
 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
a
d
e
rn
o
 
d
e
 
q
u
e
st
õ
e
s 
• 
In
st
ru

çõ
e
s 
G
e
ra
is

 

 

 881 

CONCURSO PÚBLICO 

Cascavel/PR 
 

Médico Especialista 
Ginecologista/Obstetra 

 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição 
ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Saúde Pública 
Legislação Geral 
Noções de Segurança do Trabalho 
Conhecimentos Específicos 

04 
04 
02 
30 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas 
as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à 
sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até três horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. 
O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao 
candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para 
conferência com o gabarito oficial. 

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação 
com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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SAÚDE PÚBLICA 
 
1) Em relação à vigilância e prioridades em saúde, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
A _____________ é entendida como um conjunto de ações 
capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação 
de serviços de interesse da saúde.  
 
a) rede de atenção à produção  
b) atenção às doenças transmissíveis 
c) vigilância em saúde do trabalhador  
d) vigilância epidemiológica 
e) vigilância sanitária 
 

2) Em relação às funções da Atenção Básica nas Redes de 
Atenção à Saúde (RAS), analisar a sentença abaixo: 
 
A Atenção Básica deve ser nas RAS, a modalidade de atenção 
e de serviço de saúde com o mais elevado grau de 
centralização e dependência dos demais componentes da 
rede (1ª parte). A Atenção Básica deve coordenar o cuidado 
e reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua 
responsabilidade, organizando as necessidades desta 
população em relação aos outros pontos de atenção à saúde 
(2ª parte). A Atenção Básica deve articular diferentes 
tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de 
uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e 
intervenções clínica e sanitariamente efetivas (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta comente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

3) Na Rede de Atenção à Saúde, a equipe volante que tem 
como um dos objetivos construir vínculos positivos e ampliar 
o acesso da população em situação de rua aos serviços de 
saúde é conhecida como: 
 
a) Consultório na rua. 
b) Equipe especializada de rua. 
c) Unidades Básicas de Saúde. 
d) Centros de Atenção Psicossocial. 
e) Centro de Referência de Assistência Social. 
 

4) Sobre os princípios e diretrizes do SUS, é CORRETO 
afirmar que: 
 
a) Igualdade da assistência significa ter capacidade de 

resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. 
b) Não haverá preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie, os desiguais nunca serão tratados de forma 
desigual. 

c) Universalidade de acesso garante atendimento prioritário 
às crianças vulneráveis. 

d) Haverá utilização da epidemiologia para o 
estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e 
a orientação programática. 

e) Os serviços públicos serão organizados de modo a realizar 
duplicidade de ações para fins idênticos. 

   
LEGISLAÇÃO GERAL 

 
5) Em conformidade com a Constituição Federal, todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade. Sobre esse assunto, 
assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) É assegurado apenas o direito de resposta, proporcional 

ao agravo, sem indenização por dano material, moral ou à 
imagem.  

b) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante. 

c) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e 
a suas liturgias. 

d) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares de 
internação coletiva. 

e) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença. 
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6) De acordo com a Constituição Federal, sobre a saúde, 
analisar a sentença abaixo: 
 
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 com fins lucrativos 
(1ª parte). É permitida a participação indireta, vedada a 
participação direta, de empresas ou capitais estrangeiros na 
assistência à saúde no País (2ª parte). A lei disporá sobre as 
condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, 
tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, 
pesquisa e tratamento, bem como coleta, processamento e 
transfusão de sangue e seus derivados, sendo permitido todo 
tipo de comercialização (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta comente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

7) De acordo com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, será concedida 
licença ao servidor: 
 
I. Para prestação de serviço militar, desde que facultativo. 
II. Por motivo de doença em pessoa da família. 
III. Para tratar de interesse particular. 
IV. Para desempenho de mandato eletivo e sindical. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

8) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) A cada 5 anos no exercício efetivo no serviço público 

municipal, o servidor fará jus a um adicional por tempo de 
serviço, automaticamente incorporado ao vencimento, de 
5% sobre o vencimento. 

b) O horário noturno é considerado aquele entre 23:00 
horas e 06:00 horas da manhã. A partir da 01:00 hora da 
manhã, cada hora será remunerada como duas horas. 

c) O trabalho noturno contará com igual remuneração sobre 
o valor das horas diurnas. 

d) As horas extras, que não poderão exceder quatro horas 
diárias, serão remuneradas com acréscimo de 20% sobre 
o valor das horas formais. 

e) O trabalho em condições de periculosidade assegura ao 
servidor um adicional de 40% sobre o vencimento.  

NOÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
9) Em conformidade com a NR 15 - Atividades e Operações 
Insalubres, sobre os graus de insalubridade, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Grau máximo. 
(2) Grau médio. 
 
(---) Trabalho ou operações em contato permanente com 

carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos 
e dejeções de animais portadores de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, 
tuberculose). 

(---) Trabalho ou operações em contato permanente com 
esgotos (galerias e tanques) e lixo urbano (coleta e 
industrialização).  

(---) Trabalhos e operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou material infecto-contagiante em 
resíduos de animais deteriorados. 

 
a) 1 - 1 - 2. 
b) 1 - 2 - 2. 
c) 1 - 2 - 1. 
d) 2 - 1 - 1. 
e) 2 - 2 - 1. 
 

10) Em conformidade com a NR 32 - Segurança e Saúde no 
Trabalho em Serviços de Saúde, analisar a sentença abaixo: 
 
Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a 
agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho 
adequada e em condições de conforto (1ª parte). Os 
trabalhadores devem deixar o local de trabalho com as 
vestimentas utilizadas em suas atividades laborais para 
facilitar a sua identificação e higienização domiciliar 
(2ª parte). Deverá ser vedado o ato de fumar, o uso de 
adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de 
trabalho (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11) Segundo o Estatuto do Idoso, analisar a sentença abaixo: 
 
As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos 
para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o 
treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como 
orientação a cuidadores familiares e a grupos de autoajuda 
(1ª parte). Os casos de suspeita ou confirmação de violência 
praticada contra idosos serão objeto de notificação 
compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à 
autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente 
comunicados por eles ao Ministério Público (2ª parte). 
Considera-se violência contra o idoso somente a ação 
praticada em local público que lhe cause morte ou 
sofrimento físico ou psicológico (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

12) Em conformidade com o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, em relação ao atendimento, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A pessoa com deficiência tem direito a receber 

atendimento prioritário em todas as instituições e 
serviços de atendimento ao público. 

(---) O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa 
com deficiência, para a realização de tratamento, 
procedimento, hospitalização e pesquisa científica, é 
dispensável em todos os casos, devido à condição de 
saúde. 

(---) As ações e os serviços de saúde pública destinados à 
pessoa com deficiência devem assegurar informação 
adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus 
familiares sobre a condição de saúde dessa pessoa. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - C. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 

13) Sobre a notificação compulsória de doenças e agravos, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. A notificação compulsória é facultativa para Médicos, 

sendo realizada por outros profissionais de saúde ou 
responsáveis pelos serviços privados de saúde. 

II. A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde 
pública de notificação compulsória também será realizada 
pelos responsáveis por estabelecimentos públicos ou 
privados educacionais, de cuidado coletivo, serviços de 
hemoterapia, unidades laboratoriais e instituições de 
pesquisa. 

III. A notificação compulsória imediata é realizada em até 3 
dias, diante da confirmação de doença ou agravo que 
tenha grande letalidade e que seja um problema de  
saúde pública. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Nenhum dos itens. 
 

14) Sobre o Código de Ética Médica, analisar os itens abaixo: 
 
I. É vedado ao Médico deixar de assumir responsabilidade 

sobre procedimento médico que indicou ou do qual 
participou, com exceção de quando vários médicos 
tenham assistido o paciente. 

II. É vedado ao Médico delegar a outros profissionais atos ou 
atribuições exclusivos da profissão médica. 

III. É permitido ao Médico assinar em branco as folhas de 
receituários, os atestados, os laudos ou quaisquer outros 
documentos médicos. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

15) Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), o conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 
todos os níveis de complexidade do sistema, é considerado o 
princípio do(a): 
 
a) Integralidade da assistência. 
b) Universalidade de acesso. 
c) Preservação da autonomia. 
d) Integração em nível executivo das ações de saúde. 
e) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis 

de assistência. 
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16) A obesidade infantil é uma questão crescente no Brasil e 
no mundo, preocupando não somente os pais e 
responsáveis, mas também as organizações de saúde. Sobre 
a obesidade infantil, analisar os itens abaixo: 
 

I. Crianças com obesidade têm mais risco de desenvolver 
doenças em articulações e ossos, diabetes e problemas 
cardíacos na vida adulta. 

