
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 10/04/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO, de 16/01/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 MÉDICO GINECOLOGISTA 



 

PARTE I – MÉDICO GINECOLOGISTA 
 
01 - São fatores de anovulação normogonadotrófica, exceto: 

A) Falência ovariana prematura 
B) Síndrome dos ovários policísticos  
C) Hiperandrogenemia 
D) Hiperprolactinemia  
E) Deficiência de fase lútea  

 
02 - São situações de risco para má resposta as induções de 
ovulação: 

A) Idade acima de 35 anos 
B) Tabagismo 
C) Volume ovariano reduzido 
D) Dosagem de FSH > 10 UI.ml 
E) Todas as respostas estão corretas  

 
03 - Causa de infertilidade masculina mais frequente: 

A) Cirurgias prévias 
B) Distúrbios genéticos  
C) Varicocele 
D) Tumores 
E) Meato uretral hipospádico  

 
04 - Junto com a Chlamydia trachomatis é o agente mais comum 
das doenças inflamatórias pélvicas 

A) Mycoplasma hominis  
B) Ureaplasma urealyticum 
C) Streptoccocus B-hemolítico  
D) Bacterioides fragilis  
E) Neisseria Gonorrhoeae 

 
05 - É considerado um critério maior para o diagnóstico de 
doença inflamatória pélvica 

A) Secreção endocervical anormal 
B) Dor a manipulação do colo do útero  
C) Massa pélvica 
D) Leucocitose  
E) Febre  

 
06 - São doenças de transmissão unicamente sexual, exceto: 

A) Gonorréia  
B) Cancro mole 
C) Linfogranuloma venéreo  
D) Sífilis  
E) Donovanose  

 
07 - Associe o agente a sua manifestação clínica: 
(a) 1 – b; 2 – e; 3 – a; 4 – d; 5 – c  
(b) 1 – a; 2 – e; 3 – d; 4 – c; 5 – b 
(c) 1 – c; 2 – d; 3 – e; 4 – a; 5 – b 
(d) 1 – d; 2 – b; 3 – a; 4 – c; 5 – e 
(e) 1 – b; 2 – a; 3 – e; 4 – c; 5 – d  
(1) Donovanose  
(2) Cancro mole  
(3) Febre pós-parto 
(4) Bartolinite  
(5) Parto prematuro  

A) C. granulomatis  
B) Vírus Herpes  
C) Neisseria gonorrhoeae  
D) Mycoplasma hominis  
E) Haemophilus ducrey  

08 - O linfogranuloma venéreo tem como agente: 
A) Haemophilus ducrey 
B) Donovania granulomatis 
C) Chlamydia trachomatis 
D) Treponema pallidum 
E) Candida albicans  

 
09 - São manifestações da sífilis adquirida secundária, 
exceto: 

A) roséola palmar ou plantar 
B) eritema terciário  
C) alopecia  
D) neurite periférica  
E) esplenomegalia leve  

 
10 - Agente causador de rara infecção do trato urinário por 
bacteremia ou disseminação linfática: 

A) Staphylococcus aureus 
B) Mycoplasma hominis  
C) Ureaplasma urealyticum 
D) Streptoccocus B-hemolítico  
E) Escherichia coli  

 
11 - São efeitos do uso de Tibolona na terapia de reposição 
hormonal, exceto: 

A) Aumento da sensibilidade periférica a insulina 
B) Diminuição dos ácidos graxos livres 
C) Diminuição da adesão leucocitária ao endotélio  
D) Aumento dos níveis de HDL colesterol 
E) Diminuição da oxidação do LDL  

 
12 - Em relação as patologias do colo útero é correto 
afirmar, exceto: 

A) Pólipos são as lesões benignas mais comuns do 
colo do útero, sendo os pólipos mucosos os mais 
prevalentes 

B) Os vírus 16 e 18 do HPV apresentam alto potencial 
carcinomatoso  

C) Colposcopia, colpocitologia e estudo 
anatomopatológico são ferramentas para avaliação 
das displasias  

D) O estudo histopatológico é usado para diagnóstico 
da gravidade de uma lesão  

E) Condilomas com vírus do tipo 11 apresentam alto 
risco de malignidade, onde se transformam 
comumente em carcinomas verrucosos  

