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 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
 Escreva o seu nome completo e o número do seu documento de identificação no espaço indicado nesta capa.
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 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal.
 O Caderno de Provas só poderá ser levado pelo candidato após o encerramento do prazo estabelecido para sua aplicação.
 Este Caderno de Provas contém, respectivamente, 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 05 (cinco)
questões de Lógica e 15 (quinze) de Conhecimentos Específicos.
 Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao Fiscal.
 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida na
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Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação.
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O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
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Disciplina
Língua Portuguesa (Objetivas)
Questões de Lógica (Objetivas)
Conhecimentos Específicos (Objetivas)
Total de questões

NOME COMPLETO:

Número de questões
10 questões
05 questões
15 questões
30 questões

Pontos
30 pontos
10 pontos
60 pontos
100 pontos

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO:
_________________________
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA LÍNGUA PORTUGUESA NÍVEL SUPERIOR
As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.

Trabalho escravo: uma realidade persistente
Luciano Frota
Em memória dos três auditores-fiscais assassinados em 28 de janeiro de 2004, devido a inspeções
para apurar denúncias de trabalho escravo em fazendas da região de Unaí (MG), o Brasil consagrou a data
como “Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo”.
O nosso país carrega na sua história a mancha indelével de um longo passado de escravidão
legalizada, cuja abolição formal, ocorrida em 1888, não foi suficiente para romper os grilhões da indignidade,
da indiferença e da marginalidade social. Mais de cem anos se passaram e ainda estamos lutando para livrar
do cativeiro mulheres e homens trabalhadores que são explorados, à luz do dia, pelos senhores de“ engenho”
do século 21.
Mesmo sendo signatário das Convenções 29 e 105 da OIT, somente em 1995 o país acordou para o
problema, forçado por pressões sociais e por denúncia formulada perante a Corte Interamericana de Direitos
Humanos, em razão da morte de um trabalhador rural e de outro ferido ao tentarem fugir da Fazenda Espírito
Santo, no Pará, onde 60 pessoas foram flagradas submetidas a trabalhos forçados e em condições
desumanas (Caso 11.289).
É certo que a partir daí muitos avanços foram alcançados, sobretudo em razão de providências
efetivas que passaram a ser adotadas pelos Ministérios do Trabalho e dos Direitos Humanos, bem como
pelos Ministérios Públicos Federal e do Trabalho, que, em parceria com diversas outras instituições, formaram
uma corrente de combate a essa chaga de indignidade, instituindo, dentre outras medidas, os chamados
Grupos Móveis de Fiscalização.
No período de 1995 a 2018, mais de 2.000 operações de fiscalização foram realizadas, e cerca 53
mil trabalhadores foram resgatados da condição de escravo. Ainda que retratem apenas uma amostragem
do cenário de desumanidade que ainda persiste nos campos e cidades do país, são números que
impressionam e reforçam a necessidade de se prosseguir com as ações de combate.
Na seara legislativa, o grande marco histórico na luta pela erradicação dessa chaga social foi a
alteração trazida pela Lei 10.803/2003 ao artigo 149 do Código Penal, que atualizou o conceito de escravidão
contemporânea, não mais limitando-o à privação da liberdade de locomoção, mas estendendo a sua
tipificação para casos de aviltamento explícito da dignidade humana, em que trabalhadores são expostos a
condições degradantes de trabalho, com jornadas exaustivas ou mesmo forçados por dívidas com o patrão.
Importante ressaltar que o Brasil, além dos compromissos internacionais, tem uma Constituição
pactuada sob os pilares do respeito à dignidade da pessoa humana e ao trabalho como valor social. É dever
do Estado não se omitir quanto ao combate a todas formas de trabalho indigno, em especial àquele tipificado
como análogo à condição de escravo. E o dia 28 de janeiro deve servir exatamente para alertar as autoridades
públicas do país que a escalada do trabalho escravo persiste, resistente, matando e mutilando seres
humanos, segregando sonhos e coisificando pessoas.
A liberdade é direito inalienável do ser humano; não há liberdade sem garantia de dignidade; não há
dignidade sem justiça social; e sem liberdade, sem dignidade e sem justiça social não há democracia.
Disponível em:<www.folha.uol.com.br>. Acesso em: 11 fev. 2019

01. O texto, de forma preponderante,
A) apresenta um posicionamento acerca de como a sociedade brasileira tem lidado com o trabalho
escravo.
B) história toda a trajetória de luta da sociedade brasileira em busca de mecanismos para combater o
trabalho escravo.
C) enumera acontecimentos cruciais para a erradicação das condições de trabalho escravagista da
sociedade brasileira.
D) descreve os avanços em relação ao combate e à erradicação das condições de trabalho escravagista
na sociedade brasileira.
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02. Ao desenvolver o tema do texto, o autor opta por
A) ser categórico na constatação da ineficiência das medidas de combate ao trabalho escravo no Brasil.
B) ratificar, sem concessões, a ineficácia das medidas de combate ao trabalho escravo adotadas no
Brasil.
C) desqualificar, sem ressalvas, a eficácia das medidas de combate ao trabalho escravo adotadas no
Brasil.
D) fazer ponderações pontuais em relação à eficácia das medidas de combate ao trabalho escravo no
Brasil.

