ESTADO DO MARANHÃO
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE RAPOSA - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

139 – MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (QUARENTA) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Português
15

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Específicos
20

02- A prova terá duração de 3 (três horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo
que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursoraposa@outlook.com
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

As questões de 1 a 5 têm como base o texto abaixo. Leia-o com atenção.
Abre-te Sésamo
A freira estava na fila uns bons 30 minutos. Sobraçava uma pasta de couro quase maior do que ela. O
hábito lhe cobria o corpo miúdo, dos pés à cabeça. Deveria ter uns 80 anos. Quando chegou ao caixa,
seu nariz mal tocava a superfície do guichê. Ela disse baixinho, como numa reza, o que pretendia, e o
caixa estendeu-lhe uma caixinha presa a um fio, cheia de teclas, e sentenciou: “Digite a senha”. Ela ficou
em silêncio, humilhada. Apertou a pasta ainda mais no braço miúdo e, sem revolta, mas com um olhar de
impotência, fugiu dali. [...]
O homem é moderno na medida das senhas que ele é escravo para ter acesso à vida. Não é mais
senhor de seu direito constitucional de ir-e-vir. A senha é a senhora absoluta. Sem senha, você fica sem
seu próprio dinheiro ou até sem a vida. [...] No cofre do hotel, são quatro algarismos; no seu home bank,
seis; mas para trabalhar no computador da empresa, você tem que digitar oito vezes, letras e algarismos.
A porta do meu carro tem senha; o alarme do seu, também. Cada um de nossos cartões tem senha. Se
você chamar o atendimento telefônico do seu banco, vai ter que dar a senha. No telefone do hotel, você
só desvenda os recados se digitar a senha. Na Internet são dezenas de senhas. [...]
Se for sensato, você percebe que sua memória não pode ser ocupada com tanta baboseira inútil. Seus
neurônios precisam ter finalidade nobre. Têm que guardar, sim, os bons momentos da vida. Aquela noite
maravilhosa, aquele pôr-do-sol único, aquele cheiro de chuva da infância, o perfume daquele vinho. [...]
Então, desesperado, você descarrega tudo na sua agenda eletrônica, num lugar secreto que só senha
abre. Agora só falta descobrir em que lugar secreto você vai guardar a senha do lugar secreto que você
guarda as senhas. Numa caverna secreta, como as do Afeganistão, Ali Babá, com uma única senha, abria
as portas de todos os seus tesouros. Bastava gritar “Abre-te Sésamo!” O homem antigo era mais prático.
Alexandre Garcia (com adaptações)
01) Em todas alternativas a palavra destacada

está corretamente interpretada, de acordo
com o seu sentido no texto, exceto em:

02) De acordo com a leitura do texto, é

incorreta a afirmação:
(A) O autor do texto menciona com ironia um

(A) “Sobraçava uma pasta de couro quase

maior do que ela. (= SEGURAVA)
(B) “...estendeu-lhe uma caixinha presa a um fio,

cheia
de
teclas,
e
sentenciou...”
(=DETERMINOU)
(C) “...na medida das senhas que ele é escravo
para ter acesso à vida.”
(=
EGRESSO)
(D) “No telefone do hotel, você só desvenda os
recados...” (= DESCOBRE)

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA

aspecto da modernidade: o excesso de
senhas no dia-a-dia.
(B) Com humor, o autor mostra que colocar
todas as senhas em um único lugar, como
na agenda eletrônica, não desobriga as
pessoas de memorizar a senha que dá
acesso a todas as outras.
(C) O autor cita, no segundo parágrafo, muitos
exemplos de situações do cotidiano em que
se necessita de senha.
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(D) O autor, durante todo o texto, destaca a

importância do uso de senhas para a
segurança das pessoas.

