
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA – SC 

1 
 

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

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

tubo transparente, com tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões 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 e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

O texto abaixo é um fragmento de uma crônica de Martha Medeiros e servirá de subsídio para as 

questões 1 a 4: 

A DOR QUE DÓI MAIS 

Trancar o dedo numa porta dói. Bater com o queixo no chão dói. Torcer o tornozelo dói. Um tapa, 

um soco, um pontapé, doem. Dói bater a cabeça na quina da mesa, dói morder a língua, dói cólica, 

cárie e pedra no rim. Mas o que mais dói é saudade. 

Saudade de um irmão que mora longe. Saudade de uma cachoeira da infância. Saudade do gosto de 

uma fruta que não se encontra mais. Saudade do pai que já morreu. Saudade de um amigo imaginário 

que nunca existiu. Saudade de uma cidade. Saudade da gente mesmo, quando se tinha mais audácia e 

menos  

cabelos brancos. Doem essas saudades todas. 

1 - No fragmento “Torcer o tornozelo dói. Um tapa, um soco, um pontapé, doem”, temos um 

exemplo de flexão verbal para haver a concordância do verbo com o sujeito.  

Observe as seguintes alternativas e assinale aquela que possui a CORRETA concordância verbal, 

seguindo as normas em vigência: 

a) Faziam dois anos que ele havia parado de estudar. 

b) Deve existir sérios problemas na cidade. 

c) Fui eu quem brigou com ele.   

d) Cada um dos alunos devem ser responsáveis pela organização da mochila.  

e) Estados Unidos são uma nação poderosa.   

2 - No título “A dor que dói mais” temos na palavra em destaque um exemplo de:  

a) advérbio  

b) conjunção  
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c) preposição 

d) interjeição  

e) substantivo 

3 - No excerto “Saudade do pai que já morreu” temos um exemplo do uso do pronome relativo que 

com a função de substituir um termo mencionado anteriormente, no caso: o pai. Poderíamos ainda 

substituir perfeitamente o vocábulo que por “o qual” e assim novamente observar a função do que 

como pronome relativo. Porém, na língua portuguesa temos outros pronomes relativos. Nesse 

sentido, assinale a única alternativa que na palavra em destaque NÃO há a ocorrência de um pronome 

relativo: 

a) A cantora que veio aqui não era famosa.  

b) Ali, onde você mora, é o melhor lugar do mundo. 

c) As mulheres, que são geniosas, ocupam cargos superiores.  

d) Tal absurdo eu não cometeria. 

e) Conheci o pai da garota o qual  se acidentou. 

4 - Observe: “Dói bater a cabeça na quina da mesa, dói morder a língua, dói cólica, cárie e pedra no 

rim. Mas o que mais dói é saudade”, a palavra em destaque cria um sentido de oposição ao 

anteriormente exposto e denomina-se conjunção adversativa. Analise cada vocábulo em destaque nas 

orações propostas e verifique aquela que apresenta a classificação INEXATA considerando o sentido 

da conjunção.  

a) Gosta de chocolate, mas também de castanhas. (Aditiva) 

b) Farei todos os exercícios, logo terei bom desempenho. (Conclusiva) 

c)  Fuja daqui, porém tome cuidado! (Aditiva) 

d) Você quer vinho ou prefere tomar suco? (Alternativa)  

e) Venci porque sou a melhor cozinheira. (Explicativa) 
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5 - Leia com atenção a notícia publicada no dia 17 de janeiro de 2020 pela Revista Superinteressante 

e assinale a alternativa que apresenta uma informação EQUIVOCADA segundo o expresso no texto:  

Quem foi Joseph Goebbels, líder nazista citado por Secretário da Cultura 

Considerado o braço direito de Adolf Hitler, Joseph Goebbels se tornou uma das figuras de 

maior destaque no governo nazista da Alemanha, que durou entre 1933 e 1945. Ele foi nomeado 

Ministro da Propaganda e era o principal articulador do setor de informação do regime, fomentando 

ideias antissemitas e de apoio ao partido. Na madrugada de hoje (17), Goebbels voltou ao noticiário 

após um vídeo publicado pela Secretaria Especial da Cultura do governo brasileiro, em que o 

secretário Roberto Alvim faz um discurso com alusões a um pronunciamento do nazista.  

No vídeo, Alvim anuncia os planos de financiamento à cultura de sua gestão e diz que “a arte 

brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de 

envolvimento emocional e igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada a aspirações 

urgentes de nosso povo, ou então não será nada”.  

A frase é bastante parecida com uma dita pelo lacaio de Hitler na década de 1930: “a arte 

alemã da próxima década será heroica, romântica, objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional 

com grandes padrões e imperativa e vinculante, ou então não será nada”. 

