
MUNICIPIO DE VIDEIRA 

 

CADERNO DE PROVAS 

CARGO: Médico Ginecologista - Obstetra 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

  

1. Os telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos deverão ser desligados antes do 

início da prova; 

2. Você está recebendo um caderno de provas com 40 questões de múltipla escolha, com 4 

alternativas de respostas cada, sendo que apenas 1 alternativa estará correta; 

3. Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, 

de tinta azul ou preta; 

4. Verifique se o caderno de provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade 

de questões está de acordo com o informado acima. Confira também se sua prova 

corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, 

comunique o fato ao fiscal imediatamente; 

5. Além do caderno você está recebendo um cartão resposta, complete as informações e assine 

o cartão; 

6. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para o cartão resposta, que 

será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento do cartão 

resposta é de inteira responsabilidade do candidato. Este cartão não será substituído em 

caso de erro do candidato; 

7. Durante a realização das provas é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, 

bem como, o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, ou ainda, qualquer 

equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do concurso 

público; 

8. No decurso da Prova o candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala se 

acompanhado por um fiscal. 

9. Você terá 3 horas para a realização da prova, incluindo o tempo para preenchimento do 

cartão-resposta. 

10. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de Prova após 60 minutos de 

seu início. 

11. Os 3 últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as suas provas e retirar-se 

definitivamente do local simultaneamente, depois de haver rubricado o verso de todos os 

cartões resposta da sala, assinado a ata e rubricado o envelope lacrado, contendo todos os 

cartões resposta da sala. 

12. Para o PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA marque somente uma alternativa 

preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que margeia a letra. Não faça 

um X ou qualquer outra marca. 

 

OBS: Você pode destacar esta folha. Utilize o verso para fazer suas anotações.  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto abaixo para responder as questões 1 e 2. 

 

XENOFOBIA E RACISMO (fragmento) 

 

 As recentes revelações das restrições impostas, há mais de meio século, à imigração de 

negros, judeus e asiáticos durante os governos de Dutra e Vargas chocaram os brasileiros amantes 

da democracia. Foram atos injustos, cometidos contra estes segmentos do povo brasileiro que tanto 

contribuíram para o engrandecimento de nossa nação. 

 Já no Brasil atual, a imigração de estrangeiros parece liberalizada e imune às manchas do 

passado, enquanto que no continente europeu marcha-se a passos largos na direção de conflitos 

raciais onde a marca principal é o ódio dos radicais de direita aos imigrantes. 

 Na Europa, a história se repete com o mesmo enredo centenário: imigrantes são bem-vindos 

para reforçar a mão-de-obra local em momentos de reconstrução nacional ou de forte expansão 

econômica; após anos de dedicação e engajamento à vida local, começam a ser alvo da violência e 

da segregação. (O Globo, 13/7/01) 

 

1. Conforme as ideias contidas no texto, é correto afirmar que a xenofobia: 

a) pode ter como alvo não apenas pessoas de outros países, mas de outras culturas, crenças ou 

características físicas; 

b) representa simpatia pelo desconhecido e pode ser mascarado no indivíduo como aversão ou 

ódio, gerando preconceitos;  

c) é a razão de  todos os tipos de preconceitos que são sempre causados por racismo; 

d) está relacionada exclusivamente a discriminação de origem racial e econômica. 

 

2. No fragmento do texto “...após anos de dedicação e engajamento à vida local, começam a 

ser alvo da violência e da segregação.” De todas as ideias sobre a palavra em negrito, aquela 

que NÃO está contida direta ou indiretamente no texto é: 

a) processo de dissociação mediante o qual indivíduos e grupos perdem o contato físico e 

social com outros indivíduos e grupos. 

b) separação ou distância social e física  oriunda de fatores sociais, como raça, religião, 

nacionalidade etc. 

c) os indivíduos ficam restritos a uma região delimitada, ou são criadas barreiras de 

comunicação social. 

d) os negros, apesar de  não frequentarem os mesmos ambientes que os brancos, não ficam 

impedidos de usufruir dos seus direitos. 

 

3. Considere as frases abaixo e depois responda: 

 

I. Perguntei à menina o nome dela. 

II. Ofereci às crianças do meu bairro vários livros.  

III. A homenagem àquelas mães foi emocionante. 

IV. Chegaram cestas básicas àquela gente. 

V. Vou à Bahia nas férias.  

VI. Fui a Sorocaba no fim de semana.  

 

Quanto ao uso da crase, estão corretas as  frases: 
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a) I, II, III, V e VI; 

b) I, II, III, IV e VI; 

c) I, II, III, IV e V; 

d) Todas as alternativas. 

