PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM – RS
CONCURSO PÚBLICO 001/2011

CONCURSOS & SERVIÇOS
AVENIDA AMÂNDIO ARAÚJO, 809–EDIFÍCIO
SANTA TEREZINHA – SALA 10 – CEP: 99.680-000
CONSTANTINA–RS

http://www.precisaoconcursos.com.br
Email: precisaoconcursos@hotmail.com

Cargo: MÉDICO GINECOLOGISTA

Nº de Inscrição:_____________________

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

. Conforme Edital de abertura, este CADERNO DE PROVA tem  (quarenta) questões escritas e
objetivas.
. Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala
que o substitua.
. Preencha corretamente seus dados na GRADE DE RESPOSTAS e no CADERNO DE PROVAS.
. Se houver necessidade de rascunho, utilize o próprio CADERNO DE PROVAS.
. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas cinco opções, identificadas com as letras (a)(b)-(c)-(d)-(e). Apenas uma alternativa responde corretamente cada questão.
". Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião, nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das
provas. Cabe exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. Se o candidato tiver alguma dúvida
nesse sentido, poderá procurar informações com a Coordenação do Concurso, após concluir sua prova.
0. Preencha com cuidado a GRADE DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Não risque, não amasse e não
dobre, pois ela é insubstituível. Veja abaixo o método correto e o método errado para preenchimento da
grade de respostas:

MÉTODO CORRETO

MÉTODO ERRADO

1. Na GRADE DE RESPOSTAS, você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão. Se você
assinalar duas ou mais, mesmo que uma delas esteja correta, a resposta será considerada ERRADA.
2. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal da sala a GRADE DE RESPOSTAS e o CADERNO DE
PROVAS, para serem envelopados e lacrados nos seus respectivos envelopes.
. A duração da prova é de TRÊS HORAS, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da GRADE DE
RESPOSTAS e o CADERNO DE PROVAS.
. O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova depois de transcorrida no mínimo 01 (uma)
hora do seu início.
. Durante a prova, não será permitido ao candidato consultas de qualquer espécie, bem como o uso de
máquina calculadora, telefone celular ou similar.
. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá
implicar na anulação da prova do candidato.
. Os últimos 03 (três) candidatos remanescentes na sala participarão do ato de fechamento e assinatura
dos lacres dos envelopes.
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PROVA DE PORTUGUÊS

