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          ESTADO DO MARANHÃO 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

          CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 

MÉDICO OBSTETRA 

(CIRURGIÃO) 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 

causem dúvidas. 

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material 

entre os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, 

boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa 

de fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

ima.baraodegrajau2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CARGO: MÉDICO OBSTETRA (CIRURGIÃO) 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

 

AS QUESTÕES 1 A  12 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Hoje, para garantir seu lugar ao sol num mercado de trabalho altamente competitivo, o funcionário 1 

não pode ser ótimo. Tem de ser melhor que o colega. Até pouco tempo atrás, o destino de uma carreira estava 2 

ligado umbilicalmente à formação acadêmica do profissional. Significava que quem estudasse mais tinha mais 3 

chance de progredir. Nos novos modelos de gestão, a qualidade da educação formal conta muitos pontos, claro, e 4 

ninguém imagina que os critérios de seleção mudaram. Mas é cada vez maior o número de pessoas que fazem 5 

MBA ou estudam mais de um idioma. Em outras palavras, o perfil dos candidatos está mais semelhante e foi 6 

preciso mudar o critério de desempate. O mercado de trabalho busca profissionais que sejam criativos, 7 

carismáticos, inovadores, que gostem de desafios, que saibam liderar, enfim, que provoquem impacto. 8 

 Os especialistas dizem que, a grosso modo, o mercado de trabalho é formado por três grandes 9 

grupos de funcionários. O mais desejado é o que "faz a diferença". O mais comum é o que, infelizmente, não faz 10 

diferença na organização.  Há, porém, um terceiro grupo que apavora as firmas: aquele que acha que faz a 11 

diferença. "Esse é o pior, pois está tão seguro de si, que se acomoda e não faz nada para melhorar, enquanto seus 12 

concorrentes lhe   passam   a frente", diz o consultor Simon Franco. "Quem se acha o bom fica sempre arrumando 13 

justificativas por não deslanchar na carreira. Põe a culpa na empresa, na estrutura, no chefe, superestima-se e   14 

não   tem   humildade  para assumir suas fraquezas e limitações". 15 

O segredo do sucesso é fazer algo de que você goste, utilizando seus pontos fortes. Quanto mais 16 

experiências reunir, quanto mais ideias tiver, mais valorizado será o profissional. 17 

 Mônica Gailewitch 

 

 

01) De acordo com o texto, 
 

(A) hoje em dia, estudar não é tão importante 

quanto ser um bom líder. 

(B) nos tempos atuais, outros critérios, além da 
qualificação, são determinantes para a 

manutenção de um bom emprego. 

(C) na atualidade, a concorrência é tão grande, 

que é quase impossível manter-se no topo de 
qualquer estrutura empresarial. 

(D) na sociedade contemporânea, a personalidade 

do indivíduo, a depender do caso, é mais 
importante do que sua formação acadêmica. 

 

02) Da leitura do texto, pode-se inferir: 
 

(A) Os líderes simplesmente nascem feitos e 

nenhum curso pode otimizar o carisma e a 
capacidade de empreendimento. 

(B) Os cursos de mestrado em Administração, 

dentre outros, já não servem como referencial 
em um currículo. 

(C) A seleção de pessoas para provimento de 

cargos tem-se tornado mais difícil em função 

do acesso generalizado aos estudos superiores. 
(D) A chave-mestra para se conseguir e manter 

um emprego é ser capaz de, além dos pré-

requisitos essenciais, surpreender pela 
originalidade pessoal. 

 

03) Segundo o texto, será valorizado, em uma 

empresa, o empregado que 
 

(A) procurar sobressair-se no grupo, pois "não 

aparecer" pode ser prejudicial. 
(B) conseguir destacar-se, mostrando aos demais 

o valor da cultura acadêmica. 

(C) revelar afinidade com o trabalho que realiza, 
com a iniciativa e o constante desejo de 

superação. 

(D) demonstrar segurança em si próprio, porque 
isso gera confiança e respeito por parte dos 

colegas. 

 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 15 
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CARGO: MÉDICO OBSTETRA (CIRURGIÃO) 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

04) O termo transcrito que, no texto, pode ser 

substituído pelo indicado ao lado, sem prejuízo 

de significado, é 
 

(A) "umbilicalmente" (L.3) — intimamente. 