II. Caracteriza-se por uma disfunção ocasionada pelo excesso 
de peso em crianças de 12 a 18 anos. 

III. O tratamento para a obesidade infantil deve passar por 
alguns campos importantes. A mudança no estilo de vida 
consiste em um deles. Na verdade, trata-se do pilar 
fundamental para reduzir peso e melhorar a saúde. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens. 
 

17) Em relação aos conhecimentos farmacológicos, sobre a 
bromocriptina, assinalar a alternativa que preenche as 
lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 

O alcaloide do mesilato de bromocriptina é de ação rápida, 
____________ do receptor da dopamina, sendo que esta 
suprime a secreção de prolactina. Quando se deseja a 
gravidez, esse medicamento é _______________. 
 

a) agonista | retirado 
b) agonista | preferível 
c) antagonista | de escolha 
d) antagonista | suspendido 
e) sinergista | suspendido 
 

18) O exame físico começa com a anamnese, seguida da 
observação do paciente e passando-se para o diagnóstico 
diferencial. A execução do exame físico é focalizada nos 
sistemas sugeridos pelo diagnóstico diferencial, fazendo-se 
testes ou manobras com o foco em questões específicas. Em 
relação ao exposto, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 

(---) No caso de suspeita de hipovolemia, o pulso e a pressão 
arterial devem ser tomados com o paciente em pé́ e 
deitado, para observação de hipotensão postural. 

(---) O baqueteamento digital pode indicar doenças 
pulmonares, como câncer ou cardiopatia cianótica 
crônica. 

(---) A percussão dos campos pulmonares pode ser útil na 
identificação de hipertimpanismo por pneumotórax 
hipertensivo ou de macicez por pneumonia consolidada 
ou derrame pleural. 

 

a) C - C - E. 
b) C - C - C. 
c) E - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - E - E. 
 

19) Em relação à manutenção da saúde na mulher adulta, 
são indicados, na prevenção da osteoporose: 
 
I. Evitar álcool e tabaco. 
II. Uso de baclofeno. 
III. Fazer atividade física regularmente. 
IV. Repor cálcio e vitamina D. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II, III e IV.  
d) Somente os itens I, III e IV. 
e) Nenhum dos itens. 
 

20) No laboratório clínico, os termos sensibilidade e 
especificidade têm significados alternativos que se aplicam 
aos exames, e os diferentes usos desses termos podem 
causar confusão. Sobre esse assunto, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A especificidade analítica pode se referir à menor 

concentração detectável do analito, que pode ser 
medida com alguma certeza definida. 

(---) A métrica comumente usada para um exame 
laboratorial segue especificamente a sensibilidade, 
sendo a especificidade duvidosa quanto a sua versão de 
certeza. 

(---) A especificidade analítica se refere à extensão em que 
outras substâncias, no sistema do exame, interferem 
com a medida do analito de interesse. 

 
a) C - C - E. 
b) E - E - E. 
c) E - E - C. 
d) E - C - C. 
e) C - E - E.  
 

21) Sobre a vacina BCG, marcar C para as afirmativas Certas, 
E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Protege contra formas graves de tuberculose. 
(---) Pode ser aplicada em gestantes e pessoas 

imunodeprimidas, sem contraindicação. 
(---) A criança exposta ao HIV, que chega ao serviço ainda 

não vacinada, poderá receber a vacina se assintomática 
e sem sinais de imunodepressão. 

(---) A partir dos 5 anos de idade, pessoas portadoras de HIV 
não devem receber a vacina. 

 
a) C - C - E - E. 
b) E - E - C - E. 
c) C - E - C - C. 
d) E - C - E - C. 
e) E - E - E - E. 
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22) Em relação à abordagem da hematúria, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A presença de eosinófilos na urina são sugestivos de 

nefrite intersticial. 
(---) A presença de cilindros hemáticos é sugestiva de 

patologia glomerular renal. 
(---) Não existe nefrite intersticial causada por 

medicamentos. 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) E - E - E. 
 

