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Prova Objetiva 
Edital SMS Nº 

03/2014 

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 23/09/2014 e o resultado da PROVA 
OBJETIVA a partir do dia 07/10/2014.                  BOA PROVA! 
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Concurso para o cargo de Especialista em Saúde Médico - Médico 
Ginecologista/Obstetra 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
1. Gestante de 25 anos, primigesta, ao 
realizar os exames de pré-natal 
detectou-se um VDRL com títulos de 
1/32. Realizou o FTA-abs, sendo 
positivo. O exame clínico-ginecológico 
apresentava-se normal. Frente a esse 
quadro o diagnóstico e conduta indicada 
são: 
A) Trata-se de sífilis primária e o 
tratamento é 2.400.000UI de penicilina 
benzatina em dose única. 
B) Trata-se de falso positivo e o exame 
deverá ser repetido em 30 dias. 
C) Trata-se de sífilis latente e o 
tratamento é a aplicação de 2.400.000UI 
de penicilina benzatina a cada 7 dias, no 
total de 3 doses. 
D) Trata-se de sífilis terciária e o 
tratamento é a aplicação de 2.400.000UI 
de penicilina benzatina a cada 7 dias, no 
total de 6 doses.  
 
2. O esfregaço de Papanicolau é 
considerado adequado quando contém 
um dos seguintes elementos: 
I - células endocervicais; 
II - células intermediárias; 
III - células metaplásicas; 
IV - micro-organismos da flora vaginal. 
 
Está correto o contido apenas em 
A) I, II e III 
B) I e III 
C) I e IV 
D) IV 

 
3. Primigesta, 22 anos iniciou pré-natal 
na 8ª semana de gestação. Atualmente 
no curso da 25ª semana de gestação 
com ganho ponderal abaixo do percentil 
25. Altura uterina no percentil 10 e 
freqüência cardíaca materna de 100bpm 

(repouso). Ingesta alimentar adequada e 
ausência de quadro infeccioso. 
Observado discreto aumento da região 
cervical materna, sem exoftalmia. Os 
exames que melhor investigariam 
hipertireoidismo seriam:  
A) TSH, T4 total e ultrassonografia de 
tireóide. 
B) TSH, T4 livre e auto anticorpos 
estimuladores da tireóide. 
C) TSH, T4 e T3(total) e 
ultrassonografia de tireóide. 
D) TSH, T4 e T3 (total) e 
tireoglobulina.   
 
4. O líquen escleroso: 
I - é lesão associada com o carcinoma 
de células escamosas da vulva; 
II - é neoplasia intraepitelial; 
III- está associado a carcinoma em 
mulheres idosas; 
IV - está associado a carcinoma nas 
mulheres jovens. 
 
Está correto o contido apenas em 
A) I, II e III. 
B) I e III. 
C) II e IV. 
D) IV 

 
5. A gestante MSP, 28 anos, primigesta, 
apresentou 4 episódios de herpes genital 
durante essa gravidez. O obstetra ao 
examiná-la, em trabalho de parto, não 
constatou lesões herpéticas visíveis. A 
melhor opção, quanto `a via de parto, é: 
A) Cesariana sem aciclovir. 
B) Cesariana com aciclovir. 
C) Via vaginal sem aciclovir. 
D)Via vaginal com aciclovir. 

 
6. Gestante de 30 anos, primigesta, 
passou a apresentar parestesia 
progressiva nas mãos, especialmente 
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nas falanges mediais e distais, a partir 
da 30ª semana de gestação. Após 
avaliação clínica o obstetra diagnosticou 
Síndrome do Túnel do Carpo. O 
tratamento adequado é: 
A) Uso de sintomáticos e, se necessário, 
imobilização. 
B) Injeção de corticoide local. 
C) Descompressão cirúrgica. 
D) Corticoide por via oral. 

