
 

 

 

 

 

 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATA: 07/08/2016 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 
(cinco) opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, 
solicite ao fiscal de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 11 a 15 

LEGISLAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO: 16 a 20 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 

 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do 
início da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, 
tinta preta ou azul escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno 
de questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

CARGO 

MÉDICO-OBSTETRA 

Realização: 
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Leia o texto a seguir, para responder às questões de 01 a 10. 

 
O CÉREBRO CORRUPTO 

A corrupção não é exclusiva da espécie humana, do poder político e empresarial, mas também da sociedade que 
de certa forma a exerce ou, pelo menos, a tolera. 

 
 

01 
02 
03
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

A corrupção pode ser definida, em um sentido social, como uma crença compartilhada, expandida e 
tolerada de que o uso da função pública é feito para o benefício de si mesmo, da própria família e de amigos. 
Mas não é uma novidade moderna. Como bem descreve o World Development Report de 2015, a corrupção 
foi a norma social por excelência na maior parte da história. O princípio de que todas as pessoas são iguais 
perante a lei surgiu progressivamente na história e em muitos países ainda é uma tarefa pendente. A 
corrupção não é exclusiva da espécie humana (foram observadas condutas corruptas em chimpanzés, 
abelhas e formigas). Entre os seres humanos, não é exclusividade do poder público (mas existe) e de 
empresários agiotas (mas existem), mas também da sociedade que de certa forma a exerce ou, pelo menos, a 
tolera. 

O tema da corrupção foi estudado pela sociologia e as ciências políticas, pela história e o direito. Mas 
é importante levar em consideração que o comportamento humano pode ter causas ao mesmo tempo 
biológicas, psicológicas, culturais e sociais, que interagem para influenciar e não são necessariamente 
disjuntivas. Em 2014, a revista científica Frontiers in Behavioral Neuroscience publicou o resultado de uma 
experiência na qual foi medida a condutividade da pele, que é uma medida de variação emocional geral, ao se 
oferecer um suborno, recebê-lo e esperar para ver se foi descoberta a trama corrupta na qual a pessoa estava 
envolvida. Um leilão foi simulado e as pessoas tiveram a possibilidade de subornar o leiloeiro para obter 
benefícios. Nas primeiras vezes, podiam subornar livremente, mas depois o perdedor podia exigir que a 
operação fosse inspecionada. Entre os resultados viu-se que tanto leiloeiros quanto corruptores eram menos 
corruptos quando sabiam que poderiam ser observados. Além disso, a atividade eletro-dérmica aumentou 
quando a pessoa decidiu de forma positiva, honesta e pró-social. O olhar do outro (ou o possível olhar do 
outro) é o que sanciona o oportunismo. 

É isso que também causa nos participantes da experiência o medo de serem descobertos e a 
ansiedade. É certo que existe um outro olhar do outro possível: um olhar cúmplice e complacente, de uma 
pessoa e de uma sociedade que justificam a ação. Se não existe sanção social, se perdemos o mecanismo de 
prêmios e punições, o crime fica naturalizado. Mediante o estudo de nosso comportamento evolutivo e a 
resolução de dilemas morais, foi observado que não importam a cultura, idade, classe social e religião, o 
homem é corrupto por natureza: pensa primeiro no bem próprio e depois considera regras morais e sociais; 
suas punições e suas percepções. Não realizar atos de corrupção implica uma atitude pró-social frente a uma 
atitude que visa exclusivamente o bem individual. A lei e o olhar social influem positivamente em nossa 
conduta. 

A corrupção é uma condição já que, se é uma decisão individual cometer atos desse tipo, na realidade 
não se trata somente de uma conduta singular desviada. Em outras palavras, não existem seres humanos 
corruptos, mas uma sociedade corrupta na qual os seres humanos (dispostos à corrupção) agem. Em um 
estudo realizado pelo pesquisador Dan Ariely, foi observado que um pequeno suborno pode ter uma influência 
dramática no comportamento moral de um indivíduo. Nessa experiência, os participantes que receberam um 
pequeno suborno passaram depois a enganar e roubar em tarefas posteriores. Essa descoberta pode ter 
consequências importantes para a compreensão das normas sociais que conduzem à corrupção generalizada 
nos governos, nas instituições e na sociedade. Todos os países têm corrupção e seres humanos corruptos. A 
diferença, em parte, está em quanto a corrupção é tolerada nessa sociedade. Entrevistas qualitativas 
realizadas com especialistas em corrupção e em diversas áreas (política, comércio exterior, indústria 
farmacêutica e da construção, esporte), podem mostrar uma tendência comum das organizações corruptas. 
Dois psicólogos realizaram isso e concluíram que as organizações corruptas costumam se autoperceber como 
tal em situações como durante uma guerra, o que as faz manter a atitude de que os fins justificam os meios. 
Isso tem implicações nos valores gerais da organização: racionalizar a falta de ética e punir os que não são 
corruptos. Mas não, essa “guerra” é somente um pretexto do corrupto. 