Assinale apenas a opção correta de cada questão.
Instrução: As questões de 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.
A Educação no Admirável Mundo Digital
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Afinal, a visão educativa dos novos tempos altamente inovadora e
complexa possibilita a reflexão e a compreensão da realidade que o
mundo virtual oferece? Na era da informação, dos apelos visuais, das
relações virtuais, a inclusão digital na educação ainda é um fato polêmico
e um pouco distante daquilo que se concebe como insofismável
paradigma a serviço dos fins pedagógicos. Tudo leva a crer que não será
........ curto prazo um recurso para reverter o analfabetismo e a qualidade
do ensino em nosso país.
O mundo planetário que escancarou as portas.........redes sociais
produzindo cultura e informação num alcance geográfico sem dimensões
ainda encontra entraves em países com altíssima difusão das tecnologias
digitais, como por exemplo, nos Estados Unidos onde não há um
consenso para o uso em fins pedagógicos por conta da regulamentação
específica a programas educativos. A idolatria...........internet, em
efervescência no universo escolar, não possui uma legislação própria
para o uso consciente da rede. E isso se deve ao excessivo e
diversificado acesso disponível para fins não didáticos.
Virando a página do fantástico mundo novo, a educação pede
passagem. Repensar, pois, a escola, para lidar com as novas ferramentas
digitais e o perfil do aluno que recebe é imposição imediata. Leve-se em
consideração que a criança desde muito cedo explora o computador, o
mais novo brinquedo da infância precocemente induzida a esta
convivência perversa pelos efeitos que produz: individualismo,
sedentarismo, déficit de atenção. São os “nativos digitais” com domínio
absoluto das novas linguagens e das informações obtidas pela internet
sem o adequado controle que agregue conhecimentos positivos.
A capacitação dos docentes para competir com “esses gênios
digitais” é árdua tarefa para a universidade. Além de laboratórios de
informática, a escola necessita disponibilizar mais tempo para o preparo
de aulas e, aos professores, um contínuo apoio pedagógico. Educar não
é um ato efêmero e como tal pressupõe competências: conhecimento,
informação e inclusão digital, ética, habilidades, compreensão, limites e
afetos. Na verdade, a educação foi atingida em suas competências pelo
poder das redes sociais que agregam conhecimento e informação, mas o
valor educacional não é consensual admitindo-se que pode causar danos
éticos contrastando com a finalidade humana da educação. Para tanto
não se pode menosprezar o jeito tradicional de ensinar nem o jeito
moderno de aprender. Nenhum computador na sala de aula substitui a
presença insubstituível do professor.
O Brasil, que é pródigo em importar modelos educacionais de
outros países, poderia espelhar-se na China, que valoriza e remunera os
docentes da educação básica acima dos docentes universitários, porque,
se a base for sólida, a qualificação dos níveis superiores será
diferenciada.
É fácil contemplar o admirável mundo novo com o olhar de quem vê
a luz no fim do túnel; difícil é direcionar este olhar para aqueles que
cavam o túnel........luz de velas.
Nylza Osório Jorgens Bertoldi
Jornal Zero Hora – 10 de novembro de 2011.
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01-As palavras que completam corretamente as lacunas das linhas 7, 9, 14 e 47, na ordem em que
aparecem, são:
(a) a – às – à – à
(b) à – as – à – a
(c) a – às – a – à
(d) a – as – a – a
(e) à – às – à – à
02-Analise as seguintes afirmativas a respeito do texto:
I. A inclusão digital será a curto prazo um bom recurso para reverter o analfabetismo e a qualidade de ensino
em nosso país.
II. O mundo planetário ainda encontra obstáculos em países com altíssima difusão das tecnologias digitais.
III. É urgente repensar a escola a fim de lidar com as novas ferramentas digitais e o perfil do aluno que recebe.
Está(estão) correta(s):
(a) Somente a afirmativa I.
(b) As afirmativas I e II.
(c) As afirmativas II e III.
(d) As afirmativas I, II e III.
(e) Somente a afirmativa II.
03-Não encontra suporte no texto a alternativa:
(a) É preciso conciliar o jeito tradicional de ensinar com o jeito moderno de aprender.
(b) Não é de consenso que as redes sociais, apesar de agregarem conhecimento e informação, têm valor
educacional.
(c) Cabe às universidades a difícil tarefa de capacitar os docentes para competir com alunos que dominam o
mundo digital.
(d) A China valoriza e remunera melhor os docentes universitários que os da educação básica, a fim de que a
qualificação dos níveis superiores seja diferenciada.
