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PROVA - MÉDICO GINECOLOGISTA 
 

 

INSTRUÇÕES 

1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição. 

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, 
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova. 

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro 
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta. 

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o. 

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto 
em cada questão, preenchendo completamente o espaço 
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta. 

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em 
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do 
espaço destinado para cada marcação, anularão a questão. 

8.Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de 
preenchimento. 

9.Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação 
entre candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e 
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências 
implicará a exclusão do candidato. 

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao 
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta. 

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido 
na duração desta prova. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS 
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Língua Portuguesa 

 
Questão 01 
Das alternativas abaixo, SOMENTE uma delas apresenta todas as palavras escritas corretamente: 
A) beneficiente, degladiar, previlégio, sombrancelha 
B) aeroporto, cabeleireiro, eletrecista, cardeneta 
C) aeroporto, cabeleireiro, eletrecista, irresponsável 
D) privilégio, beneficente, digladiar, sobrancelha 
 
Questão 02 
As palavras AÇÃO, PRECISÃO, COMPRIMENTO, ATIVIDADE pertencem à classe dos: 
A) verbos 
B) substantivos 
C) adjetivos 
D) advérbios 
 
Questão 03 
Marque a assertiva que preenche corretamente os vazios abaixo: 
Maria voltou ___ casa, somente para conceder ___ empregada ___ folga do sábado. 
A) à - à - à 
B) à - a - a 
C) a - à - a 
D) a - a - à 
 
Questão 04 
Assinale a alternativa que NÃO apresenta verbo de ligação. 
A) Os estudantes andam rápido e bastante. 
B) Atualmente, são os jovens felizes? 
C) As pessoas viraram entusiastas do amor de uma hora pra outra. 
D) Foram vitoriosos. 
 
Questão 05 
“Escolheram o melhor”. 
 
A oração acima apresenta: 
A) sujeito oculto 
B) oração sem sujeito 
C) sujeito simples, porém oculto 
D) sujeito indeterminado 
 
Questão 06 
A alternativa que apresenta oração coordenada adversativa: 
A) “Penso, logo existo.” 
B) Chegou, todavia, estava atrasado. 
C) Trabalha, mas também estuda. 
D) Ora fala, ora cala. 
 
Questão 07 
Assinale a alternativa que apresenta complemento verbal indireto: 
A) Compareceram à cerimônia os pais e os filhos. 
B) Os cavalos atravessaram a estrada lentamente. 
C) O médico assistiu o paciente. 
D) O gosto de café enche a minha boca de alegria. 
 
 
Questão 08 
Marque a assertiva que NÃO está de acordo com a norma culta, considerando-se o uso da vírgula: 



A) Nas manhãs de primavera, nascem flores no nosso jardim. 
B) Queria poder, a todo momento, ajudar; hoje, entretanto, estou muito ocupada. 
C) “Vim, vi e venci.” 
D) Os pães, e as bolachinhas da dona Ricarda, alcançaram fama, no Café do Centro. 
 
Questão 09 
Relativo ao uso dos pronomes: “eu” e “mim”, assinale a resposta que está INCORRETA: 
A) A mim não cabe justificar a minha ausência. 
B) Eu? Justificar minha ausência? Nunca! 
C) Para mim justificar a minha ausência, tive que recorrer a notas muita antigas. 
D) Para mim, justificar a minha ausência é um desrespeito. 
 
Questão 10 
 Os textos a seguir apresentam que figura de linguagem. Escolha a resposta certa: 
 
“Usei a cara da lua / As asas do vento / Os braços do mar / O pé da montanha” 
(Ronaldo Tapajós e Renato Rocha)  
 
Dobrando o cotovelo da estrada, [...]” 
(Graciliano Ramos) 
 
A) sinestesia 
B) catacrese 
C) prosopopeia 
D) oxímoro 
 
 

Matemática 

 
Questão 11 
Se do quadrado de um número negativo subtraímos 9, o resto será 72, qual é esse número? 
a) -6 
b) -7 
c) -8 
d) -9 
 
Questão 12 
Sabendo que A= { 2 } e B= { 0, 3}, então: 
a) A X B = {(0, 2), (3, 2)} 
b) A X B = {(2, 0), (2, 3)} 
c) B X A ={(2, 0), (2, 3)} 
d) B X A ={(0, 2), (2, 3)} 
 
Questão 13 
Em uma Universidade trabalham 50 professores, dos quais 24% ensinam física. Quantos professores 
ensinam física nessa Universidade? 
a) 10 
b) 12 
c) 14 
d) 16 
 
Questão 14 
Uma TV de quarenta polegadas pode ser comprada em 10 pagamentos de R$ 143,29 ou em 5 pagamentos 
de R$ 234,87. Se for comprada em 5 vezes, a economia em relação ao valor final pago em 10 vezes será 
de: 
a) R$ 158,45 
b) R$ 208,55 



c) R$ 248,55 
d) R$ 258,55 
 
Questão 15 
Ao fazer uma pesquisa a respeito do mês do nascimento dos 40 alunos da 8ª série da escola Pedro Bilker, 
a professora obteve os resultados mostrados na tabela abaixo. 