O relatório Mente, Sociedade e Conduta elaborado pelo Banco Mundial menciona que nesses países 
nos quais a corrupção é uma norma aceita e não existe punição e sanção social para tal conduta, é possível 
se chegar ao extremo de que parte da sociedade não respeite e até mesmo caçoe do funcionário honesto. Por 
sua parte, muitas dessas pessoas que no privado criticam a corrupção não se rebelam contra o sistema para 
não ficarem isoladas e tachadas como “diferentes”. Existem situações nas quais até mesmo policiais foram 
punidos (por seus colegas e por seu entorno social) por não aceitarem subornos, serem honestos e violarem a 
norma estabelecida. O mesmo relatório descreve como pessoas de países com alto índice de corrupção que 
têm imunidade diplomática em Nova York e, por conta disso, não precisam pagar por multas de trânsito, têm 
mais infrações do que diplomatas que vêm de países com menor índice. Isso traz evidências à ideia de que a 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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corrupção, em parte, é influenciada por normas sociais internalizadas. 
Foram feitas diversas experiências para mostrar sob quais circunstâncias as pessoas se mostram 

mais predispostas a agir em benefício do bem comum (como, por exemplo, quando pagam os impostos) e sob 
quais circunstâncias agem de modo mais egoísta. Um tipo de tarefa experimental utilizada é o “jogo dos bens 
públicos”. Um exemplo desse jogo seria pessoas em um grupo receberem 400 reais cada e poderem decidir 
quanto colocarão secretamente em um fundo comum que será duplicado pelo administrador. Ou seja, se uma 
pessoa não coloca nada no fundo comum e o restante coloca seus 400, essa pessoa receberá mais dinheiro 
(seus 400 originais somados à partilha do dobro do colocado pelo restante). Quando se joga mais de uma 
rodada, os jogadores começam a ver que nem todos estão colocando o que poderiam colocar e estão se 
beneficiando à custa dos outros (já que a partilha final poderia ser maior). Portanto, eles mesmos diminuem 
sua contribuição. 

O resultado é que a atitude egoísta de poucos contagia os que originalmente mais cooperavam. A 
cooperação costuma ocorrer quando as pessoas sentem que se ajudarem, receberão algo em troca, mesmo 
que seja em um futuro distante (conceito essencial para o pagamento de impostos em relação aos benefícios 
em saúde, educação, segurança, etc.). Também se dá quando as pessoas se sentem observadas. Isso 
acontece até mesmo com uma foto de um par de olhos, que em uma praça faz com que se aumente a 
quantidade de coleta das fezes dos cachorros; em um escritório, faz aumentar a quantidade de doações para 
o café de todos; em um laboratório, reduz a quantidade de más ações. Nosso cérebro responde 
automaticamente ao olhar do outro, seja real ou artificial, produto da evolução. Sermos reconhecidos por uma 
atitude altruísta nos faz sentir bem com nós mesmos, mas também traz benefícios a todos. 

A corrupção não é um detalhe e um desvio que causa impacto somente na moral social. Afeta também 
a vida das pessoas. Em um texto da prestigiosa revista científica Nature em 2011, foram publicadas 
estatísticas que calculavam que 83% de todas as mortes pelo desmoronamento de edifícios nos últimos trinta 
anos ocorreram em países que possuem, segundo os indicadores, os sistemas mais corruptos. Tudo isso não 
é inevitável e os seres humanos não são fatalmente dessa forma. Mas sem punição, exemplos e sanção 
social a corrupção pode se transformar em norma estabelecida. Não existem desculpas e tempo que a 
apague. Devemos estar convencidos e convencer de que a corrupção também é um crime. 
 

Adaptado de: O CÉREBRO Corrupto. Facundo Manes. Disponível em: 
<http://brasil.elpais.com/brasil/2016/05/03/ciencia/1462289605_959427.html>. Acesso em: 23/06/2016. 

 
 
01. Analise as afirmações a seguir e assinale a opção CORRETA. 
 

I. A corrupção é um mal social que tem origem em características ao mesmo tempo biológicas, psicológicas, 
culturais e sociais, como afirmam pesquisas de diversas áreas de estudo. Porém, essas características 
não são vistas necessariamente como disjuntivas, em função de não poderem atuar concomitatemente 
para a determinação do comportamento corrupto do ser humano; 

II. A corrupção pode ser definida, em um sentido social, como uma crença compartilhada, expandida e 
tolerada de que o uso da função pública é feito para o benefício de si mesmo, da própria família e de 
amigos. Como exemplo disso, pode-se mencionar as justificativas dos votos “pró-impeachment” da 
Presidente Dilma Rousseff, pois os deputados o fizeram em homenagem, normalmente, a familiares; 

III. Contrapondo-se ao que muitos pensam, notou-se, por meio dos estudos sobre o comportamento evolutivo 
dos humanos e da resolução de dilemas morais, que “o homem é corrupto por natureza: pensa primeiro no 
bem próprio e depois considera regras morais e sociais; suas punições e suas percepções”. Sendo assim, 
não importa a idade, a cultura, a classe social ou a religião do indivíduo, mas a predisposição genética que 
o induz a cometer atos de corrupção. 

 
(A) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa III está correta. 
(E) As afirmações I, II e III estão incorretas. 

 
02. Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas, em seguida, assinale a opção com 

a sequência CORRETA. 
 

(     ) Segundo a World Development Report de 2015, a corrupção foi a norma social na maior parte da 
história e somente deixou de ser com a implantação do princípio jurídico de que todas as pessoas são 
iguais perante a lei. 

(     ) A vida em sociedade justifica a prática de corrupção, pois não são apenas humanos que a praticam, 
mas também chimpanzés, abelhas e formigas, podendo o gene da corrupção ter sido transmitido dos 
macacos aos humanos. 
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(     ) Segundo o texto, o relatório Sociedade e Conduta do Banco Mundial mente quando afirma que nos 
“países nos quais a corrupção é uma norma aceita e não existe punição e sanção social” há a 
possibilidade de se ser punido por não ser corrupto. 

