
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2018 

14 DE OUTUBRO DE 2018 
 

CARGO: 
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 

 
INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 30 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Concurso Público. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso Público, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Concurso Público. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 15 de outubro 
de 2018, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 16 e 17 de outubro de 2018. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Identifique a opção em que a concordância 
do verbo HAVER ou FAZER está incorreta: 
 
a) Fazem alguns anos que o casamento terminou. 
b) Nós havíamos encontrado os valores perdidos. 
c) Pode haver ideias mais inteligentes. 
d) Os professores fazem muito pelos alunos. 
e) Há pessoas bastante invejosas nesta cidade. 
 
02) Assinale a alternativa que não apresenta 
erro de grafia: 
 
a) Não preciso dos seus serviços por ora. 
b) Praseirosamente ficava todos os dias na janela 

do chalé. 
c) Reinvindiquei meu diploma de melhor aluno. 
d) É um previlégio estar contigo nessa tarde! 
e) Espero que ele esteje feliz. 
 
03) Dadas as sentenças: 
 

I. Certas meninas não foram selecionadas. 
II. As meninas certas não foram selecionadas. 

 
As palavras em destaque são classificadas, 
respectivamente, como: 
 
a) adjetivo e substantivo 
b) pronome e adjetivo 
c) adjetivo e pronome 
d) pronome e substantivo 
e) substantivo e pronome 
 
04) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: www.literarizando.com 
Acesso:25/09/2018 

 
A figura de linguagem presente no último 
quadrinho é denominada: 
 
a) onomatopeia 
b) pleonasmo 
c) sinestesia 
d) metonímia 
e) hipérbole 
 
05) No segundo quadrinho, através da resposta 
dada e da expressão do personagem, é possível 
inferir que: 
 
a) satiriza o fato de um ser inferior cantar tão bem. 
b) defende a ideia do personagem menor cantar 

bem. 
c) revela-se preconceituoso, pois não aprova a 

afirmação. 
d) mostra-se favorável ao personagem menor ser 

um cantor.  
e) ironiza o fato do personagem menor cantar bem. 
 
06) “...morrendo de inveja.” Uma pessoa que 
não é invejosa pode ser qualificada como: 
 
a) faminta 
b) altruísta 
c) taciturna 
d) desafeiçoada 
e) magnânima 
  
07) Os termos em itálico nas frases a seguir 
podem ser substituídos, sem acarretar prejuízo 
de sentido a sentença, por: 
 
1. Conheci uma exposição de selos.  
2. Adoro as chuvas de verão. 
3. Ele sempre tem comportamento de criança. 
4. As águas da chuva encheram meu coração 

de tristeza. 
 
Respeitando a ordem em que aparecem as 
frases, temos: 
 
a) plúmbea – estivais – infantil - fluviais 
b) plúmbea – estivais – infantil - pluviais 
c) filatélica – estivais – pueril - pluviais 
d) plúmbea – ígneas – pueril - fluviais 
e) filatélica – ígneas – infantil - pluviais 
 
08) A conjunção coordenativa destacada na 
frase a seguir tem valor semântico de: 
“Paulo está se preparando a dias para o 
concurso; portanto, deverá ter êxito na prova.” 
 
a) exclusão 
b) oposicão 
c) alternância 
d) explicacão 
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e) conclusão 
 
09)  
Anúncio 01 

 
Disponível em: www.errarpraacertar.blogspot.com 

Acesso: 26/09/2018. 
Anúncio 02 

 
Disponível em: 

www.profealedocespalavras.blogspot.com 
Acesso:26/09/2018. 

 
Sobre os anúncios acima, assinale a afirmação 
correta: 
 
a) No anúncio 02 a crase é facultativa. 
b) Somente no anúncio 02 a crase está correta. 
c) Somente no anúncio 01 a crase está correta. 
d) O acento indicador de crase está incorretamente 

empregado em ambas as frases. 
e) O acento indicador de crase está corretamente 

empregado em ambas as frases. 
 
10) Dadas as sentenças: 
 
1. As frutas, que estavam maduras, foram 

vendidas na feira. 
2. Logo que soube do acontecido, voltou para 

casa. 
3. A prefeita afirmou, aliás, que não haverá mais 

problemas com o transporte. 
 
Sobre o emprego da vírgula nas frases acima é 
correto afirmar que: 
 
a) Todas as sentenças empregam a vírgula 

corretamente. 

b) Todas as sentenças apresentam erro em relação 
ao emprego da vírgula. 

c) Somente as sentenças 1 e 2 empregam a vírgula 
corretamente. 

d) Somente a sentença 3 está correta em relação 
ao emprego da vírgula. 

e) Somente as sentenças 2 e 3 estão corretas em 
relação ao emprego da vírgula. 