 
13 - É o tipo histológico mais comum do câncer cervical 

A) Adenocarcinoma 
B) Adenossarcoma 
C) Carcinoma epidermóide 
D) Tumor do ducto de Gartner 
E) Tumor carcinoide  

 
14 - No estadiamento do câncer do colo do útero a extensão 
do tumor para além do aparelho reprodutor caracteriza o 
estádio: 

A) IV 
B) IVB 
C) IIIA 
D) IIIB 
E) IIA 



 

15 - É considerado o ponto fixo na avaliação do prolapso 
genital: 

A) intróito vaginal  
B) hímen 
C) parede vaginal anterior 
D) parede vaginal posterior 
E) fórnice vaginal posterior  

 
16 - São considerados contra-indicação classe 4 pela OMS 
ao uso de anticoncepcional combinado, exceto: 

A) Enxaqueca com sintomas neurológicos focais 
B) Câncer de mama em atividade 
C) Lactante com menos de 06 semanas pós-parto 
D) Cirrose grave  
E) Talassemia  

 
17 - São patologias hepáticas associadas a uso de 
anticoncepcionais hormonais 

A) hemangiomas 
B) cistos hepáticos simples  
C) carcinoma epidermóide  
D) adenomas hepáticos 
E) adenocarcinoma  

 
18 - São causas de sangramento uterino disfuncional: 

A) suspensão do uso de anticoncepcionais orais 
B) gestação  ectópica 
C) pólipos 
D) miomas 
E) todas as respostas estão corretas 

 
19 - São causas de sangramento uterino secundários a 
supressão ou remoção do estrogênio, exceto: 

A) Síndrome dos ovários policísticos 
B) Obesidade 
C) Remoção do corpo lúteo 
D) Imaturidade do eixo hipotálamo-hipófise-ovariano 
E) Anovulação  

 
20 - Episódios de metrorragias são mais comuns nos 
leiomiomas:  

A) Intramurais 
B) Subserosos  
C) Submucosos 
D) Subserosos pediculados 
E) Intramurais com componente subseroso  

 
21 - São os agentes causadores mais comuns da mastite 
puerperal: 

A) Streptococcus 
B) Haemophilus 
C) S. aureus 
D) E. coli 
E) Bacterioides 

 
22 - É considerado tipo histológico da neoplasia maligna da 
mama de pior prognóstico: 

A) papilar  
B) medular 
C) tubular  
D) colóide  
E) inflamatório 

 

23 - Causa mais comum de corrimento vaginal: 
A) Trichomonas vaginalis 
B) Gardnerella vaginalis  
C) Candida albicans 
D) Mobiluncus sp 
E) Bacteroides sp 

 
24 - Em relação ao vírus HPV, são considerados os de baixo 
risco oncogênico: 

A) 16 e 18 
B) 45 e 51  
C) 59 e 62 
D) 6 e 11 
E) 68 e 69  

 
25 - Tumor de ovário caracterizado pela presença dos três 
folhetos embrionários, caracteriza: 

A) Teratoma  
B) Tumor de Brenner 
C) Disgerminoma 
D) Tumor de células da granulosa 
E) Cistoadenoma mucinosa  

 
26 - Em relação a classificação das ruturas perineais a rotura 
de primeiro grau é a que: 

A) Laceração restrita a pele, sendo considerada de 
segundo grau o acometimento de mucosa 

B) Laceração que atinge somente o plano muscular, 
poupando aponeurose 

C) Laceração que pode envolver o plano 
musculoaponeurótico 

D) Lesão que atinge o esfíncter anal  
E) Laceração pode atingir pele e mucosa 

 
27 - Corrimento abundante, amarelado ou amarelo-
esverdeado, bolhoso e fétido, acompanhado prurido, disúria 
e dispareunia, é causado por: 

A) Trichomonas vaginalis, podendo ser usado 
Tetraciclina, 500 mg, via oral, 6 em 6 horas por 21 
dias 

B) Gardnerella vaginalis, podendo ser usado o 
esquema de nitroimidazólico, creme vaginal, por 
via oral durante 7 dias 