03. Considere o trecho:
O nosso país carrega na sua história a mancha indelével de um longo passado de escravidão
legalizada [...]

O uso da palavra em destaque expressa que o passado de escravidão, no Brasil, é algo
A) imperceptível aos olhos da maioria.
B) impossível de ser apagado da nossa memória.
C) impossível de ser compreendido.
D) inexplicável para as gerações mais jovens.

04. Considere os trechos:
(1) Mesmo sendo signatário das Convenções 29 e 105 da OIT, somente em 1995 o país
acordou para o problema [...]
(2) Ainda que retratem apenas uma amostragem do cenário de desumanidade que ainda
persiste nos campos e cidades do país, são números que impressionam e reforçam a
necessidade de se prosseguir com as ações de combate.

Sobre os elementos linguísticos em destaque, é correto afirmar que
A) ambos estabelecem relação sintático-semântica de condição entre orações e, nesse caso, podem ser
substituídos, sem prejuízo de sentido e com pequenas alterações, por caso.
B) em (1) esse elemento estabelece relação sintático-semântica de concessão entre parágrafos e, nesse
caso, pode ser substituído, sem prejuízo de sentido e com pequenas alterações, por embora.
C) em (2) esse elemento estabelece relação sintático-semântica de condição entre períodos e, nesse
caso, pode ser substituído, sem prejuízo de sentido e com pequenas alterações, por desde que.
D) ambos estabelecem relação sintático-semântica de concessão entre orações e, nesse caso, podem
ser substituídos, sem prejuízo de sentido e com pequenas alterações, por apesar de.
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05. Considere o trecho:
[...] forçado por pressões sociais e por denúncia formulada perante a Corte
Interamericana de Direitos Humanos [...]
Sobre as palavras em destaque, nesse contexto de uso, é correto classificar que:
A) a primeira é preposição, e a segunda, artigo.
B) a primeira é conjunção, e a segunda, artigo.
C) ambas são preposições.
D) ambas são conjunções.
06. Considere o período:
No período de 1995 a 2018, mais de 2.000 operações de fiscalização foram
realizadas, e cerca 53 mil trabalhadores foram resgatados da condição de
escravo.
Sobre as vírgulas presentes nesse trecho, verifica-se que
A) a primeira marca um bloco de informação deslocado, com valor adjetivo, e a segunda separa orações
com o mesmo sujeito.
B) a primeira marca um bloco de informação com valor de aposto, e a segunda separa orações com o
mesmo sujeito.
C) a primeira marca um bloco de informação deslocado, com valor adverbial, e a segunda separa
orações com sujeitos distintos.
D) a primeira marca um bloco de informação com valor predicativo, e a segunda separa orações com
sujeitos distintos.
07. Sobre o segundo e o terceiro parágrafos, é correto afirmar:
A) O segundo não apresenta ideia central explícita.
B) O terceiro faz contraposição à ideia central do segundo.
C) O terceiro tão somente desenvolve a ideia central explícita no segundo.
D) O segundo tão somente exemplifica o que vai ser afirmado no terceiro.
08. No texto, identifica-se a recorrência a
A) outros discursos, com o objetivo de reforçar o discurso do autor.
B) citações diretas, demarcadas pelo uso restrito das aspas.
C) outros discursos, com o objetivo de refutar o discurso citado.
D) citações indiretas, demarcadas pelo uso restrito das aspas.
09. O texto apresenta caraterísticas que o aproximam do gênero
A) notícia.
B) artigo de opinião.
C) reportagem.
D) relato.

4

Prefeitura Municipal de Lajes – CPLP 09 – Médico Ginecologista- Superior

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES/RN
EDITAL Nº. 001/2019

10. Considere o fragmento:
Na seara legislativa, o grande marco histórico na luta pela erradicação dessa chaga social foi a
alteração trazida pela Lei 10.803/2003 ao artigo 149 do Código Penal, que atualizou o conceito
de escravidão contemporânea, [...]