06) Assinale a opção em que há concordância

inadequada, de acordo com a norma culta:
(A) Antigamente, nas grandes cidades, havia

03) Todas as afirmações abaixo estão corretas,

exceto:
(A) Na frase “A freira estava na fila uns bons 30

minutos” o verbo destacado encontra-se no
pretérito imperfeito do modo indicativo.
(B) Em “Ela disse baixinho, como numa reza, o
que pretendia...” o temo destacado introduz
a ideia de comparação.
(C) No fragmento “...e, sem revolta, mas com
um olhar de impotência, fugiu dali...” a
relação de sentido estabelecida pela
conjunção destacada é de oposição.
(D) Em “Sem senha, você fica sem seu próprio
dinheiro ou até sem a vida”, o sentido
expresso pela preposição destacada é de
finalidade.
04) Assinale a alternativa em que NÃO há

presença de voz passiva sintética.
(A) Neste local, vendem-se objetos de madeira.
(B) Os jogadores cumprimentaram-se após a

bondes.
(B) Estados Unidos anunciou sua participação

no projeto.
(C) Os amigos, os vizinhos, os colegas,
ninguém nos ajudaram.
(D) No baile de formatura, não foi permitido
entrada de crianças.
07) Em

todas alternativas o significado
contextual do termo destacado está correto,
exceto em:

(A) O técnico estava na iminência de ser

demitido pelo clube.
(B) A seção com o psicólogo durou mais do
que o planejado.
(C) De acordo com o censo realizado pelo
governo, a população brasileira já passou
dos 200 milhões de habitantes.
(D) O oficial de justiça cumpriu dois mandados
pela manhã.
08) Leia o fragmento abaixo:

partida de futebol.
(C) Descobriram-se novas provas contra o

Deputado.
(D) Não se noticiaram as verdadeiras causas do
desabamento do prédio.
05) Na frase “Se for sensato, você percebe que

sua memória não pode ser ocupada com
tanta baboseira inútil” o emprego da vírgula
se justifica por:
(A) separar o aposto.
(B) separar adjunto adverbial deslocado.
(C) separar oração adverbial.

“No passado, os alimentos eram mais saudáveis
e mais difíceis de encontrar. Hoje, é possível
achar comida em qualquer esquina, a preços
módicos. Já se provou que as pessoas ingerem
uma quantidade significativamente maior de
calorias.”
O vocábulo destacado no texto têm como
antônimo:
(A) baixos.
(B) razoáveis.
(C) altos.
(D) modestos.

(D) indicar a elipse de um termo.

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA
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09) Assinale a alternativa incorreta em relação

ao emprego dos pronomes, de acordo com
a norma culta vigente.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

14) De acordo com a divisão da palavra em

sílabas, marque a alternativa INCORRETA.
(A) Abd-ô-men

(A) Vossa Reverendíssima viaja no final do

(B) Fi-lan-tro-po

mês para a Itália?
(B) Sua Santidade passou por entre os fiéis no
papamóvel.
(C) Para mim, corrigir os textos será fácil.
(D) Não há mais nada entre eu e ela há muitos
anos.

(C) Pa-ra-noi-a
(D) Re-vól-ver
15) De acordo com a divisão da palavra em

sílabas, marque a alternativa CORRETA.
(A) Apa-re-lho

10) Assinale a alternativa em que a palavra

está escrita incorretamente:
(A) Acetinado

(B) Cre-scer
(C) La-re-i-ra
(D) Pneu-má-ti-co

(B) Facinante
(C) Pretensioso
(D) Procissão
11) De acordo com a posição da sílaba tônica,

classificam-se como paroxítonas as duas
palavras da opção:
(A) saci / crochê.
(B) ângulo / matemática.
(C) rapidamente/ pezinho.
(D) algum / dúvida.
12) Assinale a opção em que há erro na

identificação do elemento mórfico grifado:
(A) aborrecido: desinência de masculino.
(B) imaginar: radical.
(C) saberia: tema
(D) pretendeu: vogal temática
13) Assinale a alternativa em que a frase

encontra-se na voz verbal ativa:
(A) A igreja será reformada.
(B) Ele fez o trabalho.
(C) O menino feriu-se
(D) O trabalho foi feito por ele.