Mais tarde, o secretário negou que havia copiado Goebbels e disse que tudo não passava de 

uma “infeliz coincidência”, mas que a frase usada era “perfeita”. Outros elementos do vídeo, como 

a retórica, a estética e a música de fundo — uma ópera de Richard Wagner, considerada a favorita de 

Hitler — levaram internautas, políticos e ativistas a ampliar a comparação com o regime nazista. A 

repercussão foi tanta que o Secretário da Cultura foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro no 

início da tarde de hoje. No Twitter, Bolsonaro classificou o pronunciamento como “infeliz”. 

 

Fonte: https://super.abril.com.br/historia/quem-foi-joseph-goebbels-lider-nazista-citado-por-secretario-da-cultura/ Acesso 

em 24 de fev. 2020.  

a) Goebbels era o principal articulador do setor de informação do regime nazista disseminando 

ideias de preconceito contra judeus.  

https://super.abril.com.br/blog/alexandre-versignassi/outras-referencias-ao-nazismo-no-discurso-de-alvim/
https://veja.abril.com.br/politica/secretario-da-cultura-de-bolsonaro-e-demitido-apos-copiar-fala-de-nazista/
https://super.abril.com.br/historia/quem-foi-joseph-goebbels-lider-nazista-citado-por-secretario-da-cultura/
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b) No vídeo produzido pelo secretário Roberto Alvim, a retórica juntamente com a música de 

fundo foram elementos ponderados pelos internautas, políticos e ativistas para que se realizasse 

a comparação com o regime nazista. 

c) O adjetivo utilizado pelo secretário Roberto Alvim e pelo presidente Jair Bolsonaro, para 

caracterizar o feito (pronunciamento), foi o mesmo. 

d) A demissão do secretário foi posterior ao pronunciamento no qual fez-se alusão ao regime 

nazista. 

e) Diante das inúmeras evidências o secretário Roberto Alvim assentiu que fez menção a 

Joseph Goebbels ao tecer seu discurso.  

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Vinte colaboradores de uma determinada prefeitura foram escalados para realizar um trabalho de 

contenção de encostas para ser concluído em dez dias. Como no final do sexto dia apenas 40% do 

trabalho estava concluído, o prefeito destacou mais alguns colaboradores que a partir do sétimo dia 

foram incorporados ao grupo inicial. Considerando-se que os colaboradores têm desempenhos 

equivalentes, para concluir o trabalho no tempo determinado, ou seja, no final do décimo dia, o 

número de colaboradores destacados a mais a partir do sétimo dia foi de: 

a) 30 colaboradores 

b) 8 colaboradores 

c) 20 colaboradores 

d) 10 colaboradores 

e) 25 colaboradores 

7 - Obras de infraestrutura foram feitas em uma área de lazer e resultou na ampliação de 980 metros 

quadrados, elevando sua área para 1.764 metros quadrados. Considerando que em ambos os casos as 

áreas de lazer antes da ampliação e depois da ampliação são figuras planas e quadradas, então 

podemos afirmar que a medida dos lados da área de lazer, anterior à ampliação era de   

a) 28  

b) 34  

c) 32  

d) 26  
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e) 24  

8 - O segundo termo de uma Progressão Aritmética (PA) é 5 e sua razão é a mesma de uma 

Progressão Geométrica (PG) em que os números 4 e 12 nessa ordem, são dois termos consecutivos 

dessa PG. O quinto termo da PA é: 

a) 36 

b) 17 

c) 14 

d) 225 

e) 29 

9 - Em um grupo de 15 pessoas, do qual Jessé e Mateus fazem parte, o número de comissões que 

podemos formar com cinco elementos distintos, nas quais Jessé e Mateus estarão sempre presentes 

em cada uma delas é de:  

a) 286 

b) 2.730 

c) 2.197 

d) 976 

e) 324 

10 - Uma concessionária de veículos está vendendo um automóvel à vista por R$ 64.800,00. Se um 

cliente fizer a compra com financiamento, então a condição é que a entrada deverá ser de 30% do 

valor total do veículo e mais 42 parcelas mensais consecutivas no valor de R$ 1.442,88 que 

correspondem ao restante do valor. Nessas condições a taxa mensal de juros simples utilizada no 

financiamento é de:   

a) 1% 

b) 0,72% 

c) 0,64% 

d) 0,50% 

e) 0,80% 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - Com relação ao Fundo Amazônia criado em 2008 pelo decreto Nº 6.527 é INCORRETA a 

informação presente em:  
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a) O objetivo central do Fundo Amazônia é promover projetos para a prevenção e o combate ao 

desmatamento e também para a conservação e o uso sustentável das florestas na Amazônia 

