Município de Ilhota - SC
Processo Seletivo 001/2019
Prova objetiva escrita para o cargo de:

MÉDICO GINECOLOGISTA
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 09h00min e término
às 12h00min.
2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do
momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova.
3. Esta prova contém 20 (vinte) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo
apenas uma a correta.
4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe
para o cartão resposta, o qual possui sua identificação e a identificação por código de barras o
qual você deverá opor a sua assinatura.
5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso.
6. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira:
Você deverá marcar a sua alternativa correta como no exemplo abaixo:
A

B

C

D

01
- preenchimento correto.
Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica.
7. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas.
8. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembrese que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova.
9. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário
de recurso anexo ao Edital de Processo Seletivo 001/2019.
10. Boa prova.
11. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta.
12. Para levar o caderno de prova você deve permanecer na sala no mínimo até às 11h00min.
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Processo Seletivo Município de Ilhota- SC
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Conhecimentos Gerais
Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03.
HINO NACIONAL BRASILEIRO
Parte I
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heroico o brado retumbante,
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da Pátria nesse instante.
Se o penhor dessa igualdade,
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó Liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!
Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido,
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.
Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.
Terra adorada
Entre outras mil
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!
Letra: Joaquim Osório Duque Estrada / Música: Francisco Manuel da Silva

01- O termo destacado tem o mesmo valor semântico da palavra entre parênteses, exceto em:
a) A) “(...) És belo, és forte, impávido colosso (...)” (gigante) .
B) “Ouviram do Ipiranga as margens plácidas (...)” (tranquilas).
b) C) “(...) Se o penhor dessa igualdade (...).” (direito).
c) D) “(...) E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos (...).” (brilhantes).
02- A regência do verbo contraria os padrões cultos da linguagem escrita em:
a)
b)
c)
d)

Os convidados assistiram à execução do Hino Brasileiro.
O candidato não se lembrava dos nomes dos autores do Hino.
Existem diversas versões que visam a simplificar o Hino Brasileiro.
O texto de Osório Duque obedece as normas da língua culta.

03- Assinale a alternativa em que há erro ortográfico.
a)
b)
c)
d)

Não devemos infringir os princípios democráticos brasileiros.
Ele foi apanhado em flagrante delito.
O Hino Brasileiro possue cinquenta versos.
O militar ficou responsável por arriar a bandeira.

04- Qual é a terça parte do quinto termo da Progressão Geométrica (P.G) a seguir:
a)
b)
c)
d)

?

29.
54.
98.
498.

05- Em uma Progressão Aritmética (P.A) o primeiro termo é quatro e a razão é nove, podemos
afirmar que o trigésimo segundo termo será:
a)
b)
c)
d)

279.
282.
283.
284.

06- Se a soma de todas as arestas de um cubo é igual a 84 cm, podemos afirmar que a soma
dos algarismos do volume desse cubo medirá: (Utilizar a unidade centímetro para o cálculo do
volume do cubo).
a)
b)
c)
d)

13.
6.
16.
10.

07- Sobre o Município de Ilhota - SC podemos afirmar que:
(Fonte:https:// www.ilhota.sc.gov.br).

I- A criação de distrito de Ilhota aconteceu em 26 de agosto de 1930, por intermédio do
requerimento apresentado pelo deputado Marcos Konder. A instalação ocorreu em 14 de
fevereiro de 1932.
II- O primeiro Intendente foi Pedro Faustino Nunes. O distrito pertenceu ao município de Itajaí
até 21 de julho de 1958, quando por força de lei estadual 348 foi levada a categoria de
município.
III- O primeiro prefeito (provisório) foi José Köehler. O primeiro prefeito eleito foi Guilherme
Alípio Nunes, que ficou no poder de 31 de janeiro de 1959 a 31 de janeiro de 1964.
IV- Sua localização Geográfica é de Longitude 46°47'36" oeste / Latitude 27°54'59" sul. A Área
é de aproximadamente 245 Km² e Altitude de 15 m.
V- O Clima é Mesotérmico úmido, com verão quente, com temperatura média de 20,1 °C. A
umidade relativa média mensal (região Itajaí) - 81,7 %.
VI- O Relevo apresenta extensas áreas de várzeas e planícies sedimentares, entremeadas de
morros, altitudes de seis a 829 metros acima do nível do mar. O município tem um dos picos
mais altos da região, denominado Morro do Baú, com 829 metros.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas os itens II, III, IV e V estão corretos.
Apenas os itens I, III, IV e VI estão incorretos.
Apenas os itens I, II, IV, V e VI estão corretos.
Apenas os itens I, II, III, V e VI estão incorretos.