(B) "perfil" (L.6) — silhueta. 
(C) "impacto". (L.8) — crise. 

(D) "deslanchar" (L.14) — decrescer. 

 
05) No texto, 

 

(A) "enquanto" (L.12) sugere simultaneidade. 

(B) "claro" (L.4) denota determinação. 
(C) "Em outras palavras" (L.6) indica retificação. 

(D) "infelizmente" (L.10) exprime premonição. 

 
06) Os termos "enfim" (L.8) e "porém" (L.11) 

expressam, respectivamente, ideia de 

 
(A) síntese e condição. 

(B) conclusão e ressalva. 

(C) explicação e adição. 
(D) tempo e adversidade. 

 

07) A alternativa em que a reestruturação proposta 
para o termo transcrito mantém o seu 

significado no contexto é 

 

(A) "mudaram" (L.5) — teriam mudado. 
(B) "fica (...) arrumando" (L.13) — arrumará. 

(C) "reunir" (L.17) — tenha reunido. 

(D) "é formado" (L.9) — forma-se. 
 

08) A alternativa em que está devidamente 

indicada a relação estabelecida, no texto, pela 
preposição transcrita à esquerda é 

 

(A) "para" (L.1) — direção. 
(B) "Até" (L.2)   — limite. 

(C) "a" (L.9)    — proximidade. 

(D) "por" (L.14) — medida. 

 
09) A oração "que (...) o mercado de trabalho é 

formado por três grandes grupos de 

funcionários." (L.9/10) possui o mesmo valor 
morfossintático que a indicada na alternativa: 

 

(A) "que o colega" (L.2). 
(B) "que fazem MBA" (L.5/6). 

(C) "que faz a diferença." (L.11/12). 

(D) "que provoquem impacto." (L.8). 
 

10) Sobre  a expressão transcrita, é verdadeiro o 

que se afirma na alternativa: 

 
(A) "de progredir" (L.4) modifica um nome. 

(B) "da educação formal' (L.4) modifica um 

advérbio. 
(C) "de desafios" (L.8) é paciente da ação verbal. 

(D) "de funcionários" (L.10) completa o sentido de 

um nome. 
 

 

11) Funciona, no texto, como agente da ação 

verbal a expressão: 
 

(A) “por três grandes grupos de funcionários.” 

(L.9/10). 
(B) “o funcionário” (L.1) 

(C) “Esse” (L.12). 

(D) “humildade” (L.15). 
 

12) Possui o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“o”, em “o que” (L.10) a palavra na 
alternativa: 

 

(A) “o” em “o funcionário” (L.1). 

(B) “outras” (L.6). 

(C) “quanto” (L.16). 
(D) “Esse” (L.12) 

 

 

AS QUESTÕES 13 A  15 ESTÃO RELACIONADAS 

AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Voltas para casa 

                                  Ferreira Gullar 

 

1. Depois de um dia inteiro de trabalho 

2. voltas para casa, cansado. 

3. Já é noite em teu bairro e as mocinhas 

4. de calças compridas desceram para a porta 

5. após o jantar. 

6. Os namorados vão ao cinema. 

7. As empregadas surgem das entradas de 

serviço. 

8. Caminhas na calçada escura. 
 

9. Consumiste o dia numa sala fechada, 

10. lidando com papéis e números. 

11. Telefonaste, escreveste, 

12. irritações e simpatias surgiram e 

desapareceram 

13. no fluir dessas horas. E caminhas, 

14. agora, vazio, 

15. como se nada acontecera. 
 

16. De fato, nada te acontece, exceto 

17. talvez o estranho que te pisa o pé no elevador 

18. e se desculpa. 

19. Desde quando 

20. tua vida parou? Falas dos desastres, 

21. dos crimes, dos adultérios, 

22. mas são leituras de jornal. Fremes 

23. ao pensar em certo filme que viste: a vida, 

24. a vida é bela! 
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CARGO: MÉDICO OBSTETRA (CIRURGIÃO) 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

25. A vida é bela 

26. mas não a tua. Não a de Pedro, 

27. de Antônio, de Jorge, de Júlio, 

28. de Lúcia, de Míriam, de Luísa... 

