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ESTADO DE SÃO PAULO 

 

                         PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 
 

Nome: ________________________________________________ RG: _____________________ 

 

Data: _____/_____/_______ Assinatura: ____________________________________________ 

 
PROVA DE MÉDICO DE SOBREAVISO EM CIRURGIAS GINECOLÓGICO/OBSTETRÍCIA 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
 
 

Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
• 1 Caderno com o enunciado das 40 questões de múltipla escolha, sem repetição; 
• 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões da prova; 
• 1 CARTÃO RASCUNHO destinados às respostas das questões da prova para o candidato; 

 
Verifique se este material está em ordem e coloque o seu nome neste caderno e as-

sine-os. Caso contrário notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 
Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-

RESPOSTA, a caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul, devendo, também, assi-
nalar no espaço próprio, o gabarito correspondente à sua prova. 

No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas cer-
tas deve ser feita com o preenchimento completo do retângulo com caneta esferográfica 
de tinta na cor preta ou azul. 

Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, pois ele não será substituído. 
Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com 
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. 
Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma alternativa anula 
a questão. MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA. 

SERÁ ELIMINADO do Processo o candidato que: Utilizar durante a realização das 
provas de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, head-
phones, telefones celulares ou fontes de qualquer espécie; 

Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO 
LEVADOS EM CONTA. 

Quando terminar, entregar ao fiscal OS CARTÕES-RESPOSTA. O candidato so-
mente poderá retirar-se da sala após haver transcorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do 
início da prova, levando consigo, somente, o CARTÃO RASCUNHO. 

O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas. 
Não se esqueça de assinar o Cartão Resposta. 
Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a folha de resposta e o cader-

no de questões, estando os 3(três) últimos candidatos liberados apenas quando da con-
clusão da prova por todos.  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
1) Assinale a alternativa em que a grafia es-
tá incorreta: 
 
a) Holerite. 
b) Experiente. 
c) Mormaço. 
d) Karma. 
e) Yakissoba. 
 
2) Assinale a alternativa em que a acentua-
ção está incorreta: 
 
a) Pontapés. 
b) Sêmen. 
c) Oásis. 
d) Idéia. 
e) Náilon. 
 
3) Assinale a alternativa em que o uso da 
crase está incorreto: 
 
a) Hoje iremos à festa de casamento. 
b) Ele está vestido à moda antiga. 
c) Hoje vamos assistir à uma pela teatral. 
d) Agora tudo ficou às claras. 
e) Tivemos todos que sair às pressas. 
 
4) Assinale a alternativa em que a oração 
apresenta sujeito indeterminado: 
 
a) O fiscal está me observando. 
b) Estou preocupado com essa situação. 
c) Querem que eu mude de lugar. 
d) Faz vinte minutos que começou a prova. 
e) O fiscal chamou a coordenação. 
 
5) Leia a oração abaixo: 
 
“Os funcionários não sabiam que era dia de 
despedimentos” 
 
O trecho destacado representa qual tipo de 
complemento verbal? 
 
a) Objeto direto. 

b) Objeto indireto. 
c) Predicativo do sujeito. 
d) Não pode-se dizer que o trecho destaca 
tenha seja um complemento verbal. 
e) A oração apresenta ver intransitivo, por-
tanto, não há complemento verbal. 
 
6) Analise as palavras a seguir: 

 
I - Anti-semita.  
II - Pró-labore.  
III - Auto-estrada.  
IV - Extra-escolar.  

  
Assinale a alternativa que apresenta os itens 
cujas as palavras estão corretas em relação 
ao uso do hífen. 

 
a) Apenas o II. 
b) Apenas o I, II e III.  
c) Apenas o I, III e IV.  
d) Apenas o III e IV. 
e) Apenas o III. 

7) Identifique a figura de linguagem usada 
no texto: 

“As pedras andam cansadamente.” 
 

a) Ironia.  
b) Hipérbole.  
c) Prosopopeia.  
d) Eufemismo. 
e) Metáfora. 

