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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 
EDITAL Nº 001 / 2022 

MÉDICO / GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 09 (nove) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 
5 (cinco) questões, Noções de Informática 5 (cinco) questões, História e Geografia de Mato Grosso  
5 (cinco) questões, Legislação 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo/ocupação para o qual você se inscreveu. Caso o 
cargo/ocupação esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não 
serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início mediante a entrega 

obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados 
ao fiscal de sala. 

XII O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 3 (três) horas 
do seu início. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário 

permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 

 

 

 

 
GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto I 

 
 Seja em Guimarães Rosa, Monteiro Lobato ou 

Benedito Ruy Barbosa, a onça-pintada - maior felino 
das Américas e terceiro do mundo atrás do leão e do 
tigre - é destaque na literatura brasileira há décadas. 
Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o 
Pantanal atrás de suas pegadas, fincando a maior 
planície alagável do mundo no mapa dos principais 
safáris fotográficos. 

 Das páginas dos livros, a onça-pintada saltou 
para as redes sociais. 

 Maior planície alagada do planeta, o Pantanal 
desponta como o local mais propício do mundo para 
avistar a onça-pintada, apesar de a região não ter a 
maior população do felino - este título é da região 
Amazônica, mas sua floresta dificulta a observação do 
animal. 

 Em Mato Grosso, Porto Jofre se destaca como 
uma das áreas com maior densidade do felino no 
planeta, e com mais de 300 animais já catalogados por 
especialistas. 

 Quem flagrar uma onça nunca observada antes 
ainda tem a chance de, confirmado o avistamento 
inédito, batizar o animal. Todas elas têm manchas 
diferentes umas das outras - ou seja, suas pintas são 
como as digitais humanas e as diferenciam, ainda que 
à distância pareçam iguais. 

(Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-

como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml. 

Acesso em 16/11/2022) 

 
1) De acordo com o texto, o que faz com que “o 

Pantanal tenha despontado como o local mais 
propício do mundo para avistar a onça-pintada” 
é:   
a) apresentar, na região, a maior população 

desses felinos.  
b) ter registradas as pegadas dos felinos na 

planície alagada. 
c) ser uma planície com uma das maiores 

densidades desse felino. 
d) receber milhares de turistas estrangeiros como 

visitantes.  
 

2) O texto começa com a enumeração de autores 
que são associados por meio de uma relação 
de:  
a) alternância.  
b) oposição.  
c) comparação.  
d) conformidade.  
 

3) Em “Milhares de turistas brasileiros e 
estrangeiros visitam o Pantanal” (1º§), os 
vocábulos destacados exercem, 
sintaticamente, a função de:  
a) núcleo do sujeito composto.  
b) adjunto adnominal.  
c) complemento nominal.  
d) adjunto adverbial.  

4) “onça-pintada” é um substantivo composto 
ligado por hífen. A partir do Novo Acordo 
Ortográfico, algumas palavras, porém, sofreram 
alteração na grafia. Dentre as palavras abaixo, 
assinale a alternativa que não sofreu alteração 
após esse Acordo.  
a) ultrassonografia.  
b) contrarregra.  
c) minissaia.  
d) suprassumo.  
 

5) Na oração “Todas elas têm manchas diferentes 
umas das outras” (5º§), percebe-se a correta 
concordância do verbo com o sujeito. Dentre as 
frases abaixo, assinale a que também apresenta 
correção de concordância e de ortografia.  
a) Eles, normalmente, vêm o filme juntos.   
b) A velha planilha mantêm os dados anteriores.  
c) As páginas contém material diversificado.  
d) No trabalho, o técnico detém o cronograma.   
 
Considere a última oração do texto “ainda que à 
distância pareçam iguais” (5º§) para responder 
às questões de 6 a 8 seguintes.  
 

6) A expressão que introduz o trecho deve ser 
classificada, morfologicamente, como uma 
locução:  
a) conjuntiva de valor concessivo.  
b) prepositiva de valor adversativo.  
c) adverbial de valor temporal.  
d) adjetiva de valor explicativo.  
 

7) O acento grave presente em “à distância” 
permite concluir que essa expressão cumpre o 
mesmo papel sintático da que se destaca em:  
a) “fincando a maior planície alagável do mundo” 

(1º§). 
b) “destaque na literatura brasileira há décadas” 

(1º§). 
c) “mas sua floresta dificulta a observação do 

animal” (3º§). 
d) “Em Mato Grosso, Porto Jofrese destaca” (4º§). 
 