(e) A convivência com o computador começa muito cedo e produz efeitos nocivos à infância.
04- Leia o enunciado extraído das linhas 19 e 20 do texto:
“Repensar, pois, a escola, para lidar com as novas ferramentas digitais e o perfil do aluno que recebe é
imposição imediata”.
Considere abaixo as três propostas de reescrita desse enunciado:
1. É imposição imediata repensar, pois, a escola, para lidar com as novas ferramentas digitais e o perfil do
aluno que recebe.
2. Para lidar com as novas ferramentas digitais e o perfil do aluno que recebe é imposição imediata repensar,
pois, a escola.
3. Repensar, pois, a escola, e o perfil do aluno que recebe para lidar com as novas ferramentas digitais é
imposição imediata.
Qual (quais) proposta(s) é (são) reescrita(s) correta(s) do enunciado acima?
(a) Somente a proposta 1.
(b) Somente a proposta 2 .
(c) Somente a proposta 3.
(d) As propostas 1 e 2.
(e) Nenhuma das propostas.
05-Assinale a opção em que o termo destacado não pertence à mesma classe gramatical dos destacados
nas demais opções:
(a) “O mundo planetário que escancarou as portas...” (l. 9)
(b) “Virando a página do fantástico mundo novo, a educação pede passagem” (l. 18-19).
(c) “A capacitação dos docentes para competir com esses ‘gênios digitais’ é árdua tarefa para as
universidades” (l. 27-28).
(d) “O Brasil, que é pródigo em importar modelos educacionais de outros países...” (l. 41)
(e) “...daquilo que se concebe como um insofismável paradigma a serviços dos fins pedagógicos.” (l. 5-6)
06-Certas palavras, como disponível (l. 17), apresentam o sufixo “-vel” e, ao receberem um novo sufixo,
têm “-vel” substituído por -“bil”. Isso ocorre em todos os casos a seguir, à exceção de:
(a) Possibilidade
(b) Amabilidade
(c) Mobilidade
(d) Habilidade
(e) Vulnerabilidade
07-A alternativa que corresponde à significação correta da conjunção “pois”, no texto (l. 19 ), é:
(a) Consequência
(b) Finalidade
(c) Explicação
(d) Causa
(e) Conclusão
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08-Sobre formação e estrutura das palavras em língua portuguesa, é incorreto o que se afirma na
alternativa:
(a) O olhar (l. 45) nada mais é que o verbo olhar convertido em substantivo, daí a presença do artigo
masculino, o que define uma derivação imprópria.
(b) Precocemente (l. 22 ) é formada por derivação sufixal, sendo o sufixo dessa palavra usado com
frequência para a formação de adjetivos.
(c) Em ensino (l. 8) há derivação regressiva porque se formou um substantivo abstrato a partir de um verbo.
(d) A palavra informação (l. 10) foi formada pelo processo de prefixação, a exemplo de “repensar (l”. 19)
(e) Palavras com o sufixo “-vel”, como insubstituível (l.39) são adjetivos, passíveis de susbtantivação.
09-Sobre acentuação das palavras em língua portuguesa, analise as seguintes afirmativas:
I. A palavra “insofismável” (l.5) também recebe acento em sua forma plural.
II. Se retirássemos o acento gráfico das palavras “específica” (l. 14) e “contínuo” (l.30), elas sofreriam
mudança de classe gramatical, a exemplo da palavra “país” (l. 8).
III. A mesma regra preceitua o emprego de acento gráfico nas palavras “planetário” (l.9), “geográfico” (l.10) e
“efervescência” (l.15).
IV. “polêmico” (l.4) acentua-se pela mesma razão que “básica” (l. 42); e “árdua” (l. 28) pela mesma razão que
“ética” (l. 32).
Está (estão) correta(s):
(a) Apenas a afirmativa I.
(b) Apenas as afirmativas I e II.
(c) Apenas as afirmativas I e IV.
(d) Apenas as afirmativas III e IV.
(e) As afirmativas I, II, III e IV.
10-Considere as seguintes afirmações sobre possibilidades de transformações no texto e seus efeitos.
I. “Afinal”, no início do texto, poderia ser substituída por “Enfim”, sem prejudicar o sentido original.
II. Poderíamos substituir “nenhum” (l. 38) por “nem um”, sem qualquer incorreção ou alteração de sentido da
frase.
III. A expressão “aos professores” (l. 30) poderia ser colocada após o termo “pedagógico” (l. 30), eliminandose as vírgulas, sem acarretar erro, nem alterar o sentido do texto.
Está (estão) correta (s):
(a) Apenas a afirmativa I.
(b) Apenas a afirmativa II.
(c) Apenas a afirmativa III.
(d) As afirmativas I e III.
(e) As afirmativas II e III.
11-Observe:
“Sacolas plásticas descartáveis são gratuitas para os
consumidores, mas têm um custo incalculável para o
meio ambiente”.
(Instituto Akatu para consumidores conscientes)
Se passarmos a palavra “sacola” para o singular, quantas outras palavras deverão sofrer alteração,
para fins de concordância e correção gramatical?
(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4
(e) 5
Leia este poema para responder à questão n.º 12:
Minha mãe dizia:
- ferve, água!
- frita, ovo!
- pinga, pia!
e tudo obedecia.