O trecho em destaque é uma oração
A) subordinada com valor de substantivo.
B) coordenada com valor explicativo.
C) coordenada com valor restritivo.
D) subordinada com valor de adjetivo.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA LÓGICA
11. Um círculo de papel cartão com uma face branca e outra preta, foi cortado em três partes distintas. Duas
dessas partes estão apresentadas a seguir:

A terceira parte que, junto com as duas anteriores, forma perfeitamente o círculo, é:

B)

A)

C)

D)

12. Considere o conjunto de doze objetos apresentados a seguir

Selecionando-se aleatoriamente, três objetos desse conjunto, a probabilidade de eles serem colineares
(pertencerem a uma mesma reta) é de

A)
B)
C)
D)

6
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1
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1
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13. Dada a sentença “Se visito Lajes, então sou feliz”, sua negação é
A) Não visito Lajes e sou feliz.
B) Visito Lajes e não sou feliz.
C) Se não visito Lajes, então não sou feliz.
D) Se não sou feliz, então não visito Lajes.

14. Considerando as 26 letras de nosso alfabeto, na sequência de letras
D

J

E

L

H

P

M

V

?

o ponto de interrogação representa a letra
A) T.
B) R.
C) S.
D) U.

15. André é engenheiro, então Luciano não é comerciante. Ou Luciano é comerciante, ou Erick é veterinário.
Se José não é advogado, então André é engenheiro. Ora, nem Erick é veterinário nem Cintia é médica.
Logo:
A) José não é advogado e Luciano é comerciante.
B) Erick é veterinário ou André é engenheiro.
C) Se Luciano é comerciante, André é engenheiro.
D) José é advogado e Luciano é comerciante.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – MÉDICO GINECOLOGISTA– SUPERIOR
16. São sinais de certeza da gravidez:
A) aumento do volume abdominal, atraso menstrual, náuseas e vômitos.
B) mudanças no apetite (desejos alimentares), atraso menstrual, consistência cervical amolecida.
C) ausculta de batimentos cardiofetais (BCFs), rechaço fetal intrauterino ao toque, percepção de
movimentos e partes fetais pelo examinador.
D) alterações na vulva e na vagina (coloração violácea vaginal, cervical e vulvar), congestão mamária e
mastalgia, preenchimento do fundo de saco vaginal pelo útero percebido ao toque vaginal.
17. No período gestacional, fisiologicamente, ocorre aumento da secreção vaginal sem alteração na cor ou
no odor. Nesse período, ocorre maior vulnerabilidade para infecções vaginais. A causa mais comum de
vaginite na gestante é:
A) Vaginite por Chlamydia trachomatis.
B) Vaginite por Neisseria gonorrhoeae.
C) Vaginite por tricomoníase.
D) Vaginose bacteriana.

18. Em relação a Neoplasia Trofoblática Gestacional (NTG), é INCORRETO afirmar:
A) Ocorre quando o desenvolvimento do blastocisto e este se implanta em outro sítio que não o
endométrio da cavidade uterina.
B) A NTG incompleta ou parcial apresenta área típica de degeneração molar e área de tecido normal.
C) A ultrassonografia é o método de imagem mais utilizado para o diagnóstico da NTG, pois permite
visualizar o útero, os ovários e o abdome superior.
D) É uma das neoplasias mais curáveis, inclusive na sua forma avançada.

19. Paciente com 25 anos, atendida no programa de saúde da família, refere prurido vaginal intenso,
leucorreia branca em grumos, ardência e disúria. Na realização do exame físico, observou-se edema,
fissuras e maceração da vulva. Ao exame especular, observa-se secreção esbranquiçada e grumosa na
vagina. Diante do exposto, o diagnóstico provável e o tratamento são, respectivamente,
A) herpes e tratamento com aciclovir.
B) vaginose bacteriana e tratamento com clindamicina.
C) tricomoníase e tratamento com metronidazol.
D) candidíase e tratamento com miconazol.

20. A diabetes mellitus gestacional (DMG) é definida como uma alteração no metabolismo dos carboidratos,
resultando em hiperglicemia de intensidade variável, que é diagnosticada pela primeira vez ou se inicia
durante a gestação, podendo ou não persistir após o parto. NÃO é considerado fator de risco para DMG:
A) deposição central excessiva de gordura corporal.
B) idade materna menor do que 15 anos.
C) crescimento fetal excessivo, polidrâmnio, hipertensão ou pré-eclâmpsia na gravidez atual.
D) síndrome de ovários policísticos.
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21. Em relação ao Descolamento Prematuro de Placenta (DPP), leia e analise as afirmativas abaixo:
I

Ocorre devido à implantação da placenta, inteira ou parcialmente, no segmento inferior do útero.