8) Ao analisar o predicado dessa oração, pode-se 
afirmar, a respeito de sua construção que:  
a) possui dois núcleos, sendo um verbo e um 

advérbio.  
b) classifica-se como nominal e tem um adjetivo 

como núcleo.  
c) é um predicado verbal, pois possui um só núcleo 

verbal. 
d) apresenta um verbo impessoal seguido de 

adjetivo.  

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
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Texto II 
 

Depois que 
(Marina Colasanti) 

 Carregava consigo um vasto cemitério. 
Amigos, parentes haviam se deitado ao longo dos anos 
aumentando a carga, tumba a tumba. Ora com um ora 
com outro, conversava em silêncio ou em voz baixa, 
sorridente, mantendo atualizada a relação, embora à 
distância.  

 Breve, chegaria a sua vez. Mas não se 
incorporaria ao seu próprio cemitério. Seria carregado 
por alguém, filho ou mulher, passando a fazer parte de 
outro repertório. E inquietava-se menos consigo do que 
com o silêncio que, como uma hera, tomaria as lápides 
com as quais havia dialogado tão longamente.  

 
9) Os vocábulos “cemitério” e “repertório”, no 

texto, podem ser entendidos simbolicamente, 
apontando, assim, para um conjunto de:  
a) lápides. 
b) lembranças. 
c) mulheres.  
d) tumbas. 
 

10) O texto II pertence à tipologia narrativa e faz uso 
de verbos para marcar a passagem do tempo. 
Desse modo, o emprego do pretérito imperfeito, 
no início, expressa uma ação:  
a) futura que se relaciona com o passado. 
b) presente, afetada pelo passado.  
c) passada que se prolonga no tempo. 
d) presente com caráter atemporal.  
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11) Com relação ao raciocínio lógico proposicional 

é correto afirmar que: 
a) O valor lógico da disjunção entre duas 

proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

b) O valor lógico da conjunção entre duas 
proposições é falso somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem falsos 

c) O valor lógico do bicondicional entre duas 
proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

d) O valor lógico da disjunção exclusiva entre duas 
proposições é verdade somente se apenas um 
dos valores lógicos das proposições for 
verdadeiro 

 
12) Numa escola 75 estudantes gostam de 

matemática, 53 gostam de geografia e 26 
gostam das duas disciplinas. Nessas 
condições, o total de estudantes que gostam de 
somente uma das duas disciplinas é igual a: 
a) 76 
b) 66 
c) 49 
d) 27 

13) Se João pratica esportes, então Paula o 
acompanha. Se Paula o acompanha, então 
sexta-feira não é feriado. Podemos concluir 
corretamente que: 
a) Se João pratica esportes, então sexta-feira é 

feriado 
b) Se João pratica esportes, então sexta-feira não 

é feriado 
c) Se sexta-feira não é feriado, então João pratica 

esportes 
d) Se sexta-feira é feriado, então João pratica 

esportes 
 

14) O tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão 
e da regra para defender que a premissa pode 
explicar a conclusão é chamado de: 
a) Dedução 
b) Indução 
c) Abdução 
d) Tratamento 
 

15) O conectivo cujo valor lógico se altera se os 
valores lógicos das proposições entre ele se 
alternarem e forem diferentes, é chamado de: 
a) Disjunção 
b) Disjunção exclusiva 
c) Bicondicional 
d) Condicional 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
16) Relacione as típicas extensões de arquivos da 

coluna da esquerda com o seu respectivo tipo 
da coluna da direita. 
 
(1) BMP  (A) arquivo compactado. 
(2) AVI  (B) arquivo de imagem. 
(3) ZIP  (C) arquivo de vídeo. 
(4) XLSX  (D) arquivo do Excel. 
 
a) 1A - 2B - 3C - 4D 
b) 1B - 2C - 3A - 4D 
c) 1B - 2D - 3A - 4C 
d) 1D - 2C - 3B - 4A 
 

17) Quanto a planilha eletrônica genérica a seguir, 
analise as afirmativas logo em seguida e 
assinale a alternativa correta. 
 

 A B 

1 7 8 

2 9 10 

 
1. Se aplicarmos a fórmula =MÉDIA(A1:A2) 

teremos como resultado 16 (dezesseis). 
2. Se aplicarmos a fórmula =SOMA(B1:B2) 

teremos como resultado 17 (dezessete). 
 
a) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras 
b) A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa 
c) A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa 
d) As afirmativas 1 e 2 são falsas 
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18) Leia a frase abaixo referente a Teclas de Atalho: 
 
"Nas últimas versões do Microsoft Word (em 
português), enquanto a tecla ______ move o cursor 
para o final da linha atual, a tecla ______ move o 
cursor para o início da linha atual".  
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
 
a) Ctrl / Shift 
b) Home / End 
c) Shift / Ctrl 
d) End / Home 
 

19) Quanto às características dos programas 
Antivírus e ao Firewall, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O firewall é um sistema de segurança de rede 

de computadores que limita o tráfego de entrada 
e/ou saída dentro de uma rede. 