 
Matemática 

 

11) O valor de ��� ����	
�
���� � é igual a? 

 
a) 2 
b) 0 
c) -5 
d) -4 
e) 1 
 
12) Qual o determinante da matriz dada por     

� = � � � � � −−� � −�� ? 

 
a) -4 
b) -12 
c) 72 
d) 98 
e) 60 
 
13) Qual a área total de uma esfera em cm2, que 
possui diâmetro igual a 8cm? (Adote π=3) 
 
a) 192 
b) 64 
c) 208 
d) 304 
e) 108 
 
14) Certo triângulo equilátero possui lado 
valendo √���, então a área desse triângulo é 
em cm2, de? 
 
a) 2√6 
b) √3 
c) 8 
d) 8√5 
e) 5√6 
 
15) Certo cone reto possui raio da base de 6cm, 
e altura de 8cm, qual a área lateral desse cone 
em cm2? (Adote π=3) 
 
a) 104 
b) 64 
c) 180 
d) 380 
e) 1000 
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Conhecimentos Gerais 
 
16) O gentílico de quem nasce no Município de 
São Carlos (SC) é: 
 
a) Carlense 
b) Carlensedense 
c) São-carlense 
d) São-carlensedense 
e) São-carlossedense 
 
17) Em que ano deu início à colonização da 
região que compreende o atual Município de 
São Carlos (SC): 
 
a) 1958 
b) 1975 
c) 1927  
d) 1936 
e) 1915 
 
18) Do Município de São Carlos (SC) 
emanciparam-se ao longo de sua história, 
exceto:  
 
a) Modelo (SC)  
b) Planalto Alegre (SC) 
c) Pinhalzinho (SC) 
d) Saudades (SC) 
e) Cunhataí (SC) 
 
19) O Plano Real foi um plano econômico 
desenvolvido e aplicado no Brasil que tinha 
como principal objetivo à redução e o controle 
da inflação. O Plano Real foi desenvolvido 
durante o governo de: 
 
a) Itamar Franco 
b) Fernando Collor de Mello 
c) Getúlio Vargas 
d) Nereu Ramos 
e) Juscelino Kubitschek 
 
20) No dia 23 de outubro de 1906 ele realizava a 
primeira experiência de voo com registros da 
imprensa e do povo no avião 14 Bis. Esse fato 
deu início à história da aviação mundial, e é por 
isso que nessa mesma data comemoramos o 
Dia da Aviação no mundo, e o Dia do Aviador no 
Brasil. Quem é o brasileiro conhecido como o 
pai da aviação:  
 
a) João Francisco de Azevedo 
b) Manuel de Abreu 
c) Alberto Santos Dumont 
d) Roberto Landell 
e) Carlos Prudêncio 
 

Conteúdos Específicos 
 
21)  De acordo com a Lei n° 8.080/1990, art. 16,  
parágrafo único, ____________ poderá(ão) 

executar ações de vigilância epidemiológica e 
sanitária em circunstâncias especiais, como na 
ocorrência de agravos inusitados à saúde, que 
possam escapar do controle da direção estadual 
do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que 
representem risco de disseminação nacional. 
 
a) a União 
b) o Estado 
c) o Distrito Federal 
d) a União e os Estados 
e) os Estados e os Municípios 
 
22) De acordo com a Lei n° 8.142/1990 analise as 
alternativas e assinale a resposta incorreta: 
 
a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 

quatro anos com a representação dos vários 
segmentos sociais. 

b) O Conselho de Saúde atua na formulação de 
estratégias e no controle da execução da política 
de saúde na instância correspondente. 

c) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e 
o Conselho Nacional de Secretários Municipais 
de Saúde terão representação no Conselho 
Nacional de Saúde. 

d) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será partidária em relação 
ao conjunto dos demais segmentos. 

e) As Conferências de Saúde e os Conselhos de 
Saúde terão sua organização e normas de 
funcionamento definidas em regimento próprio, 
aprovadas pelo respectivo conselho. 

 
23) Acerca da Constituição Federal, art. 198, as 
ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes: 
 

I. Centralização, com direção única em cada 
esfera de governo. 

II. Atendimento integral, com prioridade para 
as atividades curativas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais. 

III. Participação da comunidade. 
 
a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente II e III estão corretas. 
c) Somente I e III estão corretas. 
d) Somente III está correta. 
e) Todas estão corretas. 
 
24) Paciente de 67 anos, G2P1A1, queixa-se de 
urgência urinária há mais de 2 anos e perda de 
urina quando espirra. Apresenta atrofia genital, 
e a avaliação urodinâmica detectou perda de 
urina à manobra de Valsalva, com pressão 
vesical de 105cm. Esta paciente apresenta: 
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a) Deficiência esfincteriana intrínseca 
b) Incontinência urinária mista 
c) Incontinência urinária de esforço 
d) Urgêincontinência 
e) O exame de urodinâmica encontra-se dentro da 

normalidade. 
 

