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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL 
ESTADO DO PARANÁ. 

18/01/2015. 

INTEGRANTE DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 
 

 

CARGO PÚBLICO – MÉDICO GINECOLOGISTA. 
 

CADERNO DE PROVAS. 
INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS. 

 

 

Leia com atenção as instruções abaixo. 
Ao receber este caderno de provas, somente o abra com autorização do Fiscal de Sala. 
Verifique se o Cargo Público que consta no caderno de provas é o mesmo para o qual você se inscreveu.   
O caderno de provas contém questões objetivas corretamente ordenadas de Língua Portuguesa (10) 
questões, Matemática (05) questões e Conhecimentos Específicos (25) questões. 
Não deixe nenhuma das quarenta questões em branco. 
Caso o caderno de provas esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite a troca ao Fiscal de Sala. 
Não haverá tempo adicional para a transcrição das respostas do caderno de provas para o gabarito. 
Os cadernos de provas constarão de questões objetivas de múltipla escolha. Cada questão apresenta 04 
(quatro) opções de respostas, com apenas uma correta. 
Durante a prova NÃO é permitido ao candidato: utilizar material de consulta, usar instrumentos auxiliares para 
cálculo, comunicar-se com outros candidatos e nem se levantar sem autorização do Fiscal de Sala. 
O tempo disponível para responder as questões e preencher o gabarito é de três horas. 
Após o aviso de início das provas, o candidato só poderá entregar o seu gabarito, depois de decorrido o 
tempo mínimo de 1h30m do início da mesma. O candidato só poderá ausentar-se da sala de provas, com 
autorização do Fiscal de Sala e na companhia de um fiscal de pátio para tomar água e ir ao banheiro. 
O gabarito será o único documento válido para correção, onde consta, o cargo público e o mesmo número da 
ficha de identificação do candidato. 
Fica proibido ao candidato de assinar e colocar o número de inscrição no gabarito. 
Não será computada a questão que tenha mais de uma marcação no gabarito, emenda ou rasura. 
O candidato que desejar interpor recurso contra as questões das provas objetivas disporá de 03 (três) dias 
úteis, a contar do dia da sua aplicação e será apresentado na forma do Edital (Regulamento Especial).  
Serão rejeitadas as revisões e/ou recursos que não estiverem redigidos a termo, bem como os requerimentos 
que forem apresentados fora do prazo. 
Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões objetivas, porventura 
anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente, que não os obtiverem na correção inicial.  
Em nenhuma hipótese haverá substituição do gabarito por erro do candidato. 
Ao preencher o gabarito, o candidato deverá pintar o quadrado todo de cada questão.  
Reserve pelo menos os 10 (dez) minutos finais para o preenchimento do gabarito, que deve ser feito com 
caneta esferográfica de corpo transparente com tinta azul ou preta. 
As bolsas, pastas, celulares desligados e outros objetos restantes, devem ser colocados em local indicado 
pelo Fiscal de Sala. Se algum candidato for flagrado portando algum dos objetos relacionados dentro da sala 
de provas, ainda que desligado, será automaticamente desclassificado do Concurso Público. 
É proibido fumar na sala de prova, banheiros e nas demais dependências do Colégio. 
Os Fiscais de Sala NÃO estão autorizados a emitir opinião e nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos 
das provas, cabendo única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir qual a resposta.  
O caderno de provas poderá ser usado livremente para fazer rascunhos e cálculos. 
Fica proibido ao candidato consumir qualquer alimento ou ingerir qualquer bebida, exceto água envasada em 
embalagem transparente sem qualquer rótulo ou inscrição. 
Ao término das provas os envelopes com os gabaritos serão fechados, lacrados e terão as assinaturas do 
Fiscal de Sala, dos três últimos candidatos e Membros da Comissão Especial do Concurso e Membro da 
Comissão Examinadora. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nas presentes instruções implicará a 
anulação da prova do candidato. 
Os gabaritos com as devidas respostas tornar-se-ão públicos, no primeiro dia útil, após a sua aplicação, nos 
Site: http://www.perobal.pr.gov.br e http://www.ruffoconcursos.com.br e posterior no Jornal Umuarama 
Ilustrado, Órgão Oficial do Município, e afixado no Painel de Editais da Prefeitura Municipal.  
Ao terminar as provas objetivas, o candidato entregará ao fiscal de sala somente o Gabarito e o caderno de 
questões ficará com o candidato, e no primeiro dia útil subsequente a aplicação das provas objetivas, estas 
serão disponibilizadas num período de 30 dias nos Sites da RUFFO. www.ruffoconcursos.com.br 
 

http://www.perobal.pr.gov.br/
http://www.ruffoconcursos.com.br/
http://www.ruffoconcursos.com.br/
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA. 
01- Assinale a alternativa que completa as lacunas abaixo: 
- Sempre existiu cumplicidade entre..........e ti. 
- Tudo aquilo foi deixado para.........fazer? 
- Percebi que o plano era para............desistir do jogo. 
- Não vá sem.............ao teatro. 
A) mim, eu, eu, mim. 
B) mim, eu, mim, mim. 
C) eu, mim, mim, mim. 
D) eu, eu, eu, mim. 
 
