Trichomonas vaginalis, 
NÃO é típica a observação: 
 
a) De organismos flagelados móveis no exame 

microscópico a fresco. 
b) De pH vaginal acima de 4,5. 
c) De eritema vaginal difuso e lesões maculares 

hiperemiadas no colo uterino. 
d) Microscópica de clue cells. 
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26) Sobre a endometriose, analisar os itens abaixo: 
 
I - Diverticulite, gravidez ectópica e endometrite são 

condições que devem ser consideradas no diagnóstico 
diferencial da endometriose. 

II - Ao contrário do marcador CA 125, o CA 19-9 não 
possui qualquer relação entre o aumento sérico desse 
marcador e a severidade da endometriose. 

III - As investigações laboratoriais são frequentemente 
empregadas para se excluir outras possíveis causas de 
dor pélvica. 

IV - Ibuprofeno e naproxeno sódico são AINES 
usualmente empregados no tratamento da dismenorreia 
associada à endometriose. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens III e IV. 
 

27) Considerando-se FREITAS, quanto à classificação do 
parto disfuncional, numerar a 2ª coluna de acordo com a 
1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Fase latente prolongada. 
(2) Fase ativa prolongada. 
(3) Parada secundária da dilatação cervical ou progressão 

da apresentação. 
 
(---) Tempo excessivo após o início das contrações 

regulares e dolorosas, sem alcançar uma dilatação 
cervical acima de 3cm a 4cm.  

(---) Dilatação em evolução, porém extremamente lenta, 
ultrapassando à direita a linha de alerta. Velocidade 
da dilatação é inferior a 1cm/h. 

(---) Ausência de alteração na dilatação cervical em dois 
exames vaginais consecutivos, com intervalos de 
duas horas ou mais em fase ativa de trabalho de 
parto. 

 
a) 3 - 2 - 1. 
b) 1 - 2 - 3. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
 

28) São fatores para um risco aumentado da ocorrência 
de leiomiomas: 
 
I - Tabagismo. 
II - Alto índice de massa corporal. 
III - Menarca precoce. 
IV - Síndrome dos ovários policísticos. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II, III e IV. 
b) Somente os itens III e IV. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
 

29) Segundo GIORDANO, sobre as amenorreias, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A menstruação regular pressupõe o perfeito 

funcionamento do eixo hipotálamo-hipófise-ovário-
endométrio, bem como a permeabilidade do trato 
genital feminino inferior: colo e vagina. 

(---) Amenorreia hipofisária é um distúrbio básico inicial 
com origem no SNC, com produção inadequada ou 
irregular dos fatores de liberação hipotalâmicos. 

(---) Patologias gonodais, com distúrbio na 
esteroideogênese, resultam em amenorreia 
secundária. Quando há um esgotamento dos folículos 
ovarianos antes dos 40 anos, ocorre falência ovariana 
prematura.  

 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - C. 
 

30) São drogas cujo uso pode estar associado à 

ocorrência de hipertricose, EXCETO: 
 
a) Reserpina. 
b) Metoclopramida. 
c) Metildopa. 
d) Hidrocortisona. 
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