 
23) Em conformidade com o Ministério da Saúde, sobre a 
assistência aos casos de sangramento genital anormal, 
analisar a sentença abaixo: 
 
Toda mulher em idade reprodutiva que se apresenta com 
sangramento uterino deve ser avaliada para gravidez 
(1ª parte). Sangramentos genitais anormais podem ocorrer 
por complicações da gravidez, como abortamento, gestação 
ectópica, sangramento do primeiro trimestre da gravidez e 
doença trofoblástica gestacional (2ª parte). Na avaliação, 
também se pode descartar infecções genitais, pois essas não 
costumam ser causa comum de sangramento genital 
(3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 
 

24) De acordo com o Ministério da Saúde, sobre a 
importância do rastreamento do câncer de mama,  analisar 
os itens abaixo: 
 
I. Recomenda-se o rastreamento de câncer de mama 

bianual, por meio de mamografia, para mulheres entre 50 
e 69 anos. 

II. A decisão de começar o rastreamento bianual com 
mamografia antes dos 50 anos deve ser uma decisão 
individualizada, levando em consideração o contexto da 
paciente, os benefícios e os malefícios. 

III. O câncer de mama, quando identificado em estágios 
iniciais, apresenta prognóstico mais favorável e a cura 
pode chegar a 100%. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 

25) De acordo com o Ministério da Saúde, sobre as 
intercorrências clínicas e obstétricas mais frequentes, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Abortamento. 
(2) Gravidez ectópica. 
(3) Hiperemese gravídica. 
(4) Mola hidatiforme. 
 
(---) Caracteriza-se pela degeneração trofoblástica ocorrida 

após uma gestação tópica ou ectópica. 
(---) É a morte ou expulsão ovular ocorrida antes de 22 

semanas ou quando o concepto pesa menos de 500g. 
Pode ser espontâneo ou provocado. 

(---) Caracteriza-se por vômitos contínuos e intensos que 
impedem a alimentação da gestante, ocasionando 
desidratação, oligúria, perda de peso e transtornos 
metabólicos, com alcalose (pela perda maior de cloro, 
acarretando hipocloremia, perda de potássio e 
alterações no metabolismo das gorduras e dos 
carboidratos). 

(---) Corresponde à nidação do ovo fora da cavidade uterina, 
sendo mais frequente a prenhez tubária na sua porção 
ampular. 

 
a) 1 - 3 - 2 - 4. 
b) 4 - 1 - 3 - 2. 
c) 2 - 1 - 4 - 3. 
d) 1 - 2 - 3 - 4. 
e) 3 - 2 - 4 - 1. 
 

26) Frequentemente, durante a consulta médica, os 
pacientes queixam-se de dor abdominal. O principal desafio 
é realizar uma avaliação clínica que permita distinguir os 
quadros abdominais agudos que requerem cirurgia daqueles 
que podem ser tratados clinicamente em regime 
ambulatorial. Sendo assim, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A distensão abdominal é determinada pela contração das 

fibras musculares lisas intestinais e pelo aumento do 
conteúdo intraluminar por exsudação ou acúmulo de 
gases e secreções digestivas. 

b) Quando existe anorexia, descarta-se de imediato a 
possibilidade de diagnóstico inflamatório e/ou infecção 
abdominal. 

c) A dor de parede abdominal, muitas vezes esquecida, deve 
ser suspeitada quando a dor se altera com a alimentação 
ou evacuação, acompanhada de náuseas, vômitos ou 
diarreia. 

d) A dor abdominal recorrente ou constante se relaciona, 
frequentemente, com hérnias da parede abdominal, 
hematomas de parede abdominal, aprisionamento do 
nervo do reto ou cutâneo lateral torácico, herpes-zoster 
ou dor miofascial. 

e) A dor abdominal cólica com pirose, logo após a ingestão 
de alimentos, sugere úlcera gástrica, desde que o 
paciente refere fazer uso prolongado de ácido 
acetilsalicílico. 
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27) Sobre as três principais causas de vulvovaginites 
assinalar a alternativa CORRETA:  
 
a) Salpingite, tricomoníase e Gardnerella vaginalis. 
b) Vaginite, candidíase e Gardnerella vaginalis. 
c) Salpingite, candidíase e Staphylococcus pyógenes. 
d) Vaginite bacteriana, Staphylococcus agalactiae e 

candidíase. 
e) Vaginose bacteriana (VB), candidíase e tricomoníase. 
 
 
28) A incontinência urinária (IU) é a queixa de perda 
involuntária de urina. Com etiologia multifatorial, é 
elemento gerador de exclusão social, interferindo na saúde 
física e mental da paciente e comprometendo sua qualidade 
de vida. Em relação ao exposto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A IU é a soma de fatores de um processo natural que 

vão danificando e enfraquecendo o assoalho pélvico ao 
longo dos anos. 

