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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1 
 

Quando é verão no Recife e as acácias 
se preparam para voar, tudo é abril nos 
corações: 
os que o amam sentem desmanchando-
se na boca 
um gosto de azul e água, cajueiros e sol 
enquanto o rio soluça ferido de luz 
carregado de paisagens mansas e 
pacificadas. 
Milagre do amor que vai até onde o 
amor é lembrança: 
o Recife, ulcerado, passeia dentro de 
nós 
pesado de vivos e mortos também 
ulcerados, 
mas os que o amam o sentem vivo e 
intacto: 
porque é  abril no Recife e abril nos 
corações 
e as acácias se desmancham em flor e 
começam a voar. 
 

(Jaci Bezerra – in Comarca da Memória 
 
 
 
 
O segmento transcrito do poema de Jaci Bezerra que não 
evidencia, claramente e por si só, a função poética da 
linguagem é: 
 
A) “é verão no Recife” 
B) “as acácias se preparam para voar” 
C) “tudo é abril nos corações” 
D) “o rio soluça ferido de luz” 
E) “o Recife, ulcerado, passeia dentro de nós” 
 
 
 
 
Em seu texto, o poeta cria a imagem de uma cidade que: 
 
I. vive o milagre idealizado de não ter problemas. 
II. já foi violenta, mas hoje está “mansa e pacificada”. 
III. a despeito dos seus problemas, é amada. 

 
Está (ão) correta (s) a (s) informação (ões): 
 
A) I, apenas. 
B) II, apenas. 
C) III, apenas. 
D) I e II, apenas. 
E) II e III, apenas. 
 
 
 

 
 
 
 
A única informação equivocada sobre as relações de sentido 
entre as idéias do texto 1 é: 
 
A) Em “Quando é verão no Recife e as acácias / se preparam 

para voar, tudo é abril nos corações”, há duas informações 
que se coordenam por adição e indicam o tempo em que 
“tudo é abril nos corações”. 

B) No trecho usado no item A, “para voar” é a finalidade de 
as acácias se prepararem. 

C) Há uma indicação de que dois fatos ocorrem em tempo 
simultâneo: “os que o amam sentem desmanchando-se na 
boca / um gosto de azul e água, cajueiros e sol / enquanto o 
rio soluça ferido de luz”.  

D) Entre a idéia de que o Recife está “ulcerado” e “pesado de 
vivos e mortos” e a de que “os que o amam o sentem vivo 
e intacto”, há uma relação antagônica, marcada 
lingüisticamente pela conjunção “mas”. 

E) O conector “porque”, que inicia o penúltimo verso do 
poema, introduz uma idéia de causa em relação a “o rio 
soluça ferido de luz”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03
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Texto 2 

 

Nos últimos dez anos tenho viajado freqüentemente pelo sertão de Pernambuco, e assistido, não sem revolta, a um processo 
cruel de desconstrução da cultura sertaneja com a conivência da maioria das prefeituras e rádios do interior. Em todos os espaços de 
convivência e na quase maioria dos shows, o que se escuta é música de péssima qualidade que, não raro, desqualifica e coisifica a 
mulher e embrutece o homem. 

O que adiantam as campanhas bem intencionadas do governo federal contra o alcoolismo e a prostituição infantil, quando a 
população canta “beber, cair e levantar”, ou “dinheiro na mão e calcinha no chão”? O que adianta o governo estadual criar novas 
delegacias da mulher se elas próprias também cantam e rebolam ao som de letras que incitam à violência sexual? (...) Por onde andam 
as mulheres que fizeram o movimento feminista, tão atuante nos anos 70 e 80, que não reagem contra essa onda musical grosseira e 
violenta? (...) 

E não pensem que essa avalanche de mediocridade atinge apenas os menos favorecidos (...) e com menor grau de instrução 
escolar. Cansei de ver (e ouvir) jovens que estacionam onde bem entendem, escancaram a mala de seus carros exibindo, como pavões 
emplumados, seus moderníssimos equipamentos de som e vídeo na execução exageradamente alta dos cds e dvds dessas bandas que 
se dizem de forró eletrônico. O que fazem os promotores de justiça, juízes, delegados que não coíbem, dentro de suas áreas de 
atuação, esses abusos? 

