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QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação 
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05

Quando a ciência supera a ficção

Marcelo Gleiser

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após 
passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço 
a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a 
sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma 
mensagem para a central de controle vinculada à missão: 
“Olá, mundo!” 

Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu 
alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo 
correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda 
Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície 
do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por 
humanos num cometa. 

O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a 
gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros 
de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma 
combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo 
para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro 
do que pousar na Lua. 

Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto 
ele vai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante, 
como os leitores que viram o filme Armageddon devem se 
lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, 
sua superfície vai esquentando e seu material começa a 
sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que, 
como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção 
do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol. 

Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material 
que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás. 
Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos 
variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de 
diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória 
da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também 
estudar a nossa origem. 

A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos 
científicos, mandará imagens da superfície do cometa 
e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição 
química da superfície do cometa, buscando, em particular, 
por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm 
abaixo da superfície para coletar amostras do solo. 

Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda 
estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra. 
Imagine pilotar um robô a essa distância... 

Existem dois mistérios profundamente interligados com 
cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da 
vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da 
água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram 
aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do 
Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e 
esses estudos serão úteis para elucidar a questão. 

Também sabemos que cometas têm matéria orgânica, 
isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos. 
Será interessante verificar se o cometa 67P/Churyamov-
Gerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são 
como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram 
aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado 

a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa 
época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse 
objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência 
supera a ficção. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687-
quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml o. 

A expressão destacada que NÃO constitui locução 
verbal se encontra em

(A)  “Philae terá que usar uma combinação...”
(B)  “...uma sonda criada por nós pode pousar...”
(C)  “...e seu material começa a sublimar.”
(D)  “Imagine pilotar um robô a essa distância...”
(E)  “...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

Assinale a alternativa cuja expressão destacada 
indica o modo da ação verbal.

(A) “O pouso em si será incrivelmente difícil...”
(B)  “...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
(C)		 “...é	praticamente nula.”
(D)  “Isso tudo será feito remotamente...”
(E)		 “Existem	dois	mistérios	profundamente interligados...”

“...à medida que o cometa vai se aproximando do 
Sol, sua superfície vai esquentando...”
A expressão destacada estabelece, no contexto, 
relação semântica de

(A)  comparação.
(B)  proporção.
(C)  condição.
(D)  modo.
(E)  consecução.

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a 
gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”
Todas as expressões a seguir podem ocupar o 
espaço da expressão em destaque, EXCETO

(A)  visto que.
(B)  como.
(C) porquanto.
(D)  uma vez que.
(E)  dado que.

A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz 
referência a algo anteriormente mencionado no 
texto, encontra-se na alternativa  

(A) “Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”.
(B) “...estudá-los	significa	também	estudar	a	nossa	origem.”.
(C)		 “...e	esses	estudos	serão	úteis	para	elucidar	a questão.”.
(D) “...pode pousar nesse objeto tão distante...”.
(E) “Existem dois	mistérios...”.
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a 
expressão destacada funciona, sintaticamente, como

(A) predicativo.
(B)  objeto direto.
(C) complemento nominal.
(D)  objeto indireto.
(E) adjunto adverbial.

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma 
a respeito das expressões destacadas a seguir.

(A)  Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da 
origem do Sistema Solar.

(B) Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na 
direção...”,	pode	ficar	no	plural.

(C)  Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída 
por à.

(D)  Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”, 
retoma o Sol.

(E)  Em “...cometas têm	 matéria...”,	 pode	 ser	 grafada	 sem	
acento.

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória 
da origem do Sistema Solar...”
A oração destacada estabelece, com a oração que 
lhe segue, uma relação semântica de

(A)  tempo.
(B)  conclusão.
(C)  causa.
(D)  concessão.
(E)  proporção.

A expressão destacada que NÃO funciona 
sintaticamente como adjunto adverbial é

(A)  “...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
(B)  “Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
(C)	 “Ninguém	sabe	de	onde	veio	a	água	aqui...”
(D) “É nessas horas	que	a	ciência	supera	a	ficção.”
(E) “Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

Assinale a alternativa correta quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A) A expressão nessas tem suas sílabas separadas em   
ne-ssas.

(B) A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
(C) A expressão chegará apresenta um encontro 

consonantal.
(D)  A expressão poeira apresenta um tritongo.
(E)  A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

Três amigas vão passar as férias em lugares 
diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra 
ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra 
Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia, 
São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente 
nesta ordem. Sabendo que

• a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o 
Rio de Janeiro.

• a morena diz que o nome dela não é Mira e nem 
Wendy.

• a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São 
Paulo.

Sendo assim, é correto afirmar que
(A)	 a	loura	é	Wendy	e	ela	vai	ao	Rio	de	Janeiro.
(B)	 a	ruiva	é	Wendy	e	ela	vai	à	São	Paulo.
(C)	 a	ruiva	é	Lucy	e	ela	vai	ao	Rio	de	Janeiro.
(D)	 a	morena	é	Lucy	e	ela	vai	ao	Rio	de	Janeiro.
(E)	 a	loura	é	Mira	e	ela	vai	à	Bahia.