8) Analise as afirmações a seguir sobre o 
processo de formação de palavras: 

I - A palavra “combate” é formada por deri-
vação prefixal.  
II - A palavra “entristecer” é formada por 
justaposição  
III - A palavra “castigo” é formada por aglu-
tinação  
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IV - A palavra “alegremente” é formada pode 
derivação sufixal  

Assinale alternativa que apresenta as afir-
mativas corretas: 

a) Todas estão corretas.  
b) Apenas a II e III estão corretas.  
c) Apenas a I e IV estão corretas.  
d) Apenas a IV está correta.  
e) Apenas II está correta.  

9) Assinale a alternativa em que há erro de 
pontuação.  

a) Francisco amava Ana.  
b) Francisco amava, Ana.  
c) Ele respondeu: não, muito obrigado! 
d) Maria, volta aqui!  
e) Café com, leite.  

10) Analise as frases a seguir: 

I - Os domadores conseguiram enjaular 
a fera.  
II - Ela ficou uma fera quando soube da 
traição.  
III - Aquela aluna é fera em história e geo-
grafia. 

Assinale a alternativa correta sobre as fra-
ses acima: 

a) As frases I, II e III tem sentido conotati-
vo.  

b) As frases II e III tem sentido denotativo.  
c) As frases I e II tem sentido conotativo.  
d) Apenas a frase I tem sentido conotativo.  
e) Apenas a frase II tem sentido denotativo.  

CONHECIMENTOS GERAIS 
11) O Brasil tem passado por um momento 
de forte combate a corrupção aonde diversos 
empresários, políticos e servidores do alto 

escalão de estatais têm sido condenados por 
desvio de dinheiro público, recebimento de 
propina, caixa dois, dentro outros crimes. 
Porém, vários deles tem contribuído com a 
justiça por meio de: 
a) Acordo de leniência. 
b) Réu confesso. 
c) Delação premiada. 
d) Delação confessa. 
e) Acordo de paz. 
 
12) Desde 2014 o Brasil vem passando por 
uma das maiores crises hídricas já vividas. 
A escassez do recurso juntamente com a má 
gestão e a irracionalidade do consumo tem 
feito os reservatórios apresentarem níveis 
baixos em épocas do ano que historicamente 
apresentavam níveis elevados. O estado de 
São Paulo, em especial, é um dos mais pre-
judicados com essa situação. Assinale a al-
ternativa que melhor explica esse fato. 
 
a) Baixo nível de precipitação atrelado com 
alta densidade demográfica faz com que a 
velocidade de consumo de água dos reserva-
tórios seja maior que a velocidade de abas-
tecimento. 
b) Não chove no estado desde 2014. 
c) Os rios são poluídos e com isso a água se 
torna imprópria para consumo. 
d) Os demais estados captam água de aquí-
feros e mananciais subterrâneos, por isso, 
não sofrem tanto com a falta de chuva. 
e) A bacia hidrográfica do Rio Paraná, res-
ponsável por abastecer o estado de São Pau-
lo, canaliza a maior parte da água para o 
Paraguai e Argentina, prejudicando o abas-
tecimento de São Paulo. 
 
13) No último mês o Brasil ficou em evidên-
cia no noticiário mundial devido a Operação 
___________ que apura o envolvimento de 
fiscais do Ministério da Agricultura Pecuária 
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e Abastecimento (Mapa) em um esquema de 
liberação de licenças e fiscalização irregular 
de frigoríficos. A investigação da PF indica 
que eram usados produtos químicos para 
maquiar carne vencida, e água era injetada 
nos produtos para aumentar o peso. As car-
nes irregulares eram vendidas no Brasil e no 
exterior. Há também casos de papelão em 
lotes de frango e carne de cabeça de porco 
em linguiças. Assinale a alternativa que 
completa a lacuna corretamente: 
 
a) Boi gordo. 
b) Boi de piranha. 
c) Carne louca. 
d) Boi bumba. 
e) Carne fraca. 
 