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA
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LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÕES DE 16 A 20
16) Em relação às Regiões de Saúde, é

incorreto afirmar que:
(A) Serão instituídas pela União, em articulação

com os Estados e Municípios.
(B) A instituição de Regiões de Saúde situadas
em áreas de fronteira com outros países
deverá respeitar as normas que regem as
relações internacionais.
(C) As Regiões de Saúde serão referência para
as transferências de recursos entre os entes
federativos.
(D) A instituição das Regiões de Saúde
observará cronograma pactuado nas
Comissões Intergestores.
17) Representa uma das características das

Conferências de Saúde:
(A) A

representação dos usuários nas
Conferências será majoritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos.
(B) Reúne-se a cada quatro anos com a
representação dos vários segmentos
sociais, para avaliar a situação de saúde e
propor as diretrizes para a formulação da
política
de
saúde
nos
níveis
correspondentes.
(C) Possui caráter permanente e deliberativo.
(D) Atua na formulação de estratégias e no
controle da execução da política de saúde na
instância correspondente.

18) De acordo com a Lei 8080/90, sobre o

Sistema Único de Saúde (SUS), é incorreto
afirmar que:
(A) A

colaboração na proteção do meio
ambiente, nele compreendido o do trabalho,
está incluída no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS).
(B) Os municípios poderão constituir consórcios
para desenvolver em conjunto as ações e os
serviços de saúde que lhes correspondam.
(C) O acompanhamento, avaliação e divulgação
do nível de saúde da população e das
condições ambientais é atribuição comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
(D) No âmbito do Sistema Único de Saúde, não
são estabelecidos o atendimento domiciliar e
a internação domiciliar.
19) A participação complementar dos serviços

privados no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS) será formalizada mediante:
(A) Lei, observadas, a respeito, as normas de

direito privado.
(B) Estatuto, observadas, a respeito, as normas
de direito público ou privado.
(C) Contrato ou convênio, observadas, a
respeito, as normas de direito público.
(D) Decreto, observadas, a respeito, as normas
de direito privado.
20) A Atenção Básica tem como um de seus

fundamentos e diretrizes:
(A) População Adscrita.
(B) Autotutela.
(C) Centralização do cuidado.
(D) Proatividade.

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) A pré-eclâmpsia é classificada em leve ou

grave, de acordo com o grau de
comprometimento. Considera-se grave
quando presente os seguintes critérios,
exceto:
(A) Evidência clínica e/ou laboratorial de
coagulopatia.
(B) Diminuição de enzimas hepáticas (AST ou
TGO, ALT ou TGP, DHL) e de bilirrubinas.
(C) Sinais de encefalopatia hipertensiva
(cefaleia e distúrbios visuais).
(D) Plaquetopenia (<100.000/mm3).

QUESTÕES DE 21 A 40
24) Em relação aos sinais de gravidez, não se

encontra corretamente classificado:
(A) Hipersensibilidade nos mamilos: presunção

de gravidez.
vaginais
aumentadas,
com
aumento da vascularização: certeza de
gravidez.
(C) Amolecimento da cérvice uterina, com
posterior aumento do seu volume:
probabilidade de gravidez.
(D) Percepção dos movimentos fetais: certeza
de gravidez.
(B) Paredes

22) A

25) São

(A) Diminui

(A) Infecção urinária.

atenção em planejamento familiar
contribui
para
a
redução
da
morbimortalidade materna e infantil na
medida em que, exceto:

o número de gestações não
desejadas e de abortamentos provocados
(B) Diminui o número de cesáreas realizadas
para fazer a laqueadura.
(C) Diminui o número de laqueaduras por falta
de opção e de acesso a outros métodos
anticoncepcionais..
(D) Diminui o intervalo entre as gestações,
contribuindo para diminuir a frequência de
bebês de baixo peso e para que eles sejam
adequadamente amamentados.

fatores de risco relacionados às
condições prévias da gestante que podem
indicar encaminhamento ao pré-natal de alto
risco, exceto:

(B) Pneumopatias

graves (incluindo asma
brônquica).
(C) Alterações genéticas maternas.
(D) Ginecopatias
(malformação
uterina,
miomatose, tumores anexiais e outras).
26) O calendário de atendimento durante o pré-

natal deve ser programado em função dos
períodos gestacionais que determinam
maior risco materno e perinatal. Sobre o
assunto, não se pode afirmar que:

23) No tocante à vigilância epidemiológica das

Infecções Sexualmente Transmissíveis
(IST), deve ser notificada compulsoriamente:
(A) Linfogranuloma venéreo.
(B) Gonorreia.
(C) Sífilis congênita.
(D) Tricomoníase.

