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9S17 Ginecologia/Obstetrícia
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

abril

30

30 de abril

25 questões

13h10 às 16h10

3h de duração*

.
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Língua Nacional

5 questões

3. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) sobre o uso dos pronomes.
(

1. Avalie o uso da crase nas frases que seguem
e julgue o acerto das afirmações colocadas entre
parênteses.
1. A noite estava clara e as pessoas foram a praia
ver a chegada dos pescadores a terra. (Há
nessa frase a ocorrência de duas crases.)
2. Já estavam a poucos metros da casa à qual me
referi para o repouso. (Uso correto da crase.)
3. O caso a que aludi é visível a noite e a olho nu.
(Nessa frase, há a ocorrência de apenas uma
crase.)
4. Não ligo àquilo que me disseste ontem pela
manhã. (Uso correto da crase.)
5. Dirigiu-se a Vossa Senhoria com aspereza
quando foi a Fraiburgo. (Nessa frase, em apenas um caso a crase é obrigatória.)
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretos apenas os itens 3 e 5.
São corretos apenas os itens 4 e 5.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 4 e 5.
São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.

2. Complete a frase abaixo conforme a regência do
verbo:
Posso informar      participantes      ninguém, na reunião com os organizadores, ousou reportar-se     tão delicado assunto.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

os • de que • à
os • que • à
aos • que • a
aos • de que • à
aos • de que • a

(

(

(
(

) Os pronomes do caso reto têm também a
função de objeto nas frases em que se situam.
Assim, está correta a frase: “Vou por ele a par
do assunto”.
) Os pronomes “eu e tu” não podem vir regidos
de preposição. Assim, está correta a frase:
“Nada houve entre mim e ti”.
) As frases: “Empresta o livro para eu ler” e
“Chegou uma ordem para tu viajares” estão
corretas quanto ao emprego dos pronomes
pessoais.
) Em “Quero falar consigo ainda hoje” o uso do
pronome está de acordo com a norma culta.
) As frases “Deixaram o recado conosco” e
“Deixaram o recado com nós mesmos” equivalem-se e ambas estão corretas.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V•V•V•F•F
F•V•V•F•V
V•F•V•V•F
F•V•F•V•F
V•F•F•V•V

4. Sobre acentuação gráfica, assinale a alternativa
correta.
a. ( X ) A policia local policia apenas dois bairros de
Fraiburgo. (Nessa frase, apenas um acento
gráfico dá sentido ao que está sendo dito).
b. ( ) Tivemos uma ideia e nossa familia , então,
apoia sua decisão. (Nessa frase há três palavras que devem ser acentuadas graficamente)
c. ( ) As palavras: “chapéus, céu, avós e nós” são
acentuadas graficamente por serem palavras
oxítonas com terminação específica.
d. ( ) As palavras: “cutis, orfãos, area, neutrons e
biceps” são proparoxítonas e recebem acento
agudo na penúltima sílaba.
e. ( ) As letras “i” e “u” dos hiatos são acentuadas
graficamente independendo da classificação
da palavra quanto ao número de sílabas.
Assim, as palavras: “saude, tainha, ruim e raizes”
recebem acento gráfico.
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5. Avalie o emprego das formas verbais sublinhadas
nas frases que seguem e verifique a possibilidade de
serem substituídas pela forma verbal colocada entre
parênteses.
1. Se você diz tudo, ele lhe punirá. (infinitivo)
2. Amanhã lhe contamos a real história.
(futuro do presente)
3. Se todos querem, eu aceito o cargo.
(futuro do subjuntivo)
4. Não fora eu, não teria a recompensa.
(imperfeito do indicativo)
5. Se eles notificam, seria pior.
(imperfeito do subjuntivo)

7. Durante muitas décadas foi dependente de subsídios estatais. Hoje, graças ao empreendedorismo, fatores naturais e avanços da pesquisa e tecnologia como
as da Embrapa e da Epagri, o Brasil é um dos cinco
maiores produtores de 36 commodities.
O texto acima está relacionado à (ao):
a.
b.
c.
d.

e. (

Assinale a alternativa que indica todas as frases em
que é possível a substituição.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Assinale a alternativa que indica o prêmio.