14) Assinale a alternativa que não represen-
ta uma obra do escritor Machado de Assis. 
 
a) Dom Casmurro. 
b) Helena. 
c) Esaú e Jacó. 
d) A mão e a luva. 
e) Memórias de um Sargento de Milícias.  
 
15) Assinale a alternativa que não represen-
ta uma obra da artistas plásticas Tarsila do 
Amaral. 
 
a) Abaporu. 
b) O lavrador de café. 
c) O Pescador. 
d) Operários. 
e) Carnaval e Madureira. 
 
16) O município de Itirapina faz parte do 
estado de São Paulo que pertence a região 
Sudeste do Brasil. Quais são as capitais es-
taduais dos estados da região sudeste do 
Brasil. 
 

a) São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e 
Uberlândia. 
b) São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizon-
te. 
c) São Paulo, Belo Horizonte e Goiânia. 
d) São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte 
e Vitória. 
e) São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. 
 
17) O município de Itirapina surgiu em 1839 
de uma antiga povoação em terras de Rio 
Claro denominada: 
 
a) Nossa Senhora da Conceição da Serra do 
Itaqueri. 
b) Nossa Senhora da Conceição da Serra de 
Itirapina. 
c) Nossa Senhora Aparecida da Serra do Ita-
queri. 
d) Itaqueri da Serra. 
e) Itirapina da Serra. 
 
18) Quais são os principais elementos ilus-
trados no brasão do município de Itirapina? 
 
a) Escudo, café e cana-de-açúcar. 
b) Escudo, café e milho. 
c) Escudo, trigo e milho. 
d) Espada, café e milho. 
e) Escapa, trigo e cana-de-açúcar. 
 
19) Quais são os municípios limítrofes de 
Itirapina? 
 
a) Corumbataí, Rio Claro, Ribeirão Bonito, 
Charqueada, São Pedro, Brotas e São Car-
los. 
b) Corumbataí, Rio Claro, Ipeúna, Charque-
ada, São Pedro, Brotas, São Carlos e 
Analândia. 
c) Corumbataí, Rio Claro Charqueada, Ri-
beirão Bonito, Brotas, São Carlos e Analân-
dia. 
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d) Corumbataí, Rio Claro, Ipeúna, Charque-
ada, São Pedro, Brotas e Ribeirão Bonito. 
e) Ribeirão Bonito, Rio Claro, Ipeúna, Char-
queada, São Pedro São Carlos e Analândia. 
 
20) Qual é o gentílico de Itirapina? 
a) Itirapiano. 
b) Itirapano. 
c) Itirapinense. 
d) Itirapinanssense. 
e) Itirapanossense. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
21) A vacina Haemophilus Influenzae B é 
indicada para: 
 
a) Proteção contra o Haemophilus influenzae 
B em menores de 5 anos de idade. Acima 
dessa idade, empacientes especiais, princi-
palmente esplenectomizados. 
b) Proteção contra o Haemophilus influenzae 
B em menores de 10 anos de idade. Acima 
dessa idade, empacientes especiais, princi-
palmente esplenectomizados. 
c) Proteção contra o Haemophilus influenzae 
B em menores de 4 anos de idade. Acima 
dessa idade, empacientes especiais, princi-
palmente esplenectomizados. 
d) Proteção contra o Haemophilus influenzae 
B em menores de 11 anos de idade. Acima 
dessa idade, em pacientes especiais, princi-
palmente esplenectomizados. 
e) Proteção contra o Haemophilus influenzae 
B em menores de 17 anos de idade. Acima 
dessa idade, empacientes especiais, princi-
palmente esplenectomizados. 
 