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA

(A) O

calendário
deve
ser
iniciado
precocemente (no primeiro trimestre) e deve
ser regular. O total de consultas deverá ser
de, no mínimo, 6 (seis).
(B) O acompanhamento da mulher no ciclo
grávido-puerperal deve ser iniciado o mais
precocemente possível e só se encerra após
o 42º dia de puerpério, período em que a
consulta de puerpério deverá ter sido
realizada.
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(C) Quando o parto não ocorre até a 41ª

semana, é necessário encaminhar a
gestante para avaliação do bem-estar fetal,
incluindo avaliação do índice do líquido
amniótico e monitoramento cardíaco fetal.
(D) Até a 32ª semana de gestação, as consultas
devem ser realizadas mensalmente.
27) Para uma paciente gestante que informa a

Data da Última Menstruação (DUM) em
09/09/2018, a Data Provável do Parto (DPP)
será em:
(A) 16/06/2019.
(B) 06/06/2019.
(C) 18/06/2019.
(D) 09/06/2019.
28) Na gestação, o fundo uterino encontra-se

entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical no
seguinte período:
(A) 10ª semana.

30) Em

relação à realização da palpação
obstétrica na consulta de pré natal, é
incorreto afirmar que:

(A) A palpação obstétrica deve ser realizada

após a medida da altura uterina.
(B) Deve iniciar-se pela delimitação do fundo
uterino, bem como de todo o contorno da
superfície uterina (este procedimento reduz
o risco de erro da medida da altura uterina).
(C) A
identificação da situação e da
apresentação fetal é feita por meio da
palpação
obstétrica,
procurando-se
identificar os polos cefálico e pélvico e o
dorso fetal,
(D) As Manobras de Leopold consiste em um
método palpatório do abdome materno em 4
passos.
31) Em relação ao cuidado com as mamas para

o aleitamento, não se encontra correta a
seguinte orientação:

(B) 12ª semana.

(A) É desaconselhável o uso de sabões, cremes

(C) 16ª semana.

ou pomadas no mamilo.
(B) Sugere-se evitar o uso de sutiã durante a
gestação.
(C) É contraindicada a expressão do peito (ou
ordenha) durante a gestação para a retirada
do colostro.
(D) Sugerem-se banhos de sol nas mamas por
15 minutos (até as 10 horas da manhã ou
após as 16 horas).

(D) 20ª semana.
29) A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) na

gestação é
categorias.

classificada

em

algumas

A hipertensão registrada antes da gestação, no
período que precede à 20ª semana de gravidez
ou além de doze semanas após o parto é
classificada como:
(A) Hipertensão arterial sistêmica crônica.
(B) Pré-eclâmpsia.
(C) Hipertensão gestacional.
(D) Pré-eclâmpsia superposta à HAS crônica.

32) A

Klebsiela granulomatis é o agente
etiológico da seguinte infecção sexualmente
transmissível:

(A) Herpes genital.
(B) Donovanose.
(C) Cancroide.
(D) Linfogranuloma venéreo.

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA
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33) O corrimento vaginal é uma síndrome

comum, que ocorre principalmente na idade
reprodutiva, podendo ser acompanhado de
prurido, irritação local e/ou alteração de
odor. Sobre o assunto, analise as afirmativas
abaixo:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

35) Representa

um
dos
medicamentos
utilizados como opção terapêutica para o
tratamento da Vaginose bacteriana:

(A) Fluconazol .
(B) Itraconazol .
(C) Miconazol .