II

Os principais fatores predisponentes incluem: estados hipertensivos, fatores mecânicos, como
traumas, retração uterina após o esvaziamento rápido do polidrâmnio.

III

O diagnóstico é, preferencialmente, clínico, feito pelo aparecimento de dor abdominal súbita, com
intensidade variável, perda sanguínea de cor vermelho-escura, com coágulos e em quantidade,
às vezes, pequena, que pode ser incompatível com quadro materno de hipotensão ou de choque.

IV

Ao exame obstétrico, o útero, em geral, encontra-se hipertônico, doloroso, sensível às manobras
palpatórias.

V

Em pacientes com pequeno sangramento vaginal, aplica-se a conduta conservadora e
seguimento no pré-natal de alto risco

Das afirmativas, estão corretas
A) II, III, e V.
B) I, IV. e V.
C) I, II e III.
D) II, III e IV.

22. Em relação as formas clínicas do abortamento, é correto afirmar que:
A) O aborto evitável ou a ameaça de abortamento caracteriza-se por perda da integridade do ovo, com
útero compatível com a idade da gravidez e colo pérvio.
B) O aborto retido caracteriza-se por perda da integridade do ovo, sangramento moderado a acentuado
contendo coágulos e/ou restos ovulares, colo uterino permeável, dor em cólica de forte intensidade e
redução do volume uterino em relação à idade gestacional.
C) O aborto infectado caracteriza-se por apresentar secreção fétida endovaginal, dor pélvica intensa à
palpação, calor local e febre, além de comprometimento variável do estado geral.
D) O aborto inevitável caracteriza-se pela interrupção da gestação com permanência do produto
conceptual na cavidade uterina. Pode ocorrer discreto sangramento, com colo impérvio, regressão
dos fenômenos gravídicos e redução do volume uterino em relação à idade gestacional.

23. A Pré-eclâmpsia é caracterizada pelo aparecimento de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e proteinúria
(> 300 mg/24h) após a 20ª semana de gestação em mulheres previamente normotensas. NÃO é
considerado critério de gravidade para pré-eclâmpsia:
A) índice de massa corporal IMC > 25,8.
B) pressão arterial diastólica > 110mmHg ou Pressão arterial sistólica > 160mmHg.
C) aumento da creatinina sérica (especialmente > 2mg/dL).
D) aumento da desidrogenase lática (DHL > 600U/l).
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24. No Brasil, a pílula é o método anticoncepcional reversível mais utilizado. NÃO é uma situação clínica que
contraindica o uso de anticoncepcionais orais combinados de baixa dosagem:
A) antecedente de gravidez ectópica.
B) idade maior ou igual a 35 anos e fumante.
C) cardiopatia isquêmica.
D) enxaqueca com sinais neurológicos focais.

25. A vacinação durante a gestação objetiva não somente a proteção da gestante mas também a proteção
do feto. Uma vacina que NÃO é realizada durante a rotina do pré-natal é:
A) vacina dupla do tipo adulto – dT (difteria e tétano).
B) vacina contra influenza (fragmentada).
C) vacina contra hepatite B.
D) vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).

26. Em relação ao colo uterino, é INCORRETO afirmar:
A) A parte externa do colo, que mantém contato com a vagina, é chamada de ectocérvice e é revestida
por um tecido de várias camadas de células planas – epitélio escamoso e estratificado.
B) A zona de transformação é o local menos frequente das lesões precursoras do colo do útero.
C) Na infância e no período pós-menopausa, geralmente, a junção escamocolunar (JEC) situa-se dentro
do canal cervical.
D) Cistos de Naboth são estruturas sem significado patológico originados da obstrução dos ductos
excretores das glândulas endocervicais.

27. NÃO são fatores de risco para o câncer de mama:
A) exposição à radiação e ingestão regular de álcool.
B) menarca tardia e menopausa precoce.
C) nuliparidade e primeira gravidez após os 30 anos.
D) terapia de reposição hormonal e história familiar.

28. NÃO corresponde à indicação absoluta de parto cesáreo
A) a cicatriz uterina prévia corporal.
B) a situação fetal transversa.
C) a gravidez gemelar.
D) a morte materna com feto vivo.
29. NÃO se constitui uma contraindicação quanto à indução do parto:
A) situação fetal transversa.
B) amniorrexe prematura.
C) placenta prévia ou vasa prévia.
D) infecção herpética ativa.
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30. Ruptura prematura de membranas ovulares (RUPREME) - refere-se à ruptura das membranas ovulares
antes do início das contrações uterinas, independentemente da idade gestacional. NÃO configura fator
de risco para a ocorrência de RUPREME:
A) obesidade materna.
B) sangramento vaginal anteparto.
C) trabalho de parto prematuro.
D) Infecções.
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