02- Em: “Ele se tornou outro homem depois da operação plástica.” – a palavra sublinhada é: 
A) Pronome adjetivo indefinido. 
B) Adjetivo biforme. 
C) Pronome adjetivo demonstrativo. 
D) Pronome substantivo indefinido. 
 
03- Assinale a alternativa em que o verbo foi incorretamente analisado: 
A) Acordamos no meio da noite e pensamos em você. (Verbo transitivo indireto) 
B) O problema tornou-se muito complicado. (Verbo transitivo direto) 
C) Pedimos a conta e saímos do restaurante. (Verbo intransitivo) 
D) O presidente ofereceu um presente a cada visitante. (Verbo transitivo direto e indireto) 
 
04- Há predicativo do sujeito em: 
A) Encontraram o idoso recuperado. 
B) O fato deixou a população da cidade revoltada. 
C) Achei-a elegante com aquela roupa. 
D) Essas informações são muito úteis para nós. 
 
05- Em: “Naquela manhã, Roberta admirava o mar pela janela do apartamento, - o predicado da oração 
classifica-se como: 
A) Predicado nominal. 
B) Predicado verbo-nominal. 
C) Predicado verbal. 
D) Predicado explicativo.  
 
06- Há concordância inadequada em: 
A) A constelação de estrelas era na verdade um grupo de atrizes famosas. 
B) Eu é que organizo a biblioteca da escola. 
C) A família de índios revelava valores culturais diferentes do nosso. 
D) Aspiram-se a bons cursos de veterinária. 
 
07- As palavras: arrabalde, tranquilidade, qualquer, possuem, respectivamente: 
A) 9 letras e 8 fonemas,13 letras e 12 fonemas, 8 letras e 7 fonemas. 
B) 9 letras e 7 fonemas,13 letras e 11 fonemas, 8 letras e 8 fonemas. 
C) 9 letras e 8 fonemas,13 letras e 11 fonemas, 8 letras e 6 fonemas. 
D) 9 letras e 9 fonemas,13 letras e 13 fonemas, 8 letras e 5 fonemas. 
 
08- Em: “Naquele instante, do alto da montanha, observavam em silêncio o lento pôr do sol.” – tem-se: 
A) Sujeito oculto. 
B) Sujeito inexistente. 
C) Sujeito indeterminado. 
D) Sujeito simples. 
 
09- Dadas as afirmativas: 
I- A palavra PROVINCIANO possui ditongo crescente oral. 
II- A palavra CAPADÓCIO possui hiato. 
III- A palavra FAZENDOLA é diminutivo sintético irregular de fazenda. 
IV- ALCALOIDE é uma palavra formada por hibridismo. 
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V- DIVÃ é uma palavra masculina. 
- Constata-se que: 
A) Todas as alternativas estão corretas. 
B) Todas as alternativas estão incorretas. 
C) Somente quatro alternativas estão corretas. 
D) Somente três alternativas estão corretas. 
 
10- Em: “Suas opiniões, que eram brilhantes, interessavam a todos.” – a vírgula foi empregada no período 
para: 
A) Separar oração coordenada ligada por conjunção. 
B) Separar oração subordinada adjetiva explicativa. 
C) Separar expressão explicativa. 
D) Separar oração intercalada. 

 
 
MATEMÁTICA. 
01- Quantos anagramas da palavra “FILTRO” começam por consoante? 
a) 720 
b) 480 
c) 120 
d) 650 
 
02- Uma caixa d’água possui uma base em forma de losango onde a diagonal maior excede a menor em 
duas unidades e a altura é o triplo da diagonal menor. Sendo a diagonal maior 10 cm, o volume será: 
a) 940 cm3 
b) 490 cm3 
c) 960 cm3 
d) 890 cm3 
 
03- Assinale a alternativa que corresponda ao número de diagonais de um polígono regular de 20 lados: 
a) 170 
b)   40 
c)   70 
d)   80 
 
04- Assinale a alternativa que representa a soma dos volumes de um cubo com 2m de aresta e uma 
esfera de raio igual ao triplo da aresta do cubo: 
a) 921,04 m3 
b) 912,32m3 
c) 132,34 m3 
d) 924,04 m3 
 

