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Prova Objetiva 

Edital SMS               

Nº 11/2013 

NOME: ____________________________________________________________  Nº 

INSCRIÇÃO____________________                      

INSTRUÇÕES 

1- Preencha com caneta (tinta azul ou preta) e de maneira legível os dados de 

IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno de Prova; confira os dados do 

Cartão de Resposta (Nome Completo e Nº de Inscrição) e assine o Cartão de 

Resposta. 

2- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta, aguarde a orientação do 

fiscal. 

3- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está 

correta. 

4- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você está 

concorrendo. 

5- A PROVA OBJETIVA contém 40 questões objetivas com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 2,25 pontos cada, devendo o candidato obter 

no mínimo 50% de acertos para aprovação. 

6- No Cartão de Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos 

números. Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou 

preta), a opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas, conforme modelo 

abaixo: 

MODELO 

             Exemplo: Questão 01- C      

7- O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO 

será substituído em hipótese alguma. 
8- Não rasure o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA. Caso contrário, a questão será ANULADA. Evite deixar 

questões sem respostas. 

9- Não faça perguntas aos examinadores. A interpretação das questões faz parte da 

Prova. 

10- No decorrer da Prova NÃO será permitida qualquer espécie de consulta ou 

comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, impressos 

ou quaisquer anotações, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio 

eletrônico. 

11- O candidato NÃO poderá ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um 

fiscal. 

12- Ao término da prova (após a entrega do cartão de resposta) o candidato deverá 

se retirar do prédio, sendo proibida sua permanência nas dependências do 

mesmo. Assim, caso queira utilizar o banheiro, deverá fazê-lo antes da entrega 

do cartão de resposta. 

13- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o 

Caderno de Prova completo, juntamente com o Cartão de Resposta. 

14- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora do início 

da Prova. A não observância desta exigência acarretará a sua exclusão do 

Concurso. 

15- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu 

término, poderá levar consigo o Caderno de Prova. 

16- O gabarito será publicado no dia 22/10/2013 e a previsão do resultado da 

PROVA OBJETIVA a partir do dia 02/11/2013 .                        BOA PROVA! 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU 

SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAURU 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL 
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QUESTÕES CONCURSO DE GINECOLOGISTA/OBSTETRA-2013 

 

1) A Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8080, de 1990) em seu Artigo 7º estabelece que o 

funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) deve obedecer, dentre outros, o seguinte 

princípio: 

A) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização 

pelo usuário; 

B) Integralidade de assistência, entendida como a organização hierarquizada dos serviços 

de saúde do sistema; 

C) Equidade da assistência à saúde, entendida como conjunto de ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos; 

D) Descentralização executiva, com ênfase nos serviços municipais e centralização 

normativa, emanada das instâncias nacionais e estaduais do SUS. 

 

2) A Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8080, de 1990) ao tratar “dos serviços privados de 

assistência à saúde” estabelece que:  

A) O SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, quando as suas 

disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de 

uma determinada área; 

B) Sua participação no SUS será formalizada mediante contratos de gestão regidos pelas 

normas de direito privado; 

C) Deles estão excluídas as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos que, por sua 

natureza, integram o SUS, como se públicas fossem; 

D) Devem estes prestar, prioritariamente, serviços de média e alta complexidade, vedada a 

participação nos serviços de atenção básica. 

 

Você foi contratado para trabalhar como especialista em ginecologia e obstetrícia em 

município brasileiro de médio porte e convidado a participar de comissão de reorganização 

dos serviços de saúde no município, em especial no que se refere à atenção integral à saúde 

da mulher. Com base na legislação, normas e procedimentos vigentes no SUS, responda as 

questões de número 03 a 09, a seguir: 

 

3) O chamado “Pacto pela Saúde” (Portaria nº 399), de 2006, estabelece como uma de suas 

prioridades a Saúde da Mulher. Dentre as diretrizes prioritárias estabelecidas pela referida 

portaria nesta área, NÃO ESTÁ INCLUIDA a seguinte: 

A) Ampliar o controle do câncer de mama mediante a realização de punção em 100% dos 

casos necessários, conforme protocolo; 

B) Garantir insumos e medicamentos para tratamento das síndromes hipertensivas no parto; 

C) Qualificar os pontos de distribuição de sangue para que atendam as necessidades das 

maternidades e outros locais de parto; 

D) Garantir o acesso universal à contracepção de emergência (“pílula do dia seguinte”) 

mediante a utilização de doses adequadas de levonorgestrel. 