C) Trichomonas vaginalis, podendo ser usado 
Metronidazal 2 g, via oral, única tomada 

D) Gardnerella vaginalis, podendo ser usado o 
esquema de Metronidazol 2 g, via oral, dose única  

E) Gardnerella vaginalis, podendo ser usado 
Clindamicina, 300 mg, via oral por 05 dias  

 
28 - Originados de hematomas de corpo lúteo, sendo um 
cisto de parede fina, repleto de conteúdo sanguinolente, com 
tendência a regressão, caracteriza: 

A) Cisto tecaluteínicos, com conduta expectante 
B) Endometrioma ovarino, com conduta cirúrgica 
C) Cistos luteínicos, com conduta expectante 
D) Endometrioma ovariano, com conduta 

medicamentasa 
E) Cistos foliculares, com terapêutica conservadora  

 
  



 

PARTE II – PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 

João Grande sentou para espiar. Pedro Bala se afastou 
com o Professor para um canto. Queria combinar uma 
maneira de roubar a imagem de Ogum da polícia. 
Discutiram parte da noite e já eram onze horas quando 
Pedro Bala, antes de sair, falou para todos os Capitães da 
areia: 

- Minha gente, eu vou fazer um troço difícil. Se eu não 
aparecer até de manhã, vocês fica sabendo que eu tou na 
polícia e não demoro a tá no reformatório, até fugir. Ou até 
vocês me tirar de lá… 

(Jorge Amado. Capitães da areia. São Paulo: Cia. das 
Letras, 2008.) 

 
O livro Capitães da Areia, de autoria de Jorge Amado, 

foi publicado em 1937 e trata da vida de menores 
abandonados, em Salvador, Bahia. Pedro Bala é um dos 
líderes do grupo. 

No episódio narrado, uma imagem de Ogum, divindade 
cultuada em rituais religiosos afro-brasileiros, está em poder 
da polícia. Pelas leis brasileiras da época retratada na obra, 
manifestações religiosas que não fossem ligadas à igreja 
Católica eram proibidas. 
 
29 - No trecho, para obter o efeito da verossimilhança, o 
autor utilizou, na fala de Pedro Bala: 

A) A linguagem típica do nordestino. 
B) O jeito de falar típico de quem tem pouca idade. 
C) Uma linguagem diferente da norma-padrão. 
D) O jeito de falar de quem busca esconder alguma 

coisa. 
E) Uma linguagem bem mais coloquial, diferente da 

do trabalhador. 
 
30 - No trecho, há uma expressão ambígua. Assinale a 
alternativa que apresenta a expressão e também a solução 
para a ambiguidade, no contexto da narrativa. 

A) “a imagem de Ogum da polícia” / a imagem de 
Ogum que estava em poder da polícia. 

B) “com o professor para um canto” / com o professor 
para uma música. 

C) “Discutiram parte da noite” / debateram em nome 
da noite. 

D) “Uma maneira de roubar” / um jeito de furtar. 
E) “Você fica sabendo” / todos fiquem conhecendo. 

 
31 - Indique a única frase em que a colocação pronominal 
está de acordo com a norma padrão. 

A) Nunca soubemos quem roubava-nos. 
B) Que Deus acompanha-te! 
C) Agora, se ajeite e durma bem. 
D) Agora me convenci de que me enganavam. 
E) Me levantei assim que chamou-me ao telefone. 

 
32 - Leia a sinopse de um capítulo na novela “Meu 
pedacinho de chão”. A seguir, assinale a afirmação que 
apresenta uma oração subordinada adverbial temporal 
reduzida. 

 

Em Meu Pedacinho de Chão, Pituquinha (Geytsa 
Garcia) sente muita falta de Serelepe (Tomás Sampaio). 
Inconformada, ela vai atrás do menino para reclamar de sua 
ausência. 

“Antes a gente se via mais, a gente ficava mais junto, 
não é como agora!”, diz. 

“Agora eu tenho coisa pra ler, que você mesma me 
arrumou, não é verdade?”, rebate. “Teu irmão não tem mais 
livros que nem esse?”, pede. Pituca fica brava e responde: 
“Tem, mas eu não te dou!”. 