(     ) Segundo relatório do Banco Mundial, a corrupção é influenciada, em parte, por normas sociais 
internalizadas. Essas normas levam, por exemplo, diplomatas que não pagam por multas de trânsito a 
cometerem mais infrações na cidade de Nova Iorque, nos Estados unidos. 

(     ) Em virtude de a sociedade exercer ou, pelo menos, tolerar a corrupção, pode-se afirmar que esse 
comportamento não é praticado pelo poder público somente, mas também por representantes do setor 
privado. 

 
(A) V, V, V, F, F.     (D)  V, F, V, F, V. 
(B) F, F, V, V, V.     (E)  F, F, F, F, V. 
(C) F, F, V, V, F. 

 
03. Quanto às afirmações a seguir, assinale a opção CORRETA. 
 

(A) A corrupção não é exclusiva da espécie humana, do poder político e empresarial, mas também da 
sociedade que, de certa forma, a exerce ou, pelo menos, a tolera. Outros animais que também vivem 
coletivamente cometem corrupção, como é o caso das formigas, das abelhas e dos chimpanzés. 

(B) Conforme descrição do World Development Report de 2015, a corrupção é, historicamente, uma norma 
social, pois, mesmo com a introdução do princípio jurídico da equidade na constituição do Brasil, é 
possível reconhecer casos de corrupção envolvendo familiares e amigos de políticos. 

(C) Em 2014, a revista científica Frontiers in Behavioral Neuroscience publicou o resultado de uma 
experiência na qual aqueles que apresentaram atividade eletro-dérmica aumentada, ou seja, fossem 
mais emotivos, tendiam a ser menos corruptos, com base na condutividade da pele. 

(D) Segundo o relatório do Banco Mundial, a corrupção é “contagiosa”. No “jogo dos bens públicos”, aqueles 
que são afetados negativamente pela corrupção tendem a se utilizar também da corrupção para não 
serem prejudicados, o suborno ao leiloeiro é um exemplo dessa conduta. 

(E) A revista científica Nature publicou estatísticas que indicam a corrupção como responsavél por 83% das 
mortes causadas por desmoronamento. Esse dado indica que as obras não foram realizadas em 
conformidade com as normas vigentes, o que provocou a morte de grande quantidade de pessoas. 

 
04. De acordo com o texto, a respeito do comportamento dos corruptos, pode-se afirmar que: 
 

(A) Pelas experiências feitas para se verificarem as circunstâncias nas quais as pessoas agem em benefício 
próprio ou em benefício comum, descobriu-se que, quanto mais o tempo vai passando, as ações que 
contribuem para o benefício comum tendem a ir desaparecendo. 

(B) Um dos testes comprovou que, se a pessoa sabe que não vai ser descoberta pelas outras pessoas do 
grupo social em que vive, ela costuma ser desonesta e a agir em benefício próprio, mesmo que não 
reconheça seu comportamento como característico de práticas tipicamente corruptas.  

(C) Pelos resultados dos testes, verificou-se que a corrupção é contagiosa, porque, quanto mais pessoas 
que não são corruptas têm contato com pessoas corruptas, aquelas tendem a se corromperem numa 
reação em cadeia. Ou seja, a humanidade caminha para um mundo de corruptos. 

(D) Depois de receberem pequenos subornos, os participantes de uma experiência passaram a também 
praticar suborno em algumas tarefas vivenciadas posteriormente. É possível que entrevistas com 
especialistas em corrupção também mostrem uma tendência comum de organizações corruptas. 

(E) De acordo com o texto, quando as pessoas sabem que estão sendo vistas ou pelo menos se sentem 
observadas, elas costumam se mostrar mais solidárias, agindo menos em benefício próprio e mais em 
prol da coletividade. Logo, uma saída de combate à corrupção é que as pessoas sejam mais vigiadas. 

 
05. Acerca do uso de hífen nas palavras “eletro-dérmica” (linha 19) e “pró-social” (linha 28), assinale a opção 

CORRETA. 
 

(A) Tanto na palavra “eletro-dérmica” como na palavra “pró-social”, o uso do hífen se deu pela mesma razão: 
a palavra seguinte ao hífen inicia com consoante. 

(B) Na palavra “pró-social”, o uso do hífen se deu por se tratar de um prefixo terminado em “ó” seguido por 
uma palavra oxítona terminada em “l”. 

(C) Na palavra “pró-social”, o uso do hífen se justifica por “pró” ser um prefixo átono e acentuado, como em 
“pré-aquecimento”. 

(D) Na palavra “eletro-dérmica”, o hífen foi utilizado pela mesma razão que na palavra “eletro-hidráulico”, 
uma vez que ambas são proparoxítonas. 

(E) Há um erro no uso do hífen em “eletro-dérmica”, uma vez que essa palavra deve ser escrita sem hífen, 
como em “eletrodinâmica”. 
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06. Acerca da análise da composição morfossintática de trechos do texto, julgue as afirmações a seguir e 
assinale a opção CORRETA. 

 
I. No trecho “A lei e o olhar social influem positivamente em nossa conduta”, tem-se uma oração simples, 

com o verbo na terceira pessoa do plural, concordando com o sujeito, que é composto, por possuir dois 
núcleos; 

II. No trecho “Devemos estar convencidos e convencer de que a corrupção também é um crime”, o sujeito da 
oração principal é do tipo desinencial, uma vez que ele aparece a partir das pistas linguísticas apontadas 
pela oração subordinada; 

III. No trecho “Foram feitas diversas experiências para mostrar sob quais circunstâncias as pessoas se 
mostram mais predispostas a agir em benefício do bem comum”, o sujeito da oração principal se encontra 
posposto ao verbo. 