(---) A IU é mais comum em mulheres, por apresentarem 
menor comprimento uretral e maior chance de dano 
musculofascial durante a gestação e o parto. 

(---) A obesidade é o mais importante fator de risco; obesas 
têm três vezes mais risco de IU do que as não obesas, 
particularmente na IU de esforço. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) C - C - C. 
e) E - E - E. 
 
 
29) A partir da publicação do protocolo 076, pelo Ministério 
da Saúde, tornou-se fundamental o oferecimento do teste 
de anti-HIV para todas as gestantes, a fim de possibilitar a 
diminuição da transmissão materno-fetal do HIV. Em relação 
ao manejo da equipe de saúde com a gestante HIV-
soropositiva, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) O uso de zidovudina (ZDV) durante a gestação, durante 

o parto e para o recém-nascido (RN) por 6 semanas 
reduz significativamente a taxa de transmissão materno-
fetal do vírus da imunodeficiência humana (HIV). 

(---) As gestantes cujos resultados forem reagentes para o 
HIV devem ser encaminhadas para o pré-natal em 
serviços especializados em acompanhamento de 
gestantes HIV-soropositivas. 

(---) A notificação da sorologia positiva para HIV em 
gestante, parturiente ou puérpera e criança exposta ao 
risco de transmissão vertical do HIV é obrigatória. 

 
a) C - C - E. 
b) C - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) E - E - E. 
 

30) Em relação à sífilis congênita, assinalar a alternativa que 
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
O ______ é o exame de escolha para o rastreamento e 
acompanhamento do tratamento e das recidivas ou 
reinfecções da sífilis. A(O) _________ é o medicamento que 
previne a sífilis congênita. 
 
a) hemograma |Glibenclamida 
b) FSH | Budesonida 
c) estradiol | Captopril 
d) SHGB | Sertralina 
e) VDRL | Penicilina 
 

31) Em relação aos marcadores de hepatite B, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
A presença de _________ por mais de seis meses é indicativa 
de hepatite B crônica. 
 
a) Anti-HCV 
b) HBsAg 
c) Anti-HAV 
d) Anti-HBs 
e) Anti-HDV IgM 
 

32) A pesquisa sorológica de anticorpos das classes 
imunoglobulina G (IgG) e imunoglobulina M (IgM), específica 
para toxoplasmose, é a chave para o diagnóstico, devendo 
ser solicitada na primeira consulta de pré-natal. Em relação 
ao diagnóstico da toxoplasmose na gestação, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. A presença de IgM reagente, com ou sem valores 

crescentes de IgG, sugere infecção recente e requer 
investigação adicional. 

II. A presença de IgG reagente e IgM não reagente, durante 
o primeiro ou o segundo trimestres da gestação, não 
indica infecção crônica, com contaminação prévia à 
gestação. 

III. Se ambos os testes, IgG e IgM, são não reagentes, 
significa que não há infecção, e o exame deve ser 
repetido trimestralmente. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Nenhum dos itens. 
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33) Sobre o climatério, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) No climatério pré-menopáusico, os folículos, apesar de se 

manterem em número reduzido, respondem bem aos 
estímulos hipofisários. 

b) Existem evidências de que as mulheres vegetarianas e 
subnutridas podem apresentar um retraso na menopausa 
em relação à população em geral. 

c) Após a menopausa, a hipófise, estimulada pelo GnRH, 
libera maiores quantidades de FSH e LH na tentativa de 
induzir os ovários a uma adequada produção de estradiol. 

d) O climatério se manifesta de forma tangencial, desde que 
a perda da função reprodutora modifique a excreção de 
estrógenos e estradiol, porém, mantém a funcionalidade 
integral e constante de diferentes órgãos e sistemas. 

e) Os níveis de progesterona na mulher menopáusica 
provêm, em sua maior parte, da conversão de estrógenos 
em estrona nos tecidos gorduroso, hepático e muscular. 

 

34) Sobre a sífilis (LUES), analisar os itens abaixo: 
 
I. Na fase primária, surge a pápula no local da inoculação, 

evoluindo à úlcera superficial (cancro duro), indolor, com 
bordos endurecidos e fundo limpo, geralmente com 
linfadenopatia local, indolor e não supurativa (bubão 
sifilítico). 

II. Queda de pelos, alopecia difusa ou em clareiras e 
madarose são também características da fase primária. 
Manifestações mais comuns incluem irite, uveíte anterior, 
artrite, hepatite, glomerulonefrite, síndrome nefrótica e 
alterações neurológicas (inclusive meningite). 