 

4. A propaganda abaixo é de uma empresa de 

turismo que patrocinou um projeto de educação 

ambiental, com o objetivo de conscientizar os turistas 

para uma postura de respeito ao meio ambiente, 

principalmente com relação ao lixo jogado nos locais 

turísticos. Com base nessa informação, escolha a 

melhor resposta: 

 

O enunciado “Passe suas férias a limpo”, permite o 

seguinte entendimento: 

a) Tornar algo mais apresentável, refazer com 

apuro.  

b)  Em que não há ilegalidade ou desonestidade. 

c) Isentar de sujidade ou imundície. = asseado ≠ imundo, sujo;  

d)  Em que não há doença suspeita. Não infestado. 

 

  

O texto a seguir é referência para as questões 5 e 6. 

 

 Reduzir a poluição causada pelos aerossóis – partículas em suspensão na atmosfera, 

compostas principalmente por fuligem e enxofre – pode virar um enorme tiro pela culatra. 

Estudo de pesquisadores britânicos e alemães revelou que os aerossóis, na verdade, 

seguravam o aquecimento global. Isso porque eles rebatem a luz solar para o espaço, 

estimulando a formação de nuvens (que também funcionam como barreiras para a energia do 

sol). Ainda é difícil quantificar a influência exata dos aerossóis nesse processo todo, mas as 

estimativas mais otimistas indicam que, sem eles, a temperatura global poderia subir 4 ºC até 

2100 – as pessimistas falam em um aumento de até 10º, o que nos colocaria “dentro” de uma 

churrasqueira. Como os aerossóis podem causar doenças respiratórias, o único jeito de lutar 

contra a alta dos termômetros é diminuir as emissões de gás carbônico, o verdadeiro vilão da 

história. 

(Superinteressante, dez. 2005, p. 16.) 

 

5. De acordo com o texto, sobre a expressão “pode virar um enorme tiro pela culatra”, é correto 

afirmar: 

a) Pode ter o efeito contrário do que se pretende. 

b) Pode diminuir o problema que se quer combater.  

c) Pode fazer com que o aquecimento global diminua. 

d) Pode provocar aumento na formação de nuvens. 
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6. De acordo com o novo acordo ortográfico, sobre a palavra aerossóis, é correto afirmar: 

a) está acentuado porque o texto é de 2005, porém perdeu o acento com o novo acordo ortográfico; 

b) está acentuado corretamente, e não perdeu acento com o novo acordo ortográfico; 

c) não deveria estar acentuado, mesmo se tratando de texto escrito antes do último acordo 

ortográfico; 

d) não deveria estar acentuado pelo mesmo motivo de heroico e androide. 

 

 

7. Leia e depois responda a questão abaixo: 

 

– Ah, não sabe? Não o sabes? Sabes-lo não? 

– Esquece. 

– Não. Como "esquece"? Você prefere falar errado? E o certo é "esquece" ou "esqueça"? Ilumine-

me. Mo diga. Ensines-lo-me, vamos. 

– Depende. 

– Depende. Perfeito. Não o sabes. Ensinar-me-lo-ias se o soubesses, mas não sabes-o. 

– Está bem. Está bem. Desculpe. Fale como quiser. 

(L. F. Veríssimo, Jornal do Brasil, 30/12/94) 

 

Sobre o texto, escolha a melhor resposta: 

a) mostra através do humor, a preocupação com o uso das formas pronominais; 

b) tem  a finalidade de ilustrar as formas corretas de uso dos pronomes; 

c) usa alguns exemplos para reproduzir situações comuns da fala; 

d) usa a criatividade para explicar o uso correto dos pronomes.  

 

8. Observe a tira abaixo: 

 
No primeiro quadrinho o sapo diz ao rato: 

“Sabia que eu sou um príncipe encantado?” 