 

29. Às vezes pensas 

30. com nostalgia 

31. nos anos de guerra, 

32. o horizonte de pólvora, 

33. o cabrito. Mas a guerra 

34. agora é outra. Caminhas. 

 

35. Tua casa está ali. A janela 

36. acesa no terceiro andar. As crianças 

37. ainda não dormiram. 

38. Terá o mundo de ser para elas 

39. este logro? Não será 

40. teu dever mudá-lo? 

 

41. Apertas o botão da cigarra. 

42. Amanhã ainda não será outro dia. 

 
 Visita ao site: 

http://www.blogsoestado.com, em 

27 de junho de 2016. 

 

13) Na primeira estrofe (v. 1-8), o sujeito poético 

 

(A) retrata a realidade distanciada do seu 
cotidiano. 

(B) apresenta a rotina da vida de um cidadão 

comum. 
(C) analisa, com otimismo, a sociedade 

contemporânea. 

(D) revela predileção por aspectos mórbidos do 
mundo real. 

 

14) As três últimas estrofes (v. 25-42) revelam 

 
(A) existência de hostilidade entre seres de uma 

mesma comunidade. 

(B) sentimento de solidariedade do sujeito poético 
com o comportamento do homem comum. 

(C) desejo de recuperar, através da memória, o 

tempo passado, apesar de suas adversidades. 
(D) predisposição do eu-poético para enxergar a 

necessidade de se promoverem mudanças no 

mundo. 
 

15) No texto, 

 

(A) “cansado” (v.2) é um modificador de “voltas” 
(v.2). 

(B) “de calças compridas” (v.4) completa o sentido 

de “mocinhas” (v.3). 
(C) “te” (v.17) tem valor possessivo. 

(D) “está ali” (v.35) é um predicado nominal. 

 

 

 
 

16) O Sistema Único de Saúde (SUS) teve seus 

princípios estabelecidos na Lei Orgânica de 

Saúde em 1990, com base no artigo 198 da 

Constituição Federal de 1988. São 

considerados princípios ideológicos ou 

doutrinários do SUS, exceto: 
 

(A) O acesso equânime aos serviços de saúde 

(B) O respeito à integralidade no acesso aos 

serviços de saúde 

(C) O acesso universal aos serviços de saúde por 

qualquer indivíduo 

(D) O acesso gratuito a qualquer serviço de saúde 

brasileiro 
 

17) De acordo com os princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde conferidos na Lei n° 

8.080/90, analise as afirmações e assinale a 

incorreta: 
 

(A) O princípio da Universalidade ressalva que a 

saúde é um direito de todos, devendo ser 

garantida a qualquer cidadão, independente de 

raça, etnia ou condição socioeconômica. 

(B) A atenção à saúde em todos os seus meios, 

curativos ou preventivos, individuais ou 

coletivos, atuando em conjunto articulado de 

ações nos três níveis de atenção corresponde à 

integralidade. 

(C) A participação dos usuários na gestão do SUS 

de forma paritária em relação aos outros 

representantes do governo e da saúde, na 

decisão sobre o planejamento das ações para 

melhoria do serviço de saúde prestado 

corresponde à equidade.  

(D) A existência de três esferas de governo, na 

qual cada uma possui atribuições próprias, no 

sentido de descentralizar a administração dos 

serviços de saúde, constitui o princípio 

organizacional de descentralização político-

administrativa. 
 

18) De acordo com os dispostos na Lei n° 8.080/90 

a respeito dos objetivos e atribuições do 

Sistema Único de Saúde, analise as afirmações 

abaixo: 
 

I. Ao SUS cabe executar ações de vigilância 

sanitária, o que inclui o controle de bens de 

consumo ou da prestação de serviços que se 

relacionem direta ou indiretamente com a 

saúde, tais como: produção, comercialização, 

distribuição de produtos farmacêuticos, 

hospitalares, cosméticos, alimentícios, além do 

controle da entrada e saída destes em portos e 

fronteiras. 

LEGISLAÇÃO DO SUS – QUESTÕES DE 16 A 20 

 

http://www.blogsoestado.com/
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CARGO: MÉDICO OBSTETRA (CIRURGIÃO) 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

II. Ao SUS cabe executar ações de vigilância 

epidemiológica, com ações de detecção, 

prevenção e controle aos determinantes e 

condicionantes de doenças e agravos. 