III. A identificação direta do Treponema em lesões de pele, 
por meio de microscopia de campo escuro, é o método 
mais rápido e fácil de detectar as formas primária e 
secundária (sensibilidade de 75%). Os testes não 
treponêmicos apresentam elevadas sensibilidade e 
especificidade, sendo o VDRL o mais usado. 

IV. Todos os pacientes com diagnóstico de infecção pelo HIV 
devem ser testados para sífilis; porém, nem todo paciente 
recentemente diagnosticado com sífilis deve ser testado 
para infecção pelo HIV. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I, II e IV. 
d) Somente os itens I, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

35) O tratamento da bacteriúria assintomática está indicado 
após remoção de cateter vesical presente por: 
 
a) Menos de 5 dias e gestação. 
b) Mais de 5 dias e lactação. 
c) Menos de 7 dias e gestação. 
d) Mais de 7 dias e lactação. 
e) Menos de 7 dias e lactação. 
 

36) No Brasil, já existem alguns milhares de alvarás de 
autorização judicial para a interrupção da gravidez, os quais 
são concedidos em casos de lesões fetais incompatíveis com 
a vida extrauterina. Nesse sentido, existem métodos 
terapêuticos fetais para evitar más formações. Sobre a 
terapêutica fetal, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Cianocobalamina para alcalose metilmalônica, a partir de 

12 semanas. 
b) Ácido fólico para tratar e evitar infecções do tubo neural, 

periconcepcional. 
c) Prednisona, ácido acetilsalicílico e heparina para perdas 

gestacionais de repetição por presença de anticorpo 
lúpus anticoagulante, a partir do diagnóstico. 

d) Evitar amniocentese e o uso de tiroxina no bócio 
congênito (ultrassonografia). 

e) Dexametasona para hiperplasia congênita da suprarrenal, 
a partir da 30ª semana. 

 

37) Sobre o pós-operatório da cistoscopia, é CORRETO 
afirmar que: 
 
a) A cistoscopia em consultório não requer cuidados pós-

operatórios específicos, exceto antibioticoterapia 
profilática. 

b) Na cistoscopia operatória, o paciente não corre risco de 
sofrer hematúria, porém, pode haver distúrbios 
hematológicos como a anemia sintomática. 

c) Nos casos com cateter ureteral em longo prazo, as 
possíveis complicações são oligúria e hematúria seguida 
de provável sepse. 

d) A cistoscopia em consultório requer cuidados pós-
operatórios específicos e antibioticoterapia profilática. 

e) Na cistoscopia operatória, quando ocorre hematúria, 
geralmente permanece tal episódio por uns 30 dias, já 
que o antibiótico deve surtir efeito nesse período de 
tempo, com possível resolução sintomática. 

 

38) A indução do parto tem por objetivo o término da 
gestação via vaginal, através da estimulação das contrações 
uterinas antes do início espontâneo de trabalho de parto 
(TP). Está indicada em situações nas quais aguardar o 
trabalho de parto espontâneo resultaria em riscos maternos 
ou fetais. Sobre essas situações, analisar os itens abaixo: 
 
I.  Gestação com 41 semanas ou mais. 
II.  Ruptura prematura de membranas. 
III.  Diabete melito/gestacional. 
IV.  Morte fetal. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens II e IV. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
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39) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Endometriose é definida como a presença de glândulas 
endometriais e estroma _________ da cavidade uterina, em 
um meio caracterizado por dependência estrogênica e 
_____________. Atinge, aproximadamente, 10% das 
mulheres em idade reprodutiva, sendo causadora de 
____________ e dor pélvica crônica (DPC). 
 
a) dentro | inflamação | fertilidade 
b) fora | inflamação | infertilidade 
c) fora | infecção | infertilidade 
d) fora | inflamação | fertilidade 
e) dentro | infecção | infertilidade 
 

40) Em relação ao distúrbio menstrual na adolescência, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
________________ caracteriza-se por sangramento com 
duração superior a 7 dias, fluxo superior a 80mL/ciclo (mais 
de 6 absorventes ou tampões cheios/dia), com intervalo 
inferior a 24 dias ou superior a 45 dias, sangramento 
intermenstrual ou pós-relação sexual. 
 
a) Coqueluche 
b) Endometriose 
c) Sangramento Uterino Anormal (SUA) 
d) Sarcoidose 
e) Neoplasma 
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