Legal. 

b) Apesar do foco principal do Fundo ser contribuir para a prevenção, monitoramento e 

combate ao desmatamento das florestas na Amazônia Legal, ele promove também a 

implementação de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento no Brasil fora da 

Amazônia Legal e em outros países tropicais.  

c) A captação de recursos para o Fundo Amazônia é condicionada pela redução das emissões 

de gases de efeito estufa oriundas do desmatamento, ou seja, é preciso comprovar a redução do 

desmatamento na Amazônia para viabilizar a captação de novos recursos.  

d) Em dezembro de 2019 foi publicado o Relatório de avaliação de meio termo da efetividade 

do Fundo Amazônia, que compreende o período de 2008 a 2018. Essa avaliação foi realizada 

por uma equipe de consultores independentes, com a coordenação técnica da Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe – CEPAL, da Organização das Nações Unidas 

(ONU) e conclui que existem evidências claras de que o Fundo Amazônia tem contribuído para 

reduzir o desmatamento na Amazônia. 

e) O Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, manifestou recentemente que a permanência 

de Daniela Baccas como chefe do Departamento de Meio Ambiente responsável pela gestão do 

fundo será imprescindível para a efetivação de algumas mudanças. Reiterou ainda que o fundo 

arrecadou R$ 1,2 bilhão da Noruega, seguido pela Alemanha (que desembolsou R$ 68 milhões) 

e a Petrobrás (R$ 7 milhões).  

Fonte: Adaptado de http://www.fundoamazonia.gov.br  e https://oglobo.globo.com . Acesso em 22 fev 2020. 

12 - A Prefeita de Alto Bela Vista, Cátia Tessmann Reichert, além da função administrativa de 

governar o município assumiu recentemente a presidência:  

a) Do Parque Estadual Fritz Plaumann. 

b) Do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense - Consórcio 

Lambari.  

c) Do projeto Integrar.  

http://www.fundoamazonia.gov.br/
https://oglobo.globo.com/sociedade/2019/05/18/582327-responsavel-pelo-fundo-amazonia-no-bndes-afastada-apos-criticas-de-ministro-do-meio-ambiente
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d) Do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense - CIS/AMAUC. 

e) Da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – Amauc. 

13 - Instituído em 2017,  ___________________________________, desde então,  busca formas 

para contribuir com a estabilização da Venezuela. Entre os membros encontram-se Brasil, Peru, 

Colômbia, Argentina e México.     

a) o Grupo de Lima 

b) o Acordo de Lima 

c) o Tratado de Paz 

d) o Tratado de lima 

e) a Pacto de Lima  

14 - O Censo Demográfico 2020 será a maior operação de recenseamento já organizada no País. 

Nesse sentido assinale V (Verdadeiro) e F (Falso) para as seguintes proposições:  

( ) A coleta de dados será realizada entre agosto e outubro de 2020.  

( ) Mais de 211 milhões de habitantes serão visitados nos 5570 municípios brasileiros. 

( ) O IBGE tem sua fundamentação operacional baseada nos Princípios Fundamentais das 

Estatísticas Oficiais e no Código de Boas Práticas das Estatísticas que garantem a independência 

estatística e a confidencialidade dos dados. 

( ) A Lei nº 5.534, de 14 de novembro de 196   dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de 

informações estatísticas para Fundação IBGE e ao mesmo tempo, assegura o caráter sigiloso das 

informações prestadas. 

( ) Atendendo à necessidade da comunidade autista no Brasil e reconhecendo a importância do 

tema, foi sancionada a Lei 13.861/2019 que incluirá dados específicos sobre autismo no Censo 

do IBGE de 2020.  

Fonte: Adaptado de: https://censo2020.ibge.gov.br e   https://exame.abril.com.br. Acesso em 22 fev. 2020. 

A sequência correta encontra-se em: 

a) V – V – V –V – F  

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/ibge/
https://exame.abril.com.br/
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b) F – V – V –V –V 

c) V – V – V –V –V  

d) F – F – V –V –V 

e) V– F – V –V – F 

15 - O Banco Central lançou no dia 19 de fevereiro de 2020 um serviço que promete tornar mais 

rápida a realização de pagamentos e transferências online entre pessoas, empresas e entes 

governamentais. O novo serviço deve ser disponibilizado a partir de novembro deste ano. Com o 

serviço, a população terá uma nova alternativa para efetuar transações, além dos modelos tradicionais 

já existentes, como TED, DOC, boleto, cheque e cartões, afirma o BC. A ferramenta estará 

disponível a qualquer dia do ano, sem limite de horário, e com o dinheiro imediatamente disponível 

ao recebedor. Estamos falando do: 

a) PIX 

b) NECTON 

c) BITCOIN 

d) ETHEREUM 

e) TED 20 

Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/dicas-de-economia/noticia/2020/02/banco-central-lanca-servico-que-

promete-pagamentos-e-transferencias-em-segundos-ck6tqvug60kiw01qdmpo1q4iz.html . Acesso em 20 fev. 2020. 