Quando Luiz Gonzaga e seus grandes parceiros, Humberto Teixeira e Zé Dantas criaram o forró, não imaginavam que depois 
de suas mortes essas bandas que hoje se multiplicam pelo Brasil praticassem um estelionato poético ao usarem o nome forró para a 
música que fazem. O que esses conjuntos musicais praticam não é forró! O forró é inspirado na matriz poética do sertanejo; eles se 
inspiram numa matriz sexual chula! O forró é uma dança alegre e sensual; eles exibem uma coreografia explicitamente sexual! O forró 
é um gênero musical que agrega vários ritmos como o xote, o baião, o xaxado; eles criaram uma única pancada musical que, em 
absoluto, não corresponde aos ritmos do forró! E se apresentam como bandas de “forró eletrônico”! Na verdade, Elba Ramalho e o 
próprio Gonzaga já faziam o verdadeiro forró eletrônico, de qualidade, nos anos 80. (...) 

Da dança da garrafa de Carla Perez até os dias de hoje formou-se uma geração que se acostumou com o lixo musical! Não, 
meus amigos: não é conservadorismo, nem saudosismo! Mas não é possível o novo sem os alicerces do velho! Que o digam Chico 
Science e o Cordel do Fogo Encantado que, inspirados nas nossas matrizes musicais, criaram um novo som para o mundo! Não é 
possível qualidade de vida plena com mediocridade cultural, intolerância, incitamento à violência sexual e ao alcoolismo!  

Mas, felizmente, há exemplos que podem ser seguidos. A Prefeitura do Recife tem conseguindo realizar um São João e outras 
festas de nosso calendário cultural com uma boa curadoria musical e retorno excelente de público. A Fundarpe tem demonstrado a 
mesma boa vontade ao priorizar projetos de qualidade e relevância cultural.  

Escrevendo essas linhas, recordo minha infância em Serra Talhada, ouvindo o maestro Moacir Santos e meu querido tio 
Edésio em seus encontros musicais, cada um com o seu sax, em verdadeiros diálogos poéticos! Hoje são estrelas no céu do Pajeú das 
Flores! Eu quero o meu sertão de volta! 

Anselmo Alves 
 
 
 
 
Escreva V ou F, conforme forem verdadeiras ou falsas as informações. 
 
(    ) Na introdução do texto, Anselmo Alves alude a uma experiência pessoal e apresenta uma constatação. 
(    ) No segundo parágrafo, faz algumas perguntas retóricas, questionando a eficácia de algumas medidas governamentais e a omissão 

de um grupo organizado. 
(    ) No terceiro parágrafo, assume um tom dialógico com o leitor, mostrando que o problema apontado por ele independe de classe 

social e questiona a aplicação da lei. 
(    ) No quarto parágrafo, estabelece um confronto que evidencia os antagonismos entre os dois ritmos que compara. 
(    ) No quinto parágrafo, explicita as principais teses que defende em seu texto: “Não é possível qualidade de vida plena com 

mediocridade cultural, intolerância, incitamento à violência sexual e ao alcoolismo” e “não é possível o novo sem os alicerces do 
velho”. 

(    ) No penúltimo parágrafo, cita iniciativas positivas e, no último, conclui com um tom emotivo e saudosista. 
 
De cima para baixo, a seqüência correta é: 
 
A) F – F – V –V – V –V 
B) F – V – F – V – V – V 
C) V – V – V – V – V – V 
D) F – F – F – F – F – F 
E) V – F – F – V –V – V 
 
 

QUESTÃO 04 
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Em que item a subjetividade do autor não está explícita? 
 
A) “...tenho (...) assistido, não sem revolta, a um processo 

cruel de desconstrução da cultura sertaneja” 
B) “O forró é um gênero musical que agrega vários ritmos...” 
C) “...o que se escuta é música de péssima qualidade...” 
D) “Cansei de ver (e ouvir) jovens que estacionam onde bem 

entendem...” 
E) “Mas, felizmente, há exemplos que podem ser seguidos.” 
 
 
 
 
Em que item não há sinonímia entre as palavras destacadas? 
 