 
(A) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 
(B) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 
(C) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras. 
(D) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 
(E) Apenas a afirmação I é verdadeira. 

 
07. Em “Isso acontece até mesmo com uma foto de um par de olhos” (linhas 69 e 70), o demonstrativo “isso” 

retoma anaforicamente a informação: 
 

(A) De que a cooperação costuma ocorrer quando as pessoas sentem que ajudando o próximo são bem 
vistas socialmente. 

(B) De que pessoas que ajudam o próximo sempre receberão uma recompensa, ainda que em longo prazo. 
(C) De que a cooperação também costuma acontecer quando as pessoas se sentem observadas. 
(D) De que a atitude egoísta de poucas pessoas contagia as que originalmente mais cooperam em prol das 

demais. 
(E) De que ajudar o próximo é essencial para o retorno futuro em saúde, educação, segurança etc..  

 
08. De acordo com tipologia, gênero textual e características linguísticas, é CORRETO afirmar que “O cérebro 

corrupto” se trata de: 
 

(A) um exemplar de texto com características do tipo expositivo-argumentativo, pertencendo ao gênero 
textual jornalístico, com verbos no presente do modo indicativo, que são comuns nesse tipo de texto.  

(B) um exemplar de texto com características do tipo descritivo, que descreve um determinado tema a partir 
de uma base científica, com parte dos verbos na terceira pessoa do singular no presente do modo 
indicativo. 

(C) um exemplar de texto com características do tipo narrativo, pertencendo ao gênero jornalístico notícia, 
com verbos na terceira pessoa do singular no presente e no pretérito perfeito do modo indicativo. 

(D) um exemplar de texto com características do tipo expositivo, apresentando ainda uma opinião 
fundamentada em estudos científicos, com a maioria dos verbos na terceira pessoa do singular do modo 
indicativo.  

(E) um exemplar de texto com características do tipo informativo, pertencendo ao gênero textual artigo de 
opinião, com os verbos na terceira pessoa do singular no presente do modo indicativo. 

 
09. Com base na composição do período “Não existem seres humanos corruptos, mas uma sociedade corrupta 

na qual os seres humanos (dispostos à corrupção) agem”, analise as afirmações a seguir e assinale a opção 
CORRETA. 

 
I. O período é classificado como composto por coordenação, pois encontram-se duas orações de sentido 

completo e independente articuladas por conjunção coordenativa adversativa. Por isso, pode-se afirmar 
que se tem uma oração principal e uma oração coordenada sindética adversativa; 

II. O período é composto por coordenação e subordinação, em virtude de a oração coordenada sindética 
adversativa apresentar em seu interior uma oração subordinada adjetiva que atua sobre a expressão “os 
seres humanos”, restringindo o seu sentido nesse contexto, pois seleciona uma parte do todo; 

III. O período é composto por coordenação e subordinação, em virtude de encontrarem-se três orações como 
componentes desse período: uma oração principal, uma oração coordenada sindética adversativa e uma 
oração subordinada adverbial locativa. 

 
(A) Apenas a afirmação I está correta.   (D)  Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
(B) Apenas a afirmação II está correta.   (E)  As afirmações I, II e III estão incorretas. 
(C) Apenas a afirmação III está correta. 
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10. Assinale a opção que analisa CORRETAMENTE o período “Se não existe sanção social, se perdemos o 

mecanismo de prêmios e punições, o crime fica naturalizado.”  
 

(A) O período é composto por subordinação, apresentando uma oração principal “se perdemos o mecanismo 
de prêmios e punições” e duas orações que complementam o sentido da oração principal: “Se não existe 
sanção social” e “o crime fica naturalizado”. 

(B) O período é composto por subordinação e encontram-se duas orações subordinadas condicionais e uma 
oração principal. 

(C) O período é composto por subordinação e encontram-se duas orações subordinadas adverbiais 
consecutivas e uma oração principal. 

(D) O período é composto por subordinação e encontram-se duas orações subordinadas adverbiais 
concessivas e uma oração principal. 

(E) O período é composto por subordinação e encontram-se duas orações subordinadas adverbiais, uma 
concessiva e uma consecutiva, e uma oração principal. 

 
 
 
 
11. Assinale a opção que corresponde aos botões do Word 2013, a seguir, respectivamente. 

 

    
    

(A) “Sublinhado”, “Apaga o texto selecionado”, “Limpar toda a formatação” e “Formatar o parágrafo 
selecionado”. 

(B) “Justificar texto”, “Tachado”, “Limpar toda a formatação” e “Mostrar todos os caracteres não imprimíveis”. 
(C) “Sublinhado”, “Tachado”, “Limpar toda a formatação” e “Ajustar o parágrafo à esquerda”. 
(D) “Justificar texto”, “Tachado”, “Apagar texto selecionado” e “Mostrar todos os caracteres não imprimíveis”. 
(E) “Justificar texto”, “Tachado”, “Apagar texto selecionado” e “Formatar o parágrafo selecionado”. 