INFORMÁTICA 

16 - Dentre as opções a seguir, escolha a que define o CLOCK de um processador: 

a) Relógio interno do dispositivo ou computador, responsável pelas configurações de data e 

horários. 

b) É o número de núcleos do processador. 

c) É o tempo gasto para armazenar os arquivos em um dispositivo de armazenamento como por 

exemplo um disco rígido. 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/banco-central/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/dicas-de-economia/noticia/2020/02/banco-central-lanca-servico-que-promete-pagamentos-e-transferencias-em-segundos-ck6tqvug60kiw01qdmpo1q4iz.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/dicas-de-economia/noticia/2020/02/banco-central-lanca-servico-que-promete-pagamentos-e-transferencias-em-segundos-ck6tqvug60kiw01qdmpo1q4iz.html
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d) É a frequência com que o processador consegue executar as suas tarefas (ciclos de 

processamento), medida atualmente em GHZ (Gigahertz). 

e) É uma memória auxiliar para processamento. 

17 - Com um documento aberto no MICROSOFT WORD e com alguma parte do texto do 

documento selecionada, ao utilizar o mouse e clicar rapidamente duas vezes na ferramenta 

 poderá ser executada a seguinte operação: 

a) Copiar formato ou aparência do texto selecionado, apenas uma vez para outra parte 

selecionada no documento. 

b) Copiar formato ou aparência do texto selecionado, para um número indefinido de partes 

selecionadas no documento. 

c) Copiar o texto da seleção da origem, para um número indefinido de partes selecionadas no 

documento. 

d) Somente criar novas seções no documento com o formato do texto selecionado. 

e) Copiar o texto da seleção de origem, apenas uma vez para alguma parte selecionada no 

documento. 

18 - Considerando a seguinte representação de planilha no MICROSOFT EXCEL: 

 

E a fórmula da célula C2: 

 

Arrastada nos endereços: C3, C4, C5 e C6 

Qual o valor que será gerado na célula C6? 
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a) 25 

b) 15 

c) 10 

d) 35 

e) 5 

19 - Qual a utilidade da função PROCV em uma planilha do MICROSOFT EXCEL? 

a) Localizar itens em uma tabela ou um intervalo por linha. 

b) Localizar o maior valor encontrado em uma coluna. 

c) Localizar o menor valor encontrado em uma coluna. 

d) Localizar algum valor fora do padrão em uma tabela ou intervalo por linha. 

e) Localizar a origem dos valores de uma fórmula. 

20 - Em que consiste no processo de hifenização no MICROSOFT WORD: 

a) Deixar em negrito documento, partes ou títulos em um documento. 

b) Marcar as partes do texto do documento para vincular a um hiperlink. 

c) Processo de separação de palavras, que ocorre no final de cada linha de um parágrafo. 

d) Retirar todas acentuações ou caracteres especiais do texto. 

e) Processo de destacar palavras com formato especifico no texto. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MÉDICO GINECOLOGISTA 

21 - A hiperprolactinemia, uma alteração frequente na prática médica, é responsável por amenorréia 

secundária em 20% a 25% dos casos. As causas dessa anormalidade podem ser classificadas em 

fisiológicas, farmacológicas e patológicas. Na investigação inicial, a pesquisa de quais fatores deve 

ser considerada, EXCETO: 

a) Hipotireoidismo primário. 
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b) Uso de domperidona. 

c) Ovários policísticos. 

d) Insuficiência renal crônica. 

e) Hepatite aguda viral B. 

22 - No acompanhamento de mulher jovem com hiperprolactinemia associada a adenoma de hipófise, 

sem indicação cirúrgica, é INCORRETO afirmar-se: 

a) Os efeitos adversos mais comuns com o tratamento com bromocriptina são náusea, vômitos, 

cefaleia, tontura e hipotensão postural. 

b)  A RM de hipófise deve ser repetida se os níveis de prolactina voltarem a ficar acima do 

limite superior da normalidade após suspensão de bromocriptina.  

c) A cabergolina está reservada para mulheres hiperprolactinêmicas com infertilidade e desejo 

de engravidar, pela maior segurança e experiência com o uso do medicamento em gestantes. 

d) Após normalizados os níveis da prolactina por pelo menos 2 anos e o tumor reduzido em 

mais de 50% do tamanho inicial, a dose do agonista dopaminérgico pode ser diminuída 

gradativamente até retirada. 

e) A não introdução do agonista dopaminérgico pode ser uma opção para os pacientes 

assintomáticos com microprolactinoma ou hiperprolactinemia idiopática. 