 

 

 

4) O reorientação da Atenção à Saúde da Mulher, no município deve estar em 

conformidade com a Política Nacional de Atenção Básica, vigente no Brasil e aprovada 
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pela Portaria nº 648/GM de 28/03/2006. Neste sentido, a mencionada reorientação deverá 

ter entre seus fundamentos o seguinte: 

A) Definir a rede básica como porta de entrada exclusiva das usuárias a rede de serviços 

integrantes do SUS; 

B) Estimular a participação popular e o controle social; 

C) Focalizar a rede básica nas ações de promoção à saúde e prevenção de agravos, 

reservando aos serviços secundários e terciários os cuidados à demanda espontânea e de 

caráter curativo; 

D) Promover a centralização normativa e a descentralização executiva das ações de saúde 

da mulher. 

 

5) A constituição de uma Rede de Atenção à Saúde da Mulher no município deve 

contemplar: 

A) A disponibilização de serviços de média complexidade, especializados em saúde da 

mulher, em todos os pontos da rede a fim de ampliar o acesso e a resolubilidade; 

B) O planejamento de ações focado nas demandas da população feminina e na capacidade 

já instalada dos serviços; 

C) A existência de sistemas apoio para prestação de serviços diagnósticos e terapêuticos, 

assistência farmacêutica e de informação em saúde; 

D) A organização piramidal dos serviços com clara segmentação de competências e 

atribuições definidas pelas centrais de regulação médica. 

 

6) Com relação à atenção à saúde prestada à mulher, assinale a diretriz que contribui para 

os objetivos da Política Nacional de Humanização (PNH) do SUS: 

A) Gestão participativa dos serviços, que nos termos da PNH é entendida como a 

participação privilegiada dos profissionais técnicos de saúde nos processos decisórios das 

unidades; 

B) Atendimento das usuárias sem qualquer tipo privilégio, por meio da observação rigorosa 

da ordem cronológica de chegada; 

C) Priorização de terapêuticas baseadas em evidências científicas, resguardando-as de 

práticas e conceitos da cultura local; 

D) Acolhimento da demanda por meio de critérios de avaliação de risco, garantindo o 

acesso referenciado aos demais níveis de assistência. 
 

7) Tendo em vista a alta ocorrência de casos de violência contra a mulher no município, a 

atenção integral à sua saúde deve observar, de modo especial, o componente da Política de 

Promoção de Saúde do SUS voltado a prevenção da violência e cultura da paz, no qual 

NÃO ESTÁ INCLUIDA a seguinte diretriz: 

A) Promover ações intersetoriais, com vistas à redução e ao controle de situações de abuso 

e exploração sexual; 

B) Desestimular a documentação e notificação de violência interpessoal, sob risco de perda 

do vínculo entre usuárias e equipe da unidade de saúde; 

C) Sensibilizar e capacitar a equipe de saúde para a identificação e encaminhamento 

adequado de situações de violência intrafamiliar e sexual; 

D) Implantar ficha de notificação de violência interpessoal, e a coleta, sistematização, 

análise e disseminação de informações. 
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8) A fim de ampliar a abrangência e dar maior resolutividade às ações da Atenção Básica, o 

município implantou o NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), que inclui na equipe 

dois médicos especialistas em ginecologia e obstetrícia, cujas atividades devem: 

A) Promover atendimentos interdisciplinares compartilhados com as Equipes de Saúde da 

Família, com troca de conhecimentos, capacitação e responsabilização mútuas; 

B) Constituir nova porta de entrada do sistema para atendimento em ginecologia e 

obstetrícia, ao lado das unidades de atenção básica e de urgência e emergência já existentes; 

C) Priorizar ações focadas na demanda especializada e na redução de custos; 

D) Priorizar o atendimento individual especializado em ginecologia e obstetrícia às usuárias 

referenciadas pelas Unidades de Saúde de Família. 

 

9) Tendo em vista a alta ocorrência de casos de violência contra a mulher no município, a 

atenção integral à sua saúde deve observar, de modo especial, o componente da Política de 

Promoção de Saúde do SUS voltado a prevenção da violência e cultura da paz, no qual 

NÃO ESTÁ INCLUIDA a seguinte diretriz: 

A) Promover ações intersetoriais, com vistas à redução e ao controle de situações de abuso 

e exploração sexual; 

B) Desestimular a documentação e notificação de violência interpessoal, sob risco de perda 

do vínculo entre usuárias e equipe da unidade de saúde; 

C) Sensibilizar e capacitar a equipe de saúde para a identificação e encaminhamento 

adequado de situações de violência intrafamiliar e sexual; 

D) Implantar ficha de notificação de violência interpessoal, e a coleta, sistematização, 

análise e disseminação de informações. 