(Paulo Leminski)

12-Sobre o poema, podemos afirmar que:
I - Os termos que o emissor evoca exercem a função sintática de vocativos.
II - A palavra tudo é um pronome indefinido com a função sintática de aposto.
III – O modo verbal que a mãe utiliza para expressar o seu desejo é o modo imperativo.
Está (estão) correta (s):
(a) Apenas a afirmativa I.
(b) Apenas a afirmativa III.
(c) Apenas as afirmativas II e III.
(d) As afirmativas I, II e III.
(e) Nenhuma das afirmativas.
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13-Observe as orações:
1. A tempestade sucedeu ao anoitecer.
2. A tempestade sucedeu à bonança.
3. À tempestade sucedeu a bonança.
Sobre as orações acima, só é incorreto afirmar:
(a) Nas três orações, o verbo suceder tem o mesmo sentido.
(b) Na segunda oração, a tempestade veio depois da bonança.
(c) Na terceira oração, a bonança veio depois da tempestade.
(d) O verbo suceder não tem o mesmo sentido nas três orações.
(e) Na primeira oração, o verbo suceder é intransitivo.
14-O uso dos sinais de pontuação não está corretamente explicado na opção:
(a) Solidão é escutar a casa do outro como se fosse a sua. Na hora em que atinge esse ponto, esteja certo:
você conheceu o isolamento perfeito. (Os dois pontos antecedem uma explicação)
(b) “ Dois e dois são três” disse o louco. “Não são não!” berrou o tolo.“Talvez sejam” resmungou o sábio. (As
aspas assinalam as falas dos personagens).
(c) Presidente, olhe o Nordeste! (A vírgula isola o aposto).
(d) Procurando as palavras, encontram-se os pensamentos. (A vírgula separa orações reduzidas)
(e) Numa democracia, corrupção é dinheiro. (A vírgula isola o adjunto adverbial deslocado)
15-Marque a única opção que apresenta erro quanto à regência verbal:
(a) Quando tem dúvidas, recorre a um dicionário.
(b) Na vida, alguns naufragam e outros sobressaem.
(c) Neymar prefere jogar no Brasil a ir para o exterior.
(d) Tudo a que visavam era melhorar de vida.
(e) Os jogadores chegaram entusiasmados no campo.
PROVA DE INFORMÁTICA

Assinale apenas a opção correta de cada questão.
16-Sobre as funcionalidades do OpenOffice Writer, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I.
A função de Zoom é utilizada para se obter uma visualização mais aproximada (mais Zoom) ou mais
afastada do documento (menos Zoom);
II.
A inclusão de uma tabela em um documento só pode ser feita utilizando uma planilha eletrônica como
o Microsoft Excel ou o OpenOffice Calc;
III.
Um documento criado no Microsoft Word não pode ser aberto no OpenOffice Writer;
IV.
A função de "visualização de impressão" imprime o documento no modo rascunho;
V.
As margens dos documentos são pré-fixadas de acordo com padrões internacionais, não podendo ser
alteradas.
(a) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
(b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
(c) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
(d) Somente a afirmativa I está correta.
(e) Todas as afirmativas estão corretas.
17-Considere a planilha do OpenOffice Calc abaixo.
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Para ordenar as cidades em ordem crescente, sem perder seus respectivos números de habitantes, é
necessário selecionar as células:
(a) A1 até B13, escolher a coluna A no campo Classificar por e selecionar opção Crescente.
(b) A1 até A13, escolher a coluna A no campo Classificar por, selecionar opção Crescente e escolher a
coluna B no campo Em seguida por.
(c) A2 até A12, escolher a coluna A no campo Classificar por e selecionar opção Crescente.
(d) A2 até B13, escolher a coluna A no campo Classificar por e selecionar opção Crescente.
(e) A2 até B13, escolher a coluna A no campo Classificar por e selecionar opção Decrescente.
18-No OpenOffice Calc:
I. Os sucessivos cliques do mouse, em menu Inserir > Função > Funções > Data & Hora > Agora > Próximo >
OK, inserem uma variável de data na célula selecionada.
II. Numa planilha em branco, os sucessivos cliques do mouse, em menu Inserir > Planilha > Do Arquivo >
Procurar > Arquivos do tipo > Inserir, inserem dados de um arquivo texto (*.txt, *.csv) de campos delimitados.
III. Linhas e colunas que contêm títulos que se pretenda que permaneçam visíveis ao se rolar uma planilha,
são congeladas de maneira idêntica à do Microsoft Excel.
IV. Quando uma seqüência de caracteres "#####" é exibida na célula, significa que a fórmula depositada
naquela célula contém erro.
É correto o que se afirma apenas em
(a) III e IV.
(b) I, II e III.
(c) I, II e IV.
(d) II, III e IV.
(e) I, III e IV.
19-Considere um computador com duas janelas do Windows Explorer abertas, que vamos chamar de
“janela A” e “janela B”. O que acontece quando um usuário seleciona um arquivo da pasta “c:\origem”
da “janela A”, arrasta esse arquivo e tenta soltá-lo na pasta “c:\destino” da “janela B”?
(a) O arquivo sai da pasta “c:\origem” e é movido para a pasta “c:\destino”
(b) É criada uma cópia do arquivo na pasta “c:\destino”, sendo mantido o arquivo original na pasta “c:\origem”.
(c) É exibida uma mensagem informando que não é possível mover arquivos entre janelas distintas.
(d) O arquivo é excluído do computador.
(e) O Windows Explorer é fechado.
20-Assinale entre as alternativas abaixo, aquela que mostra o significado do “.gov” (sem as aspas) de um
site como, por exemplo, www.receita.fazenda.gov.br:
(a) Domínio do Brasil.
(b) Identificador do Ambiente Web.
(c) Servidor FTP.
(d) Tipo de Domínio.
(e) Disponibilidade de acesso somente para o Governo.
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