 
7. Paciente com 32 anos queixa-se de 
dispareunia profunda e dor retal que 
piora no período menstrual. No toque, 
notam-se nodulações em fundo de saco 
posterior e na região do septo reto-
vaginal. Qual a terapêutica indicada?  
A) Uso de análogos de GnRH 
B) Cirurgia com dissecção e exérese dos 
nódulos. 
C) Pílula anticoncepcional contínua. 
D) Gestrinona. 

 
8. Primigesta, 40 anos, 33 semanas de 
gravidez, com quadro de dor abdominal 
há uma hora, hipertonia uterina, 
cervicodilatação de 2 cm e feto morto. 
A primeira conduta deverá ser: 
A) cesárea à Pfannenstiel. 
B) amniotomia. 
C) indução do parto. 
D) cesárea longitudinal mediana. 

 
9. Paciente com 34 anos, queixando-se 
de depressão, astenia e indisposição 
geral que se exacerba durante o período 
pré-menstrual. O marido, presente à 
consulta, refere que a queixa não tem 
relação com o ciclo menstrual. A 
conduta correta é: 
A) Solicitar um questionário 
prospectivo de sintomas durante o mês. 
B) Uso de antidepressivo 
continuamente. 
C) Encaminhar a um psiquiatra. 
D) Utilizar complexos vitamínicos. 

 

10. A indicação de conização cervical 
em paciente com neoplasia intraepitelial 
III (NIC III) tem a finalidade de:  
A) Afastar invasão através de cortes 
seriados na peça do cone. 
B) Ressecar totalmente o canal 
endocervical para seu estudo. 
C) Realizar quatro cortes na peça do 
cone para avaliação histológica dos 
outros três quadrantes. 
D) Realizar cortes seriados apenas nos 
casos de NIC III glandular. 

 
11. Gestante iniciando pré-natal no 
curso da 8ª semana de gestação, com 
diagnóstico de hipertireoidismo 
(Doença de Graves) há 06 meses, 
fazendo uso de metimazol. A melhor 
conduta a ser tomada é: 
A) Suspender a droga. 
B) Manter o metimazol e associar B-
bloqueador. 
C) Substituir o metimazol pelo 
propiltiouracil (PTU). 
D) Suspender o metimazol e fazer 
controle clínico com B-bloqueador.  

 
12. Paciente de 16 anos de idade 
consulta o ginecologista para orientação 
anticoncepcional. Posteriormente, a 
mãe, também paciente do mesmo 
ginecologista, faz contato para se 
informar sobre a conduta da filha. O 
ginecologista 
A) Deve dar as informações solicitadas, 
mas apenas por se tratar de menor de 
idade e de a solicitante ser sua 
responsável legal. 
B) Não deve dar as informações 
solicitadas, pois a não revelação não 
acarretará danos à menor. 
C) Só poderá prestar informações, 
mesmo aos responsáveis legais, na 
presença da menor. 
D) Deve exigir a presença de um 
responsável legal na consulta, quando as 
informações serão dadas.  
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13. Uma paciente apresenta sorologia 
positiva para citomegalovirus na 
gestação; não existem relatos de 
avaliações anteriores. O teste de avidez 
para IgG anticitomegalovirus realizado 
na presente foi 90%. Com este dado, 
pode-se concluir que: 
A) A infecção materna é remota. 
B) A infecção materna é recente. 
C) O teste de avidez não determina o 
risco de infecção fetal. 
D) Teste de avidez positivo indica, de 
qualquer modo, risco de infecção fetal. 

 
14. Paciente de 23 anos vem à consulta 
ginecológica de rotina. Com relação ao 
colo uterino, é detectado uma mácula 
rubra. Está indicada  
A) citologia oncológica. 
B) Microcolpo-histeroscopia. 
C) Biópsia. 
D) Captura híbrida. 

 
15. Na doença inflamatória pélvica 
aguda (DIP) na presença de DIU, a 
conduta é: 
A) Retirar o DIU imediatamente. 
B) Antibiótico de amplo espectro contra 
anaeróbios e se não houver melhora do 
quadro em 48 horas, remover o DIU. 
C) Remover o DIU em 24 horas se não 
houver melhora do quadro agudo. 
D) Nunca há necessidade de remoção 
do DIU. 