Nesta frase pode-se afirmar que em sua forma verbal “Sabia” é um: 

a) Verbo intransitivo; 

b) Verbo transitivo direto; 

c) Verbo transitivo indireto; 

d) Verbo de ligação; 
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9. Observe a charge abaixo: 

 

 

 
 Na charge acima, o guarda ao se deparar com um acidente de trânsito, usa uma expressão 

que parece às avessas, já que é mais comum o uso de:  “é mais um caso de motorista com sinais de 

embriaguez”. Analisando a situação apresentada, pode-se afirmar que a utilização dessa expressão 

pelo guarda tem intenção de: 

a) ridicularizar o motorista pela sua imprudência; 

b) inocentar o motorista, já que não há nenhum sinal de embriaguez; 

c) mostrar que os casos de acidentes com motoristas embriagados já virou rotina; 

d) mostrar que, por estar embriagado,  não se lembrava da frase correta. 

 

10. Dígrafo é quando duas letras emitem um único som. Neste contexto, dentre as palavras 

abaixo assinale aquela que não apresenta dígrafo. 

a) Quente; 

b) Cegueira; 

c) Aguentar; 

d) Querido; 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 

11. A povoação da Zona do Rio do Peixe adveio da construção da ferrovia São Paulo-Rio 

Grande. Organizada desde o ano de 1910 e contando, desde a sua fundação, com vigoroso apoio 

financeiro, a Companhia São Paulo-Rio Grande (Brazilian Railway) teve como principal meta a 

construção da ligação ferroviária entre Itararé (divisa SP/PR) e Marcelino Ramos (divisa SC/RS). Em 

1915, os trilhos da ferrovia, vinda de São Paulo, atingiram o vale do rio do Peixe. Por iniciativa da 

companhia ferroviária e de empresas de colonização do Rio Grande do Sul, foi empreendida a 

colonização desse vale, com emigrantes das velhas zonas coloniais - italiana e alemã daquele 

Estado. Em 1927 Videira (então conhecida como Perdizes) foi elevada a categoria de distrito do 

Município de Campos Novos, posteriormente, o município de Videira foi criado pelo Decreto-Lei 

estadual nº 941 de: 
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a) 31 de dezembro de 1943; 

b) 01 de março de 1944; 

c) 29 de janeiro de 1953; 

d) 08 de dezembro de 1944; 

 

12. Videira é a cidade do vinho, das aves, dos suínos e é o berço da Perdigão. Com sua gente 

simples e hospitaleira, oferece a pacata rotina de uma cidade naturalmente bela e cheia de 

surpresas. No ano de 2002, através da lei nº 12.476, a Assembléia Legislativa de Santa Catarina 

reconheceu o município de Videira como: 

a) Capital catarinense do vinho; 

b) Capital catarinense da uva; 

c) Capital catarinense do frango; 

d) Capital catarinense da suinocultura; 

  

13. Tendo como referencia as estimativas anuais de população dos municípios brasileiros do 

IBGE (http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2014/, acesso em 29/06/2015), 

bem como as informações do site da prefeitura municipal de Videira 

(http://www.videira.sc.gov.br/site/conteudo_perfil.php, acesso em 29/06/2015), podemos afirmar que 

a população do município é estimada em: 

a) 33.060 habitantes; 

b) 42.363 habitantes; 

c) 50.349 habitantes; 

d) 59.845 habitantes; 

 

14. Leia a notícia abaixo: 

 

“O Ministério Público deflagrou nesta terça-feira (16 de junho de 2015) a primeira edição da Operação 

________ Compensado no Rio Grande do Sul. A ação ocorre simultaneamente nas cidades de Três de 

Maio, na Região Noroeste, e em Ivoti, no Vale do Sinos. Conversas telefônicas entre os suspeitos foram 

interceptadas e comprovam adulteração em ________ produzido de forma ilegal e distribuído em cidades 

gaúchas, segundo o órgão. O _______ fabricado de forma irregular em uma empresa gaúcha com adição 

de amido de milho e uso de leite rejeitado pelas indústrias por estar vencido ou fora de qualidade, era 

revendido também de maneira ilegal para 72 estabelecimentos de 23 municípios do Rio Grande do Sul.” 

(disponível em: http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2015/06/).  

 

O produto a que faz referencia o texto é: 

a) Leite; 

b) Queijo; 

c) Iogurte; 

d) Margarina; 

 

15. A Febre ____________ é uma doença parecida com a dengue, causada pelo vírus CHIKV, da 

família Togaviridae. Seu modo de transmissão é pela picada do mosquito Aedes aegypti infectado e, 

menos comumente, pelo mosquito Aedes albopictus. Seus sintomas são semelhantes aos da 

dengue: febre, mal-estar, dores pelo corpo, dor de cabeça, apatia e cansaço. Porém, a grande 

diferença está no seu acometimento das articulações: o vírus avança nas juntas dos pacientes e 

causa inflamações com fortes dores acompanhadas de inchaço, vermelhidão e calor local. 