Assinale apenas a opção correta de cada questão.
21-Cada vez mais a Saúde Pública vem incorporando o tema da violência social na sua agenda. A relação
dos múltiplos fatores envolvidos nessa questão torna aconselhável a seguinte ação de intervenção:
(a) ênfase no atendimento jurídico;
(b) influência limitada das ações intersetoriais;
(c) atuação limitada ao atendimento às vítimas;
(d) ênfase no significado dos acidentes de trânsito e nos homicídios;
(e) nenhuma das alternativas acima está correta;
22-Dos agravos à saúde listados a seguir, aquele que ocupa, no Brasil, o primeiro lugar como causa de
anos potenciais de vida perdidos é:
(a) doenças infecciosas e parasitárias;
(b) doenças crônico-degenerativas;
(c) doenças maternas;
(d) causas externas;
(e) neoplasias.
23-Um estudo desenvolvido para comparar as médias de renda mensal e as taxas de mortalidade em
diferentes cidades é chamado de:
(a) experimental;
(b) quase experimental;
(c) coorte;
(d) ecológico;
(e) nenhuma das alternativas acima está correta.
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24-Um exame, realizado para identificar uma determinada doença, forneceu resultados positivos quando a
pessoa estava doente, e negativos quando a pessoa não estava doente. Este exame tem boa:
(a) sensibilidade;
(b) especificidade;
(c) verossimilhança;
(d) acurácia;
(e) precisão.
25-Em um surto de gastroenterite aguda, em uma escola da rede pública de um pequeno município do
interior do Rio Grande do Sul, de 400 crianças que foram à escola e receberam merenda escolar, 125
tiveram gastroenterite aguda. sendo que 190 comeram sanduíche de presunto e 210 sanduíche de
queijo. Das 125 crianças diagnosticadas com gastroenterite aguda, 75 informaram ter comido
sanduíche de presunto e 50 de queijo. A taxa de ataque para os alunos que comeram sanduíche de
presunto corresponde a:
(a) 50/75 x 100
(b) 75/50x100
(c) 75/190 x 100
(d) 190/210x100
(e) 190/400x100
26-Os benzodiazepínicos caracteristicamente:
(a) baixam o limiar para convulsões, têm ação miorelaxante e atenuam a ansiedade;
(b) elevam o limiar para convulsões, têm ação miorelaxante e aumentam a ansiedade;
(c) não alteram o limiar para convulsão, não têm ação miorelaxante, mas atenuam a ansiedade;
(d) baixam o limiar para convulsões, têm ação miorelaxante e atenuam a ansiedade, porém só em doses
elevadas;
(e) elevam o limiar para convulsões, têm ação miorelaxante e atenuam a ansiedade.
27-Quais as duas principais causas de emergências abdominais não obstétricas na gravidez, em ordem
decrescente de frequência?
(a) colecistite aguda e pancreatite aguda;
(b) colecistite aguda e obstrução intestinal;
(c) apendicite aguda e colecistite aguda;
(d) apendicite aguda e obstrução intestinal;
(e) obstrução intestinal e pancreatite aguda.
28-Qual das neoplasias malignas da Ginecologia, esta associado com o HPV?
(a) tubário;
(b) mamário;
(c) cervical;
(d) ovariano;
(e) endometrial.
29-A recomendação de imunização universal contra a hepatite B em lactentes deverá diminuir a incidência
de:
(a) hidropsia de vesícula biliar;
(b) atresia de vias biliares;
(c) hemocromatose;
(d) carcinoma hepatocelular;
(e) abscesso hepático.
30-Qual dos fatores de risco listados cujo controle é mais importante para a prevenção do AVC em
idosos?
(a) sedentarismo;
(b) tabagismo;
(c) dislipidemia;
(d) estresse;
(e) hipertensão arterial.
31-O Ministério da Saúde vem estabelecendo cooperação financeira com órgãos das três esferas e com
entidades públicas e privadas mediante:
I. transferência de recursos, pelo Fundo Nacional de Saúde aos municípios, estados e Distrito Federal, de
forma regular e automática (repasse fundo a fundo);
II. remuneração de serviços produzidos, que consiste no pagamento direto aos prestadores estatais ou