(  ) Se numa instalação já tiver um firewall será 
desnecessário instalar adicionalmente um 
programa Antivírus, em termos de segurança de 
dados.  

(  ) A concepção de um firewall atual pode-se 
considerar tecnicamente como sendo a terceira 
geração evolutiva dos antigos programas 
Antivírus. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - F 
b) V - V - F 
c) F - V - V 
d) F - F - V 
 

20) Referente aos conceitos básicos sobre 
Correios Eletrônicos temos características 
especiais tais como: 
1. O caracter @ é proibido de ser utilizado em 

qualquer endereço de e-mail, pois o mesmo é 
bloqueado pelo firewall dos servidores.  

2. O e-mail se trata de um modo de comunicação 
assíncrona, o que quer dizer que não é 
necessário que haja a presença simultânea do 
remetente e do destinatário. 

3 Por meio do e-mail se consegue enviar 
mensagens apenas com texto ou também com 
imagens, vídeos e áudio anexados. 

 
Da relação apresentada: 
a) existem somente o 1 e 2 
b) existem somente o 1 e 3 
c) existem somente o 2 e 3 
d) existem 1, 2 e 3 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO 

 
21) Pela Lei complementar nº 31, de 11 de outubro 

de 1977, foi criado um novo estado brasileiro 
devido ao desmembramento do Mato Grosso. 
Assinale a alternativa correspondente aos dois 
estados resultantes de tal desmembramento, de 
maneira correta. 
a) Mato Grosso e Rondônia 
b) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 
c) Mato Grosso e Goiás 
d) Mato Grosso e Pará 
 

22) O estado de Mato Grosso é composto por 141 
municípios (IBGE CIDADES, 2022). Entre os 
municípios a seguir, assinale a alternativa que 
apresenta aquele que está localizado no estado 
de Mato Grosso, de forma incorreta.  
a) Sinop 
b) Tangará da Serra 
c) Porto Estrela 
d) Rio Preto 
 

23) Um rio pode morrer, e há pelo menos três em 
Mato Grosso que correm esse risco. Por 
exemplo, o ______ recebe um impacto urbano 
muito grande ao passar pela área urbana de 
Cuiabá. Isso em termos de poluição, sem falar 
em condomínios que estão surgindo no seu 
entorno, nas suas margens, onde o uso da terra, 
que tem um solo frágil, com alta suscetibilidade 
de erosão (adaptado de PRIMEIRA PÁGINA, 
2022).  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Rio Iguaçu 
b) Rio Coxipó  
c) Rio Madeira  
d) Rio Grande 
 

24) Mato Grosso é um estado privilegiado, por 
abranger áreas de três diferentes biomas 
brasileiros (Mato Grosso, 2022). Em relação aos 
biomas localizados em Mato Grosso, assinale a 
alternativa correta. 
a) Cerrado: tem vegetação composta por 

gramíneas e arbustos, cujas raízes profundas 
permitem captar água devido aos baixíssimos 
índices pluviométricos do clima semiárido 

b) Pantanal: bioma com maior área no interior de 
Mato Grosso, localizado na porção Leste do 
estado e com rica biodiversidade 

c) Amazônia: maior floresta tropical do mundo, em 
Mato Grosso localizada principalmente ao Norte 
do estado 

d) Mata Atlântica: maior planície alagável do 
planeta, com uma fauna exuberante e 
considerada a mais rica da Terra 
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25) Localizado no norte de Mato Grosso, o ______ 
limita-se com a Serra Rochedo até a divisa com 
o Pará, em um lugar de profusão de nascentes 
de água pura e cristalina. Considerado rico em 
biodiversidade da Amazônia Brasileira, possui 
em torno de 850 espécies de aves catalogadas 
na região, sendo 50 endêmicas, 43 espécies de 
répteis, 29 anfíbios, 36 de mamíferos e 16 
espécies de peixe (adaptado de ISA, 2022).  
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Parque Estadual Cristalino  
b) Parque Nacional do Jamanxim 
c) Parque Nacional de Anavilhanas 
d) Parque Nacional de Aparados da Serra 
 

LEGISLAÇÃO 

 
26) De acordo com as disposições da Constituição 

Federal sobre saúde, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(  ) As instituições privadas poderão participar de 

forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(  ) O Estado deve fomentar a destinação de 
recursos públicos para auxílios ou subvenções 
às instituições privadas com fins lucrativos. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
 