Estamos nos referindo à: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2014/
http://www.videira.sc.gov.br/site/conteudo_perfil.php
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2015/06/
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/dengue
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/febre
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a) Chikungunya; 

b) Malária; 

c) Raiva; 

d) Poliomielite; 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16. Este tipo de anemia é genético e causa a destruição das células vermelhas do sangue e gera 

sintomas como icterícia, inchaço nas mãos e nos pés, dor em todo o corpo. Ela deve ser tratada com 

uma boa alimentação, transfusão de sangue e, por vezes, penicilina. Assinale a alternativa que 

corresponde ao conceito. 

a) Anemia Falciforme 

b) Anemia Ferropriva 

c) Anemia Perniciosa 

d) Anemia Aplástica 

 

17. Assinale verdadeiro (V) ou falso (f), quando falamos de anemias. 

(  ) Anemia de Fanconi: este tipo de anemia produz anticorpos que destroem as células sanguíneas.  

(  ) Anemia de Hemolítica: de origem genética, caracteriza-se por apresentar sintomas como 

anomalias nos dedos e na face, podendo ser diagnosticada por volta dos 6 anos de idade. 

(  ) Anemia Megaloblástica: é um tipo de anemia caracterizado pelo tamanho anormal dos glóbulos 

vermelhos e diminuição dos glóbulos brancos e plaquetas, provocado pela deficiência de vitamina 

B12. 

A sequencia correta de cima para baixo é:  

a) V – V – F 

b) F – F – F 

c) V – V – V 

d) F – F – V  

 

18. Sobre Hipertensão Segundo Eduardo Cantoni Rosa o que é incorreto afirmar: 

a) A hipertensão arterial é uma doença de alta prevalência no mundo moderno, onde as 

elevadas taxas de obesidade, aliadas à tendência ao envelhecimento das populações vem reforçar 

esta estatística.  

b) O diagnóstico da hipertensão depende de uma avaliação criteriosa, procurando-se identificar 

a presença de hipertensão secundária, assim como os portadores de hipertensão de consultório, 

condição relativamente frequente nos extremos da idade.  

c) Os riscos cardiovasculares atribuídos à hipertensão são conhecidos e se iniciam a partir das 

faixas pressóricas pré-hipertensivas, numa relação contínua. 

d) A obtenção de um controle pressórico rigoroso (<160/90 mmHg) mostrou nos últimos anos 

prover uma redução substancial no risco cardiovascular, particularmente no que se refere à 

ocorrência do acidente vascular cerebral e da insuficiência cardíaca.  

 

19. Na terapia de tratamento para a Hipertensão são utilizados em alguns casos os 

Antihipertensivos Diuréticos de Alça, indique qual dos fármacos a seguir se enquadro nesta classe: 

a) Indapamida 

b) Furosemida 

c) Clonidina 

d) Hidralazina 

http://www.tuasaude.com/anemia-de-fanconi/
http://www.tuasaude.com/anemia-megaloblastica/
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20. Assinale a alternativa Incorreta a respeito do Lúpus Eritematoso. 

a) O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica que acomete um 

único órgãos ou sistemas.  

b) Sua etiologia é multifatorial, em que a interação da predisposição genética e diversos fatores, 

como os hormonais, ambientais e infecciosos,  

c) Levam à perda da tolerância imunológica e à produção de auto-anticorpos dirigidos 

principalmente contra antígenos nucleares, alguns dos quais participam da lesão tecidual 

imunologicamente mediada. 

d) É uma moléstia com variado espectro de apresentação clínica, que evolui cronicamente, com 

fases de exacerbações e períodos de remissões.  

 

21. Segundo Luiz Eduardo Betting o que é correto afirmar sobre Epilepsia. 

a) É uma alteração temporária e reversível do funcionamento do cérebro. 

b) A crise do tipo "ausência" é conhecida como "desligamentos".. Nesse tipo de crise a pessoa 

pode cair ao chão, apresentar contrações musculares em todo o corpo, mordedura da língua, 

salivação intensa, respiração ofegante e, às vezes, até urinar. 

c) A crise convulsiva é identificada como "ataque epiléptico". A pessoa fica com o olhar fixo, 

perde contato com o meio por alguns segundos. Por ser de curtíssima duração, muitas vezes não é 

percebida pelos familiares e/ou professores. 

d) Todas as alternativas estão corretas 

 

22. Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) a respeito da Tuberculose: 

(  ) A tuberculose uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria que afeta principalmente 

os pulmões, mas também pode ocorrer em outros órgãos do corpo, como ossos, rins e meninges 

(membranas que envolvem o cérebro). 