22) Em relação ao calendário básico de va-
cinação do programa nacional de imuniza-
ções do ministério da saúde (PNI/MS), assi-
nale a alternativa que apresenta a(s) vacina 
(s) que devem ser administrada (s) com a 
idade de 6 meses de vida: 
 

a) Vacina tríplica viral (SCR), 1ª dose. 
b) Vacina da febre amarela (atenuada), dose 
inicial. 
c) Vacina meningocócica C (conjugada) e 
Vacina pneumocócica 10 C (conjugada), 2ª 
dose. 
d) Vacina pentavalente (DTP/Hib/HB) e Va-
cina inativada da Poliomielite, 3ª dose. 
e) Vacina tetra viral (SCR+V), reforço/dose 
única. 
 
23) De acordo com o Código de Ética Médica 
do Conselho Federal de Medicina, é direito 
do médico: 
 
a) Decidir, em qualquer circunstância, le-
vando em consideração sua experiência e 
capacidade profissional, o tempo a ser dedi-
cado ao paciente, evitando que o acúmulo 
de encargos ou de consultas venha a preju-
dicá-lo. 
b) Estabelecer seus honorários de forma 
justa e digna. 
c) Indicar o procedimento adequado ao paci-
ente, observadas as práticas cientificamente 
reconhecidas e respeitada a legislação vigen-
te. 
d) Requerer desagravo público ao Conselho 
Regional de Medicina quando atingido no 
exercício de sua profissão. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
24) De acordo com o Código de Ética Médica 
do Conselho Federal de Medicina, é vedado 
ao médico, exceto: 
 
a) Deixar de obter consentimento do pacien-
te ou de seu representante legal após escla-
recê-lo sobre o procedimento a ser realizado, 
incluindo casos com risco iminente de mor-
te. 
b) Tratar o ser humano sem civilidade ou 
consideração, desrespeitar sua dignidade ou 
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discriminá-lo de qualquer forma ou sob 
qualquer pretexto. 
c) Usar da profissão para corromper costu-
mes, cometer ou favorecer crime. 
d) Desrespeitar o interesse e a integridade 
do paciente em qualquer instituição na qual 
esteja recolhido, independentemente da 
própria vontade. 
e) Desrespeitar a integridade física e mental 
do paciente ou utilizar-se de meio que possa 
alterar sua personalidade ou sua consciên-
cia em investigação policial ou de qualquer 
outra natureza.                         
25) De acordo com a classificação de Levine 
de intensidade dos sopros cardíacos, uma 
intensidade de 3+ significa: 
 
a) Sopro audível apenas com manobras es-
pecíficas. 
b) Sopro audível e que se acompanha de um 
frêmito (“tremor”) à palpação 
c) Sopro que necessita apenas da borda da 
membrana do estetoscópio para ser ouvido. 
d) Sopro audível e que irradia para as caró-
tidas (sopros aórticos) e para a axila (sopros 
mitrais). 
e) Sopro audível sem a necessidade do este-
toscópio. 
 
26) O surfactante é uma substância com-
posta basicamente de fosfolipídeos, com 
função de diminuir a tensão superficial en-
tre as moléculas de água que recobrem o 
alvéolo internamente, impedindo seu cola-
bamento. As células responsáveis por pro-
duzir o surfactante são: 
 
a) Pneumócitos tipo II. 
b) Pneumócitos tipo I. 
c) Macrófagos. 
d) Fagócitos. 
e) Nenhuma das alternativas 
 

27) Caracteriza-se por contração espástica 
da musculatura lisa dos bronquíolos, o que 
provoca extrema dificuldade para respirar. A 
causa usual é a hipersensibilidade dos 
bronquíolos a substâncias estranhas no ar, 
tal como o pólen das plantas ou irritantes 
presentes na fumaça e neblina. A pessoa 
tipicamente alérgica tem uma tendência a 
formar grandes quantidades de anticorpos 
IgE, e estes causam reações alérgicas quan-
do reagem com seus antígenos complemen-
tares. A alternativa que apresenta a doença 
a qual o texto se refere é: 
 
a) Atelectasia. 
b) Bronquite. 
c) Asma. 
d) Rinite. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
28) São tributárias da veia safena magna, 
exceto: 
 
a) Veias safenas acessórias medial e lateral. 
b) Veias pudendas externas. 
c) Veia circunflexa superficial do íleo. 
d) Veia cava inferior. 
e) Veia epigástrica superficial. 
 