A) “... com a CONIVÊNCIA da maioria das prefeituras e 

rádios do interior...” 
•  CUMPLICIDADE 

B)  “...letras que INCITAM à violência sexual...” 
• ESTIMULAM 

C) “... não COÍBEM, dentro de suas áreas de atuação, esses 
abusos...” 

• IMPEDEM 
D) “... matriz sexual CHULA...” 

• FALSA 
E) “... praticassem um ESTELIONATO poético...” 

• FRAUDE 
 
 
 
 
O único item em que a(s) vírgula(s) acrescentada(s) ao texto 
original implica erro é: 
 
A) “Nos últimos dez anos, tenho viajado freqüentemente pelo 

sertão de Pernambuco...” 
B) “E não pensem que, essa avalanche de mediocridade atinge 

apenas os menos favorecidos...” 
C) “Quando Luiz Gonzaga e seus grandes parceiros, 

Humberto Teixeira e Zé Dantas, criaram o forró...” 
D) “...não imaginavam que, depois de suas mortes, essas 

bandas que hoje se multiplicam pelo Brasil praticassem um 
estelionato poético...” 

E) “Da dança da garrafa de Carla Perez até os dias de hoje, 
formou-se uma geração que se acostumou com o lixo 
musical!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Em que item o estabelecimento da relação lógico-discursiva 
contraria idéias defendidas no texto? 
 
A) Embora haja um processo de desconstrução da cultura 

sertaneja, o que se escuta é música de péssima qualidade 
em todos os espaços de convivência. 

B) O governo estadual cria delegacias da mulher, todavia elas 
próprias cantam letras que incitam a violência sexual. 

C) A avalanche de mediocridade atinge não apenas os menos 
favorecidos, mas também aqueles com maior poder 
aquisitivo. 

D) Ainda que essas bandas se digam de “forró eletrônico”, a 
música que fazem nada tem a ver com o verdadeiro forró. 

E) Como usam indevidamente o nome forró para a música 
que fazem, esses conjuntos musicais praticam um 
estelionato poético. 

 
CONHECIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/ SUS 

 
 
 
 
Em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde - SUS, 
numere a segunda coluna de acordo com a primeira: 
 

Primeira Coluna Segunda Coluna 
 
1. Integralidade 
 

 
(   ) Igualdade da atenção à saúde, sem 

privilégios ou preconceitos, 
devendo disponibilizar recursos e 
serviços de forma justa, de acordo 
com as necessidades de cada um. 

 
2. Universalidade 
 

(   ) É garantido ao usuário ações de 
promoção, prevenção, tratamento 
e reabilitação, com garantia de 
acesso a todos os níveis de 
complexidade do sistema. 

 
3. Eqüidade 
 

(   ) O Sistema de Saúde deve atender 
a todos, sem distinções ou 
restrições, oferecendo toda 
atenção necessária, sem qualquer 
custo. 

 
 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) 3, 2, 1. 
B) 2, 3, 1. 
C) 2, 1, 3. 
D) 3, 1, 2. 
E) 1, 3, 2. 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08

QUESTÃO 09
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De acordo com o Ministério da Saúde, assinale a alternativa 
incorreta em relação ao Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde (PACS): 
 
A) O PACS é hoje considerado parte da Saúde da Família. 
B) No PACS, as ações dos agentes comunitários de saúde são 

acompanhadas e orientadas por um enfermeiro/supervisor.  
C) Os agentes comunitários de saúde podem ser encontrados 

ligados a uma unidade básica de saúde ainda não 
organizada na lógica da Saúde da Família 

D) Nos municípios onde há somente o PACS, este pode ser 
considerado um programa de transição para a Saúde da 
Família.  

E) Constitui-se na estratégia prioritária para o fortalecimento 
da atenção básica. 

 
 
 
 
Em relação à 8ª Conferência Nacional de Saúde, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) A representatividade obedeceu aos seguintes critérios: 

25% dos delegados eram representantes das instituições 
(públicas, estatais, educacionais, de pesquisa, etc.) e os 
outros 75% da sociedade civil.  

B) Foi o grande marco nas histórias das conferências de saúde 
no Brasil.  