Dizer que não é verdade que “José não é mecânico 
ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a 
dizer que

(A)	 José	é	mecânico	e	João	não	é	pedreiro.
(B)	 José	não	é	mecânico	e	João	não	é	pedreiro.
(C)	 José	é	mecânico	ou	João	não	é	pedreiro.
(D)	 José	não	é	mecânico	ou	João	não	é	pedreiro.
(E)	 José	é	mecânico	ou	João	é	pedreiro.

Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração  

corresponde?
(A) 7%.
(B) 15%.
(C) 25%.
(D) 35%.
(E) 37%.

Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros 
preferidos estava em promoção. O box custava              
R$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é 
o valor deste desconto?

(A) R$ 25,00.
(B) R$ 31,75.
(C) R$ 37,50.
(D) R$ 39,25.
(E) R$ 40,15.
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 20

Observe a sequência a seguir:

1; 3; 5; 7; ...

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com 
o sétimo termo?

(A) 20.
(B) 22.
(C) 23.
(D) 24.
(E) 25.

O Conselho de Administração reunir-se-á, 
extraordinariamente, sempre que for convocado pelo 
Presidente, a seu critério, ou por solicitação

(A)  da maioria absoluta dos membros.
(B)  da maioria simples dos membros.
(C)  de, pelo menos, três de seus membros.
(D)  de, pelo menos, quatro de seus membros.
(E) de, pelo menos, seis de seus membros.

Compete à Diretoria Executiva da EBSERH, EXCETO
(A) autorizar a aquisição, alienação e oneração de 

bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo 
estabelecer normas e delegar poderes.

(B)  analisar e submeter à aprovação do Conselho de 
Administração propostas de aquisição, alienação e 
oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

(C)		 pronunciar-se	 sobre	 todas	 as	matérias	 que	 devam	 ser	
submetidas ao Conselho de Administração.

(D)  fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por 
conselheiro do Conselho de Administração.

(E)  instituir a Comissão de Ética da EBSERH.

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da 
EBSERH, assinale a alternativa correta.

(A) A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do 
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos 
membros do Conselho de Administração e da Diretoria 
Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira 
reunião de que participarem.

(B)  A investidura dos membros do Conselho de Administração 
e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos 
membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo 
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de 
que participarem.

(C)  A investidura dos membros do Conselho de Administração 
e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura 
dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho 
Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira 

reunião de que participarem.
(D)  A investidura dos membros do Conselho de Administração 

e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura 
em livro de termo de posse, enquanto que a investidura 
dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva 
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de 
que participarem.

(E)  A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do 
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos 
membros do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira 
reunião de que participarem.

Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, de acordo 
com o Estatuto Social, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. Conselho Consultivo é o órgão permanente da 
EBSERH que tem as finalidades de consulta, 
controle social e apoio à Diretoria Executiva e 
ao Conselho de Administração.

II. O presidente do Conselho Consultivo será o 
Presidente da EBSERH.

III. A atuação de membros da sociedade civil 
no Conselho Consultivo será remunerada de 
acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários da EBSERH.

IV. O Conselho Consultivo reunir-se-á 
ordinariamente pelo menos uma vez por 
semana e, extraordinariamente, sempre 
que convocado pelo presidente, por sua 
iniciativa ou por solicitação do Conselho de 
Administração, ou a pedido de um terço dos 
seus membros.

(A) Apenas I, III e IV.
(B) Apenas II, III e IV.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas I e III.
(E)  I, II, III e IV.

Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito 

Federal, e poderá manter escritórios, representações, 
dependências	e	filiais	em	outras	unidades	da	Federação.

(B)		 A	EBSERH	é	uma	empresa	pública	com	personalidade	
jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.

(C)		 O	prazo	de	duração	da	EBSERH	é	indeterminado.
(D) É dispensada a licitação para a contratação da EBSERH 

pela	 administração	 pública	 para	 realizar	 atividades	
relacionadas ao seu objeto social.

(E)  Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação 
de	empresas	públicas	de	serviços	hospitalares.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 23

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21
Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. Compete ao Poder Público, 
nos termos da lei, organizar a seguridade social, 
com base nos seguintes objetivos:

I. limitação da cobertura e do atendimento.

II. uniformidade e equivalência dos benefícios 
e serviços às populações urbanas e rurais.

III. irredutibilidade do valor dos benefícios.

IV. diversidade da base de financiamento.

(A) Apenas II e IV.
(B) Apenas I e IV.
(C) Apenas I, III e IV.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) I, II, III e IV.

À direção estadual do Sistema Único de 
Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter 
complementar, executar ações e serviços, EXCETO

(A) de vigilância epidemiológica.
(B) de vigilância sanitária.
(C) de atendimento psiquiátrico.
(D) de alimentação e nutrição.
(E)	 de	saúde	do	trabalhador.