III. Ao SUS compete executar ações de vigilância à 

saúde do trabalhador, incluindo assistência ao 

trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou 

portador de doença profissional e do trabalho. 

 

Assinale a alternativa que contém o número de 

alternativas incorretas: 

(A) Nenhuma 

(B) Uma 

(C) Duas 

(D) Três 

 

19) De acordo com a Lei N° 8.142/90 que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão 

do Sistema Único de Saúde, a Conferência de 

Saúde reunir-se-á: 

 

(A) Anualmente ou em sessões de caráter 

extraordinário, quando solicitadas pelo Poder 

Legislativo ou Conselho de Saúde. 

(B) A cada quatro anos ou extraordinariamente, se 

convocada pelo Poder Executivo ou pelo 

Conselho de Saúde. 

(C) A cada três anos ou extraordinariamente, se 

convocada pelo Poder Judiciário ou pelo 

Conselho de Saúde. 

(D) Semestralmente ou em sessões de caráter 

extraordinário, quando solicitadas pelo Poder 

Executivo ou Conselho de Saúde. 

 

20) Órgão colegiado composto por representantes 

do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários, que atua de 

forma permanente e deliberativa na 

formulação de estratégias e no controle da 

execução da política de saúde na instância 

correspondente, inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros, cujas decisões serão 

homologadas pelo chefe do poder legalmente 

constituído em cada esfera de governo: 

 

(A) Conselho de Saúde 

(B) Ministério da Saúde 

(C) Fundo de Saúde 

(D) Conferência de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21) A Organização Mundial de Saúde preconiza a 

realização dos seguintes exames 

ultrassonográficos na gestação: 

 

I. Primeiro semestre - entre 11 e 14 semanas. 

II. Segundo semestre - entre 20 e 24 semanas. 

III. Terceiro semestre - entre 32 e 36 semanas. 

 

É verdadeiro o que se aduz em: 

(A) I e III 

(B) II 

(C) I, II e III 

(D) I 

 

22) As principais causas de urgências/emergências 

obstétricas no primeiro semestre são: 

 

I. Doença trofoblástica gestacional. 

II. Gestação ectópica. 

III. Abortamento. 

 

É certo o que se indica em: 
(A) III 

(B) I e II 

(C) I, II e III 
(D) I 

 

23) Em relação à ultra-sonografia realizada no 
segundo trimestre da gravidez, marque a 

opção verdadeira. 

 
(A) É Realizada entre 20 e 24 semanas. 

(B) Ocorre a avaliação da morfologia fetal. 

(C) Ocorre a avaliação da placenta e do líquido 

amniótico. 
(D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

24) A maioria das questões que emerge em grupos 

de pré-natal, em geral, relaciona-se aos 
seguintes temas: 

 

I. Preparo psicológico para as mulheres que tem 
contraindicação para o aleitamento materno 

(portadoras de HIV e cardiopatia grave). 

II. Importância do vínculo pai-filho para o 
desenvolvimento saudável da criança; 

III. Impacto e agravos das condições de trabalho 

sobre a gestação, parto e puerpério 
IV. Orientação higienodietética. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 
(A) 1 

(B) 4 

(C) 2 

(D) 3 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

 QUESTÕES DE 21 A 40 
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CARGO: MÉDICO OBSTETRA (CIRURGIÃO) 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

25) No que tange especificamente ao 

acompanhamento da gestante, deve-se ter 

como objetivos, SALVO: 

 

(A) Reavaliar, dar seguimento ou reorientar as 

pessoas visitadas sobre outras ações 

desenvolvidas pela unidade de saúde. 

(B) Completar o trabalho educativo com a gestante 

e seu grupo familiar. 

(C) Reconduzir gestantes faltosas ao pré-natal, 

exceto as de alto risco, uma vez que podem 

surgir complicações. 

(D) Acompanhar a evolução de alguns aspectos da 

gestação, segundo orientação da unidade de 

saúde, nos casos em que o deslocamento da 

gestante à unidade, em determinado período, 

seja considerado inconveniente ou 

desnecessário. 
 