(  ) A tuberculose no geral é causada por uma infecção por Mycobacterium bovis ou Bacilo de Koch 

(BK). Outras espécies de micobactérias também podem causar a tuberculose. São elas: 

Mycobacterium bovis, africanum e microti. 

(  )  Transmissão da tuberculose é direta, de pessoa a pessoa, a aglomeração de pessoas é o 

principal fator de transmissão, pessoascom tuberculose expele, ao falar, espirrar ou tossir, pequenas 

gotas de saliva que contêm o agente infeccioso e podem ser aspiradas por outro indivíduo. 

A sequencia correta de cima para baixo é: 

a) V – V – V 

b) F - F – F  

c) V – F – V  

d) F – V - V 

 

23. Sobre hemoptise assinale verdadeira (V) ou falsa (F) 

(   ) Hemoptise é uma quantidade variável de sangue que passa pela glote oriunda das vias aéreas e 

dos pulmões.  

(   ) Presença de sangue no escarro ou escarrar sangue faz com que o doente procure assistência 

médica imediata. A hemoptise pode ser um sintoma para o diagnóstico precoce de um pequeno 

câncer de pulmão. 

(  ) A hemoptise é classificada volumosa e não maciça, baseado no volume de sangue eliminado. 

Alguns autores consideram hemoptise maciça a perda de sangue entre 50 e 100 mL em 24 h, 

enquanto outros somente a consideram quando os volumes são maiores que 300 mL em 24 h. 

A sequencia correta de cima para baixo é: 
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a) V – V – F 

b) F – F – F  

c) V – F –V  

d) V – V – V 

  

24. Assinale verdadeiro (V) ou Falso (F) sobre a Lei Estatuto do Servidor Público Lei 

Complementar Nº 129/12, De 14 De Dezembro De 2012. 

(  ) Fica instituído por esta Lei Complementar o novo Estatuto dos Servidores Públicos do Município 

de Videira, para os servidores efetivos e comissionados, mantendo-se a adoção do regime jurídico 

estatutário no âmbito de sua Administração Direta e Indireta, que obedecerá aos princípios 

constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  

(  ) Entende-se por Administração Indireta todos os órgãos e unidades vinculadas ao Poder Executivo 

sob a forma jurídica de autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista ou empresa 

pública. 

(  ) As contratações realizadas nas modalidades temporária e emprego público serão realizadas nos 

termos da legislação específica. Aplica-se o regime estatutário indicado no caput para os Secretários 

Municipais.  

A sequencia correta de cima para baixo é: 

a) F – F – F  

b) V – V – V 

c) F – V – F 

d) V – F – F 

 

25. Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) sobre normas e diretrizes do SUS 

( ) Os ideais históricos de civilidade, no âmbito da saúde, consolidados na Constituição de 1988, 

concretizam-se, na vivência cotidiana do povo brasileiro, por intermédio de um crescente 

entendimento e incorporação de seus princípios ideológicos e doutrinários, como, também, pelo 

exercício de seus princípios organizacionais. 

  

(  ) Esses ideais foram transformados, na Carta Magna, em direito à saúde, o que significa que cada 

um e todos os brasileiros devem construir e usufruir de políticas públicas - econômicas e sociais - 

que reduzam riscos e agravos à saúde.  

  

( ) A partir da nova Constituição da República, várias iniciativas institucionais, legais e comunitárias 

foram criando as condições de viabilização plena do direito à saúde. Destacam-se, neste sentido, no 

âmbito jurídico institucional, as chamadas Leis Orgânicas da Saúde (Nº. 9.00/90 e 8.142/90), o 

Decreto Nº.99.438/90 e as Normas Operacionais Básicas (NOB), editadas em 1991 e 1993. 