27) As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único. Sobre o tema, 
assinale a alternativa que, de acordo com a 
Constituição Federal, apresente incorretamente 
uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde - 
SUS. 
a) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais 

b) Participação da comunidade 
c) Seletividade na prestação dos serviços 
d) Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo 

28) O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa. Sobre as disposições do 
decreto, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a definição de Rede de Atenção à Saúde. 
a) Espaço geográfico contínuo constituído por 

agrupamentos de Municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde 

b) Conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde 

c) Instâncias de pactuação consensual entre os 
entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS 

d) Serviços de atendimento inicial à saúde do 
usuário no SUS 

 
29) Acerca das disposições sobre planejamento da 

Saúde previstas no Decreto nº 7.508/2011, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O processo de planejamento da saúde será 

ascendente e integrado, do nível local até o 
federal, ouvidos os respectivos Conselhos de 
Saúde, compatibilizando-se as necessidades 
das políticas de saúde com a disponibilidade de 
recursos financeiros. 

II. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração 
dos planos de saúde, de acordo com as 
características epidemiológicas e da 
organização de serviços nos entes federativos e 
nas Regiões de Saúde. 

III. O planejamento da saúde em âmbito estadual 
deve ser realizado de maneira centralizada, a 
partir das necessidades dos governantes. 

Assinale a alternativa correta. 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 
 

30) A Resolução nº 553 do Conselho Nacional de Saúde 
dispõe sobre as diretrizes dos direitos e Deveres da 
Pessoa Usuária da Saúde. Sobre as disposições da 
resolução, assinale a alternativa incorreta. 
a) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e 

direitos respeitados na relação com os serviços 
de saúde 

b) Toda pessoa tem responsabilidade e direitos 
para que seu tratamento e recuperação sejam 
adequados e sem interrupção 

c) Toda pessoa tem direito à informação sobre os 
serviços de saúde e aos diversos mecanismos 
de participação 

d) Toda pessoa pode adotar comportamento 
desrespeitoso com as demais pessoas que 
usam ou que trabalham no estabelecimento de 
saúde  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31) Mulher de 39 anos em quadro de sangramento 

uterino anormal há aproximadamente um ano, 
recebe o diagnóstico de miomatose uterina por 
seu ginecologista. A conduta terapêutica 
acordada com a paciente foi de realização de 
Histerectomia Total Laparotômica. Neste 
procedimento cirúrgico, é de grande 
importância o conhecimento do trajeto do 
ureter na pelve, bem como sua identificação. A 
cerca deste trajeto, assinale a alternativa 
correta.  
a) Segue sempre lateralmente na pelve, distante 

das estruturas abordadas na cirurgia 
b) Segue sempre medialmente na pelve, próximo 

às estruturas abordadas na cirurgia 
c) Segue trajeto transversal, lateromedialmente, 

cruzando a artéria uterina na porção 
supravaginal do colo uterino 

d) Segue trajeto paralelo aos vasos ilíacos, não os 
cruzando em toda sua extensão  

 
32) Podemos dividir o Ciclo Menstrual em duas 

fases distintas: fase folicular e fase secretora. A 
fase folicular promove aumento das camadas 
da granulosa, crescimento do óvulo e produção 
predominantemente de ______; enquanto a fase 
secretora consiste no desenvolvimento do 
corpo lúteo e produção predominantemente de 
______.  
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas.  
a) Estradiol / Testosterona  
b) Estradiol / Progesterona  
c) Progesterona / Estradiol  
d) Testosterona / Colesterol  
 

33) M.D.S., 31 anos, chega ao Pronto Atendimento 
Ginecológico queixando-se de dor em baixo 
ventre há aproximadamente uma semana, 
corrimento vaginal esverdeado e febre. Durante 
o exame físico ginecológico, identifica-se fortes 
dores à palpação de anexo direito e colo 
uterino. Encontra-se com os seguintes sinais 
vitais: PA 110 x 70 mmHg / FC 98 bpm / FR 18 
irpm / SatO2 98% / TºC axilar 38,4ºC. Nos 
exames subsidiários, encontramos: Hb 12,1 - Ht 
36,0 - Leucócitos 18.900 (5% B) - PCR 203,0 – 
BHCG positivo.  
Em relação à melhor conduta no caso, assinale 
a alternativa correta.  
a) Tratamento ambulatorial – Ceftriaxona + 