5 questões

6. Pelo menos 127 pessoas morreram. A cidade ficou à
mercê de bandidos, saqueadores, assaltantes e gangues
em guerra. (Veja. São Paulo: 15/02/2017, p. 62)
Assinale a alternativa que identifica o local e o episódio a que se refere o texto.
a. ( ) Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Ataques à
região sul da cidade, liderados pelo PCC.
b. ( X ) Vitória, Espírito Santo. Paralisação da Polícia
Militar do Estado.
c. ( ) São Paulo, São Paulo. Paralisação da Polícia
Militar do Estado.
d. ( ) São Luís, Maranhão. Rebelião iniciada no presídio São Luís.
e. ( ) São Paulo, São Paulo. Conflito entre as forças
policiais e moradores da “Cracolândia”.
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Indústria pesqueira de Santa Catarina.
Indústria automobilística.
Agronegócio.
Desenvolvimento industrial da Região
Nordeste.
) Cultivo de ostras e mariscos no litoral
catarinense.

8. O professor capixaba Wemerson da Silva Nogueira
ficou entre os dez finalistas de um prêmio inédito para
o nosso país.

Apenas em 1 e 4.
Apenas em 4 e 5.
Apenas em 1, 2 e 3.
Apenas em 2, 3 e 5.
Apenas em 2, 4 e 5.

Temas de Atualidade

( )
( )
(X)
( )

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Prêmio L’Oréal-Unesco
Prêmio Nobel da Educação
Prêmio da Academia Brasileira de Letras
Prêmio Príncipe de Astúrias
Global Teacher Prize

9. O Estado de Santa Catarina é destaque em muitas
áreas no cenário nacional. Entre elas, a da Educação.
Assinale a alternativa correta a respeito da taxa de alfabetização de jovens de 15 a 24 anos em nosso Estado.
a. ( X ) É uma das mais elevadas do Brasil, superior a
90%.
b. ( ) Apesar de bastante alta, tem tido uma significativa queda nos últimos anos.
c. ( ) Apesar de destacada, em relação à média
nacional, é a mais baixa da Região Sul.
d. ( ) A taxa de alfabetização de jovens, nesta faixa
etária, em Santa Catarina, só é superada pelas
registradas no Maranhão e no Distrito Federal.
e. ( ) Santa Catarina obteve a 10a colocação entre
os Estados brasileiros que, segundo a ONU,
têm as maiores taxas de alfabetização de
jovens de 15 a 24 anos.
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10. O nome de Park Geun-hye esteve presente no
noticiário recente.
Assinale a alternativa que identifica esse nome e o
acontecimento a que está associado.
a. ( ) Ditador da Coreia do Norte. Determinou o
lançamento de mísseis no Mar do Japão.
b. ( ) Governante eleito de Myamar. Acusado de ter
liderado um golpe de Estado.
c. ( ) Rei da Tailândia. Substituiu Bhumibol
Adulyadej, falecido o ano passado.
d. ( X ) Presidente da Coreia do Sul. Afastada por um
processo de Impeachment.
e. ( ) Tio de Kim Jong-un. Assassinado no
Aeroporto de Kuala Lampur, na Malásia.

Temas de Saúde Pública

10 questões

11. No projeto do SUS , os Princípios Estratégicos
dizem respeito a diretrizes políticas, organizativas e
operacionais, que apontam como deve ser construido
o sistema, sua conformação e institucionalização.
Tais Princípios Estratégicos são:
a. ( ) Equidade e Integralidade.
b. ( ) Equidade e Participação Social.
c. ( X ) Descentralização, Regionalização,
Hierarquização e Participação Social.
d. ( ) Universalidade, Equidade e Integralidade.
e. ( ) Universalidade, Regionalização,
Hierarquização e Participação Social.

12. No âmbito das Diretrizes e Princípios do SUS, “tratar desigualmente os desiguais” de modo a se alcançar
a igualdade de oportunidades de sobrevivência, de
desenvolvimento pessoal e social entre os membros
de uma dada sociedade, corresponde à:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Equidade.
Igualdade.
Integralidade.
Universalidade.
Descentralização.