25) A utilização de agrotóxicos tem implicado 
uma série de problemas relacionados com a 
contaminação ambiental e com a saúde pública, 
uma vez que dispersam-se no ambiente, 
contaminando a água, o solo e os alimentos, 
além de persistirem nas cadeias tróficas (Rosa; 
Pessoa; Rigotto, 2011). Considerando as 
assertivas a seguir, o uso de agrotóxicos tem 
relação com as seguintes patologias: 
 

I. Depressão 
II. Malformações fetais 

III. Redução da fertilidade 
IV. Câncer ginecológico como de mama e 

endométrio 
V. Doença de Alzheimer 

 
a) Todas estão corretas. 
b) Somente a V está incorreta. 
c) Apenas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas II, III e IV estão corretas. 
e) Apenas II e III estão corretas. 

 
26) Não é  fator de risco para apresentação fetal 
pélvica: 
 
a) Poli-hidrâmnio 
b) Oligo-hidrâmnio 
c) Anencefalia 
d) Cesárea prévia 
e) Cordão umbilical curto 

 
27) Sobre as dermatoses específicas da 
gestação: 
 

I. Penfigoide gestacional é uma erupção 
polimórfica vesiculobolhosa que ocorre 
durante a gestação ou pós-parto. Lesões 
temporárias ocorrem em < 5% dos 
neonatos. Os riscos, incluindo mortalidade 
do feto, são aumentados após o parto 
prematuro e nos recém-nascidos pequenos 
para idade gestacional. 

II. Pápulas e placas urticariformes 
pruriginosas da gestação (PUPPP) são 
erupções de causa desconhecida. A 
incidência geral é de 1/160 a 300 gestações. 
As lesões são intensamente pruriginosas, 
eritematosas, sólidas, superficiais e 
elevadas; com frequência, a pele em torno 
dessas manchas torna-se pálida e algumas 
apresentam vesículas em seu centro. 

III. O Prurigo Gestacional é a dermatose 
específica de início entre a 25ª e 30ª semana 

gestacional. Ocorre em 1/300 gestações e a 
causa é desconhecida. Caracteriza-se por 
múltiplas pápulas escoriadas no abdome e 
nas faces extensoras dos membros. A 
doença pode recorrer nas futuras 
gestações. Os exames laboratoriais são 
normais e o histopatológico, inespecífico 
com imunofluorecência negativa. 

 
São verdadeiras: 
 
a) I, II, III 
b) Apenas a III 
c) I e III 
d) I e II 
e) II e III 
 
28) Considere as seguintes afirmativas sobre a 
mastite puerperal: 
 

I. O agente etiológico mais frequente é o 
Streptococcus agalactiae. 

II. Em pacientes não alérgicas, o antibiótico de 
1ª escolha é a ampicilina. 

III. A amamentação não deverá ser suspensa 
na mama afetada. 

IV. O período de maior incidência é entre a 1ª e 
a 5ª semana puerperais. 

 
Está(ão) correta(s): 
 
a) I,II,III 
b) I,II,IV 
c) II,IV 
d) III,IV 
e) Apenas III 
 
29) São possíveis complicações da radioterapia 
externa nos tumores pélvicos: 
 

I. retite actínica 
II. cistite hemorrágica 

III. fístulas vésico e retovaginais 
IV. diminuição das taxas sanguíneas 
V. hemorroidas 

 
Está(ão) correta(s): 
 
a) I,II,III,IV,V 
b) I,II,III,IV 
c) I,II,III,V 
d) Apenas II,III 
e) Apenas I,II,III 
 
30) Com base no protocolo da atenção básica 
do Ministério da Saúde, nas cervicites e 
corrimento vaginal causados pela Neisseria 
gonorrhoeae e Chlamydia trachomatis, é 
incorreto afirmar: 
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a) As cervicites são assintomáticas em torno de 70 
a 80% dos casos 

b) Tianfenicol 2,5g, via oral, 2 doses de 12/12 
horas, é uma opção terapêutica para o 
gonococo, exceto na gestante e durante a 
amamentação 

c) Em gestantes a primeira escolha para o 
tratamento do gonococo é ceftriaxone 500mg, 
IM, dose única 

d) O diagnóstico laboratorial da cervicite 
por C.trachomatis deve ser feito por biologia 
molecular e/ou cultura 

e) Em nutrizes, o tratamento de primeira escolha 
para clamídia é com doxiciclina 100mg, via oral , 
2x ao dia por 7 a 10 dias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