Azitromicina  
b) Tratamento hospitalar – Ciprofloxacino + 

Gentamicina  
c) Tratamento ambulatorial – Ceftriaxona + 

Doxicilina  
d) Tratamento hospitalar – Ceftriaxona + 

Metronidazol  

34) A Endometriose é uma doença ginecológica 
inicialmente descrita em 1860, de natureza 
multifatorial, e que constitui importante 
problema de saúde pública por seu impacto na 
saúde física e psicológica da mulher. Em 
aproximadamente 70% dos casos, os sinais e 
sintomas referidos pela paciente são 
suficientes para a hipótese diagnóstica. Em 
outros casos, alguns exames complementares 
podem ser úteis para o diagnóstico e 
estadiamento.  
Assinale a alternativa que contenha os 
melhores exames complementares.  
a) Ressonância Magnética e Tomografia 

Computadorizada  
b) Tomografia Computadorizada e 

Ultrassonografia Transvaginal Simples  
c) Ultrassonografia Transvaginal com Preparo de 

Cólon e Ressonância Magnética  
d) Ultrassonografia Transvaginal Simples e 

Colonoscopia  
 

35) P.C.S., 32 anos, nuligesta, queixa-se de dor 
pélvica crônica, dispareunia e hematúria. Traz 
consigo exame complementar que descreve 
cisto anexial à direita, de 7cm em seu maior 
diâmetro, conteúdo em “vidro fosco”, sem fluxo 
periférico ao estudo Doppler. Em relação ao 
tratamento a ser instituído, assinale a 
alternativa correta.  
a) Histerectomia total laparoscópica com 

ooforectomia direita  
b) Progestagênio isolado  
c) Agonistas do GnRH  
d) Ooforoplastia laparoscópica direita com exérese 

de possíveis focos de endometriose.  
 

36) O prolapso de órgãos pélvicos estão 
associados a diversos fatores, como 
multiparidade, obesidade, idade acima de 60 
anos, doenças do colágeno e outros. A 
classificação POP-Q (Pelvic Organ Prolapse 
Quantification) constitui ferramenta importante 
no estadiamento e definição do tratamento. Em 
relação ao melhor tratamento para a distopia 
genital descrita conforme a Figura 1, assinale a 
alternativa correta.  
  

 
Figura 1: Imagem esquemática de POP-Q.  

 
a) Colporrafia posterior  
b) Fisioterapia pélvica 
c) Colporrafia anterior 
d) Histerectomia vaginal  
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37) Mulher de 34 anos com queixa de urgência 
miccional e noctúria há anos, com pouca 
melhora após medidas comportamentais, 
redução da ingestão de cafeína e exercícios 
para o assoalho pélvico. Realizou estudo 
urodinâmico que evidenciou diversas 
contrações não inibidas de amplitude crescente 
conforme o aumento do volume vesical. Em 
relação ao tratamento para a condição acima 
descrita, assinale a alternativa correta.  
a) Sling retropúbico  
b) Duloxetina  
c) Sling transobturatório  
d) Oxibutinina  
 

38) M.P.M., 22 anos, busca atendimento 
ginecológico ambulatorial assintomática mas 
muito chorosa e ansiosa, uma vez que sua 
sogra está em tratamento quimioterápico para 
câncer de mama e realizou ultrassonografia das 
mamas com achado ilustrado em Figura 2. Em 
relação ao diagnóstico mais provável e 
conduta, assinale a alternativa correta.  
  

 
Figura 2: Imagem ultrassonográfica da mama.  

 
a) Fibroadenoma; Core Biopsy  
b) Neoplasia malígna; Biópsia excisional  
c) Fibroadenoma; Controle clínico e radiológico  
d) Tumor Phyllodes; Exérese do tumor com 

margens livres  
 

39) Nos casos de Sangramento Uterino Anormal de 
causa não estrutural, assinale a alternativa que 
contenha a melhor opção de terapia hormonal.  
a) Anticoncepcional oral de progestagênio isolado  
b) Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel  
c) Anticoncepcional oral combinado  
d) Implante subcutâneo de etonogestrel  

40) O Outubro Rosa é um movimento internacional 
de conscientização para o controle do câncer 
de mama criado na década de 1990 pela 
Fundação Susan G. Komen for the Cure e 
promove, anualmente, campanhas de incentivo 
ao rastreamento e diagnóstico precoce do 
Câncer de Mama. Sobre este rastreamento, 
conforme as orientações do Ministério da 
Saúde e INCA (2015), assinale a alternativa 
correta.  
a) Iniciar à partir dos 35 anos para mulher mutadas 

para BRCA 1 e/ou 2  
b) Iniciar à partir dos 50 anos, anualmente, com 

mamografia e ultrassonografia, para mulheres 
de baixo risco  

c) Iniciar à partir dos 50 anos, bianualmente, com 
mamografia, para mulheres de baixo risco  

d) Iniciar à partir dos 40 anos, bianualmente, com 
mamografia, para mulheres de baixo risco  