05- Em uma empresa 15% dos funcionários recebem ordenados de R$ 1.500,00 e os demais recebem 
30% a mais do que estes. Assinale a resposta que corresponde ao total pago aos funcionários se esta 
empresa possui 200 funcionários: 
a) R$ 376.500,00 
b) R$   37.650,00 
c) R$ 370.000,00 
d) R$ 450.000,00 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO GINECOLOGISTA. 
01- Avalie as afirmações abaixo, no que se refere à relação do médico com o paciente: 
1. É vedado ao médico abandonar o paciente sob seus cuidados sem comunicação prévia ou justa 

causa. 
2. É vedado ao médico realização de conferência sobre o paciente, mesmo quando solicitada por este ou 

seu representante legal. 
3. É dever de o médico informar ao paciente sobre o prognóstico, os riscos e o objetivo do tratamento. 
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- Estão corretas as seguintes afirmações: 
A)  1 e 2 
B) 1 e 3 
C) 2 e 3 
D) 1, 2 e 3 
 
02- Sobre a mistanásia, é correto afirmar: 
A) É o uso de recursos disponíveis para encurtar a vida do paciente. 
B) É a morte miserável fora e antes do seu tempo. 
C) Guarda relação direta com o prolongamento da vida do paciente. 
D) Visa propiciar a morte sem dor. 
 
03- Em caso de acidente percutâneo (com agulha de grosso calibre) em primeiro quirodáctilo direito, a 
conduta imediata mais correta será: 
A) Lavar com PVPI degermante e a seguir, usar o PVPI tópico. 
B) Lavar com hipoclorito de sódio a 1%, após expressão vigorosa do local acometido. 
C) Lavar com água e sabão durante 5 minutos e não aplicar antisséptico. 
D) Fazer expressão vigorosa da lesão, imediatamente após lavar com água e sabão. 
 
04- A infecção hospitalar se manifesta: 
A) Após admissão de até 24 horas de internação e independente da realização de procedimentos 

invasivos. 
B) Durante a internação ou após a alta hospitalar, desde que possa ser relacionada com internação ou 

procedimento. 
C) Obrigatoriamente após procedimento invasivo realizados no hospital em questão. 
D) Sempre após a alta hospitalar, desde que transcorrido o período mínimo de 48 horas. 
 
05- Para combater a infecção intra-abdominal, com possibilidade de presença de anaeróbios gram-
negativos e cultura de secreção abdominal positiva para Proteus mirabilis, a melhor opção terapêutica é: 
A) Amicacina e metronidazol. 
B) Axacilina e metronidazol. 
C) Clindamicina e fluconazol. 
D) Cefotaxima e amicacina. 
 
06- A amenorreia primária é definida com a ausência de menarca. Assinale a opção correta: 
A) Os ovários policísticos podem ser causa de amenorreia primária. 
B) Após tratamento adequado, 50% das mulheres portadoras de disgenesia gonádica somática típica 

também denominada síndrome de Turner, podem apresentar ciclos menstruais normais. 
C) Na síndrome de Morrisk, ocorre desenvolvimento normal dos testículos, com isso, a paciente não 

apresenta vagina. 
D) A criptomenorreia é a ausência de menstruação devido à agenesia dos ovários. 
 
07- Quanto as distopias genitais, é correto afirmar: 
A) Na enterocele, o tratamento preferencial consiste na realização da cirurgia de Le Fort (colpocleise). 
B) A cistocele é resultante da flacidez do diagrama pélvico. 
C) Classifica-se o prolapso uterino como do 2º grau, quando o colo do útero ultrapassa a fenda vulvar. 
D) Os ligamentos redondos constituem os principais ligamentos de sustentação do útero.  
 
08- Qual dos fatores de risco não se relaciona à gênese do carcinoma epidermóide do colo uterino? 
A) Álcool. 
B) Tabagismo. 
C) Início precoce da atividade sexual. 
D) HPV. 
 
09- Sobre o leiomioma uterino, é correto afirmar: 
A) É mais frequente em mulheres brancas. 
B) Está relacionado com a produção de estrógenos e depende da existência de receptores para estradiol 

no miométrio. 
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C) Mulheres com leiomiomas não devem usar anticoncepcionais orais combinados, pois eles levam com 
frequência a um aumento desse problema. 

D) A degeneração sarcomatosa do mioma uterino é frequente na pós-menopausa. 
 
10- Em relação ao método de contracepção de emergência, podemos afirmar: 
A) O uso do método é de caráter excepcional e deve ser orientado até 72 horas após a relação sexual 

desprotegida. 
B) Na anticoncepção de emergência é contra-indicado o uso do DIU de cobre. 
C) Ocorrendo condições favoráveis a implantação do blastocisto, esta ocorrerá em torno de 72 horas 

após a ovulação. Daí a eficácia da contracepção de emergência ser maior quando usada até 72 horas 
pós-coito. 