08- De acordo com o Artigo nº19 da Lei Orgânica do Município de Ilhota – SC Compete à
Câmara Municipal deliberar, sob forma de projetos de lei, sujeitos à sanção do Prefeito, sobre
as matérias de competência do Município, especialmente sobre:
Classifique as afirmativas abaixo com (V) para as verdadeiras e (F) para as Falsas e assinale a
alternativa correta:
I - Matéria financeira, tributária e orçamentária: Plano anual, Diretrizes Orçamentárias e
Orçamento Plurianual; abertura de créditos especiais e suplementares, remissão de dívidas,
concessão de isenções e anistias fiscais, auxílios e subvenções.
II - Matéria Urbanística, especialmente o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado,
matéria relativa ao uso e ocupação do solo, parcelamento, edificações, denominação de
logradouros públicos e estabelecimento do perímetro urbano e dos bairros.
III - Regime jurídico dos servidores municipais, criação, transformação e extinção de
cargos, empregos e funções públicas, planos de carreira, fixação e aumento de remuneração
dos servidores municipais, da administração direta e indireta.
IV - Organização dos serviços municipais e sua forma de prestação.
V - Bens públicos, aquisição e alienação de bens imóveis, outorga de direito real,
concessão e permissão administrativa de uso.
VI - Criação, extinção, estruturação e atribuições dos órgãos da administração indireta e
das entidades da administração direta.
a)
b)
c)
d)

F-V-V-V-V-F.
F-V-V-V-F-V.
F-F-V-V-V-F.
V-F-F-V-V-V.

09- De acordo com a Lei Federal 8.429/92 em seu Art. 9°, constitui ato de improbidade
administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial
indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas
entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: assinale a incorreta:
a) Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra
vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação
ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou
amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público.
b) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou
locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas
no art. 1° por preço superior ao valor de mercado.
c) Utilizar, em obra ou serviço público, veículos, máquinas, equipamentos ou material de
qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades
mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos,
empregados ou terceiros contratados por essas entidades.
d) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou
locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior
ao valor de mercado.
10- Conforme § 1º do artigo 68 da Constituição Federal, não serão objeto de delegação os atos
de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação
sobre: exceto:
a) Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus
membros.
b) Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais.
c) Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.
d) As Leis Complementares.

Conhecimentos Específicos
11- No seguimento de paciente asmático é fundamental identificar o nível de controle da
doença, para avaliar a eficácia do tratamento proposto na supressão de seus sintomas. Sobre
o controle da asma, é incorreto afirmar:
a) Se o paciente apresentar qualquer episódio de sintoma noturno, já não se pode
considerar a asma controlada.
b) Se o paciente apresentar sintomas diurnos com frequência superior a 2x por semana,
porém sem limitações de atividades nem sintomas noturnos, considera-se a asma
parcialmente controlada.
c) Se o paciente necessita de uso de medicação de resgate com frequência inferior a 2x
por semana, considera-se asma parcialmente controlada.
d) Se o paciente apresentar qualquer tipo de limitação de suas atividades devido sintoma,
já não se pode considerar a asma controlada.
12- Assinale a alternativa incorreta sobre a Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE):
a) A Endoscopia Digestiva Alta não deve ser utilizada para diagnóstico, mas para avaliar as
complicações como lesões causadas pelo refluxo. O Diagnóstico da DRGE é clínico.
b) Entre as medidas comportamentais, para tratamento não farmacológico da doença,
pode-se citar: emagrecimento, cessação do fumo, evitar alimentos gordurosos, cítricos,
café, menta, hortelã e produtos de tomate.
c) No esôfago de Barrett, complicação do DRGE, ocorre à substituição do epitélio
estratificado e escamoso do esôfago por epitélio colunar gástrico.
d) O sangramento esofágico na DRGE costuma ser lento e insidioso, sendo muitas vezes
responsável por quadros de anemia crônica.
13- Insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa, na qual o coração é incapaz
de bombear sangue de forma a atender às necessidades metabólica. Sobre essa condição
podemos afirmar que:
a) É comum pacientes com IC apresentarem alterações eletrocardiográficas referentes à
cardiopatia estrutural, como hipertrofia ventricular esquerda, isquemia miocárdica,
distúrbios da condução atrioventricular.
b) Em caso de eletrocardiograma normal, há pouca chance de IC.
c) Pode-se suspeitar de IC através de um raio-x de tórax, quando se observa sinais de
cardiomegalia e congestão pulmonar, sendo esta última mais intensa no contexto da IC
aguda.
d) A dosagem de peptídeos natriuréticos BNP ou NT-proBNP, apesar de seu alto valor
diagnóstico, não é útil para avaliação de prognóstico da IC.
14- Compõem as diretrizes da Atenção Básica, exceto:
a)
b)
c)
d)