  

A sequencia correta de cima para baixo é: 

a) V – V – V  

b) F – F – V 

c) V – V – F  

d) F – V – F 
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26. Sobre o SUS assinale alternativa incorreta. 

a) Todos os brasileiros, desde o nascimento, têm direito aos serviços de saúde gratuitos.  O 

SUS – Sistema Único de Saúde – é a rede que reúne postos de saúde, ambulatórios, hospitais, 

laboratórios, enfim, todos os estabelecimentos públicos de saúde responsáveis por garantir o direito 

dos cidadãos a consultas, exames, internações e tratamentos.  

b) Os serviços prestados pelo SUS são destinados a todos os cidadãos e são financiados com 

recursos arrecadados por meio de impostos e contribuições pagos pelo governo 

c) Diferentemente do que acontece com planos de saúde comerciais, no SUS todos têm direito 

aos serviços que são gratuitos e oferecidos de maneira integral (sem restrições, carência, etc).  

d) O atendimento oferecido deve ser igual para todos, sem discriminação, independentemente 

de contribuição ou trabalho com carteira assinada. 

 

27. Quando falamos do SUS (sistema único de Saúde) onde é um direito de todos, é 

incorreto afirmar: 

a) É universal porque deve atender a todos, sem distinções, de acordo com suas necessidades; 

e sem cobrar nada, sem levar em conta o poder aquisitivo, sendo somente a pessoas que 

contribuem com a Previdência Social.  

b) É integral, pois a saúde da pessoa não pode ser dividida e, sim, deve ser tratada como um todo. 

Isso quer dizer que as ações de saúde devem estar voltadas, ao mesmo tempo, para a pessoa e 

para a comunidade, para a prevenção e para o tratamento, sempre respeitando a dignidade 

humana.  

c) Garante eqüidade, pois deve oferecer os recursos de saúde de acordo com as necessidades de 

cada um; dar mais para quem mais precisa.  

d) É regionalizado e hierarquizado: as questões menos complexas devem ser atendidas nas 

unidades básicas de saúde, passando pelas unidades especializadas, pelo hospital geral até chegar 

ao hospital especializado. 

 

28. Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) sobre o código de ética medica. 

(  ) A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e deve ser 

exercida sem discriminação de qualquer natureza.  

(   ) O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir 

com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional.  

(  )  A fim de que possa exercer a Medicina com honra e dignidade, o médico deve ter boas 

condições de trabalho e ser remunerado de forma justa.  

(  ) Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Medicina e pelo prestígio e 

bom conceito da profissão.  

(  ) O médico deve aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso 

científico em seu benefício.  

 

A sequencia correta de cima para baixo é: 

a) F – F – V – F – V  

b) V – V – F – V – F  

c) F – F – F – V – V  

d) V – V – V – V – F 
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29. Responsabilidade Profissional Art. 29 - Praticar atos profissionais danosos ao paciente, que 

possam ser caracterizados como imperícia, imprudência ou negligência. Assinale verdadeiro (V) ou 

falso (F) 

(  ) Art. 31 - Deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual 

participou, mesmo quando vários médicos tenham assistido o paciente.  

(  ) Art. 32 - Isentar-se de responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado ou 

indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu responsável legal.  

(  ) Art. 33 - Assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou 

efetivamente ou ilegível, assim como assinar em branco folhas de receituários, laudos, atestados ou 

quaisquer outros documentos médicos. 

 

A sequencia correta de cima para baixo é:  

a) V - V – V  

b) F – V – F  

c) F – F – F  

d) V – F – V  

 

30. Paciente E.D 34 anos chega ao OS (pronto socorro) com os seguintes sintomas: Náuseas, 

tontura, vomito, zumbido no ouvido, desequilíbrio, audição diminuída, sudorese, alterações 

gastrointestinais. Após ser examinado sega-se a um diagnostico, indique qual: 

a) Enxaqueca 

b) Epilepsia 

c) Labirintite 

d) Otite  

 

31. A respeito da Dismenorreiae sua causa pode afirmar que: EXETO 

a) Dismenorreia, quadro clínico que envolve uma série de queixas dolorosas, entre elas, dores 

em cólica no baixo ventre, desconfortos extragenitais no organismo da mulher. Surgem na véspera 

da menstruação e desaparece no final do fluxo menstrual.  

b) A dismenorreia primária está associada à liberação de estradiol e cortisol, que são produzidas 

no útero, sua elevação acima de níveis fisiológicos promove fortes contrações no músculo uterino e 

redução da circulação dos vasos sanguíneos diminuindo a oxigenação no local, com isso a dor 

menstrual. 

c) A dismenorreia secundária aparecem vários anos depois da menarca e está associada a 

algumas doenças locais já existentes, entre elas a endometriose, a adenomiose, mioma uterino, 

doença inflamatória pélvica (DIP), reação inflamatória ao uso de DIU, malformações uterinas, 

estenose cervical e outros. 

d) Causas menos comuns de dismenorreia são: presença de cistos nos ovário e varizes 

pélvicas, que causam dores no baixo ventre, podendo simular um quadro de dismenorreia 

secundária. 
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32. Segundo referencia de Maria do Socorro Maciel e Ministério da Saúde sobre o câncer de 

mama correlacionem às lacunas.  