 

10) Uma das estratégias de aprimoramento da atenção a gestantes é o estabelecimento de 

Linha de Cuidado, que deve contemplar: 

A) A organização de fluxos assistenciais que integrem os pontos da rede de atenção à 

saúde, garantindo à gestante atendimento com tempo e lugar certo, a partir de suas 

necessidades; 

B) O respeito à verticalidade dos fluxos de referência e contrarreferência que devem ser 

estabelecidos de maneira autônoma pelas centrais de regulação médica; 

C) A priorização no acolhimento e no atendimento das atividades programáticas, com o 

encaminhamento dos atendimentos eventuais às unidades de prontoatendimento e de 

urgência e emergência; 

D) A segmentação dos processos em áreas de trabalho, com definição clara e exclusiva das 

atividades a serem desenvolvidas por cada profissional. 

 

11) Quanto ao tratamento do hipotireoidismo na gestação, podemos dizer, EXCETO: 

A) A levotiroxina é a medicação de escolha, e oferecida sempre em jejum; 

B) A associação do sulfato ferroso com a levotiroxina na mesma tomada diminui a 

absorção do hormônio tireoideano; 

C) A associação do propiltiouracil com a levotiroxina deve ser disponibilizada nos casos 

mais graves; 

D) Na gestação pode haver necessidade do aumento da levotiroxina devido ao aumento da 

proteína carregadora de hormônio tireoideano a partir do segundo trimestre. 

 

12) Uma paciente Rh negativo, Coombs indireto positivo, com abortamento no terceiro mês 

gestacional: 
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A) Receberá 50mcg de imunoglobulina anti-Rh positivo; 

B) Receberá 150mcg de imunoglobulina anti-Rh positivo; 

C) Receberá 300mcg de imunoglobulina anti-Rh positivo; 

D) Não receberá imunoglobulina anti-Rh positivo. 

 

13)  O oligoâmnio associa-se a, EXCETO 

A) Agenesia renal bilateral; 

B) Insuficiência placentária; 

C) Aloimunização Rh; 

D) Crescimento intra-uterino retardado. 

 

14) Uma gestante de 22 semanas chega ao hospital referindo estupro há 02 horas por uma 

pessoa desconhecida, afirmando que houve ejaculação no fundo de saco vaginal. Qual é a 

conduta adequada para a profilaxia da hepatite por vírus B e da Chlamydia tracomatis? 

A) Imunoglobulina hiperimune, vacina contra o vírus da hepatite B e azitromicina; 

B) Interferon, vacina contra o vírus da hepatite B e eritromicina; 

C) Lamivudine, imunoglobulina hiperimune e azitromicina;   

D) Imunoglobulina hiperimune, vacina contra o vírus da hepatite B e doxiciclina. 

 

15) A síndrome de transfusão gêmeo a gêmeo ocorre na gestação gemelar: 

A) Dizigótica, dicoriônica; 

B) Monozigótica, monocoriônica; 

C) Dizigótica, monocoriônica; 

D) Nenhuma das alternativas acima. 

 

16) No tratamento da hipertensão na gravidez podemos utilizar os seguintes fármacos, 

EXCETO: 

A) Pindolol; 

B) Alfametildopa; 

C) Amilodipina; 

D) Captopril. 

 

17) Casal com infertilidade de quatro anos procurou serviço especializado para tratamento. 

Veio com vários exames realizados em outro centro e, ao analisar-se o espermograma, 

encontraram-se: volume de 4ml; concentração de 12 milhões/ml; motilidade tipo A 21%, 

tipo B 23%, tipo C 36%, tipo D 20%; vitalidade 70% vivos; morfologia 75% normais. 

Pode-se afirmar que o paciente é portador de: 

A) Teratozoospermia; 

B) Oligoastenozoospermia; 

C) Oligozoospermia; 

D) Astenozoospermia. 