 
16. Não é encontrado(a) na sífilis 
congênita recente: 
A) Rinite hemorrágica. 
B) Nariz em sela. 
C) Osteocondrite. 
D) Pênfigo. 

 
17. 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 mesma acurácia nas 
lesões malignas, como método 
diagnóstico nos vários tipos histológicos 
de tumor. 

 
18. Em paciente na pós-menopausa, 
sem terapia de reposição hormonal, a 
espessura total do eco-endometrial, pela 
ultrassonografia transvaginal é 
considerada como limite superior da 
normalidade: 
A) 1mm 
B) 5mm 
C) 10mm 
D) 12mm 

 
19. Em relação aos SERM – 
moduladores seletivos dos receptores de 
estrogênios – pode-se afirmar que: 
A) Diminuem a incidência do câncer de 
mama e do endométrio. 
B) Diminuem a incidência do câncer de 
mama e aumentam a do ovário. 
C) Aumentam a incidência do câncer de 
mama e do endométrio. 
D) Aumentam a incidência do câncer de 
mama e diminuem a do endométrio. 

 
20. Paciente teve o diagnóstico 
laboratorial de tricomoníase. Ao exame 
clínico, foi encontrado corrimento: 
A) Branco, inodoro, espesso, tipo leite 
talhado. 
B) Branco-amarelado, com odor de 
peixe podre e bolhas esparsas 
C) Abundante, amarelo-esverdeado, 
purulento e bolhoso 
D) Discreto, verde-amarelado e muco-
purulento. 
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21. Na gestante normal com feto morto, 
a coagulopatia materna se desenvolve, 
mais frequentemente, a partir de: 
A) Uma semana. 
B) Duas semanas. 
C) Três semanas 
D) Quatro semanas. 

 
22. Em casos excepcionais são 
permitidas algumas vacinas na gestante, 
exceto: 
A) antitetânica 
B) anti-rubéola 
C) antigripal 
D) anticólera 

 
23. A segunda onda de migração 
trofoblástica ocorre: 
A) Entre a 4ª, 8ª e 12ª semana da 
gestação. 
B) Entre a 12ª e 16ª semanas da 
gestação. 
C) Entre a 16ª e 20ª semanas da 
gestação. 
D) Entre a 24ª e 28ª semanas da 
gestação. 

 
24. Gestante na 9ª semana da gestação 
foi mordida por cachorro vira-lata, que 
desapareceu. O procedimento correto é: 
A) Iniciar esquema anti-rábico na 12ª 
semana. 
B) Garantir alimentação hiperprotéica 
antes de iniciar o esquema anti-rábico. 
C) Realizar avaliação neurológica antes 
de iniciar o esquema anti-rábico. 
D) Iniciar imediatamente o esquema 
anti-rábico. 

 
25. A presença de miomas múltiplos, 
durante a gestação, aumenta o risco das 
intercorrências relacionadas abaixo, 
EXCETO: 
A) Trabalho de parto prematuro. 
B) Descolamento prematuro da 
placenta. 
C) Hemorragia pós-parto. 

D) Incompetência cervical. 
 

26. Qual das parasitoses apontadas 
abaixo NÃO deve ser tratada durante a 
gravidez? 
A) Esquistossomose. 
B) Estrongiloidíase. 
C) Tricuríase. 
D) Ascasridíase. 

 
27. Paciente de 19 anos de idade é 
atacada e estuprada por desconhecido. 
Procura atendimento médico com 
sangramento genital, cerca de 2 horas 
após o acontecido. O médico deve: 
I - Realizar exame ginecológico com 
eventual sutura de lesões; 
II - Realizar anticoncepção de 
emergência; 
III - Realizar prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis; 
IV - Denunciar à autoridade 
competente. 
 
Está correto o contido apenas em: 
A) I, II e III. 
B) I e III. 
C) II e IV. 
D) IV. 