Integralidade e Equidade.
Participação da comunidade e Cuidado centrado na pessoa.
Regionalização e Hierarquização.
Coordenação do cuidado e Resolutividade.

15- Relacione as colunas:
A - Notificação compulsória imediata.
B - Notificação compulsória semanal.
C - A notificação não é compulsória.

Óbito por Dengue.
Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).
Doença aguda pelo vírus Zika em gestante.
Mononucleose.
Leptospirose.
Infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou puérpera.
Assinale a alternativa que contém a ordem correta de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)

A; A; A; C; B; B.
A; B; A; C; A; B.
B; B; A; C; C; B.
B; A; B; B; C; B.

16- Entre os benefícios do aleitamento materno para a mãe, podemos citar, exceto:
a)
b)
c)
d)

Diminuição do risco de câncer de mama e de ovário.
Diminui o risco de manutenção de diabetes desenvolvida durante a gestação.
Auxílio no aumento do intervalo entre as gestações.
Involução uterina mais rápida e redução na hemorragia uterina pós-parto.

17- Mulher de 32 anos G0P0, casada, sem comorbidades, queixa-se de dor pélvica há 1 ano.
Ela também referiu dispareunia de profundidade e dismenorreia importante. Relata ciclos
menstruais regulares a cada 21 dias, apesar de não fazer uso de contraceptivos orais.
Também nega uso de outros métodos contraceptivos. A principal hipótese diagnóstica e a
conduta para confirmá-la, neste caso, é:
a) Endometriose - ultrassom pélvico, transvaginal e de vias urinárias ou ressonância
magnética de pelve e vias urinárias.
b) Miomatose uterina - ultrassonografia transvaginal associada à via abdominal
c) Endometriose - laparoscopia exploratória, visto que tanto diagnóstico como tratamento
são cirúrgicos.
d) Miomatose uterina - ressonância magnética de abdome com preparo intestinal.
18- As síndromes hipertensivas intercorrentes na gestação, em especial a pré-eclâmpsia (PE),
acarretam risco real e impacto significativo nos indicadores relacionados à saúde materna e
infantil, sobre este assunto, não se pode afirmar que:
a) A PE é definida por hipertensão arterial (PAS> ou = 140 mmHg e/ou PAD> ou = 90
mmHg) identificada pela primeira vez após a 20ª semana, associada à proteinúria.
b) Na ausência de proteinúria, o diagnóstico de PE pode ser baseado na presença de
cefaleia, distúrbios visuais, dor abdominal ou alteração laboratorial (ex: plaquetopenia,
comprometimento renal ou hepático) ou ainda edema pulmonar e distúrbios cerebrais.
c) Independentemente da gravidade do quadro clinico, toda paciente com diagnostico de
PE deve ser hospitalizada para acompanhamento em unidade de gestação de alto risco.
d) A via de parto preferencial na PE deve ser a cesariana, devendo se colocar um coxim
sob o flanco direito da gestante durante o parto, enquanto esta permanecer em posição
supina, a fim de diminuir a compressão do útero sobre os grandes vasos do abdome,
evitando hipotensão grave.

19- Dentre as causas de amenorreia, podemos citar como causa adquirida:
a)
b)
c)
d)

Agenesia Mülleriana.
Síndrome de Asherman.
Puberdade tardia.
Síndrome dos ovários policísticos.

20- Está indicado o uso de ultrassonografia de mamas para:
a)
b)
c)
d)

Rastrear câncer em mamas volumosas.
Maior acurácia para microcalcificações.
Investigar achado suspeito em mamografia.
Substituir mamografia no rastreio de novos tumores em caso de paciente com histórico
pessoal de câncer de mama.