C) Suas propostas foram contempladas tanto no texto da 
Constituição Federal de 1988, como nas leis nº 8.080/90 e 
nº 8.142/90.  

D) Os delegados, impulsionados pelo movimento da Reforma 
Sanitária, propuseram a criação de uma ação institucional 
correspondente ao conceito ampliado de saúde, que 
envolve promoção, proteção e recuperação. 

E) Sua organização concretizou a proposta do debate 
democrático, possibilitando que os representantes da 
sociedade civil organizada sentassem à mesma mesa de 
discussão com técnicos, profissionais de saúde, intelectuais 
e políticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
 
A) De acordo com a Constituição Federal de 1988, a 

assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
B) A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde. 

C) O Pacto pela Vida é o compromisso entre os três gestores 
(federal, estadual e municipal) do Sistema Único de Saúde 
em torno das prioridades que apresentam impacto sobre a 
situação de saúde da população brasileira. 

D) De acordo com a Lei nº 8.080/90, os recursos financeiros 
do Sistema Único de Saúde são depositados em conta 
especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados 
sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde. 

E) De acordo com a lei nº 8.142/90, o Sistema Único de 
Saúde conta, em cada esfera de governo, sem prejuízo das 
funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias 
colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de 
Saúde. 

 
 
 
 
Em relação ao Piso da Atenção Básica – PAB, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) O Ministério da Saúde suspenderá automaticamente o 

repasse dos recursos do PAB aos municípios caso não haja 
alimentação do Sistema de Informações da Atenção Básica 
por dois meses consecutivos ou três meses alternados no 
período de um ano. 

B) São estabelecidas duas modalidades de financiamento para 
as Equipes de Saúde da Família e duas pra as Equipes de 
Saúde Bucal. 

C) É composto por uma parte fixa e uma parte variável que 
são destinadas a todos os municípios brasileiros. 

D) O número máximo de Equipes de Saúde da Família pelas 
quais os municípios podem fazer jus ao recebimento de 
recursos financeiros específicos será calculado pela 
fórmula: população / 2400. 

E) Constitui-se em um montante de recursos financeiros 
federais destinados à viabilização de ações de Atenção 
Básica de Saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13
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Em relação aos Conselhos Municipais de Saúde, é incorreto 
afirmar: 
 
A) A população pode acompanhar as reuniões do Conselho, 

porém sem direito a voz e voto. 
B) É um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, 

consultivo, normativo e fiscalizador das ações e serviços 
de saúde no âmbito do SUS, no município; 

C) Atua na formulação e proposição de estratégias e no 
controle da execução das políticas de saúde, inclusive em 
seus aspectos econômicos e financeiros. 

D) Os usuários são escolhidos por membros de sua classe, 
com direito a voz e voto. 

E) A participação é voluntária e não-remunerada. 
 
 
 
 
“Um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de 
bens e prestação de serviços de interesse da saúde” define a: 
 
A) Vigilância ambiental. 
B) Promoção à saúde. 
C) Vigilância epidemiológica. 
D) Vigilância sanitária. 
E) Vigilância em saúde do trabalhador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 

Quais das vacinas abaixo não pode ser aplicada para 
imunização durante gravidez? 

 

A) Raiva. 
B) Sarampo 
C) Influenza. 
D) Hepatite B. 
E) Difteria 
 

 
 
 
Na pré-eclampsia ocorrem as seguintes alterações, exceto: 
 
A) endoteliose glomerular. 
B) aumento importante da resistência vascular periférica. 
C) estado de hipercoagulação induzida pela trombocitose. 
D) placentação anormal com ausência da segunda onda 

migratória do trofoblasto. 
E) anemia hemolítica microangiopática. 
 

 
 
 
É contra-indicação da indução do parto: 
 
A) Morte fetal. 
B) Cardiopatia. 
C) Pré-eclampsia. 
D) Hipertensão crônica. 
E) Placenta prévia. 
 
 
 
 
São complicações de Diabetes Gestacional as seguintes 
condições, exceto: 
 
A) Macrossomia. 
B) Hipoglicemia neonatal. 
C) Hipocalcemia neonatal. 
D) Hiperbilirrubinemia neonatal. 
E) Hipoinsulinemia fetal. 
 