 
41) O primeiro tratamento eficaz para o Câncer de 

Mama foi descrito em 1894 por William Halsted 
e consistia na retirada completa da glândula 
mamária, pele adjacente, músculos peitorais e 
linfonodos axilares. Felizmente, muitas 
evoluções são observadas e, frente aos 
avanços dos métodos de rastreio e diagnóstico, 
este pode ser detectado em fases mais iniciais 
e possibilitar à mulher a realização de cirurgia 
conservadora, conhecida como 
quadrantectomia, setorectomia ou 
tumorectomia. Assinale a alternativa que 
contenha contraindicação absoluta à realização 
da cirurgia conservadora.  
a) Radioterapia torácica prévia  
b) Gestação  
c) Tumores maiores que 3 cm  
d) Tumores pequenos em relação ao volume da 

mama  
 

42) Em relação à terapia neoadjuvante para o 
Câncer de Mama em mulheres, assinale a 
alternativa correta.  
a) A duração ideal para terapia endócrina 

neoadjuvante é de 18 meses  
b) Os tumores que apresentam melhor resposta à 

quimioterapia neoadjuvante são os de grau 
histológico I  

c) As pacientes com indicação de quimioterapia 
neoadjuvante devem ser avaliadas pelo 
cirurgião antes do início para marcação do tumor 
(tatuagem e/ou clipe intratumoral)  

d) O tratamento deve ser concentrado apenas no 
cirurgião e/ou oncologista, sem necessidade de 
assistência multidisciplinar  
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43) A ultrassonografia na gestação inicial tem 
importante papel na avaliação da vitalidade 
fetal, número de embriões, mas principalmente, 
na datação da gestação. Em relação à época de 
mais precisão para esta finalidade, assinale a 
alternativa correta.  
a) Antes das 5 semanas de gestação  
b) Entre 5 e 6 semanas de gestação  
c) Entre 6 e 7 semanas de gestação  
d) Entre 7 e 12 semanas de gestação  
 

44) K.E.M., 19 anos, chega ao Pronto Socorro referindo 
sangramento vaginal em pequena quantidade há 4 
horas, tendo cessado espontaneamente. Não sabe 
referir sua data da última menstruação, mas traz 
consigo teste de farmácia positivo para gestação. 
Encontra-se estável hemodinamicamente. Ao 
exame especular, foi observada pequena 
quantidade de sangue, coletado em fundo de saco. 
Ao toque vaginal, colo impérvio. Após realização 
de sua primeira ultrassonografia transvaginal, 
identifica-se endométrio medindo 19mm, sem 
imagem de saco gestacional, vesícula vitelínica ou 
embrião, tampouco alterações anexiais.  
Em relação ao possível diagnóstico e sua próxima 
conduta, assinale a alternativa correta.  
a) Abortamento completo; Metilergometrina IM  
b) Abortamento incompleto; Internação e 

curetagem uterina  
c) Ameaça de abortamento; Dosagem de BHCG 

quantitativo  
d) Ameaça de abortamento; Internação e 

curetagem uterina  
 

45) O tratamento medicamentoso dos casos de Gravidez 
Ectópica vem aumentado nos últimos anos. Em 
relação à critérios de indicação para realização do 
Metotrexato, assinale a alternativa correta.  
a) BHCG inicial < 3.500 e em declínio, estabilidade 

hemodinâmica, massa anexial < 5cm  
b) BHCG inicial < 3.500 e em declínio, estabilidade 

hemodinâmica   
c) BHCG inicial < 5.000 e em ascensão, 

estabilidade hemodinâmica, massa anexial < 
3,5cm  

d) BHCG inicial < 5.000 e em ascensão, 
estabilidade hemodinâmica, batimentos 
cardíacos fetais presentes  

 
46) M.P.M., 37 anos, 2G 1P, gestante de 27 semanas 

de gestação, sem histórico de hipertensão, chega 
ao pronto socorro assintomática mas fortemente 
preocupada por aferir pressão arterial em 
domicílio muito elevada. Sinais vitais: PA 190 x 
120 mmHg, FC 100bpm, FR 20irpm, SatO2 99%. 
Em relação ao tratamento medicamentoso inicial 
e meta terapêutica para o controle pressórico, 
assinale a alternativa correta.  
a) Hidralazina; reduzir PA materna em 25-35% do 

valor inicial  
b) Anlodipino; reduzir PA materna em 25-35% do 

valor inicial  
c) Nitroprussiato de sódio; reduzir PA materna em 

15 a 25% do valor inicial  
d) Nifedipino; reduzir PA materna em 15 a 25% do 

valor inicial  

47) Segundo as recomendações do ACOG e NICE, 
assinale a alternativa que contenha um fator de 
risco para o desenvolvimento de pré-eclâmpsia.  
a) Diabetes Mellitus  
b) Multiparidade  
c) Idade materna acima de 45 anos  
d) Intervalo interpartal maior que 15 anos  
 