 
28. A primeira estrutura que aparece no 
interior do saco gestacional em torno da 
5ª semana de gestação é: 
A) O embrião. 
B) A vesícula vitelina 
C) Atividade cardíaca embrionária. 
D) Âmnio. 

 
29. Paciente com 32 anos, solteira, com 
atividade sexual há 12 anos, apresentou, 
em exame ginecológico de rotina, 
imagem colposcópica que revelou zona 
de transformação atípica com mosaico 
irregular e áreas de pontilhado grosseiro 
adentrando o canal cervical. A biópsia 
da lesão revelou neoplasia intraepitelial 
cervical grau III (NIC III). A conduta é: 
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A) Histerectomia. 
B) Conização. 
C) Cauterização. 
D) Repetir colposcopia. 

 
30. Com relação à antibioticoprofilaxia 
em cirurgias ginecológicas, pode-se 
afirmar que: 
I - Visa prevenir infecção no sítio da 
cirurgia e não previne contra infecções 
urinárias e respiratórias. 
II - Não há benefícios para pacientes 
jovens submetidos à cirurgia limpa; 
III - Na histerectomia, o antibiótico de 
escolha é a cefalosporina de primeira 
geração; 
IV- Deve ser iniciada na indução 
anestésica e mantida por 48 horas. 
 
Está correto apenas o contido em: 
A) I, II e III, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) IV, apenas.     
 

SAÚDE PUBLICA 
 
31. A Política Nacional de Atenção 
Básica estabelece como 
responsabilidade da Atenção Básica 
coordenar o cuidado: elaborar, 
acompanhar e gerir projetos 
terapêuticos singulares, bem como 
acompanhar e organizar o fluxo dos 
usuários entre os pontos de atenção. 
Para tanto, é necessário incorporar 
ferramentas e dispositivos de gestão do 
cuidado, entre os quais NÃO SE 
INCLUI: 
A) prontuário eletrônico em rede. 
B) acesso a outros pontos de atenção 
nas condições e no tempo adequado, 
com equidade. 
C) qualidade da micro regulação 
realizada pelos profissionais da atenção 
básica. 

D) modelo de atenção à saúde focado 
nas doenças. 
 
32. O NASF (Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família) deve apoiar a equipe de SF 
estabelecendo rotinas de trabalho 
conjunto para o tratamento adequado 
dos principais agravos ginecológicos, 
com metas de descentralização da 
atenção a partir da capacitação dos 
profissionais das equipes. Dentre essas 
ações NÃO SE INCLUE:  
A) atendimento individual e rotineiro 
para a realização de pré natal. 
B) discussão de casos clínicos e 
atendimentos compartilhados. 
C) treinamentos técnicos, como colheita 
de Papanicolaou e inserção de DIU, 
dentro dos moldes da educação 
permanente. 
D) atenção individual às mulheres, em 
situações diferenciadas e 
compartilhadas com a equipe de Saúde 
da Família. 
 
33. Assinale a alternativa que menciona 
corretamente a participação 
complementar dos serviços privados de 
assistência à saúde no SUS, nos termos 
da legislação vigente no Brasil:  
A) o SUS poderá recorrer à iniciativa 
privada, em atividades assistenciais de 
média e alta complexidade, vedada a 
participação desta na Atenção Básica à 
Saúde. 
B) as entidades privadas devem ter igual 
tratamento, independente de seus fins 
serem lucrativos ou não, em 
observância ao princípio constitucional 
da impessoalidade. 
C) os serviços contratados submeter-se-
ão às normas técnicas e administrativas 
e aos princípios e diretrizes do Sistema 
Único de Saúde (SUS), mantido o 
equilíbrio econômico e financeiro do 
contrato. 



 
Prefeitura Municipal de Bauru – SMS 

Divisão de Gestão no Trabalho e Educação na Saúde 
Comissão de Desenvolvimento Funcional – CDF 

 

Cargo: Especialista em Saúde Médico – Médico Ginecologista/Obstetra  
                                (Edital nº 03/2014)       7 

 

D) os proprietários e dirigentes dos 
serviços contratados poderão exercer 
função gestora do SUS, desde que haja 
compatibilidade de horários. 
 