 
 
 
Assinale a alternativa correta em relação ao puerpério. 
 
A) Puerpério imediato é o período compreendido entre o parto 

até 12 horas após. 
B) Normalmente os primeiros lóquios são denominados 

lóquios rubros. 
C) Imagens ultra-sonográficas de gás na cavidade endometrial 

indica endometrite. 
D) O retorno da ovulação ocorre em torno de 27 dias, 

acompanhado ou não do retorno da menstruação e 
independe da amamentação. 

E) A capacidade da bexiga, em geral, está reduzida neste 
período. 

 

 
 
 
HELLP síndrome significa: 
 
A) Hemólise associado à elevação de plaquetas e diminuição 

das enzimas hepáticas. 
B) Hemólise associado à elevação das enzimas hepáticas e 

baixa de plaquetas. 
C) Elevação das plaquetas, das enzimas hepáticas e 

hipercoagulação. 
D) Hipercoagulação associada à elevação de plaquetas e 

enzimas hepáticas. 
E) Hipertensão associado à diminuição das enzimas hepáticas 

e de plaquetas. 
 
 
 
 
Em relação à Doença Hemolítica Perinatal (DHPN) é incorreto 
afirmar:  
 
A) Redução da síntese protéica hepática e mudanças intra-

hepáticas causadas pela hipertensão portal são fatores que 
levam a hidropsia fetal. 

B) A transfusão feto materna suficiente para causar a 
aloimunização ocorre mais comumente entre 28 e 32 
semanas de gestação. 

C) A quantidade necessária de transfusão feto materna para 
causar aloimunização varia com a capacidade imunogênica 
das hemáceas e a resposta imune da mãe. 

D) A incompatibilidade ABO entre mãe e feto tem efeito 
protetor contra a sensibilização Rh. 

E) A administração de imunoglobulina Rh na 28ª semana de 
gestação é recomendada para diminuir os casos de 
sensibilização anteparto para antígeno RhD. 

 
 
 
 
Em relação à ocorrência de sangramento vaginal do terceiro 
trimestre da gravidez podemos dizer que todas as afirmativas 
abaixo são verdadeiras, exceto: 
 
A) A forma mais acurada de confirmar o diagnóstico de 

placenta prévia é pelo exame de ultra-sonografia. 
B) Pode haver descolamento prematuro da placenta sem 

sangramento vaginal 
C) Trauma abdominal é a principal causa de descolamento 

prematuro da placenta 
D) Útero de Couvelaire é uma complicação do descolamento 

prematuro da placenta. 
E) Descolamento da placenta é uma indicação materna e fetal 

de cesariana. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22

QUESTÃO 23



 
Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife 
Concurso Público 2008 
Tipo 1                                                                                                                                      Cargo: Médico Ginecologia / Obstetrícia / Nível Superior 

Página 7/10  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 
 
São indicações fetais de cesariana: 
 
A) Gestante HIV positiva. 
B) Apresentação pélvica. 
C) Prolapso do cordão umbilical. 
D) Deformidades pélvicas congênitas. 
E) Apresentação defletida de fronte. 
 
 
 
 
Os sinais clínicos abaixo indicam que houve rotura uterina, 
exceto: 
 
A) Parada das contrações uterinas. 
B) Desaparecimento dos batimentos cardiofetais. 
C) Fuga da apresentação fetal. 
D) Sangramento vaginal. 
E) Hipertonia uterina. 
 
 
 
 
Em relação à indução do trabalho de parto pode-se afirmar: 
 
A) A avaliação da condição cervical no momento da indução é 

dispensável. 
B) Quanto maior o índice do score de Bishop menor a chance 

de um parto vaginal. 
C) A utilização de prostaglandina não é recomendada para 

promover o apagamento cervical. 
D) A complicação mais importante relacionada ao uso de 

prostaglandina é a hiperestimulação uterina. 
E) A prostaglandina E deve ser usada com cautela em 

pacientes com asma brônquica. 
 