29) O centro vasomotor envia fibras paras-
simpáticas ao coração através do nervo 
________ saindo pelo sulco lateral posterior 
do bulbo e fibras simpáticas ao restante dos 
vasos sanguíneos partindo da porção simpá-
tica da medula espinhal no funículo lateral 
da medula que se continuam no tronco sim-
pático, pertencente ao sistema nervoso peri-
férico. A alternativa que preenche correta-
mente a lacuna é: 
 
a) Glossofaringeo. 
b) Hipoglosso. 
c) Trigêmeo. 
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d) Acessório. 
e) Vago. 
 
30) Infecção intestinal causada por nemató-
deos, que nos caos de infecções leves, pode 
apresentar-se assintomática. Apresentações 
clínicas importantes, como um quadro gas-
trointestinal agudo caracterizado por náu-
seas, vômitos, diarreia, dor abdominal e fla-
tulência, também podem ocorrer. Em crian-
ças com parasitismo intenso, pode ocorrer 
hipoproteinemia e atraso no desenvolvimen-
to físico e mental. Com frequência, depen-
dendo da intensidade da infecção, acarreta 
anemia ferropriva. Sinonímia : Amarelão, 
opilação, doença do Jeca Tatu. Assinale a 
alternativa que apresenta a doença a que o 
texto se refere: 
 
a) Ascaridíase. 
b) Amebíase. 
c) Botulismo. 
d) Ancilostomíase. 
e) Cisticercose. 
 
31) De acordo com a lei 8142/90, os recur-
sos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão 
alocados como:  
 
a) Despesas de custeio e de capital do Minis-
tério da Saúde, seus órgãos e entidades, da 
administração direta e indireta. 
b) Investimentos previstos em lei orçamen-
tária, de iniciativa do Poder Legislativo e 
aprovados pelo Congresso Nacional. 
c) Investimentos previstos no Plano Qüin-
qüenal do Ministério da Saúde. 
d) Cobertura das ações e serviços de saúde 
a serem implementados pelos Municípios, 
Estados e Distrito Federal. 
e) Todas as alternativas são verdadeiras. 
 

32) Sobre a Norma Operacional da Assistên-
cia à saúde/ SUS (NOAS –SUS 01/2001), 
assinale a alternativa incorreta. 
 
a) Instituir o Plano Diretor de Regionalização 
como instrumento de ordenamento do pro-
cesso de regionalização da assistência em 
cada estado e no Distrito Federal. 
b) Instituir a Gestão Plena da Atenção Bási-
ca Ampliada –GPABA. 
c) A Atenção de Média Complexidade – MC – 
compreende um conjunto de ações e servi-
ços ambulatoriais e hospitalares, cuja práti-
ca clínica demande a disponibilidade de pro-
fissionais especializados ou não e a utiliza-
ção de recursos tecnológicos de apoio diag-
nóstico e terapêutico, que não justifique a 
sua oferta em todos os municípios do país. 
d) Definir um conjunto mínimo de procedi-
mentos de média complexidade como pri-
meiro nível de referência intermunicipal, 
com acesso garantido a toda a população no 
âmbito microrregional, ofertados em um  ou 
mais módulos assistenciais. 
e) A garantia de acesso aos procedimentos 
de alta complexidade é de responsabilidade 
solidária entre o Ministério da Saúde e as 
Secretarias de Estado da Saúde e do Distrito 
Federal. 
 
33) Estão incluídas no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde (SUS), exceto: 
 
a) Vigilância sanitária. 
b) A formulação da política de medicamen-
tos, equipamentos, imunobiológicos e outros 
insumos de interesse para a saúde, porém 
não ha participação na sua produção. 
c) Vigilância nutricional e a orientação ali-
mentar. 
d) Assistência terapêutica integral, inclusive 
farmacêutica. 
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e) A formulação e execução da política de 
sangue e seus derivados. 
 