 
12. Analise a planilha do Excel na imagem a seguir. 
 

 
 
Os valores contidos nas células I2, I3 e I4 correspondem ao percentual de gastos em cada categoria. A 
fórmula contida na célula I4 é 
 
(A) =SOMASE(C2:C11; H4;D2:D11)/F12   (D)  =100*SOMASE(C2:C11;H4;F2:F11)/F12 
(B) =100*SOMASE(C2:C11;H4;D2:D11)/F12  (E)  =100*SOMASE(C2:C11;H4;F2:F11) 
(C) =SOMASE(C2:C11;H4;F2:F11)/F12 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
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13. Analise as afirmativas a seguir sobre os navegadores Mozilla Firefox, Google Chrome e Internet Explorer. 
 

I. Em todos os navegadores, a página inicial corresponde ao site do desenvolvedor, não sendo possível 
alterar tal configuração; 

II. A cache do Mozilla Firefox é utilizada para guardar a estrutura básica das páginas mais acessadas para 
um acesso posterior mais rápido; 

III. O Internet Explorer possui configurado o Yahoo! como site de buscas padrão; 
IV. O recurso de bloqueio de pop-ups está presente em todos os navegadores, exceto no Google Chrome. 

 
Estão CORRETAS somente a(s) afirmativa(s): 
 
(A) I e II.         (B)  I e III.       (C)  II e IV.      (D)  I.  (E)  III. 

 
14. Sobre sistemas operacionais, para cada afirmativa abaixo, informe se é verdadeira (V) ou falsa (F). Em 

seguida, marque a opção que corresponde à sequência CORRETA. 
 
(    ) Firewall é um software ou um hardware que controla a entrada de dados provenientes da internet ou de 

uma rede local, aplicando uma política de segurança que depende de sua configuração. 
(    ) Os sistemas operacionais Windows e Linux não possibilitam a criação de um arquivo sem conteúdo. 
(    ) O tamanho de um determinado arquivo depende diretamente do sistema de arquivos que o sistema 

operacional utiliza. 
(    ) O Painel de Controle do sistema operacional Windows é uma ferramenta que pode ser usada, dentre 

outras coisas, para configurar conexões de rede e de internet. 
 

(A) V-F-V-V        (B)  F-V-F-F       (C)  V-F-F-V      (D)  F-F-V-F    (E)  V-V-F-F 
 
15. Sobre atalhos de teclado no sistema operacional Windows e na suíte de escritório Office 2010, marque a 

opção que corresponde à afirmativa CORRETA. 
 

(A) No Word, o comando resultante da combinação das teclas “Ctrl” e “b” faz com que o arquivo em edição 
seja salvo. 

(B) A tecla CAPS LOCK, presente no teclado dos computadores, coloca a primeira letra de uma palavra em 
maiúsculas, deixando as demais minúsculas. 

(C) A combinação das teclas ALT e TAB no Windows permite que apareça o menu iniciar. 
(D) No Excel, o comando resultante da combinação das teclas “Ctrl” e “n” faz com que abra uma nova 

planilha em branco. 
(E) No Powerpoint, ao se pressionar a tecla F1, é iniciada a apresentação de slides. 
 
 

 
 
16. Ariovaldo Bispo de Souza, servidor público federal efetivo e estável, é condenado em processo administrativo 

à penalidade de demissão.  Posteriormente Ariovaldo tem invalidada a sua demissão por nova decisão 
administrativa, tendo direito, inclusive, ao ressarcimento de todas as suas vantagens. Pretendendo a sua 
volta ao cargo anteriormente ocupado, de acordo com a lei 8.112/90, Ariovaldo poderá requerer 

 
(A) readaptação.          (B) recondução.          (C)  reversão.    (D)   reintegração.     (E)  estabilidade. 

 
17. Dentro do regime disciplinar do servidor público federal, definido pela lei 8.112/90, são estabelecidas as 

responsabilidades do servidor federal. De acordo com o disposto no mencionado regime, é INCORRETO 
dizer que: 

 
(A) O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. 
(B) A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em 

prejuízo ao erário ou a terceiros. 
(C) Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação 

regressiva. 
(D) As sanções civis, penais e administrativas não poderão cumular-se, pois não são independentes entre si. 
(E) Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à 

autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente 
para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha 
conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública. 

 

LEGISLAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO 
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18. Com relação à prescrição da ação disciplinar prevista no processo administrativo disciplinar estabelecido no 
regime jurídico dos servidores públicos federais (lei 8.112/90), é INCORRETO dizer que: 

 
(A) A ação disciplinar prescreverá em  5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação 

de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. 
(B) A ação disciplinar prescreverá em 2 (dois) anos quanto à suspensão e, em 180 (cento e oitenta) dias, 

quanto à advertência. 
(C) Os prazos de prescrição previstos na lei penal não se aplicam às infrações disciplinares capituladas 

também como crime. 
(D) A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão 

final proferida por autoridade competente. 
(E) O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. 

 
19. Com relação aos benefícios da aposentadoria e salário-família, propostos pela seguridade social do servidor 

público federal devidamente disciplinada na lei 8.112/90, é INCORRETO afirmar  que 
 

(A) A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, por período não 
excedente a 24 (vinte e quatro) meses. 

(B) À critério da Administração, o servidor em licença para tratamento de saúde ou aposentado por invalidez 
poderá ser convocado a qualquer momento, para avaliação das condições que ensejaram o afastamento 
ou a aposentadoria.  

(C) Não serão estendidos aos inativos os benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos 
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou 
função em que se deu a aposentadoria. 

(D) O salário-família não está sujeito a qualquer tributo, nem servirá de base para qualquer contribuição, 
inclusive para a Previdência Social. 