26) A assistência ao pré-natal é o primeiro passo 

para parto e nascimento humanizados. O 

conceito de humanização da assistência ao 

parto pressupõe a relação de respeito que os 

profissionais de saúde estabelecem com as 

mulheres durante o processo de parturição e, 

compreende: 
 

1. Parto como um processo natural e fisiológico 

que, normalmente, quando bem conduzido, 

não precisa de condutas intervencionistas. 

2. Respeito aos sentimentos, emoções, 

necessidades e valores culturais. 

3. Disposição dos profissionais para ajudar a 

mulher a diminuir a ansiedade e a insegurança, 

assim como o medo do parto, da solidão, da 

dor, do ambiente hospitalar, de o bebê nascer 

com problemas e outros temores. 

4. Informação e orientação permanente à 

parturiente sobre a evolução do trabalho de 

parto, reconhecendo o papel principal da 

mulher nesse processo, até mesmo aceitando a 

sua recusa a condutas que lhe causem 

constrangimento ou dor. 

5. Promoção e manutenção do bem-estar físico e 

emocional ao longo do processo da gestação, 

parto e nascimento. 
 

A soma dos números corretos é: 

 

(A) 12 

(B) 15 

(C) 13 

(D) 10 

 

 

 

27) A infecção puerperal é aquela que afeta o 

aparelho genital feminino no período pós-

parto. Estima-se que entre 1% a 7,2% das 

gestantes apresentam esta afecção nesse 

período, sendo, no Brasil, uma das principais 

causas de morte materna. Dentre as causas e 

os fatores de risco envolvidos na infecção 

puerperal estão: 

 

I. Infecção da ferida pós-operatória, tanto no 

caso de cesariana quanto de episiotomia. 

II. Presença de celulite perineal. 

III. Retenção de restos de membranas 

gestacionais no útero. 

IV. Infecção do trato urinário. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I e II 

(B) I, II, III e IV 

(C) I, II e III 

(D) II, III e IV 

 

28) Distintas complicações podem ocorrer em 

casos de infecção após o parto, como: 

 

I. Lesão renal grave. 

II. Endotoxemia, que pode levar a um choque 

séptico. 

III. Embolia pulmonar. 

IV. Tromboflebite pélvica. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

(A) 1 

(B) 4 

(C) 3 

(D) 2 
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CARGO: MÉDICO OBSTETRA (CIRURGIÃO) 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

29) Em relação à infecção puerperal, marque a 

opção ERRADA. 
 

(A) Os agentes patogênicos encontrados na 

infecção puerperal podem ser de fonte 

endógena e exógena. No primeiro caso, os 

mais comumente encontrados são as bactérias 

Escherichia coli e Streptococcus faecalis; já no 

segundo casos, a bactéria anaeróbica 

Clostridium sp. é a mais frequente. 

(B) As manifestações clínicas desta condição 

variam de acordo com o local da infecção e 

com a extensão do processo infeccioso. A 

paciente pode apresentar febre, calafrios, mal-

estar geral, palidez e frequência cardíaca 

acelerada. Além disso, há dilatação uterina, 

passando o útero a ficar flácido e dolorido, e 

expulsando uma secreção que, habitualmente, 

apresenta odor desagradável. Nos casos de 

infecção dos tecidos circunjacentes ao útero, 

há dor e febre intensas. 

(C) O diagnóstico de infecção puerperal é obtido 

por meio de exame clínico, levando em 

consideração os sinais e sintomas que a 

paciente evidencia, como, febre dentro das 

primeiras 48 horas após o parto. O exame de 

sangue revela uma taxa elevada de leucócitos 

e a cultura da secreção uterina ou vaginal 

aponta o agente causador da infecção. As 

possíveis complicações decorrentes da infecção 

puerperal não podem ser identificadas através 

de exame clínico, podendo, em alguns casos, 

serem confirmadas através de exames de 

imagem. 

(D) O tratamento suporte consiste no repouso, 

ingestão adequada de líquidos, fluidoterapia 

(quando necessário) e medidas para abaixar a 

febre. Algumas medidas podem aliviar o 

desconforto causado por lesões locais, como é 

o caso dos banhos de assento. Caso haja 

membranas fetais remanescentes, a cirurgia 

pode ser necessária para removê-las, bem 

como pode ser necessária para drenar lesões 

locais. Outra opção é a realização de 

histerectomia, quando necessário. 
 