48) Em relação ao rastreamento ultrassonográfico 
da pré-eclâmpsia no primeiro trimestre da 
gestação, assinale a alternativa que contenha 
estratégias corretas de rastreamento e 
prevenção.  
a) Doppler de artérias uterinas entre 11 a 13 

semanas e 6 dias; AAS antes da 16ª semana, 
até 32 semanas  

b) Doppler de artérias uterinas entre 11 a 13 
semanas e 6 dias; AAS antes da 16ª semana, 
até 34-36 semanas  

c) Doppler de artéria umbilical, entre 10 a 12 
semanas e 6 dias; AAS após 16ª semana, até 
34-36 semanas   

d) Doppler de artérias uterinas entre 10 a 12 
semanas e 6 dias; AAS após 16ª semana, até 
32 semanas  

 
49) Em relação ao rastreio para Diabetes Mellitus 

(DM) na gestação, assinale a alternativa que 
correlacione correta e resepctivamente a 
situação abaixo e o diagnóstico.  
I. Glicemia de jejum antes de 20 semanas = 

92mg/dl.  
II. Glicemia de jejum antes de 20 semanas = 

130mg/dl.  
III TOTG 75g - dosagem 1ª hora = 185mg/dl.  
IV. TOTG 75g - dosagem 2ª hora = 205mg/dl.  
  
a) DM gestacional, DM prévia à gestação, DM 

gestacional, DM gestacional  
b) Exame normal, DM gestacional, DM 

gestacional, DM prévia à gestação  
c) DM gestacional, DM prévia à gestação, DM 

gestacional, DM prévia à gestação  
d) Exame normal, DM prévia à gestação, DM 

prévia à gestação, DM gestacional  
 

50) Em relação ao tratamento de Diabetes Mellitus 
na gestação, assinale a alternativa que 
contenha a afirmação correta.  
a) A Hemoglobina Glicada não é um bom método 

de controle glicêmico na gestação em função da 
hemodiluição fisiológica e maior turnover das 
células vermelhas  

b) Considera-se controle adequado quando a 
monitorização glicêmica é satisfatória em 60% 
dos valores aferidos  

c) Recomenda-se a prática de exercícios físicos 
por 30 minutos, no mínimo duas vezes por 
semana, sem necessidade de supervisão de 
profissional habilitado  

d) Preconiza-se a ingesta de 1.800 a 2.200 calorias 
diárias totais independente do Índice de Massa 
Corpórea da paciente  
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51) Sabe-se que cardiopatias são causa importante 
de mortalidade materna em nosso país, e que 
gestantes portadoras de cardiopatias 
apresentam maior risco de terem filhos 
cardiopatas. Em relação à via de parto da 
gestante cardiopata, assinale a alternativa que 
constitui indicação formal de parto cesárea.  
a) Tetralogia de Fallot corrigida  
b) Defeito no septo atrial ou ventricular não 

operado  
c) Síndrome de Marfan com envolvimento aórtico  
d) Cardiomiopatia hipertrófica  
 

52) Sobre o atendimento integral da gestante 
nefropata, assinale a alternativa correta.  
a) Realização de transplante renal prévio constitui 

indicação de parto cesárea  
b) A prevalência de anemia em gestantes 

transplantadas é semelhante àquelas sem 
histórico de nefropatia  

c) Insuficiência renal severa é caracterizada pela 
creatinina sérica acima de 1,4mg/dL  

d) A coleta trimestral de proteinúria 24 horas é 
etapa importante no acompanhamento prénatal  

 
53) M.D.D., 31 anos, primigesta, 37 semanas e 1 dia 

de gestação, chega à sua maternidade de 
referência em fase ativa de trabalho de parto. É 
soropositiva para HIV em uso regular de TARV 
há 6 meses, e apresenta carga viral, coletada há 
2 semanas, com 800 cópias/ml. Deseja muito 
parto natural sem medidas invasivas pois se 
orientou sobre o risco de transmissão vertical 
nestes casos. No entanto, apresenta dúvidas se 
poderá prosseguir para o parto vaginal e se 
deverá receber profilaxia com AZT intravenoso. 
Em relação às dúvidas da paciente, assinale a 
alternativa correta.  
a) Poderá seguir para parto vaginal, devendo 

receber AZT intravenoso  
b) Poderá seguir para parto vaginal, sem 

necessidade de receber AZT intravenoso  
c) Deverá seguir para parto cesárea, devendo 

receber AZT intravenoso  
d) Deverá seguir para parto cesárea, sem 

necessidade de receber AZT intravenoso  
 

54) O conhecimento sobre as fases clínicas e 
mecanismos do trabalho de parto é 
fundamental na adequada assistência 
obstétrica. Sobre o início da segunda fase 
clínica do parto, ou período expulsivo, assinale 
a alternativa correta.  
a) Se inicia após a passagem pelo plano “0” de De 