I. A investigação da história clínica deve ser
minuciosa,
com
informações
sobre
comportamentos e práticas sexuais,
características do corrimento, consistência,
cor e odor, data da última menstruação,
práticas de higiene, agentes irritantes locais,
medicamentos tópicos ou sistêmicos.
II. As causas não infecciosas do corrimento
vaginal
incluem:
material
mucoide
fisiológico,
vaginite
inflamatória
descamativa, vaginite atrófica (mulheres na
pós-menopausa), presença de corpo
estranho, entre outros. Outras patologias
podem causar prurido vulvovaginal sem
corrimento, como dermatites alérgicas ou
irritativas (sabonetes, perfumes, látex) ou
doenças da pele (líquen simples crônico,
psoríase).
III. O corrimento vaginal pode ser decorrente de
Vaginose
bacteriana,
Candidíase
vulvovaginal , Tricomoníase e Donovanose.
O número de afirmativas corretas corresponde a:
(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.
34) Existem fatores que predispõem à infecção

vaginal por Candida sp., entre os quais
podem-se destacar, exceto:
(A) Contato com substâncias alergênicas e/ou

irritantes (ex.: talcos, perfumes, sabonetes
ou desodorantes íntimos).
(B) Uso
de
antibióticos,
corticoides,
imunossupressores ou quimio/radioterapia.
(C) Diabetes mellitus (descompensado).
(D) Uso de DIU como método contraceptivo.
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(D) Metronidazol .
36) Sobre o Câncer do colo do útero, analise as

afirmativas abaixo:
I. As lesões precursoras do câncer do colo do
útero são assintomáticas, podendo ser
detectadas por meio da realização periódica
do exame citopatológico e confirmadas pela
colposcopia e exame histopatológico.
II. No estágio invasor da doença os principais
sintomas
são
sangramento
vaginal
(espontâneo, após o coito ou esforço),
leucorreia e dor pélvica, que podem estar
associados com queixas urinárias ou
intestinais nos casos mais avançados.
III. A infecção pelo HPV é um fator necessário,
mas não suficiente para o desenvolvimento
do câncer do colo do útero.
O número de afirmativas incorretas corresponde
a:
(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.
37) De acordo com a Organização Mundial da

Saúde , as estratégias para a detecção
precoce do câncer do colo do útero são o
diagnóstico precoce e o rastreamento.
Sobre o assunto, não se pode afirmar que:
(A) A
realização
periódica
do
exame
citopatológico continua sendo a estratégia
mais adotada para o rastreamento do câncer
do colo do útero.
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(B) O rastreamento em gestantes deve seguir as

recomendações de periodicidade e faixa
etária como para as demais mulheres, sendo
que a procura ao serviço de saúde para
realização de pré-natal deve sempre ser
considerada uma oportunidade para o
rastreio.
(C) O início da coleta deve ser aos 18 anos de
idade para as mulheres que já tiveram
atividade sexual.
(D) A presença de células metaplásicas ou
células endocervicais, representativas da
junção escamocolunar (JEC), tem sido
considerada como indicador da qualidade da
coleta, pelo fato de essa coleta objetivar a
obtenção
de
elementos
celulares
representativos do local onde se situa a
quase totalidade dos cânceres do colo do
útero.

40) São fatores de risco para a Placenta prévia,

exceto:
(A) Intervenções

uterinas
(miomectomia, curetagem).
(B) Nuliparidade.
(C) Cesariana prévia.
(D) Tabagismo.

anteriores

38) Sobre os fatores de risco conhecidos para o

câncer de mama, é incorreto afirmar que:
(A) A multiparidade não representa um fator de

risco.
(B) O risco de câncer de mama aumenta com a
idade.
(C) Os fatores endócrinos estão relacionados
principalmente ao estímulo estrogênico, seja
endógeno ou exógeno, com aumento do
risco quanto maior for o tempo de exposição.
(D) A Menopausa precoce é um dos fatores de
risco.
39) A situação

hemorrágica gestacional e o
período da gestação em que ocorre não se
encontra corretamente associada em:

(A) Descolamento

prematuro da placenta.Segunda metade da gestação.
(B) Descolamento corioamniótico - Primeira
metade da gestação.
(C) Rotura uterina - Segunda metade da
gestação.
(D) Placenta prévia - Primeira metade da
gestação.

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA
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