30) A indução do parto, deve ser indicada pelo 

obstetra, e pode ser indicado nos seguintes 

casos: 

 

I. Quando a gravidez passa das 41 semanas sem 

início das contrações de forma espontânea. 

II. Ruptura da bolsa de líquido amniótico sem 

início das contrações em 24 horas. 

III. Quando a mulher é diabética ou possui outras 

doenças como doença renal ou pulmonar. 

IV. Quando o bebê possui alguma mal-formação 

ou não cresceu o suficiente. 
 

É certo o que se afirma em: 

(A) I 

(B) I, II, III e IV 

(C) I, II e III 

(D) II, III e IV 

 

31) Sobre os diversos aspectos relacionados à 

gravidez, marque a opção ERRADA. 

 

(A) A gravidez é o estado de desenvolvimento de 

um embrião ou feto dentro do corpo feminino. 

Para que uma mulher engravide, é necessário 

primeiro que ocorra a fecundação, ou seja, o 

encontro bem sucedido entre espermatozoide e 

óvulo e a união dos cromossomos, criando uma 

célula chamada zigoto. Apenas quando o zigoto 

– após divisões sucessivas – alcança o 

endométrio (o revestimento interno do útero) é 

que ocorre a gravidez. 

(B) Uma gravidez normal dura em média 40 

semanas. No primeiro trimestre, os seios da 

mulher ficam maiores e mais sensíveis. Ela fica 

mais cansada, sente mais sono e urina com 

mais frequência. Placenta e saco amniótico se 

formam nas primeiras oito semanas, 

respectivamente nutrindo o embrião com 

sangue materno por meio do cordão umbilical 

e evitando impactos perigosos ao 

desenvolvimento do bebê. No fim do primeiro 

mês, todos os órgãos já estão formados. No 

fim do segundo mês, com ouvidos, olhos, 

genitais, dedos das mãos e dos pés formados, 

o embrião começa a se mexer. 

(C) A gravidez gemelar é a condição em que a 

gestante carrega dois ou mais fetos 

simultaneamente. As crianças que dividem a 

barriga materna são chamadas de gêmeos. 

Gêmeos bivitelineos são formados a partir de 

dois óvulos fecundados que se desenvolvem na 

maioria das vezes em placentas distintas. Têm 

características físicas diferentes e podem ser 

de sexos diferentes. 

(D) Na gestação humana, em regra, o feto já 

começa a perceber os sons externos desde a 

5ª semana. O conhecimento da experiência 

auditiva no meio intrauterino sugere que haja 

estimulação acústica, pois o bebê já é capaz de 

ouvir a mãe – incrementando a futura relação 

entre os dois, a habilidade linguística e o 

exercício da memória. 
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CARGO: MÉDICO OBSTETRA (CIRURGIÃO) 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

32) A Doença Trofoblástica Gestacional abrange 

um espectro de patologias associadas à 

gravidez. Didaticamente, podem ser divididas 

nas seguintes modalidades: 

 

I. Tumor trofoblástico de sítio placentário. 

II. Coriocarcinoma. 

III. Mola hidatiforme (parcial ou completa). 

IV. Mola invasiva. 

 

É certo o que se aduz em: 

(A) I e II 

(B) I, II, III e IV 

(C) I, II e III 

(D) III e IV 

 

33) A equipe responsável pela assistência ao 

recém-nascido deverá ser habilitada para 

promover: 

 

(A) O estímulo ao reflexo de sucção ao peito, 

necessário para o aleitamento materno e para 

estimular a contratibilidade uterina. 

(B) A aproximação, o mais precoce possível, entre 

a mãe e o bebê para fortalecer o vínculo 

afetivo e garantir o alojamento conjunto. 

(C) A garantia de acesso aos cuidados 

especializados necessários para a atenção ao 

recém-nascido em risco. 

(D) As alternativas "A", "B" e "C" estão corretas. 

 

34) Em relação ao período pós-operatório, assinale 

a opção INCORRETA. 

 

(A) O paciente deve fazer consultas e exames 

laboratoriais periódicos no pós-operatório, 

conforme o tipo de cirurgia e as rotinas 

estabelecidas pela equipe responsável. 