Lee  
b) Se inicia após a dilatação cervical completa e 

término da fase ativa  
c) Se inicia após a apresentação fetal atingir o 

plano “+3” de De Lee  
d) Se inicia após o desprendimento das espáduas, 

quando ocorrerá a expulsão fetal  

55) A cardiotocografia abaixo (Figura 5) 
representada, apresenta desaceleração do tipo 
“DIP umbilical ou variável”. Este tipo de 
desaceleração pode ser classificado entre DIP 
umbilical de bom prognóstico e de mau 
prognóstico, quando aponta para resultado 
perinatal adverso. Assinale a alternativa que 
contenha uma característica de DIP umbilical de 
bom prognóstico. 
 

 
Figura 5: Cardiotocografia com desaceleração.  

a) Duração superior a 60 segundos  
b) Morfologia em “W”  
c) Taquicardia compensadora (ascenção da linha 

de base após a desaceleração)  
d) Pequenas acelerações no início e fim do DIP 

(acelerações em ombro)  
 

56) Em relação à boa assistência à mulher em 
trabalho de parto com evidências, assinale a 
alternativa que contenha indicação absoluta de 
parto cesárea.  
a) Gestante com histórico de Herpes Genital na 

infância  
b) Apresentação cefálica defletida  
c) Cardiotocografia categoria III  
d) Acretismo placentário  
 

57) Sobre os métodos de controle da dor no 
trabalho de parto, assinale a alternativa que 
contenha o padrão ouro.  
a) Hidroterapia  
b) Anestesia duplo-bloqueio  
c) Meperidina intramuscular  
d) Acupuntura  
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58) Mulher de 38 anos, secundigesta, histórico de 
parto cesárea há um ano, 40 semanas e 2 dias de 
gestação, encontra-se em trabalho de parto fase 
ativa com 7 cm de dilatação cervical e 4 
contrações uterinas de 60 segundos, 
apresentando abdome com aspecto segundo 
Figura 4, abaixo. Solicita anestesia de parto por 
dor intensa, porém, minutos antes, apresenta 
sangramento vaginal em moderada quantidade, 
melhora súbita da dor e remissão das contrações 
uterinas. Em relação ao provável diagnóstico e 
conduta, assinale a alternativa correta.  

 
Figura 4: Imagem de perfil abdominal.  

a) Descolamento prematuro de placenta - parto via 
mais rápida  

b) Rotura de vasa prévia - parto cesárea de 
emergência  

c) Rotura uterina - parto cesárea de emergência  
d) Rotura de seio marginal - fisiológico, condução 

do trabalho de parto  
 

59) A Hemorragia Pós-parto é uma das principais 
causas de morbimortalidade materna no 
mundo. Em 2018, a OPAS/OMS, propôs ao 
Ministério da Saúde o desenvolvimento da 
Estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia - 
Brasil (0MMxH). O manejo ativo do terceiro 
período (MATP) do trabalho de parto é capaz de 
reduzir significantemente o risco de perdas 
sanguíneas.  
Em relação a ele, assinale a alternativa que não 
contenha a medida recomendada. 
a) Profilaxia rotineira com ocitocina  
b) Clampeamento oportuno do cordão umbilical  
c) Redução de lacerações perineais extensas com 

episiotomia profilática  
d) Tração controlada do cordão umbilical na 

dequitação  
 

60) O Índice de Choque (IC) é um parâmetro clínico 
cada vez mais utilizado na estimativa de perda 
sanguínea nas Hemorragias Pós-parto 
suspeitas ou confirmadas. O IC pode ser 
calculado dividindo a frequência cardíaca 
materna pela pressão arterial sistólica 
(FC/PAS). Em relação aos valores de IC, 
interpretação e conduta mais apropriada, 
assinale a alternativa correta.  
a) ≥ 1,4 - abrir protocolo de transfusão maciça  
b) ≥ 0,9 - considerar hemotransfusão  
c) ≥ 0,9 - abrir protocolo de transfusão maciça  
d) ≥ 1,4 - considerar hemotransfusão  