 
 
 
São complicações ou efeitos colaterais do uso dos 
betamimétricos como tocolítico sobre o feto ou neonato todas 
as abaixo, exceto: 
 
A) Taquicardia. 
B) Hiperglicemia. 
C) Hipoglicemia. 
D) Hemorragia intraventricular. 
E) Enterocolite necrotizante. 
 

 
 
 
São complicações maternas da indução do parto todas as 
abaixo, exceto: 
 
A) Desproporção céfalo-pélvica. 
B) Inércia uterina. 
C) Parto prolongado. 
D) Rotura uterina. 
E) Hemorragia pós-parto. 
 

 
 
 

Em relação à gemelaridade podemos afirmar que: 
 

A) gêmeos monozigóticos é resultado da fertilização de um 
único óvulo por dois espermatozóides. 

B) gêmeos dizigóticos raramente são recorrentes. 
C) gemelaridade pode ser causa de hemoglobina baixa. 
D) a situação mais comum é: um feto na apresentação cefálica 

e o outro na apresentação pélvica. 
E) a presença de oligodrâmnio é frequentemente observada. 
 

 
 
 

Em relação ao aborto previsto por lei podemos afirmar que: 
 

A) não se pune o aborto apenas quando a gravidez ocorreu por 
estupro. 

B) é recomendável o abortamento de anencéfalos por ser uma 
malformação incompatível com a vida. 

C) qualquer hospital da rede pública pode atender os abortos 
previstos por lei. 

D)  mesmo dentro dos hospitais de referência para 
atendimento dos abortos previsto em lei, é necessário a 
autorização judicial. 

E) o uso do misoprostol é restrito aos hospitais credenciados 
para o atendimento ao aborto previsto por lei. 

 

 
 
 

Assinale a alternativa incorreta em relação ao parto: 
 

A) Um acompanhante na sala de parto dá mais tranqüilidade à 
parturiente e inibe abusos por parte da equipe de saúde. 

B) O jejum durante o trabalho de parto não é necessário. 
C) Colocar o bebê no peito da mãe na primeira hora após o 

parto estimula o aleitamento materno e fortalece o vinculo 
mãe-bebê. 

D) Lavagem intestinal, manter a mulher deitada no leito e 
realização da tricotomia são condutas não recomendadas 
atualmente. 

E) Uso rotineiro da episiotomia e o parto em decúbito dorsal 
favorecem o parto normal. 

 

 
 
 

Em relação à anatomia da pelve feminina, assinale a alternativa 
incorreta. 
 

A) A bacia óssea feminina classificada como ginecóide é a 
mais prevalente e apresenta o diâmetro transverso 
levemente maior que o ântero-posterior. 

B) O diafragma pélvico é composto pelo músculo coccígeo e 
pelo elevador do ânus. 

C) Ao limites do estreito superior são anteriormente e 
posteriormente, a sínfise púbica e o promontório. 

D) O parênquima ovariano é constituído por duas zonas, 
sendo que a zona medular contem grande número de 
folículos em todos os estágios do desenvolvimento. 

E) A inervação somática da pelve feminina é realizada pelo 
plexo lombossacro. 

QUESTÃO 24 
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Sobre os exames utilizados para diagnosticar uma gravidez 
ectópica, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Ultra-sonografia é útil na avaliação quando associada com 

títulos de Beta-hCG. 
B) Laparoscopia pode ser utilizada como diagnóstico e 

tratamento. 
C) Dilatação e curetagem podem excluir uma gravidez intra-

uterina. 
D) Culdocentese positiva é indicativo de gravidez ectópica. 
E) Títulos decrescentes de beta –hCG indicam baixo risco de 

rotura. 
 
 
 
 
São fatores maternos relacionados ao abortamento espontâneo 
todos os abaixo, exceto: 
 
A) Miomas submucoso 
B) Endometrite. 
C) Lupus Eritematoso Sistêmico. 
D) Insuficiência istmo cevical. 
E) Diabetes gestacional. 
 
 
 
 
Em relação à violência contra a mulher, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) A violência sexual é de notificação compulsória. 
B) É obrigatório o encaminhamento à Delegacia da Mulher 

para lavrar o boletim de ocorrência policial. 
C) Em caso de traumatismo físico é necessário avaliar a 

profilaxia antitetânica. 
D) Presunção de violência refere-se à violência sexual a 

vitima menor de 14 anos ou mulher alienada ou doente 
mental. 