23 - O planejamento familiar é um direito do cidadão.  No ano passado foram realizadas 67.056 

laqueaduras no Brasil.  A esterilização definitiva voluntária no Brasil segue legislação específica 

encontrada no § 4º do Artigo 10 da Lei 9.263/1996 (que regula o § 7º do art. 226 da Constituição 

Federal) e Portaria SAS/MSNº 048/1999. A este respeito é FALSA a afirmativa: 

a)  Pode ser realizada em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 anos 

de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 

sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico. 

b) O planejamento familiar deve ter acompanhamento por equipe multidisciplinar a fim de 

desencorajar a esterilização precoce e informação dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos 

colaterais, dificuldade de reversão e opções de contracepção reversíveis existentes.  
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c) A esterilização cirúrgica, como método contraceptivo, será executada se mulher casada 

manifestar este desejo durante a cesariana. 

d) Pode ser realizada em caso de risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, 

como pode ser o caso de cesarianas prévias, testemunhado em relatório escrito e assinado por 

dois médicos. 

e) É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante períodos de parto, aborto ou até o 42º 

dia do pós-parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade. 

24 - Devido à alta possibilidade de complicações decorrentes da Doença Inflamatória Pélvica (DIP), 

deve-se iniciar o tratamento com antimicrobianos. Deve-se encaminhar para tratamento hospitalar os 

seguintes casos, EXCETO: 

a) As pacientes com uso de DIU. 

b) Gestantes. 

c) Pacientes com sintomas graves (febre, náusea, vômitos, defesa à palpação abdominal). 

d) Pacientes com intolerância ao tratamento por via oral ou falta de resposta ao tratamento após 

72 horas. 

e) Necessidade de exploração ou intervenção cirúrgica (suspeita de torção ovariana ou 

abscesso tubo-ovariano roto, gravidez ectópica). 

25 - À respeito do tratamento da DIP, todas as afirmativas são corretas, com EXCEÇÃO: 

a) As parcerias, mesmo assintomáticas, devem ser tratadas. 

b) Deve-se oferecer testagem para HIV, sífilis e hepatite C e hepatite B para todas as pacientes 

para parcerias sexuais. 

c) O tratamento pode ser feito com dose única de Ceftriaxona IM Doxiciclina e metronidazol 

por 14 dias. 

d) Deve-se iniciar o tratamento com antimicrobianos sempre que houver confirmação 

laboratorial com coleta de secreção e sintomas iniciados há pelo menos 5 dias.  

e) A doxiciclina pode ser substituída por Azitromicina no tratamento. 
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26 - O câncer de ovário é a segunda neoplasia ginecológica mais comum, atrás apenas do câncer do 

colo do útero. No atendimento de mulher referindo sintomas como distensão abdominal, dor 

abdominal ou pélvica, surgimento de massa e ascite detectável, pode indicar a possibilidade de 

câncer de ovário, frequentemente em estágios avançados. Dentre as sentenças abaixo, uma traz 

informações FALSAS com relação a esta doença: 

a) A cirurgia padrão compreende histerectomia abdominal total com salpingo-ooforectomia 

bilateral e omentectomia, avaliação e biópsia do peritônio diafragmático, goteiras 

parietocólicas, peritônio pélvico, amostragem de linfonodos pélvicos e para-aórticos, além de 

lavagem peritoneal para pesquisa de células malignas. 

b) Histórico familiar de cânceres de ovário, colorretal e de mama está associado a risco 

aumentado de câncer de ovário. 

c) Achado ultrassonográfico (USG) de massa pélvica fixa é muito sugestiva de carcinoma 

ovariano, especialmente se acompanhada de ascite. 

d) A dosagem do CA 125 pode estar presente em concentrações elevadas em pacientes com 

câncer de ovário, porém, isoladamente, não é útil como exame de triagem ou diagnóstico. 

e) A quase totalidade das neoplasias ovarianas (95%) é derivada das células germinativas (que 

formam os óvulos).  

27 - O câncer de colo de útero é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina 

(atrás do câncer de mama e do colorretal), e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no 

Brasil. O exame preventivo tem grande valor no diagnóstico precoce. A seguinte afirmação é 

FALSA: 

a) Mulheres imunossuprimidas, como as infectadas pelo HIV, ou em uso de 

imunossupressores, devem ser encaminhadas para colposcopia após o primeiro exame 

citopatológico mostrando LSIL (lesão intraepitelial de baixo grau). 

b) Mulheres com alteração genética, especialmente nos genes BRCA1 e BRCA2 tem risco 

aumentado para o câncer cervical. 

c) Nos exames preventivos, para mulheres com mais 64 anos de idade e que nunca realizaram 

o exame citopatológico, deve-se realizar dois exames com intervalo de um a três anos. 
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d) As mulheres com história de lesões pré-neoplásicas retornam ao rastreio trienal ao 

apresentarem dois exames de controle citológicos semestrais normais. 

e) Na presença de lesões suspeitas vegetantes ou ulceradas no colo do útero, a citologia, nesses 

casos, pode não identificar a presença de células neoplásicas devido à necrose tecidual. 