 

I- Carcinoma ducta in situ: 

II- Carcinoma ductal invasivo: 

II- Carcinoma lobular in situ:  

IV- Carcinoma lobular invasivo:  

V- Carcinoma inflamatório:  

VI- Doença de Paget:  

 

(  ) É o tipo mais comum de câncer de mama não invasivo, ele afeta os ductos da mama, que são 

os canais que conduzem leite. Ele não invade outros tecidos nem se espalha pela corrente 

sanguínea, mas pode ser multifocal, pode haver vários focos dessa neoplasia na mesbbma 

mama.  

(  ) Ele também acomete os ductos da mama, e se caracteriza por um tumor que pode invadir os 

tecidos que os circundam. Esse carcinoma pode crescer localmente ou se espalhar para outros 

órgãos por meio de veias e vasos linfáticos.  

(  ) Ele se origina nas células dos lobos mamários e não tem a capacidade de invasão dos 

tecidos adjacentes. É um tipo de câncer de mama que frequentemente é multifocal.  

(  ) Ele também nasce dos lobos mamários e é o segundo tipo mais comum de câncer de mama. 

Geralmente apresenta receptores de estrógeno e progesterona na superfície das células, mas 

raramente a proteína HER-2. 

(   ) Raramente apresenta receptores hormonais, podendo ser chamado de triplo negativo. Ele é 

a forma mais agressiva de câncer de mama – e também a mais rara. As chances dele se 

espalhar por outras partes do corpo e produzir metástases são grandes. 

(  ) É um tipo de câncer de mama que acomete a aréola ou mamilos, podendo afetar os dois ao 

mesmo tempo. Ele representa de 0,5 a 4,3% de todos os casos de carcinoma mamário, sendo 

portando uma forma mais rara, caracterizado por alterações na pele do mamilo, como crostas e 

inflamações, no entanto, também pode ser assintomático. 

 

A sequencia correta de cima para baixo é:  

a) I,II,III,IV,V,VI 

b) III,I,V,II,VI, IV 

c) VI,V,IV,III,II,I 

d) V,IV,III,VI,I,II 

 

33. Hipercortisolismo ou hiperadrenocorticismo é uma desordem endócrina causada por níveis 

elevados de glicocorticoides, especialmente cortisol no sangue. O cortisol é liberado pela glândula 

suprarrenal em resposta à liberação de hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) na adeno-hipófise, no 

cérebro. Níveis altos de cortisol também podem ser induzidos por administração de esteroides ou por 

estresse excessivo. Assinale a alternativa que corresponde a este conceito  

a) Síndrome de Estocolmo  

b) Adrenoleucodistrofia 13 

c) Síndrome de Löffler 

d) Síndrome de Cushing 
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 34. Tem sido uma das drogas mais amplamente utilizadas no tratamento de mulheres com SOP, 

com resultados favoráveis na melhora das taxas de ovulação nessas mulheres. Vários estudos 

tiveram por objetivo avaliar a eficácia dessa droga no tratamento de infertilidade em mulheres com 

SOP. Á uma maior taxa de gravidez e ovulação com o uso dessa droga. Assinale a alternativa 

correta quanto à droga.  

a) Parlodel 

b) Citrato de Clomifeno 

c) Metformina 

d) Todas estão corretas 

 

35. Sobre Hipotireoidismo podemos afirmar que: EXCETO 

a) A glândula da tireoide é um órgão do sistema endócrino está localizada na região anterior do 

pescoço, ao redor da meninge. 

b) Apesar de seu tamanho médio ser de 15 ml (o que dá menos da metade de um copinho de café 

descartável) ela é responsável pela produção de 2 hormônios: a triiodotironina (T3) e a 

tetraiodotironina (T4). Estes hormônios controlam como cada célula do corpo gasta energia – o 

chamado metabolismo. 

c) O hipotireoidismo acontece quando os níveis de T3 e T4 estão baixos, quando isso acontece gera 

sintomas como cansaço, sonolência, dificuldade de perda de peso, cabelos e unhas secos e 

quebradiços além de raciocínio lento podem ocorrer. 

d) O hipotireoidismo acontece quando os níveis de T3 e T4 estão altos, isso acontece gerando 

sintomas como cansaço, sonolência, dificuldade de perda de peso, cabelos e unhas secos e 

quebradiços além de raciocínio lento podem ocorrer. 