Logo depois, ela dá o dedinho para ele e eles oficializam 
o fim da amizade. Ela pega o livro de volta e deixa Lepe 
profundamente chateado. Chegando em casa, ela chora e 
conta para a mãe o que aconteceu. 
 

A) “Antes a gente se via mais […]” 
B) “Chegando em casa […]” 
C) “Agora eu tenho coisa para ler […]” 
D) “Logo depois, ela dá o dedinho para ele […]” 
E) “[…] ela vai atrás do menino para reclamar de sua 

ausência” 
 
33 - Identifique a figura de linguagem presente em: 
 

“Meu peito agora dispara 
Vivo em constante alegria 
É o amor que está aqui” 
(Carlinhos Brown e Marisa Monte) 
 

A) Comparação 
B) Hipérbole 
C) Eufemismo 
D) Antítese 
E)  Metonímia 

 
A questão 34 refere-se a tira seguinte: 

 
Folha de S. Paulo 12/10/2005 

 
34 - Das afirmações seguintes: 
I- A linguagem empregada na frase “Um labirinto é uma 
metáfora da vida” é denotativa. 
II- O emprego da palavra metáfora, no contexto, constitui 
uma metáfora. 
III- O rato associa o labirinto à metáfora da vida porque 
ambos apresentam caminhos certos e errados que podemos 
tomar durante o percurso. 
 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
E) Apenas o item III está correto. 

 
 
 
 
 



 

35 - A função sintática, respectivamente, dos termos 
destacados no trecho seguinte é: 
“Agora, várias empresas estão participando de uma grande 
campanha de enfrentamento à exploração sexual de crianças 
e adolescentes. A garantia dos direitos humanos de nossa 
crianças e adolescentes é fundamental para o 
desenvolvimento do Brasil. Participe também desta 
campanha. ” 

A) Complemento nominal / objeto indireto 
B) Complemento nominal / objeto direto 
C) Objeto indireto / complemento nominal 
D) Objeto direto / objeto indireto 
E) Aposto / objeto indireto 

 
A questão 36 refere-se a tira seguinte: 
 

 
(http://sonhosdelulu.blogspot.com.br/2009_04_01_archive.

html) 
 
36 - Qual é o processo de formação da palavra TPM (2º 
quadrinho)? 

A) Derivação parassintética 
B) Derivação imprópria 
C) Derivação regressiva 
D) Composição por aglutinação 
E) Redução 

 
A questão 37 refere-se ao texto seguinte: 
 

Na turma em que 
Ele andava 
Ele era 
O menorzinho 
O mais espertinho 
O mais bonitinho 
O mais alegrinho 
O mais  
Maluquinho 

(Ziraldo. O Menino Maluquinho. São Paulo: 
Melhoramentos, 1980. P. 20-1.) 

 
37 - Para caracterizar sua personagem, Ziraldo utiliza vários 
adjetivos no seguinte grau: 

A) Superlativo relativo de superioridade. 
B) Superlativo absoluto sintético. 
C) Superlativo absoluto analítico. 
D) Superlativo relativo de inferioridade. 
E) Comparativo de superioridade. 

 
38 - Assinale a alternativa cujo termo destacado tem a 
função de predicativo do objeto. 

A) Seus dois filhos estão muito quietos. 
B) Ele permanecia agachado. 
C) O amor da minha vida é ela. 
D) Considero seu comentário infeliz. 
E) A criança continua febril. 

39 - O acento indicador de crase foi empregado 
corretamente em todas as alternativas, exceto em: 

A) A modelo se veste à Saint Laurent. 
B) À meu ver, ela está certa. 
C) De segunda a sexta-feira, às 14h, temos treino na 

escola. 
D) O acesso àqueles sites já está liberado. 
E) Seu maior desejo era ir à Inglaterra. 

 
40 - Das frases seguintes: 
I- A garota esqueceu as brigas. Preferiu lembrar só os bons 
momentos. 
II- Algumas vezes desobedeço os meus instintos. 
III- Trabalhava com afinco porque visava a uma promoção 
no final do ano. 
 

A concordância verbal está correta em: 
A) I e III 
B) II e III 
C) I e II 
D) Todas 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

 