(E) O afastamento do cargo efetivo, sem remuneração, não acarreta a suspensão do pagamento do salário-
família. 

 
20. A lei 8.112/90, que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos federais, define com clareza o 

conceito de vencimento e remuneração. Conforme a lei, vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício 
de cargo público, com valor fixado em lei. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. A este respeito, é INCORRETO dizer que 

 
(A) O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. 
(B) As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério 

da chefia imediata, mas não serão consideradas como efetivo exercício. 
(C) Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou 

provento. 
(D) O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto 

nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. 
(E) Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de 

terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. 
 
 
 
21. Sobre o papel da ultrassonografia no 1º trimestre da gestação, assinale a opção CORRETA. 
 

(A) O embrião com batimentos cardíacos pode ser identificado a partir de níveis séricos de BetaHCG de 
5.000 mUI/ml. 

(B) O diagnóstico de gestação anembrionada é feito quando se identifica vesícula vitelínica em saco 
gestacional maior ou igual a 08 mm por via transvaginal. 

(C) A medida do saco gestacional é o método mais fidedigno para aferir a idade gestacional no 1º trimestre. 
(D) O pseudo-saco gestacional está presente em 70 a 80 % das gestações ectópicas. 
(E) O 1º trimestre é o período ideal para avaliar a morbimortalidade da gestação gemelar por meio da 

identificação do tipo coriônico e amniótico. 
 
22. É CORRETO afirmar sobre a infecção por toxoplasmose na gravidez: 
 

(A) A profilaxia com espiramicina em mulheres com infecção aguda na gravidez diminui a gravidade da 
doença e reduz a taxa de transmissão vertical em 60% dos casos. 

(B) A sensibilidade da ultra sonografia na avaliação de infecção fetal é de 60 a 70%. 
(C) A clindamicina e azitromicina são indicadas no tratamento da doença em casos de infecção fetal. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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(D) O grau de comprometimento fetal tem relação direta com a idade gestacional no momento da infecção. 
(E) A sensibilidade da cordocentese com teste imunológico para IgM no diagnóstico de infecção fetal é em 

torno de 80 a 90%. 
 
23. O diagnóstico da Síndrome dos Anticorpos Antifosfolípides pode ser estabelecido: 
 

(A) na presença de mais de um episódio de trombose vascular e um óbito fetal com morfologia normal. 
(B) na presença de mais de um episódio de trombose vascular e abortamentos de repetição 
(C) na presença de mais de um episódio de trombose vascular e mais de um parto prematuro associado à 

pré-eclâmpsia. 
(D) na presença de mais de um parto prematuro associado à pré-eclâmpsia e duas dosagens elevadas de 

anticorpo anticardiolipina com intervalo de seis semanas. 
(E) mais de um óbito fetal com morfologia normal e dosagem elevada de anticorpo anticoagulante lúpico. 

 
24. Paciente com 32 semanas de gestação, 20 anos, G1P1, chega ao pronto socorro com queixa de tontura e 

cefaleia. Apresenta ao exame físico bom estado geral, BCF = 148 bpm, AU= 30 cm, PA= 160/100 mmHg e 
sem outros achados positivos ao exame. Após complementação da investigação propedêutica, foi internada 
com diagnóstico de pré-eclâmpsia grave baseado nos seguintes achados, EXCETO: 

 
(A) Plaquetas = 100.000/Ul   (D)  Cefaleia e PA=160/100 mmHg 
(B) Ácido úrico > 10 mg/dl    (E)  Proteinúria de 6 g/ 24 horas 
(C) Cefaleia intensa  

 
25. A opção terapêutica mais adequada em casos de placenta prévia marginal em gestação de 25 semanas é: 
 

(A) Reavaliar por meio de ultrassonografia com 33 semanas. 
(B) Reavaliar por meio de ultrassonografia com 38 semanas. 
(C) Amniocentese com 36 semanas de idade gestacional para avaliar maturidade pulmonar e programar 

interrupção da gestação. 
(D) Iniciar corticoide para induzir maturidade pulmonar e programar interrupção da gestação. 
(E) Conduta expectante. 

 
26. Assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) Acretismo placentário e neoplasias trofoblásticas são fatores predisponentes de rotura uterina. 
(B) Infecção puerperal e cicatriz uterina por miomectomia podem predispor a rotura uterina. 
(C) Coriamnionite é considerado fator predisponente à atonia uterina.  
(D) Trabalho de parto induzido e trauma abdominal podem ser causas de rotura uterina. 
(E) Adenomiose e trabalho de parto prolongado são fatores predisponentes a atonia uterina. 

 
27. A Ultrassonografia tem importante papel na avaliação do bem-estar fetal, sendo considerados importantes na 

avaliação do sofrimento fetal agudo os seguintes parâmetros, EXCETO: 
 

(A) Movimentos respiratórios. 
(B) Avaliação da dopplervelocimetria dos vasos uterinos, umbilicais e cerebrais. 
(C) Avaliação do líquido amniótico. 
(D) Tônus fetal 
(E) Movimentos fetais. 

 
28. Sobre a Restrição do Crescimento Fetal Intrauterino (RCIU), é CORRETO afirmar: 
 

(A) A insuficiência vascular útero-placentária é importante causa dessa patologia. 
(B) Existem fetos com RCIU que não são PIG (pequenos para idade gestacional). 
(C) O Tipo I, simétrico corresponde a 20 % dos casos e tem pior prognóstico. 
(D) A hipertensão arterial e desnutrição materna são as principais causa de RCIU tipo I. 
(E) A policitemia no recém-nascido pode ser consequência dessa patologia. 