13. Nos Sistemas de Informação, aquele que oferece
aos gestores de saúde, pesquisadores e entidades da
sociedade informações da maior relevância para a
definição de prioridades nos programas de prevenção
e controle de doenças, a partir das declarações de
óbito coletadas pelas secretarias estaduais da Saúde,
constitui-o:
a. ( ) Sistema de Informação Ambulatorial (SIAB).
b. ( X ) Sistema de Informações de Mortalidade (SIM).
c. ( ) Sistema de Autorização de Internações
Hospitalares (SAIH).
d. ( ) Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN).
e. ( ) Sistema de Informações de Nascidos Vivos
(SINASC).

14. Assinale a alternativa que descreve corretamente
endemia.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Uma epidemia com larga distribuição geográfica, atingindo mais de um país ou continente.
( ) A ocorrência em uma comunidade ou região
de casos de natureza semelhante, claramente
excessiva em relação ao esperado.
( ) A ocorrência de dois ou mais casos de uma
doença ou fenômeno restrita a um espaço
extremamente delimitado: colégio, quartel,
creches, grupos reunidos em uma festa, um
quarteirão, uma favela, um bairro etc.
( X ) A ocorrência de doenças que acometem populações em determinados espaços ou comunidades , no decorrer de um longo período,
temporalmente ilimitada, e que mantém uma
incidência relativamente constante, ainda que
com variações cíclicas ou sazonais.
( ) Uma alteração, espacial e cronologicamente
delimitada, do estado de saúde-doença de
uma população, caracterizada por uma elevação inesperada e descontrolada de determinada doença, ultrapassando valores do
limiar epidêmico preestabelecido para aquela
circunstância e doença.
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15. No âmbito das Diretrizes e Princípios do SUS, “a
participação da comunidade no sistema de saúde é
um princípio e uma garantia constitucional, regulamentada pela Lei Orgânica de Saúde e uma definido
em Diretriz do SUS“, que corresponde à(o)
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Equidade.
Igualdade.
Hierarquização.
Regionalização.
Controle social.

16. A Imunogenicidade de um agente infeccioso é a
capacidade do agente de, após a infecção, induzir a
imunidade, seja relativa e temporária, ou por toda a
vida.

18. A capacidade do agente em uma epidemia de
produzir efeitos graves ou fatais relaciona-se à capacidade de produzir toxinas, de se multiplicar, etc, como
por exemplo nas infecções pelo vírus da raiva e do HIV.
Essa capacidade, em epidemiologia, é chamada de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Virulência.
Infectividade.
Patogenicidade.
Imunogenicidade.
Transmissibilidade.

São exemplos de doença de elevada imunogenicidade:

19. Indique, no Código de Ética Médica, um ato
médico que envolve a falta de cuidado ou de precaução com que se executam certos atos, e é caracterizado pela inação, indolência, inércia, passividade e
uma omissão:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Raiva e infecção por HIV.
Gripe, dengue e coqueluche.
Rubéola, caxumba e sarampo.
Herpes simples e herpes zoster.
Infeções gastrointestinais por shiguela e
salmonela.

17. São doenças infectocontagiosas transmissíveis,
classificadas como emergentes e reemergentes, transmitidas pelo Aedes aegypti:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Leishmaniose, Malária e AIDS.
Tuberculose, Hepatites virais B e C.
Difteria, Coqueluche e Tétano Acidental.
Doença de Chagas, Febre Tifoide e Peste.
Dengue, Febre Zica e Febre Chikungunya.
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( )
( )
( )
(X)
( )

Imperícia.
Diligência.
Imprecisão.
Negligência.
Imprudência.