D) O regime de Yuzpe consiste na administração de 200mg de etinilestradiol + 200 mg de levonorgestrel, 
divididos em duas tomadas. 

 
11- No caso de apresentação pélvica em período expulsivo-cabeça derradeira, qual a conduta adequada? 
A) Extração do pólo cefálico com fórceps de Piper. 
B) Extração do pólo cefálico com fórceps de Simpson. 
C) Cesariana. 
D) Manobra de Jacobs. 
 
12- A maioria das modificações cardiovasculares na gravidez, acontece: 
A) No 3º trimestre. 
B) No 1º trimestre. 
C) No final da gestação. 
D) No quarto período do parto. 
 
13- Consideram-se fatores de risco para a pré-eclâmpsia: 
A) Primigesta; gestação gemelar e hipertensão arterial crônica. 
B) Secundigesta; mesmo parceiro e gestação gemelar. 
C) Tercigesta; gestação única e mudança de parceiro. 
D) Gestação única; mesmo parceiro e hipertensão arterial crônica. 
 
14- É um sinal claro de ocorrência do início de trabalho de parto em gestação a termo a (as): 
A) Dilatação cervical. 
B) Ruptura de membranas amnióticas. 
C) Contrações uterinas. 
D) Perda do tampão mucoso. 
 
15- São sinais de iminência de rotura uterina: 
A) Paralisação do trabalho de parto. 
B) Dor abrupta e lancinante no hipogástrico. 
C) Pacientes com contrações subentrantes intensas e excessivamente dolorosas e síndrome de 

distensão segmentar. 
D) Distensão segmentar com deformidade abdominal e paralisação do trabalho de parto.  
 
16- Sintomas iniciais podem dificultar o diagnóstico de DPP (deslocamento prematuro da placenta) e 
devem ser valorizados. Esses sintomas são: 
A) Bradicardia fetal e sangramento vaginal. 
B) Dor abdominal e bradicardia fetal. 
C) Taquissistolia e dor abdominal discreta. 
D) Sangramento vaginal e hipertensão. 
 
17- Infecção urinária é o problema urinário mais comum durante a gestação. O adro clínico característico: 
A) É febre e polaciúria. 
B) Varia de bacteriúria assintomática até o quadro de pielonefrite. 
C) É dor na região lombar e febre. 
D) Apresenta contrações uterinas e polaciúria.  
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18- Uma paciente do sexo feminino com 28 anos casada há um ano com atraso menstrual de 45 dias, com 
níveis séricos de βHCG ≥ 1.500 mUI/ml IRP apresenta: 
A) A dosagem de fração beta do hormônio gonadotrófico coriônico. 
B) Mola e hidatiforme. 
C) Gravidez ectópica. 
D) Desenvolvimento de uma gravidez normal. 
 
19- Quais os fatores da trombofilia hereditária: 
A) Deficiência da proteína C5. 
B) Alterações cardiopulmonares. 
C) Trombose da artéria renal. 
D) Trombose de vasos da retina.  
 
20- Os meios de transmissão vertical do VIV ocorre durante o trabalho de parto e no parto propriamente 
dito: 
A) Contato com o toque vaginal. 
B) Uso da seringa na anestesia local. 
C) Fatores maternos, incluindo estado clínico e imunológico, presença de DST e outras infecções, estado 

nutricional e tempo de uso de antirretrovirais na gestação. 
D) Todo recém-nascido adquire o HIV se a mãe é soro positivo.  
 
21- A paciente acima de 20 anos, segunda gravidez e de 28 semanas, obesa, hipertensa e cor negra, 
apresenta-se com sangramento iminente: 
A) Deslocamento prematuro de placenta (SPP). 
B) Rotura interina. 
C) Mola hidatiforma 
D) Aborto em curso. 
 
22- Uma paciente com retardo de crescimento intra-uterino, prematuridade, microcefalia com ou sem 
hidrocefalia, segundo o diagnóstico: 
A) Rubéola. 
B) Sífilis. 
C) HIV. 
D) Toxoplasmose. 
 
23- Paciente com 16 anos de idade nuligesta, com queixa de secreção vaginal acinzentada e com odor 
fétido e dor pélvica, decorrente de: 
A) Vaginose bacteriana. 
B) Herpes simples. 
C) Tricomaniase. 
D) Candidíase. 
 
24- Paciente deu entrada no pronto atendimento com dor pélvica e lombar esquerda a 3 dias: 
A) Leucorreia. 
B) Cólica menstrual A.L. 
C) Lombalgia. 
D) Cólica renal. 
 
25- M.A.C. 24 anos, GII. PC II. UM: 21/10/14 com irregularidade menstrual e as micropneia internas: 
A) Cálculo renal. 
B) ITU. 
C) Policistico. 
D) Leucopneia. 
 