28 - A infecção pelo HPV é uma das IST mais frequentes no mundo. O risco estimado para a 

exposição a essa infecção é de 15% a 25% a cada nova parceria. As primeiras manifestações da 

infecção pelo HPV surgem entre 2 a 8 meses, mas pode demorar até 20 anos para aparecer algum 

sinal da infecção. As manifestações costumam ser mais comuns em gestantes e em pessoas com 

imunidade baixa. A respeito desta doença, todas as sentenças são corretas, com EXCEÇÃO: 

a) A maioria das infecções por HPV em mulheres (sobretudo quando adolescentes) tem 

resolução espontânea, em um período aproximado de 24 meses.  

b) A vacinação antes da primeira relação sexual, na faixa de 9 a 14 anos, em duas doses, 

previne lesões genitais pré-cancerosas do colo do útero, de vulva, de vagina, anal e as verrugas 

genitais. 

c) O tratamento das verrugas anogenitais em gestantes deve ser feito com podofilina. 

d) Para mulheres vivendo com HIV/AIDS, recomenda-se a vacina contra o HPV na faixa etária 

de nove a 26 anos de idade, com esquema diferenciado de doses (0, 2 e 6 meses). 

e) As verrugas, geralmente, são causadas por tipos de HPV não cancerígenos. 

29 - As ISTs aumentam em até 18 vezes a chance de infecção pelo HIV/Aids, além de doenças 

como sífilis, gonorreia e clamídia, por exemplo, poderem causar malformações de feto e, inclusive 

levar ao óbito, entre outras complicações.  De acordo com dados do Boletim Epidemiológico de 

Sífilis 2019, foram notificados 62.599 casos em gestantes (ampliação de 25,7% dos casos em 

relação a 2017). Já em bebês, foram registrados 26.219 casos de sífilis congênita. No seguimento 

de tratamento de paciente com diagnostico de sífilis, a melhor forma de fazê-lo é: 

a) Título seriado de VDRL. 

b) Título seriado de FTA-Abs. 

c) Anticorpos anticardiolipina. 

d) Teste Rápido para sífilis. 

http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2019/boletim-epidemiologico-sifilis-2019
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2019/boletim-epidemiologico-sifilis-2019
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2019/boletim-epidemiologico-sifilis-2019
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e) MHA-TP associado ao Teste de Elisa.  

30 - A doença trofoblástica gestacional (DTG) pode ser definida como uma anomalia proliferativa 

que acomete as células que compõem o tecido trofoblástico placentário, cito e sinciciotrofoblasto, 

ainda que seus diferentes estágios histológicos difiram na propensão para regressão, invasão, 

metástase e recorrência. No seu diagnóstico, é INCORRETO:  

a) O marcador tumoral biológico e específico é o fragmento beta da gonadotrofina coriônica 

humana (beta-hCG). 

b) Os dois principais fatores de risco para DTG são, principalmente, a idade materna superior a 

35 anos e a história prévia de DTG. 

c) Essas pacientes apresentam maior risco de cursar com embolização trofoblástica maciça para 

os pulmões, o que demanda cuidado durante o esvaziamento uterino. 

d) Aspiração intrauterina (V-A) é a técnica de escolha para o esvaziamento molar, pelo menor 

risco de perfuração uterina, infecção e permanência de restos molares na cavidade uterina. 

e) A avaliação da pressão arterial pode diagnosticar pré-eclâmpsia precoce, antes da 20ª semana 

de gravidez e dosagem de TSH e T4 livre podem indicar o hipotireoidismo, associado 

frequentemente a esta doença. 