Mês Número de Alunos 

Janeiro 4 

Março 2 

Abril 8 

Junho 3 

Julho 1 

Setembro 6 

Novembro 9 

Dezembro 7 

 
A porcentagem desses alunos da 8ª série que nasceram no mês de abril é: 
a) 44% 
b) 25% 
c) 20% 
d) 16% 
 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 

 
 
Questão 16 
Dia 19 de Abril de 2018, o mundo assistiu ao fim de uma ditadura familiar. A importante Ilha de 
________________________ que era governada pelos irmãos ________________e 
_______________________ respectivamente, desde 1959, assistiu a passagem do governo, eleito pela 
Assembleia Nacional, à Miguel Díaz-Canel. 
 
Marque a opção que completa corretamente o texto: 
A) Cuba; Fidel Castro e Raul Castro. 
B) Nova Zelândia; Fidel Castro e Raul Castro. 
C) Eritréia; Isaias Afewerki e Raul Castro. 
D) Cuba; Teodoro Obiang e Fidel Castro. 
 
Questão 17 
5 anos após a morte do Presidente Venezuelano Hugo Chávez, a Venezuela enfrenta uma crise econômica 
de proporções gigantescas. O reflexo dessa Crise é sentido no Brasil através da forte onda migratória de 
venezuelanos nas fronteiras brasileiras. Marque a opção que apresenta o atual Presidente da Venezuela, 
que assumiu o poder, após o governo de Hugo Chavéz: 
 
A) Mario Cóvaz. 
B) Vladimir Putin. 
C) Nicolas Maduro. 
D) Evo Morales. 
 
Questão 18 
Há 2 anos atrás, o Brasil passou por uma epidemia que afetou drasticamente as grávidas. A doença não 
escolhia idade, sexo cor ou raça, mas deixou maiores consequência nas mulheres grávidas infectadas 
pelo Vírus. Crianças nasciam com Microcefalia, uma doença que apresenta como característica física 
principal o cérebro diminuído, mas que pode trazer consigo a cegueira, a surdez e epilepsia, entre outros. 
O texto se refere a qual doença? 
 
A) Dengue. 
B) Zika. 



C) Poliomielite. 
D) Diabetes. 
 
Questão 19 
No dia 8 de maio é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Ovário, um tumor menos incidente 
que os de colo de útero e mama, porém considerado o câncer ginecológico que mais ocasiona mortes no 
planeta. Em novembro de 2017, uma vítima fatal deste Câncer, foi a triz e comediante Global: 
 
A) Márcia Cabrita. 
B) Claudia Leite. 
C) Claudia Gimenez. 
D) Arlete Sales. 
 
Questão 20 
Campeã mundial da Copa do Mundo em 2014, realizada no Brasil? 
A) Inglaterra. 
B) França. 
C) Itália. 
D) Alemanha. 
 

Conhecimentos Específicos 

 
 

Questão 21 
Entende-se por avaliação pré-concepcional a consulta que o casal faz antes de uma gravidez, objetivando 
identificar fatores de risco ou doenças que possam alterar a evolução normal de uma futura gestação. A 
regulamentação do planejamento familiar no Brasil, por meio da Lei nº 9.263/96, foi uma conquista 
importante para mulheres e homens no que diz respeito à afirmação dos direitos reprodutivos, assinale 
alternativa correta de acordo atenção em planejamento familiar contribui para a redução da 
morbimortalidade materna e infantil. 
 
A) planejar a gravidez em mulheres adolescentes ou com patologias crônicas. 
B) Aumenta o número de gravidez não desejadas e abortamento. 
C) Diminuir o número de parto normal. 
D)Aumentar número de contraceptivos oral. 
 
Questão 22 
A menopausa é a interrupção permanente da menstruação pode ocorrer naturalmente ou de forma artificial, 
após procedimentos clínicos ou cirúrgicos que levem à parada da produção hormonal ovariana na 
menopausa as modificações do trato reprodutivo tem como causa principal: 
 
A) o alto nível de dihidroepiandrosterona;  
B) o baixo nível de estrona;  
C) o alto nível de progesterona;  
D)  nenhuma das respostas acima;  
 
Questão 23 
O câncer da mama é o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres em todo o mundo, seja em países 
em desenvolvimento ou em países desenvolvidos, O câncer de mama tem seu prognóstico e tratamento 
definidos pela localização, idade de apresentação e estadiamento, e ainda fatores de risco De acordo com 
as recomendações atuais do Ministério da Saúde, sobre rastreamento do câncer de mama estão corretas, 
exceto: 
A) O rastreamento mamográfico entre mulheres de 50 a 69 anos, a cada dois anos. 
B) O exame clínico das mamas como estratégia de rastreamento é recomendado pela novas diretrizes do 
ministério da saúde. 



C)A identificação de fatores de risco e da doença em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e 
adequado para o atendimento especializado um caráter essencial para um melhor resultado terapêutico e 
prognóstico dos casos. 
D)A idade é o principal fator de risco para o câncer de mama feminino as taxas de incidência aumentam 
rapidamente até os 50 anos e, posteriormente, esse aumento ocorre de forma mais lenta. 
 