 

36. Ao falarmos do fármaco Allurene podemos afirmar: EXCETO 

a) Allurene é um medicamento desenvolvido para o tratamento da endometriose.  

b) O dienogeste administrado por via oral é rápido e quase completamente absorvido. Concentrações 

séricas máximas de 47 ng/mL são alcançadas em aproximadamente 1,5 hora após ingestão de dose 

única. A biodisponibilidade é de cerca de 91%. A farmacocinética do dienogeste é proporcional à 

dose dentro do intervalo de 1 a 8 mg. 

c) O dienogeste é completamente metabolizado pelas vias conhecidas do metabolismo de 

esteroides, com a formação de metabólitos em sua maior parte endocrinologicamente inativos. 

d) Allurene é um medicamento que contém progestógeno e estradiol  

 

37. Quando falamos de endometriose é correto afirmar?  

a) Doença caracterizada pela presença do endométrio,  tecido que reveste o interior do útero fora da 

cavidade uterina, ou seja, em outros órgãos da pelve: trompas, ovários, intestinos e bexiga. 

b) Todos os meses, o endométrio fica mais espesso para que um óvulo fecundado possa se 

implantar nele, quando não há gravidez, o endométrio que aumentou descama e é expelido na 

menstruação.  

c) Em alguns casos, um pouco desse sangue vai para o sentido oposto e cai nos ovários ou na 

cavidade abdominal, causando a lesão endometriótica.  

d) Todas as alternativas estão corretas 
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38. Miomas, um assunto que assusta. Assinale a alternativa incorreta.  

a) Miomas uterinos são tumores não cancerosos do útero, que muitas vezes aparecem durante a 

idade fértil. Os miomas uterinos não estão associados a um risco aumentado de câncer de útero e 

quase nunca se transformam em câncer.  

b) Esse tumor benigno atinge cerca de 90% das mulheres na faixa etária dos 30 aos 50 anos. 

c) Também chamado de fibroide uterino, o mioma se desenvolve a partir do tecido muscular liso do 

útero (miométrio). Uma única célula se divide repetidamente e desenfreadamente, até criar uma 

massa distinta dos tecidos próximos.  

d) Os miomas uterinos variam de tamanho, podendo se desenvolver de forma lenta, rapidamente ou 

permanecer do mesmo tamanho. Alguns miomas passam por surtos de crescimento, e alguns podem 

encolher por conta própria. Inclusive, muitos miomas que acontecem durante a gravidez tendem a 

encolher ou desaparecer após o parto 

 

39. Sintomas na mulher: Corrimento amarelado ou acinzentado que saem da vagina, bolhas na 

vagina, odor desagradável que se intensifica após o contato intima desprotegido, dor durante o 

contato íntimo. Sintomas no homem: inflamações no prepúcio, glande ou uretra, com, dor inchaço e 

vermelhidão, dor ao urinar, coceira no pênis. Assinale a alternativa que corresponde aos sintomas. 

a) Mycoplasma 

b) Gardnerella 

c) Cândida Albicans 

d) Herpes 

 

40. A respeito da Histerectomia é correto afirmar: EXCETO 

a) A cirurgia de retirada do útero, geralmente realizada por vários motivos, podem levar uma mulher 

a recorrer à intervenção, como, por exemplo, miomas, câncer de colo do útero e outros. A 

histerectomia é um recurso utilizado não só em casos avançados de câncer, mas também como 

medida preventiva. 

b) O útero pesa por volta de 20 gramas e cabem no seu interior cerca de 2 ml de líquido, sendo que 

no final da gestação chega a pesar mais de 1kg, com capacidade de armazenar mais de cinco litros.  

c) O útero está fixo na altura do colo uterino, fazendo saliência para a vagina. 

d) Após a apendicectomia (retirada do apêndice), a histerectomia é a segunda cirurgia mais realizada 

no mundo, no Brasil de 20% a 30% das mulheres serão submetidas a esta intervenção até a sexta 

década de vida, aproximadamente 200 mil casos por ano.  