E) Quando a agressão sexual ocorrer no trajeto ou no 
ambiente de trabalho à mulher deve ser assegurada dos 
direitos trabalhistas. 

 
 
 
 
Sobre o câncer de vulva, é correto afirmar: 
 
A) Raramente a mulher refere prurido vulvar . 
B) O carcinoma de células basais é o tipo histológico mais 

freqüente. 
C) A presença ou ausência de linfonodos regionais 

metastáticos representa o fator prognóstico mais 
importante. 

D) O carcinoma verrucoso é uma variante do carcinoma de 
células escamosas com tendência a metástases à distância. 

E) Ocorre principalmente em mulheres na perimenopausa. 
 

 
 
 
Em relação aos tumores do ovário, é correto afirmar. 
 
A) O cistoadenocarcinoma seroso é o tipo mais comum dos 

tumores malignos do ovário 
B) A Tomografia Computadorizada é considerada o padrão-

ouro na análise dos tumores anexiais. 
C) Os tumores malignos do ovário apresentam índice de 

resistência elevado ao exame de dopplervelocimetria. 
D) Uso de anticoncepcional oral por 5 a 10 anos consecutivos 

aumenta o risco de carcinoma de ovário. 
E) Multiparidade é fator de risco para câncer de ovário. 
 
 
 
 
Sobre leiomiomas uterinos, todas as afirmativas estão corretas, 
exceto: 
 
A) A maioria é assintomática. 
B) A degeneração sarcomatosa é rara. 
C) Crescem sob ação dos análogos de GnRH. 
D) Apresentam maior concentração de receptores de 

estrogênio do que o miométrio normal. 
E) A embolização do mioma está indicada em mulheres 

sintomáticas com miomas volumosos e múltiplos e não 
pediculados.  

 
 
 
 
É correto afirmar que: 
 
A) o anticoncepcional hormonal combinado estimula a 

secreção de gonadotrofinas. 
B) usuárias de DIU têm mais gravidez ectópica do que 

aquelas que não fazem contracepção. 
C) a incidência de parto pré-termo não aumenta em caso de 

gravidez com o DIU quando este é deixado no útero 
durante a gravidez. 

D) o DIU de levonorgestrel pode ser utilizado para tratamento 
de hemorragia uterina disfuncioanal 

E) o diafragma deve ser colocado duas horas antes e retirado 
logo após a relação sexual. 

 
 
 
 
São fatores de risco para desenvolver Doença Inflamatória 
Pélvica (DIP), todos os abaixo, exceto: 
 
A) DIP anterior. 
B) Parceiro portador de uretrite 
C) Múltiplos parceiros 
D) Uso de anticoncepcional injetável. 
E) Infecção por Chlamydia tracomatis  
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Em relação ao tratamento do sangramento anovulatório, pode-
se afirmar que:  
 
A) progesterona é utilizada para controlar surtos de 

menorragia. 
B) anticoncepcional hormonal oral combinado é utilizado em 

mulheres jovens. 
C) terapia estrogênica em altas doses pode ser necessário. 
D) Acido tranexâmico é utilizado por ser inibidor de 

prostaglandina. 
E) Danazol é mais efetivo que os antiinflamatórios não 

hormonais. 
 
 
 
 
Em relação à incontinência urinária, quais dos seguintes 
sintomas não está relacionado à hiperatividade do detrusor? 
 
A) Urgência urinária. 
B) Incontinência aos esforços. 
C) Nicturia. 
D) Freqüência diurna. 
E) Perda durante a relação sexual. 
 
 
 
 
Qual das alterações colposcópicas indica uma colposcopia 
insatisfatória? 
 
A) Junção escamo colunar não visível 
B) Vasos atípicos 
C) Mosaico fino 
D) Área parcialmente iodo positiva 
E) Área iodo negativa 
 
 
 
 
Em relação ao epitélio do colo do útero, é incorreto afirmar: 
 
A) A ectocervice e a vagina são revestidas de epitélio 

estratificado pavimentoso que possui 4 camadas. 
B) Os orifícios glandulares e os cistos de Naboth marcam a 

borda externa da zona de transformação (ZT) original. 
C) A metaplasia escamosa é um processo fisiológico que 

ocorre constantemente na cérvice sob a influência de 
estímulo externo, químico ou bacteriano. 