34. O Pacto pela Saúde (Portaria do 
Ministério da Saúde nº 399/2006) 
estabelece diretrizes na área de Saúde 
da Mulher, dentre as quais NÃO ESTÁ 
INCLUÍDA a seguinte: 
A) ampliar a cobertura do exame 
preventivo do câncer do colo de útero. 
B) ampliar a cobertura de mamografia. 
C) reduzir a mortalidade materna. 
D) garantir acesso a reprodução 
assistida. 
 
35. A Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 
8080/1979) estabelece que as ações e 
serviços de saúde que integram o SUS 
devem observar princípios dentre os 
quais NÃO ESTÁ INCLUIDO o 
seguinte: 
A) integralidade de assistência 
entendida como acesso aos serviços de 
saúde em todos os níveis de assistência. 
B) direito à informação, às pessoas 
assistidas, sobre sua saúde. 
C) utilização da epidemiologia para o 
estabelecimento de prioridades, a 
alocação de recursos e a orientação 
programática. 
D) conjugação dos recursos financeiros, 
tecnológicos, materiais e humanos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios na prestação de 
serviços de assistência à saúde da 
população. 
 
36. De acordo com o Decreto nº 7.508, 
de 28/06/2011, que regulamenta a Lei 
Orgânica da Saúde, NÃO PODEM ser 
considerados Porta de Entrada às Redes 
de Atenção à Saúde os serviços de: 
A) atenção primária. 
B) atenção de urgência e emergência. 
C) especialidades médicas. 

D) atenção psicossocial. 
 
37. “Gestão feita por empresa criada 
historicamente por proprietários de 
unidades hospitalares e serviços 
prestados por unidades próprias ou 
credenciadas” são características da 
seguinte modalidade de Saúde 
Suplementar: 
A) Autogestão. 
B) Cooperativa de Trabalho Médico. 
C) Medicina de Grupo. 
D) Seguro Saúde. 
 
38. A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro 
de 1990, estabelece que os Conselhos 
de Saúde devem ter a seguinte 
característica: 
A) atuar no controle da execução da 
política de saúde, à exceção dos 
aspectos econômicos e financeiros 
(competência privativa dos Tribunais de 
Contas). 
B) ter suas decisões homologadas pelo 
chefe do poder legalmente constituído 
em cada esfera do governo. 
C) ser órgão colegiado em caráter 
exclusivamente consultivo. 
D) ser composto por representantes do 
governo, usuários e profissionais de 
saúde em iguais proporções. 
 
39. As redes de atenção à saúde são um 
conjunto serviços vinculados entre si 
por uma missão única, por objetivos 
comuns e por uma ação cooperativa e 
interdependente, que permitem ofertar 
uma atenção contínua e integral a 
determinada população, e dentre as suas 
características NÃO ESTÁ INCLUÍDA 
a seguinte: 
A) funcionam sob coordenação da 
atenção primária à saúde. 
B) têm responsabilidades sanitárias e 
econômicas inequívocas por sua 
população. 
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C) prestam atenção oportuna, em 
tempos e lugares certos, de forma 
eficiente. 
D) ênfase nas intervenções curativas e 
reabilitadoras. 
 
40. Entre as estratégias para 
implementar a Política Nacional de 
Humanização NÃO SE INCLUI a 
seguinte a diretriz relativa a Atenção 
Básica:: 
A) incentivar práticas promocionais de 
saúde. 
B) efetuar a contra referência, 
aumentando a resolução da urgência e 
emergência. 
C) estabelecer formas de acolhimento e 
inclusão do usuário que promovam a 
otimização dos serviços, o fim das filas, 
a hierarquização de riscos e o acesso 
aos demais níveis do sistema. 
D) comprometer-se com o trabalho em 
equipe, de modo a aumentar o grau de 
corresponsabilidade, e com a rede de 
apoio profissional, visando a maior 
eficácia na atenção em saúde. 
 
 
 

Boa Prova!!! 
 