34) A direção nacional do Sistema Único da 
Saúde (SUS) compete, exceto: 
 
a) Estabelecer o Sistema Nacional de Audi-
toria e coordenar a avaliação técnica e fi-
nanceira do SUS em todo o Território Nacio-
nal em cooperação técnica com os Estados, 
Municípios e Distrito Federal. 
b) Formular, avaliar, elaborar normas e par-
ticipar na execução da política nacional e 
produção de insumos e equipamentos para 
a saúde, em articulação com os demais ór-
gãos governamentais. 
c) Promover a centralização para as Unida-
des Federadas e para os Municípios, dos 
serviços e ações de saúde, respectivamente, 
de abrangência estadual e municipal. 
d) Estabelecer normas e executar a vigilân-
cia sanitária de portos, aeroportos e frontei-
ras, podendo a execução ser complementada 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
e) Formular, avaliar e apoiar políticas de 
alimentação e nutrição. 
 
35) Alguns hormônios, produzidos pela hi-
pófise são denominados trópicos (ou trófi-
cos) porque atuam sobre outras glândulas 
endócrinas, comandando a secreção de ou-
tros hormônios. Aquele que atua no cresci-
mento, promovendo o alongamento dos os-
sos e estimulando a síntese de proteínas e o 
desenvolvimento da massa muscular. Tam-
bém aumenta a utilização de gorduras e ini-
be a captação de glicose plasmática pelas 
células, aumentando a concentração de gli-
cose no sangue (inibe a produção de insuli-
na pelo pâncreas, predispondo ao diabetes). 
É chamado de: 
 
a) Tireotrópicos. 

b) Adrenocorticotrópicos. 
c) Somatotrófico. 
d) Gonadotrópico. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
36) A proteína que possui maior concentra-
ção no sangue é a_________; contudo, a/o 
que possui maior concentração plasmática é 
___________. A alternativa que completa cor-
retamente as lacunas é: 
 
a) Hemoglobina / Fibrinogênio. 
b) Alfaglobulina / Fibrinogênio. 
c) Albumina / Hemoglobina. 
d) Hemoglobina / Albumina. 
e) Albumina / betaglobulina. 
 
37) O sistema de estadiamento utilizado pa-
ra o câncer de mama é o sistema TNM da 
American Joint Committee on Cancer. O 
sistema TNM utiliza critérios para avaliar o 
estágio do câncer, que são: 
a) Tamanho do tumor e idade da paciente. 
b) O próprio tumor, os linfonodos regionais 
ao redor do tumor, e se o tumor se espalhou 
para outras partes do corpo. 
c) Linfonodos regionais ao redor do tumor e 
nódulos a palapação. 
d) Tempo de evolução da doença e caracte-
ristica do tumor. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
38) Assinale a alternativa que apresenta os 
dois principais tipos de câncer de colo de 
útero encontrados: 
 
a) Adenocarcinoma e linfoma 
b) Sarcoma e carcinoma de células escamo-
sas. 
c) Carcinoma de células escamosas e o ade-
nocarcinoma. 
d) Melanoma e Sarcoma 
e) Nenhuma das alternativas. 
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39) O tratamento do HPV é por destruição 
química ou física das lesões sempre indica-
do e realizado por médico especialista. Po-
dem ser usados para tratamento de HPV: 

a) Podofilina. 
b) Ácido Tricloroacético. 
c) Criocirurgia. 
d) Quimioterapia. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
40) O tipo de hiperplasia endometrial carac-
terizada por pólipos que se projetam para 
dentro da cavidade uterina, estreitando as-
sim o tamanho normal do órgão é: 
a) Hiperplasia simples do endométrio. 
b) Hiperplasia cística do endométrio. 
c) Hiperplasia focal do endométrio. 
d) Hiperplasia atípica do endométrio. 
e) Nenhuma das alternativas. 
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