D) O epitélio metaplásico inicia-se na JEC (junção escamo-
colunar) a partir da célula de reserva subcolunar. 

E) O epitélio escamoso metaplásico imaturo contem grande 
quantidade de glicogênio que tem a propriedade de captar 
o iodo existente na solução de Lugol. 

 
 
 
 

 
 
 
Em relação à sífilis, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Roseólas da região palmar e plantar são patognomônicas 

da sífilis secundária. 
B)  Cancro duro é uma úlcera geralmente única e indolor de 

fundo limpo e bordas proeminentes. 
C) O tratamento da sífilis latente precoce é feito com 

penicilina benzatina, 2,4 milhões de UI, por via 
intramuscular em dose única. 

D) Podem-se obter espiroquetas por meio de material de 
punção de linfonodos acometidos. 

E) O VDRL é um exame de reação de detecção de antígenos 
cardiolipínicos com alta especificidade. 

 

 
 
 
Em relação ao câncer de colo uterino podemos afirmar: 
 

A) A prevenção primária é feita através da realização do 
exame preventivo do câncer do colo do útero. 

B) O exame preventivo de câncer do colo do útero deve ser 
feito anualmente durante todo período de idade fértil da 
mulher mesmo que sempre seja normal. 

C) O HPV-16 é o tipo mais prevalente em todo o mundo tanto 
em epitélios normais quanto nas neoplasias. 

D) A infecção por um HPV de alto risco geralmente ocasiona 
condiloma acuminado antes de progride para carcinoma 
cervical. 

E) Pode-se afirmar que o carcinoma in situ encontra-se no 
estadiamento IA. 

 

 
 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
 
A) O diagnóstico das distopias é feito através do exame físico. 
B) O prolapso uterino é mais incidente em mulheres 

multíparas e idosas, mas pode ocorrer em nulíparas. 
C) O prolapso de cúpula vaginal tem relação direta com 

histerectomia prévia. 
D) Colpocleise é indicada em pacientes sem desejo 

reprodutivo e com incontinência urinária associada. 
E) A técnica cirúrgica de Kelly-Kennedy é utilizada para 

correção de cistocele associada à incontinência urinária de 
esforço. 

 

 
 
 
No climatério a mulher passa por diversas modificações físicas 
e psíquicas. Qual a alteração mais frequentemente relacionada 
à diminuição dos estrogênios circulantes? 
 
A) Sangramento disfuncional. 
B) Fogachos. 
C) Sintomas neuro-psicológicos. 
D) Atrofia gênito-urinária. 
E) Osteoporose. 
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Em relação à dismenorréia é incorreto afirmar: 
 
A) A redução aguda da concentração de progesterona no final 

do ciclo promove aumento das prostaglandinas presentes 
no endométrio menstrual. 

B) A intensidade da dor depende da concentração tecidual de 
prostaglandina. 

C) DIU com levonogestrel diminui a síntese e a liberação de 
prostaglandinas endometriais com subseqüente abolição da 
dor. 

D) O tratamento da dismenorréia essencial deverá ser 
individualizado conforme o fator causal. 

E) Os antiinflamatórios não esteróides são efetivos no 
tratamento. 

 
 
 
 
O ginecologista que atende uma adolescente de 16 anos e que 
solicita orientação contraceptiva deve: 
 
A) Prescrever o método contraceptivo respeitando as 

indicações e contra-indicações. 
B) Não prescrever o método e solicitar uma autorização verbal 

dos pais ou responsáveis. 
C) Prescrever o método e comunicar à mãe ou a alguém da 

família de modo a dividir a responsabilidade. 
D) Prescrever o método e comunicar ao Conselho Regional de 

Medicina ou ao Conselho tutelar de sua cidade de modo a 
se resguardar de futuros processos judiciais. 

E) Não prescrever o método e solicitar que a adolescente 
retorne com a mãe em uma consulta posterior. 
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