31 - O climatério geralmente é associado a alterações físicas e emocionais que quando surgem são 

caracterizadas como síndrome climatérica. Os sintomas do climatério sofrem influência de inúmeros 

fatores de ordem biológica, aspectos psicológicos e aspectos sociais1. Dentre eles, destacam-se os 

sintomas vasomotores, como fogachos e sudorese, a atrofia genital e os transtornos psicológicos, 

como transtornos de humor e do sono. A respeito do tratamento, CORRETO afirmar-se: 

a) O uso de Terapia Hormonal (TH) geralmente é indicado para pacientes abaixo de 60 anos e 

que tiveram a menopausa há menos de 10 anos. 

b) No caso da terapia Hormonal, prefere-se a associação de estrogênio /progesterona, por haver 

maior associação de câncer de mama com o uso de estrogênio isoladamente. 

c) O estrogênio é recomendado como um agente de primeira linha para controle da 

osteoporose. 

d) Doenças hepáticas ativas e graves não são contraindicações à terapia hormonal. 
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e) Com a queda no nível de estrogênio ocorre aumento no nível de HDL e queda nos níveis de 

colesterol total, LDL e triglicerídeos. 

32 - A osteoporose é uma doença que pode acarretar um enorme prejuízo à qualidade de vida das 

pacientes que atingem o climatério. É caracterizada por diminuição da massa óssea e deterioração na 

microarquitetura do tecido ósseo, levando à fragilidade mecânica e consequente predisposição a 

fraturas, com trauma mínimo, e dor. Ë CORRETA a afirmativa: 

a) A partir dos 40 anos, o volume de massa óssea começa a diminuir lentamente mantendo-se 

na mesma velocidade até os 65 anos, quando deve-se investigar por densitometria óssea. 

b) resultados consistentes demonstram redução no risco de fraturas com uso de fitoestrogênios, 

desde que usados no início do climatério. 

c) A terapia androgênica na mulher após a menopausa reduz riscos de fratura óssea.  

d) A definição/ diagnóstico de osteoporose, sugerida pela OMS, indica que valores da DMO 

iguais ou inferiores a 2,5 desvios padrão (DP) da média de valor de pico em adultos jovens são 

compatíveis com o diagnóstico, devido ao alto risco de fraturas. 

e) A tibolona é um esteróide sintético muito eficaz na prevenção da perda óssea pós 

menopausa. 

33 - No período do climatério, alterações endócrinas decorrentes sobretudo do declínio da função 

ovariana são de grande importância. Clinicamente essas modificações se apresentam como 

insuficiência do corpo lúteo, que nas fases iniciais determina irregularidades menstruais, como 

espanio ou polimenorreia, evoluindo mais tardiamente para amenorréia por anovulação temporária ou 

definitiva. Vários fatores interferem na instalação da menopausa, sendo FALSA a afirmativa: 

a) Mulheres que vivem em países de altitudes maiores podem apresentar a menopausa em 

idade mais precoce. 

b) Nutrição deficiente e baixo peso levam à ocorrência precoce da idade da menopausa. 

c) Mulheres multíparas têm menopausa mais precocemente. 

d) Mulheres que têm longas jornadas de trabalho e exercem atividades estressantes têm mais 

chances de entrar na menopausa mais cedo. 

e) Mulheres tabagistas tem a idade da instalação da menopausa antecipada de 12 a 18 meses. 

34 - A presença de úlcera genital está associada a elevado risco de transmissão e aquisição do HIV e 

tem sido descrita como a principal causa para a difusão do vírus nas populações de maior 

vulnerabilidade; portanto, o diagnóstico e tratamento imediato dessas lesões constitui uma medida de 
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prevenção e controle da epidemia de HIV. Na presença de úlcera genital, a pesquisa e tratamento 

devem ser direcionados para os seguintes agentes etiológicos, EXCETO: 

a) Herpes genital. 

b) Cancroide. 

c) Sífilis primária.  

d)  Gonorréia.  

e) Linfogranuloma venéreo. 

35 - A endometriose é uma doença ginecológica definida pelo desenvolvimento e crescimento de 

estroma e glândulas endometriais fora da cavidade uterina. Pode -se afirmar corretamente: 

a) A escolha do tratamento deve levar em consideração somente a extensão e localização da 

doença, sendo preferencialmente cirúrgico, quando ocorre fora da idade fértil.  

b)  As apresentações clínicas menos comuns são infertilidade e dor pélvica, sendo mais 

frequentes as crises vasomotoras.  

c) A dor não é influenciada pela profundidade do implante endometriótico nem sua 

localização.  

d) O padrão-ouro para diagnóstico de endometriose é a laparoscopia com inspeção direta da 

cavidade e visualização dos implantes, não necessitando de biópsia para confirmação 

histopatológica. 

e) Quando houver indicação ao uso de Danazol, deve -se controlar contagem de plaquetas, não 

havendo necessidade de testes de função hepática, pois sua eliminação é unicamente renal.  