 
29. Grávida de 33 semanas, sabidamente hipertensa, chega ao pronto socorro com quadro de dor abdominal e 

sangramento vaginal que iniciaram há 6hs. Ao exame, PA=100/150 mmHg, BCF inaudível, tônus uterino 
aumentado, colo uterino impérvio e sangramento vaginal em pequena quantidade. O óbito fetal foi confirmado 
ao ultrassom. A melhor conduta terapêutica é: 

 
(A) Expectante e aguardar a evolução do trabalho do parto em até 12h. 
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(B) Indução do trabalho de parto por via vaginal. 
(C) Resolução imediata do parto por cesariana. 
(D) Imediata amniotomia. 
(E) Cesariana se não houver resolução do parto via vaginal em até 2h. 

 
30. São causas de Polidrâmnio, EXCETO: 
 

(A) Sífilis.            (B)  Tumores fetais. (C)  Trissomias.     (D)  Hidropsia fetal.     (E)  Hepatite.  
 
31. Assinale a opção CORRETA. 
 

(A) Pode ser confirmado oligoâmnio quando o índice de líquido amniótico for inferior a 80 ml nas gestações 
a termo. 

(B) Trissomias podem ser causa de oligoâmnio. 
(C) Não é recomendado o uso de corticosteroidoterapia em pacientes com diagnóstico de oligoâmnio. 
(D) Não está indicada a indução do trabalho de parto na gravidez prolongada que cursa com oligoâmnio. 
(E) A amnioinfusão não deve ser feita em casos de oligoâmnio decorrente de obstrução do trato urinário. 

 
32. Paciente grávida de 16 semanas relata contato com portadora de rubéola e traz sorologia que realizou após o 

contato mostrando IGG e IGM negativas. Nesse caso, o obstetra deve proceder: 
 

(A) informar à paciente que não há risco de transmissão. 
(B) informar que há risco de infecção e repetir sorologia com uma semana. 
(C) seguir a rotina pré-natal e orientar sobre a vacinação no puerpério. 
(D) repetir sorologia com 03 semanas. 
(E) repetir sorologia com 04 semanas e solicitar ecocardiograma fetal. 

 
33. Assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) O oligoâmnio pode ocorrer em portadoras de infeção por rubéola. 
(B) A ausência de alterações ultrassonográficas não exclui infecção fetal em portadoras de rubéola. 
(C) A parpovirose deve ser considerada no diagnóstico diferencial de rubéola. 
(D) O autismo pode estar relacionado com infecção materna por rubéola. 
(E) A amniocentese é obrigatória na confirmação de infecção fetal por rubéola. 

 
34. São consideradas complicações da Mola Hidatiforme, EXCETO: 
 

(A) Insuficiência pulmonar.   (D)  Cistos teca-luteínicos. 
(B) Insuficiência renal.    (E)  Eclâmpsia. 
(C) Hipertireoidismo. 

 
35. É INCORRETO afirmar sobre a inserção baixa da placenta: 
 

(A) Pode estar associada ao acretismo placentário em torno de 40-60% dos casos. 
(B) A adenomiose e leiomiomas contribuem para o seu estabelecimento. 
(C) Cesárea, multiparidade e gemelaridade são fatores predisponentes. 
(D) O mecanismo de Hoffmeyer está relacionado à sua etiopatogenia. 
(E) Apresenta o sinal de Barnes após a dequitação. 

 
36. Paciente chega ao pronto socorro referindo gravidez de 08 semanas e sangramento vaginal de início há 03 

dias que aumentou há 01 dia. Ao exame físico, apresenta-se com bom estado geral, mucosas coradas, 
estável hemodinamicamente, abdome flácido e indolor à palpação, útero de tamanho normal, colo uterino 
impérvio, sangramento em dedo de luva, anexos e fórnices livres. A propedêutica complementar mostrou β-
HCG sérico = 850 mUi/ml, Ultrassonografia com eco endometrial = 12mm e regiões anexiais normais.  A 
decisão clínica mais recomendada é: 

 
(A) Laparotomia ou Laparoscopia. 
(B) Curetagem uterina. 
(C) Internação e reavaliação clínica após 24h. 
(D) Acompanhamento ambulatorial e reavaliação laboratorial com Beta HCG após 48h. 
(E) Acompanhamento ambulatorial e reavaliação clínica após 15 dias. 

 
 



Concurso Público UFPI – Edital 16/2016 – Cargo: Médico Obstetra 

11 | P á g i n a  

 

 
37. São interpretações corretas da cardiotocografia intraparto, EXCETO: 
 

(A) Presença de variabilidade mínima é preditor de hipoxia fetal central. 
(B) Desacelerações tardias reflexas podem ter bom prognóstico. 
(C) Desacelerações variáveis moderadas podem estar relacionadas com compressão funicular. 
(D) Variabilidade aumentada pode ser sinal de hipóxia aguda. 
(E) Taquicardia associada a desacelerações tardias pode indicar hipóxia crônica. 

 
38. É contraindicação para inibição do Trabalho de Parto Prematuro: 
 

(A) Gemelaridade.    (D)  Hipertireoidismo materno. 
(B) Inserção baixa da placenta.   (E)  Hipertensão materna. 
(C) Infecção do trato urinário. 