 

 

 

18) Com relação à cistite crônica intersticial, observa-se que: 

1) Pode estar ou não acompanhada de incontinência urinária; 

2) A ausência de nictúria exclui a doença; 

3) Ocorre em mulheres com mais de 18 anos; 
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4) Melhora a sintomatologia com o emprego de antibioticoterapia. 

 

Pode-se dizer que somente: 

 

A)  1, 2 e 3 estão corretos; 

B)  1 e 3 estão corretos; 

C)  2 e 4 estão corretos; 

D)  4 está correto. 

 

19) No tratamento da vaginose bacteriana, estão indicados: 

1) Cetoconazol; 

2) Clindamicina; 

3) Miconazol; 

4) Metronidazol. 

 

Estão corretos apenas os itens: 

 

A)  1, 2 e 3;   

B)  1 e 3; 

C)  2 e 4; 

D)  4. 

 

20) A melhor opção para o tratamento da sífilis durante a gestação em pacientes alérgicas a 

penicilina é: 

A) Estearato de eritromicina; 

B) Ceftriaxona; 

C) Penicilina benzatina após processo de dessensibilização; 

D) Cefalotina. 

 

21)  Quanto ao parto da gestante com sorologia HIV+, é correto afirmar que: 

A) A cesárea eletiva é realizada para todos os casos; 

B) O parto é possível quando a carga viral for inferior a 1.000 cópias/ml avaliada próxima 

a 34ª. semana; 

C) A cesárea eletiva é reservada para as gestantes com carga viral menor que 1.000 

cópias/ml; 

D) A cesárea eletiva evita o uso da zidovudina profilática que pode ser hepatotóxica. 

 

 

 

 

 

22) Puérpera no 5º dia pós-parto apresenta insônia, choro, ansiedade, pouca concentração, 

irritabilidade e labilidade afetiva. O diagnóstico é: 

A) Blues pós-parto; 

B) Psicose puerperal; 

C) Depressão pós-parto; 

D) Distúrbio bipolar. 
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23) Quando uma paciente diabética, controlada com hipoglicemiantes orais engravida, a 

conduta correta é: 

A) Manter a dose do hipoglicemiante que está sendo usado;  

B) Suspender o hipoglicemiante; mantê-la com dieta e/ou insulina dependendo do perfil 

glicêmico; 

C) Ajustar a dose do hipoglicemiante que está sendo usado; 

D) Suspender a medicação hipoglicemiante, pois a insulina fetal suprirá as necessidades 

maternas. 

 

24)  Com relação à infecção urinária: 

1) Na gravidez, a etiologia mais comum é representada pelos cocos Gram-positivos; 

2) A estase nas vias urinárias não tem qualquer influência na fisiopatologia da infecção 

urinária; 

3) As quinolonas são os antimicrobianos de primeira escolha após 12 semanas; 

4) A bacteriúria assintomática é fator para o desencadeamento da pielonefrite na gestação. 

 

Está correto apenas o contido em: 

 

A) 1, 2 e 3; 

B) 1 e 3; 

C) 2 e 4; 

D) 4. 

 

25)  São esquemas possíveis de anticoagulação profilática na gestação, EXCETO: 

A) Heparina 5.000UI a cada 12 horas; 

B) Enoxiparina 20mg a cada 12 horas; 

C) Warfarina 10mg ao dia; 

D) Dalteparina 5.000UI ao dia. 

 

26) Uma primigesta, que na 17ª semana de gestação apresentava IgG e IgM negativos para 

toxoplasmose retorna na 25ª semana com IgG e IgM positivos. A conduta a ser adotada é: 

A) Realizar teste de Avidez de IgG; 

B) Iniciar espiramicina e realizar propedêutica fetal invasiva; 

C) Iniciar tratamento fetal com espiramicina e sulfadiazina; 

D) Iniciar tratamento fetal com espiramicina, sulfadiazina e pirimetamina. 

 

 

 

27) Em uma gestante de 22 anos com o seguinte resultado de sorologia para sífilis: VDRL 

1:4 e FTAabs negativo, a hipótese mais provável é: 

A) Sífilis secundária; 

B) Falso-positivo; 

C) Falso-negativo; 

D) Sífilis terciária.  

 

28) Gestante com sorologia para hepatite B: Ag HBs negativo, anti-HBs positivo e anti-

HBc negativo. O mais provável é que essa paciente: 

A) Esteja desenvolvendo a forma aguda da doença; 
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B) Tenha infecção crônica pelo vírus da hepatite B; 

C) Seja imunizada para o vírus da hepatite B; 

D) Apresente infecção crônica em replicação. 