36 - O grave comprometimento da qualidade de vida das mulheres que apresentam prolapso genital, 

o aumento de sua prevalência em decorrência da maior expectativa de vida da população e a 

frequência com que se observa recidiva do prolapso após tentativas cirúrgicas prévias, têm 

determinado profundo interesse na revisão dos métodos terapêuticos disponíveis para o tratamento 

dessa afecção, em particular a abordagem cirúrgica.  Ê correta a assertiva: 

a) A fixação alta nos ligamentos uterossacros apresenta boa taxa de cura e risco de até 11% de 

lesão ureteral, sendo a cistoscopia mandatória e, de preferência utilizando algum corante 

como índigo carmin. 

b) Na cirurgia de prolapso no compartimento anterior, preferencialmente, fazer o tratamento 

utilizando tela sintética para correção. 
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c) A colpocleise é uma ótima alternativa para pacientes menopausadas, independente das 

condições clínicas e da atividade sexual. 

d) Há grande diferença na eficácia da via laparotômica ou laparoscópica na sacrocolpopexia 

abdominal, porem prefere-se a via laparoscópica por ter relação com menor sangramento e 

curva de aprendizado menor.  

e) Não há necessidade de investigar a presença de prolapso uterino ou de cúpula associado às 

grandes cistoceles, para programação cirúrgica. 

37 - A infecção do trato urinário (ITU) é uma das afecções mais comuns na gestação, podendo ter 

evolução desfavorável, com complicações sérias para a mãe e o concepto, apesar de terapia 

antimicrobiana adequada. Assinale a bactéria mais frequentemente envolvida com sua gênese durante 

esta especial fase da mulher: 

a) Klebsiella. 

b) Enterobacter. 

c) Staphylococus coagulase negativa. 

d) Enterococcus. 

e) Escherichia coli. 

38 - As Infecções de trato urinário (ITUs) são mais frequentes nas mulheres, sendo estimado que 

cerca de metade das mulheres terão ao menos um episódio de ITU ao longo da vida.  Um número 

bem mais restrito de mulheres desenvolve quadros cronicamente recorrentes de ITUs, dando origem 

à condição conhecida como ITU recorrente, ou ITU de repetição, sendo FALSA a afirmativa:  

a) Para seu diagnóstico há que registrar-se mais de 5 episódios de infecção no curso de 12 

meses, ou 3 episódios em seis meses, sem necessidade de demonstração de resolução após cada 

tratamento. 

b)  O hipoestrogenismo observado na menopausa provoca alterações na microbiota e atrofia da 

mucosa vaginal, com perda de lactobacilos e elevação do pH do meio, fatores que se 

relacionam com um maior risco de colonização vaginal e infecções ascendentes. 
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c) Incontinência urinária e disfunções miccionais com a presença de um esvaziamento vesical 

lento ou incompleto, e de resíduos pós-miccionais superiores a 30mL, se associam a um maior 

risco de quadro recorrentes de ITU. 

d) Urolitíase pode estar associada a quadros recorrentes de ITU. 

e) Mulheres sexualmente ativas estão sob maior risco de desenvolverem ITU. 

39 - A puberdade precoce (o aparecimento de caracteres sexuais secundários antes dos 8 anos em 

meninas e antes dos 9 anos em meninos) pode comprometer a estatura final de crescimento. Ao ser 

detectado desenvolvimento isolado das mamas (telarca precoce) ou dos pelos pubianos (pubarca 

precoce).  É conduta INCORRETA frente a estes achados: 

a) A avaliação da progressão por 3-6 meses pode auxiliar na definição de necessidade ou não 

de tratamento nos casos de estágio iniciais de puberdade, especialmente em meninas entre 6-8 

anos. 

b)  A realização de ultrassonografia (USG) pélvica para avaliação de tamanho uterino e 

aumento da espessura endometrial e aspecto ovariano.  

c) A Radiografia anual de mãos e punhos, para avaliação da idade óssea, não tem boa 

correlação com prognostico, por isto deve ser evitada.  

d) Dosagem de valores basais de LH e, em alguns casos o teste de GnRH, são necessários para 

o diagnóstico. 

e) A ressonância magnética (RNM) de crânio faz parte de investigação nos casos de suspeita de 

puberdade precoce de origem central.  

40 - Os serviços de saúde devem fornecer meios aos usuários e usuárias para que façam uma escolha 

consciente do método anticoncepcional que melhor se adapta às suas necessidades. Lembrando que 

qualquer que seja a escolha, deve-se estimular o uso associado do preservativo masculino ou 

feminino para proteção contra DST. Um fator de influência na escolha do método são as 

contraindicações ao uso dos anticoncepcionais hormonais, sendo todas as que se seguem, EXCETO: 

a) Idade maior ou igual a 35 anos e fumante.  

b) Doença tromboembólica em atividade no momento ou no passado. 
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c) Câncer de mama atual ou no passado.  

d) Antecedente de acidente vascular cerebral (AVC). 

e) Mulheres que tiveram aborto recentemente. 

 

 