privados, contratados e conveniados, contra apresentação de faturas, referentes a serviços prestados junto
a população.
III. Celebração de convênios e instrumentos similares com órgãos ou entidades federais, estaduais, estaduais
ou do Distrito Federal, prefeituras municipais e organizações não-governamentais interessados em
financiamentos de projetos específicos na área da saúde.
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Das afirmativas acima podemos afirmar que:
(a) Somente a afirmativa I está correta;
(b) Somente a afirmativa II esta correta;
(c) Somente a afirmativa III esta correta;
(d) As afirmativas I, II e III estão incorretas;
(e) As afirmativas I, II e III estão corretas;
32-A Constituição de 1988 concretizou princípios, no que diz respeito à Saúde, que podem ser divididos
em
duas
ordens
distintas,
mas
inter-relacionadas:
princípios
éticos/doutrinários
e
organizacionais/operativos. Dos abaixo citados fazem constituem os princípios do SUS EXCETO:
(a) universalidade e equidade
(b) integralidade;
(c) regionalização;
(d) hierarquização da rede e participação social;
(e) centralização.
33-A legislação federal (Lei 8.080/90, Art. 7o) estabeleceu as normas gerais que orientam a participação da
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde por meio das Conferências e dos Conselhos de
Saúde.
Com relação às Conferências de Saúde é INCORRETO afirmar que:
(a) são instâncias colegiadas, de caráter consultivo, que possibilitam o exercício do controle social no âmbito
do poder executivo;
(b) tem como objetivo avaliar a situação de saúde;
(c) tem como objetivo propor as diretrizes da política de saúde em cada nível de governo;
(d) sua periodicidade deverá ser estabelecida pelos Conselhos de Saúde correspondentes, não devendo
ultrapassar quatro anos.
(e) definem os valores a serem pagos para iniciativa privada para complementar os serviços não oferecidos
pelo SUS.
34-Assinale a alternativa que apresenta uma causa incomum de sangramento genital em crianças prépúberes:
(a) vulvovaginites;
(b) traumas genitais;
(c) corpo estranho;
(d) discrásia sanguínea;
(e) carúncula uretral.
35-Quanto tempo após o nascimento do feto, podemos considerar que a placenta está retida?
(a) 30 minutos;
(b) 10 minutos;
(c) 60 minutos;
(d) 90 minutos
(e) 120 minutos.
36- Os locais onde frequentemente encontraremos metástases nos casos de coriocarcinoma são:
(a) Fígado, ossos longos e cérebro;
(b) Pulmão, fígado e vagina;
(c) Fígado, baço e vagina;
(d) Cérebro, intestino e vagina;
(e) Vagina, estômago e ossos longos.
37-Das alternativas abaixo qual representa uma causa de abortamento tardio?
(a) rubéola;
(b) anomalia cromossômica;
(c) hepatite-B;
(d) Incompetência istmo-cervical;
(e) AIDS.
38-No diagnóstico de Crescimento Intrauterino Restrito assimétrico, o primeiro parâmetro a ser alterado
no exame de ultrassonografia é:
(a) Diâmetro biparital;
(b) Perímetro cefálico;
(c) Perímetro abdominal;
(d) Comprimento do fêmur;
(e) Nenhuma das alternativas acima está correta.
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39-Gestante de 25 semanas, apresentando condilomas vulvares, vaginais e perianais, poderá realizar
tratamento, utilizando as seguintes técnicas, EXCETO:
(a) ablação das lesões, usando aplicação de ácido tri-cloro acético 70%;
(b) ablação das lesões, usando eletrocautério sob anestesia local;
(c) criocauterização das lesões;
(d) fulguração das lesões, utilizando-se Lazer;
(e) aplicação de Podofilina ambulatorial.
40-Na pós-menopausa, os níveis de estrogênio circulantes são mais elevados nas pacientes:
(a) hipertensas;
(b) histerectomizadas;
(c) obesas;
(d) osteopênicas;
(e) anoréxicas.
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