 

29) Sobre a reposição hormonal com estrogênios no climatério, podemos afirmar que: 

A) Pacientes com tendência a acidentes tromboembólicos deverão utilizar a terapia oral; 

B) O efeito benéfico sobre as lipoproteínas é maior na terapia transdérmica  do que na 

oral; 

C) A terapia oral afeta menos as proteínas e o metabolismo hepático do que a 

transdérmica; 

D) A terapia transdérmica evita a 1ª passagem da medicação pelo fígado. 

 

30) Em paciente menopausada, verificamos que as frações LDL e HDL do colesterol 

tendem a se encontrar, respectivamente: 

A) Aumentada/diminuída; 

B) Aumentada/aumentada; 

C) Diminuída/aumentada; 

D) Diminuída/diminuída. 

 

 

31) Considerando-se a esterilização por laqueadura tubária, assinale a opção correta: 

A) Os sentimentos de insatisfação e arrependimento são menos comuns quando o 

procedimento é realizado no período pós-parto; 

B) Os distúrbios psiquiátricos após a cirurgia são mais comuns do que na população geral; 

C) O estresse temporário da gestação pode influenciar a escolha pela ligadura tubária; 

D) A paciente não precisa ser esclarecida de que a cirurgia usualmente não é reversível. 

 

32) Possuem a capacidade de produzir lesões displásicas graves do colo uterino os tipos de 

HPV: 

A) 10 e 14;  

B) 10 e 18; 

C) 14 e 16; 

D) 16 e 18. 

 

33) Na laparotomia por abdome agudo de causa mecânica, identifica-se uma torção anexial, 

com comprometimento vascular acentuado. Antes de praticar a anexectomia, deve o 

cirurgião: 

A) Distorcer o anexo e observar como fica a sua vascularização; 

B) Distorcer o anexo e logo a seguir pinçar o seu pedículo;   

C) Pinçar o pedículo anexial e sem distorcê-lo, remover tudo em um só bloco; 

D) Pinçar o pedículo anexial e só depois distorcê-lo. 

 

34) Na orientação do Ministério da Saúde há consenso de que a citologia vaginal oncótica 

de rotina em mulheres na menacme deve ser: 

A) Trimestral nas gestantes e uma vez no puerpério; 

B) Semestral em qualquer situação; 

C) Anual, independente da ocorrência de gestação; 

D) Bianual, após dois laudos oncológicos negativos e sucessivos. 
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35) Em relação à ecografia mamária, pode-se afirmar corretamente que: 

A) Deve ser realizada como primeira escolha em pacientes abaixo de 40 anos; 

B) Tem bom valor de screening de Ca de mama em pacientes assintomáticas; 

C) Tem uma boa acurácia (80%) como método diagnóstico das lesões benignas da mama; 

D) Apresenta a mesma acurácia nas lesões malignas, como método diagnóstico nos vários 

tipos histológicos de tumor. 

 

36) Uma multípara portadora de cistocele discreta e de queixa de incontinência urinária aos 

esforços, deve ser submetida a: 

A) Operação corretiva da condição; 

B) Exame urodinâmico; 

C) Exames laboratoriais de rotina (urina, glicemia e leucograma); 

D) Exercícios que fortalecem o diafragma pélvico. 

 

37) Encontram-se entre as causas de dispareunia: 

1) Endometriose pélvica; 

2) Cistite; 

3) Sequela de doença inflamatória pélvica; 

4) Pólipo endocervical.  

 

Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s): 

 

A) Somente 1, 2 e 3; 

B) Somente 1 e 3; 

C) Somente 2 e 4; 

D) Somente 4.  

 

38)  Entre as opções abaixo, assinale o achado característico da úlcera do cancro mole: 

A) Fundo purulento; 

B) Dor moderada; 

C) Lesão única; 

D) Bordas escavadas. 

 

39)  Não é contra-indicação para a terapia de reposição hormonal no climatério: 

A) Hepatopatia aguda; 

B) Acidente tromboembólico agudo; 

C) Hipertensão arterial severa; 

D) Insuficiência renal. 

 

40) A punção aspirativa por agulha fina nos tumores palpáveis da mama é método 

diagnóstico com sensibilidade e especificidade respectivamente: 

A) Alta e baixa; 

B) Baixa e alta; 

C) Alta e alta; 

D) Baixa e baixa. 
 