20. O Ministério da Saúde ampliou a lista de doenças
sexualmente transmissíveis de notificação compulsória, incluindo a Sífilis Adquirida.
Nesses casos, em pacientes que, após 6 a 8 semanas
do aparecimento do cancro duro em região genital,
apresentam lesões cutâneo mucosas eritematosas em
forma de roséolas sifilíticas caracterizam a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Sífilis primária.
Sífilis secundária.
Sífilis terciária.
Sífilis latente.
Sífilis tardia.
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Conhecimentos Específicos

10 questões

21. Em relação à epidemiologia, associada a fatores
de risco para desenvolvimento de câncer de endométrio, assinale a alternativa que indica o menor fator de
risco dos listados abaixo:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Paridade.
Obesidade.
Diabetes mellitus.
Ciclos menstruais irregulares.
Síndrome de ovário policístico.

22. Durante a consulta de pré-natal na Unidade Local
de Saúde, uma gestante na 15a semana, com 21 anos
de idade, primigesta, refere que tem um leve desconforto em baixo ventre e que sua urina apresenta coloração turva e cheiro forte.
Os resultados do exame parcial de urina mostraram
de positivo a cor amarelo âmbar; um aspecto ligeiramente turvo; sangue/hemoglobina presente (+/+++)
e leucocitúria de 250.00 leucócitos por campo.
O quadro clínico acima sugere:
a. ( ) Infecção do trato urinário que deve ser tratada com antibioticoterapia dirigida para
Escherichia coli, não sendo necessária cultura
de urina por se tratar de gestante.
b. ( X ) Infecção do trato urinário que deve ser tratada imediatamente com antibioticoterapia
dirigida para Escherichia coli, iniciada após a
coleta de cultura de urina.
c. ( ) Infecção do trato urinário que deve ser tratada com antibioticoterapia dirigida para
Escherichia coli, somente após o resultado da
cultura de urina.
d. ( ) Infecção do trato urinário que deve ser tratada
imediatamente com antibioticoterapia dirigida para Pseudomonas aeruginosa, iniciada
após a coleta de cultura de urina.
e. ( ) Infecção do trato urinário que deve ser tratada com antibioticoterapia dirigida para
Pseudomonas aeruginosa, após o resultado da
cultura de urina.

23. Nas primeiras consultas de pré-natal, na investigação de risco obstétrico referente a anomalias
congênitas, a análise da Translucência Nucal na ultrassonografia e a elevação sérica de Alfa-fetoproteína no
sangue materno são utilizadas no rastreio de anomalias congênitas, respectivamente, para:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

e. (

Onfaloceles e gastroschisis.
Síndrome de Prunne Belly e anencefalia.
Síndrome de Down e defeitos do tubo neural.
Cardiopatias congênitas e síndrome de
Edwards.
) Neoplasia trofoblástica gestacional e morte
fetal.

24. Mulher de 21 anos chega na Unidade Local de
Saúde referindo um atraso menstrual de 8 semanas
e agora queixa-se de dor abdominal de forte intensidade, súbita, e com sangramento vaginal discreto. A
paciente encontra-se clinicamente estável, mas um
pouco pálida e taquicárdica, e com pressão arterial
sistólica de 90 e diastólica de 40 mmHg. O exame
clínico mostrou um abdome tenso, doloroso , com
sinais de irritação peritoneal em fossa ilíaca esquerda
e hipogástrio.
O diagnóstico mais provável e os exame complementares iniciais para confirmar o diagnóstico são,
respectivamente:
a. (
b.
c.
d.
e.

) Descolamento prematuro de placenta •
Beta HCG e ultrassonografia trans vaginal
( ) Abortamento do 1o trimestre •
Beta HCG e tomografia computadorizada.
( ) Apendicite aguda •
Hemograma e tomografia computadorizada.
( X ) Gravidez ectópica rota •
Beta HCG e ultrassonografia abdominal.
( ) Cisto ovariano roto •
Hemograma e laparoscopia.
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25. No diagnóstico diferencial das vulvovaginites,
mulheres jovens, com vida sexual ativa, que chegam
à Unidade Local de Saúde, com queixa de prurido
vulvovaginal associado a ardor ou dor à micção com
corrimento branco, grumoso, inodoro e com aspecto
caseoso, têm como mais provável diagnóstico:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Tricomoníase genital.
Vaginose bacteriana.
Cervicite purulenta.
Cervicite gonocócica.
Candidíase vulvovaginal.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)
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