 
39. NÃO faz parte do diagnóstico diferencial da Gravidez Ectópica. 
 

(A) Gestação anembrionada.    (D)  Apendicite. 
(B) Cisto de corpo lúteo hemorrágico.   (E)  Hidrossalpinge. 
(C) Mola hidatiforme. 

 
40. Assinale a opção CORRETA. 
 

(A) A aminocentese pode ser útil no diagnóstico de hiperplasia congênita da supra-renal. 
(B) A amnioinfusão tem indicação quando o índice de líquido amniótico estiver abaixo do percentil 2. 
(C) A amniorredução é o tratamento de escolha para os casos de polidrâmnio. 
(D) Uso de antinflamatórios não hormonais é contraindicado nos casos de polidrâmnio. 
(E) A principal indicação da amniocentese é o diagnóstico de doenças metabólicas. 

 
41. Dr. João é chamado à sala de parto pelo médico residente para auxiliá-lo na assistência ao parto que evoluiu 

com retenção placentária. Ele questionou ao residente quais os possíveis motivos para a ocorrência desse 
evento hemorrágico. A resposta CORRETA dada pelo residente foi: 

 
(A) Feto macrossômico.    (D)  Multiparidade. 
(B) Trabalho de parto prolongado.  (E)  Anemia materna.  
(C) Oligoâmnio. 

 
42. NÃO pode ser considerado critério diagnóstico para pré-eclâmpsia: 
 

(A) Proteinúria maior que 100mg /litro/ 24h. 
(B) Ganho ponderal superior a 1000g em 01 semana. 
(C) Elevação da pressão arterial sistólica (30 mmHg). 
(D) Edema persistente. 
(E) Elevação da pressão arterial diastólica (15 mmHg). 

 
43. Escolha a opção INCORRETA. 
 

(A) A placenta encarcerada é resultante de distocia funcional. 
(B) A implantação segmentar da placenta é causa de retenção placentária. 
(C) É correto realizar a extração manual da placenta em 5 a 10 minutos após o parto em pacientes Rh 

positivas. 
(D) Em casos de placenta acreta total pode ocorrer retenção placentária com hemorragia. 
(E) O sinal de Duncan está presente nos casos de implantação baixa da placenta. 

 
44. Pode-se considerar CORRETA a seguinte opção: 
 

(A) A recomendação para pesquisa de abortamento habitual é feita para os casais com três ou mais 
abortamentos. 

(B) O risco de aborto após duas perdas é em torno de 60%. 
(C) Em 30% dos casos de abortamento habitual, não se identifica a causa. 
(D) As anomalias cromossômicas são responsáveis por cerca de 50% dos abortos tardios. 
(E) O abortamento de repetição ocorre em 10% dos casais. 
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45. Primigesta com 26 semanas de gestação chega ao pronto socorro com quadro de perda liquida vaginal, 

sendo confirmado o diagnóstico de rotura prematura das membranas e sem nenhum outro achado positivo no 
exame físico. A conduta clínica mais adequada é: 

 
(A) Internar para exames vaginais, ultrassonográficos e laboratoriais a cada 03 dias. 
(B) Internar para iniciar antibioticoterapia. 
(C) Iniciar a administração de corticoide. 
(D) Iniciar a profilaxia do trabalho de parto prematuro com uterolítico. 
(E) Avaliação do perfil biofísico fetal a cada 15 dias. 

 
46. Se a mesma paciente da questão anterior iniciar o trabalho de parto após completar 36 semanas com 

apresentação cefálica e boas condições fetais, deve-se: 
 

(A) aguardar resolução espontânea do parto.  
(B) administrar ocitocina. 
(C) indicar cesariana. 
(D) induzir com misoprostol. 
(E) realizar cesariana apenas se houver falha na indução. 

 
47. São causas de RCIU (Restrição de Crescimento Intrauterino) tipo II, EXCETO: 
 

(A) Diabetes mellitus tipo 1.   (D)  Tabagismo. 
(B) Cardiopatias cianóticas.   (E)  Colagenoses. 
(C) Irradiações ionizantes 

 
48. Dentre as opções abaixo, a que NÃO está de acordo com as evidências da literatura é: 
 

(A) Alteração no balanço das prostaglandinas (aumento do tromboxano) está relacionada com a etiologia de 
RCIU de causa placentária. 

(B) Sinal de comprometimento fetal é critério para diagnóstico de pré-eclâmpsia grave. 
(C) Cesariana tem indicação na Síndrome de Bandl-Frommel. 
(D) O uso de diuréticos é um dos recursos no tratamento da eclâmpsia. 
(E) O parto prematuro é uma das consequências do RCIU. 

 
49. É CORRETO afirmar: 
 

(A) O polidrâmnio pode ser encontrado em grávidas com infecção por rubéola. 
(B) A imunidade materna não protege contra a toxoplasmose congênita. 
(C) Em mulheres com infecção recorrente por citomegalovírus a taxa de transmissão vertical é em torno de 

50%. 
(D) Em fetos infectados nos casos de primo-infecção materna por citomegalovírus, 50% serão sintomáticos e 

com envolvimento de múltiplos órgãos. 
(E) Nos casos de grávidas com hepatite crônica, deverá ser indicado o tratamento com interferon. 

 
50. Recurso propedêutico que pode ser utilizado para auxílio diagnóstico da rotura prematura das membranas é: 
 

(A) Toque vaginal.     (D)  Prova do sulfato de azul de Nilo. 
(B) Avaliação do PH vaginal.    (E)  Amnioscopia. 
(C) Avaliação da cristalização do muco cervical. 

 