(B) No pós-operatório, recomenda-se ao paciente 

atividade física e complemento vitamínico. 

(C) Pacientes submetidos à cirurgia de duodenal 

switch podem apresentar reações no pós-

operatório, como desnutrição, fezes de forte 

odor e diarreias, pois essa é uma operação que 

não privilegia a má absorção de alimentos. 

(D) Os pacientes predispostos a efeitos colaterais 

de uma cirurgia devem observar certos 

cuidados, como reduzir o consumo de 

carboidratos, comer mais vezes ao dia – 

pequenas quantidades –, e evitar a ingestão de 

líquidos durante as refeições. 

 

 

 

 

35) O objetivo do controle da poluição no ambiente 

cirúrgico dever ser direcionada em reduzir a 

concentração de gases anestésicos ao nível 

mais baixo possível. Para atingir este 

propósito, as seguintes áreas devem ser 

priorizadas: 

 

I. Coleta e remoção de gases não utilizados pelo 

paciente. 

II. Eliminar vazamentos nos equipamentos 

utilizados. 

III. Empregar técnicas anestésicas não poluente. 

IV. Assegurar um eficiente sistema de ventilação 

da sala de operação. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) II 

(B) I, III e IV 

(C) I, II, III e IV 

(D) II, III e IV 

 

36) O(a) ___________________ é uma avaliação 

do estado clínico do paciente indicado 

previamente a procedimentos cirúrgicos ou 

determinados procedimentos médicos, 

conforme padrões determinados pelas 

principais sociedades médicas. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna acima. 

 

(A) Procedimento cirúrgico. 

(B) Risco cirúrgico. 

(C) Pré-operatório. 

(D) Avaliação médica. 

 

37) São orientações que devem ser seguidas no 

período pré-operatório, EXCETO: 

 

(A) Tome diariamente bastante água. 

(B) Substitua as preparações fritas por grelhados, 

assados ou cozidos com pouco óleo, evite as 

frituras. 

(C) A ingestão de uma dieta pobre em calorias 

antes da cirurgia, mas nutricionalmente 

balanceada é importante para prevenir 

deficiências nutricionais e promover uma perda 

de peso bem sucedida antes e após a cirurgia. 

(D) Exclua cereais integrais da sua alimentação 

(pão com grãos, barras de cereais, aveia, 

granola, linhaça). 
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CARGO: MÉDICO OBSTETRA (CIRURGIÃO) 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

38) Uma cirurgia pode gerar complicações, como: 

 

1. Infecções. 

2. Tromboembolismo (entupimento de vasos 

sanguíneos). 

3. Deiscências (separações) de suturas. 

4. Fístulas (desprendimento de grampos). 

5. Obstrução intestinal. 

 

A soma dos números corretos é: 

(A) 14 

(B) 15 

(C) 10 

(D) 12 

 

39) Os fatores sistêmicos que favorecem o 

surgimento de infecção cirúrgica são, dentre 

outros: 

 

I. Desnutrição. 

II. Obesidade. 

III. Presença de infecção concomitante em outro 

local do corpo. 

IV. Uso de corticoesteróides e citotóxicos. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

(A) 1 

(B) 3  

(C) 2 

(D) 4 

 

40) Acerca da avaliação do risco cirúrgico, analise 

as assertivas a seguir. 
 

I. Não raro uma cirurgia é contra-indicada 

durante a avaliação do risco cirúrgico devido às 
comorbidades do paciente, pois os benefícios 

que poderiam vir com a  cura cirúrgica podem 

não compensar os riscos aos quais o paciente 
está exposto por se submeter a determinado 

procedimento cirúrgico. 

II. A avaliação do risco cirúrgico é muito 

importante, pois previne complicações no per e 
pós-operatório, ou seja, determina se uma 

pessoa pode ou não (ou se deve ou não) se 

submeter a alguma cirurgia, levando em conta 
sua condição física no pré-operatório, o 

tamanho da cirúrgica que será realizada e a 

indicação da mesma.   
III. A avaliação do risco cirúrgico consiste em uma 

avaliação geral de um determinado paciente 

que será submetido a algum procedimento 
cirúrgico e, por conseqüência, anestésico. 

 

É certo o que se aduz em: 
 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) I e III 
(D) II 
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