Questão 24 
A Diabetes Mellitus Gestacional traz riscos tanto para a mãe quanto para o feto e o neonato, sendo 
geralmente diagnosticado no segundo ou terceiro trimestres da gestação o Teste Oral de Tolerância à 
glicose e um marcador. Assinale alternativa correta de acordo com recomendados sociedade Brasileira de 
Diabetes (SBD) apresenta as Diretrizes 2017-2018. 
A) Valores entre 92 e 126 mg/dL são diagnósticos de DMG em qualquer fase da gestação. 
B) está indicado com 75 mg de glicose anidra em 300-500mL de água após jejum de 9-14 h. 
C) deve ser realizado com dosagens de glicose em jejum, após 4 h e após 6 h, e os pontos de orte são de  
100mg/dL,  180 mg/dL e 155 mg/dL, respectivamente. 
D) 10% a 20% necessitam usar insulina de ação prolongada, caso outras medidas farmacológicas não 
controlem o DMG. 
 
Questão 25 
A sífilis continua sendo sério problema de saúde pública no Brasil, embora possa ser controlada com 
sucesso por meio de ações e medidas de programas de saúde pública, diagnóstico oportuno da infecção 
pelo HIV e da sífilis durante o período gestacional é fundamental para a redução da transmissão vertical 
e correto afirmar frente á este problema de saúde pública. 
A) o risco de acometimento fetal varia de 70% a 100%, dependendo da fase de infecção na gestante e do 
trimestre da gestação. 
B) Nos casos em que o parceiro da gestante não realizou o tratamento, a criança é considerada como 
caso de sífilis primaria. 
C) A elevação de títulos do VDRL em quatro ou mais vezes, em relação ao último exame realizado, indica 
a possibilidade de “cicatriz sorológica”. 
D) O teste rápido não treponêmico sendo importante no diagnostico precoce. 
 
Questão 26 
O exame de Papanicolau é um teste realizado para detectar alterações nas células do colo uterino. Esse 
exame é a principal estratégia para detectar lesões precocemente, antes que a mulher apresente alguma 
sintomatologia clínica de acordo com intervalo todas estão corretas exceto? 
A) O intervalo entre os exames deve ser de três anos, após dois exames negativos, com intervalo anual 
B) O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual 
C) Os exames devem seguir até os 64 anos e serem interrompidos quando, após essa idade, as mulheres 
tiverem pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos 
D) Para mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, obrigatório realizar 
três exames com intervalo de 6meses a 02 anos. Se os resultados forem negativos, essas mulheres podem 
ser dispensadas de exames. 
 
Questão 27 
A endometriose é caracterizada pela presença de tecido funcional semelhante ao endométrio localizado 
fora da cavidade uterina, O diagnóstico definitivo e o padrão-ouro da endometriose é: 
 
A) A videolaparoscopia e confirmação histológica. 
B) O ultrassom transretal com preparo intestinal. 
C) O ultrassom transvaginal com preparo intestinal. 
D) A ressonância magnética nuclear com contraste endovenoso. 
 
Questão 28 
A Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG) é um dos problemas que desafia a saúde pública 
mundial, pois representa a terceira causa de morbimortalidade materno-fetal no mundo e a primeira no 
Brasil. Qual parâmetro laboratorial está relacionado com restrição de crescimento fetal intrauterino nas 
gestantes com pré-eclâmpsia? 
A) Glicosúria. 



B) Ácido úrico. 
C) Plaquetas. 
D) Proteinúria. 
 
Questão 29 
Os miomas uterinos são tumores benignos com elevada prevalência na população feminina em idade 
reprodutiva Com relação aos miomas, é correto afirmar: 
A) O uso de progestágenos tem uma ação positiva na diminuição dos miomas intramurais. 
B) Gestantes com miomas apresentam maior frequência de descolamento prematuro de placenta. 
C) A obstrução ureteral é sintoma frequente nos miomas volumosos localizados anteriormente à bexiga. 

D) Anti-inflamatórios não esteroides diminuem a perda sanguínea em mulheres com miomas. 
 
Questão 30 
A toxoplasmose é uma zoonose que adquire especial relevância para a saúde pública em relação ao 
diagnóstico de toxoplasmose na gravidez, assinale a alternativa com a interpretação correta dos testes 
sorológicos. 
A) IgG e IgM positivos e teste de avidez fraca para anticorpos IgG é indicativo para repetição da dosagem 
de imunoglobulinas em 15 dias. 
B) IgG e IgM negativos e teste de avidez fraca para anticorpos IgG em gestações menores de 16 semanas 
é indicativo de tratamento preventivo. 
C) IgG e IgM positivos e teste de avidez intermediária para anticorpos IgG é inconclusiva para a 
determinação da presença ou não da doença. 
D) IgG e IgM positivos e teste de avidez forte para anticorpos IgG em gestação menor de 16 semanas é 
indicativo de doença antiga. 
 