De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de 
Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO

(A)	 Conselho	de	Saúde.
(B)	 Ministro	da	Saúde.
(C) Ministro de Estado.
(D) Intergestor regional.
(E)	 Secretário	de	Saúde.

Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - 

RENAME compreende a seleção e a padronização 
de medicamentos indicados para atendimento de 
doenças ou de agravos no âmbito do SUS.

(B)	 A	 cada	 um	 ano,	 o	 Ministério	 da	 Saúde	 consolidará	
e publicará as atualizações da RENAME, do 
respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas.

(C) A RENAME será acompanhada do Formulário 
Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, 
a dispensação e o uso dos seus medicamentos.

(D)	 O	 Ministério	 da	 Saúde	 poderá	 estabelecer	 regras	
diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter 
especializado.

(E)	 A	 RENAME	 e	 a	 relação	 específica	 complementar	
estadual, distrital ou municipal de medicamentos 
somente poderão conter produtos com registro na 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

De acordo com a Resolução 453/2012, as 
resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho 
de Saúde serão obrigatoriamente homologadas 
pelo chefe do poder constituído em cada esfera de 
governo, em um prazo de

(A) 05 dias.
(B) 10 dias.
(C) 15 dias.
(D) 30 dias.
(E) 45 dias.

São princípios da Rede Cegonha, EXCETO
(A) humanização do parto e do nascimento.
(B)	 realização	de	exames	de	USG	com	Doppler	para	pré-

natal de baixo risco.
(C)	 acolhimento	da	gestante	e	do	bebê,	com	classificação	

de risco.
(D) vinculação da gestante à maternidade.
(E) gestante não-peregrina.

Mais da metade dos casos de violência sexual 
ocorre durante o período reprodutivo da vida 
da mulher, e a anticoncepção de emergência 
constitui medida crítica para evitar grande parte 
das gestações decorrentes de violência sexual. A 
eficácia do método se modifica drasticamente em 
função do número de horas entre a violência e sua 
administração, sendo melhor a eficácia 

(A)	 se	ocorrer	em	até	72	horas	após	relação	desprotegida.
(B)	 se	ocorrer	em	até	96	horas	após	relação	desprotegida.
(C) somente se administrado nas primeiras 12 horas após 

a relação. 
(D) somente se administrado nas primeiras 24 horas após 

a relação.
(E) somente se administrado na primeira hora após a 

relação.

O líquido amniótico renova-se continuamente, e 
um importante processo na renovação do líquido 
que também contribui para a nutrição fetal é/são:

(A) a ingestão de vitamina E pela gestante.
(B) os exercícios físicos moderados realizados pela 

gestante.
(C) a deglutição Fetal.
(D) as contrações de Braxton-hicks.
(E) as movimentações das vilosidades coriônicas.
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(C) Se não ocorrer nenhuma alteração nos exames de 
imagem, laboratoriais e nos testes rápidos, a gestante 
poderá	 ter	 alta	 do	 pré-natal	 na	 38ª	 semana	 de	
gestação.

(D)	 Para	gestantes	de	peso	adequado	(IMC	18,5	–	24,9kg/
m²),	 é	 recomendado	 que	 o	 ganho	 de	 peso	 total	 na	
gestação esteja entre 7,0 e 11,00 kg.

(E) É importante que a gestante seja orientada e 
incentivada a deitar-se logo após as refeições, pois 
assim pode evitar mal-estar e pirose.

A presença de movimentos fetais ativos e 
frequentes é tranquilizadora quanto ao prognóstico 
fetal. Em gestação de baixo risco, o registro diário 
dos movimentos fetais pode ser iniciado a partir 
da

(A)	 26ª	semana	gestacional.
(B)	 28ª	semana	gestacional.
(C)	 29ª	semana	gestacional.
(D)	 30ª	semana	gestacional.
(E)	 34ª	semana	gestacional.

Assinale a alternativa correta.
(A)	 O	 rastreamento	 de	 câncer	 de	 cólo	 de	 útero	 por	

meio	da	colpocitologia	oncótica	é	contraindicado	em	
gestantes.

(B) Na gestante, a coleta do material para exame 
colpocitopatológico deve ser realizada a partir de uma 
amostra	da	parte	externa,	a	ectocérvice.

(C) Durante a gestação recomenda-se a expressão do 
peito (ou ordenha) para a retirada e estimulação da 
produção de colostro.

(D)	 A	glicemia	de	jejum	é	um	exame	indicado	apenas	no	
primeiro	trimestre	de	gestação,	no	pré-natal	de	baixo	
risco.

(E)	 A	 vacina	 contra	 a	 influenza	 é	 recomendada	 as	
gestantes	somente	após	a	16ª	semana	de	gestação,	
durante	a	campanha	anual	contra	influenza	sazonal.

Considera-se como uma indicação obstétrica 
absoluta de parto cesáreo

(A)	 apresentação	pélvica.
(B) gravidez gemelar.
(C)	 placenta	prévia	oclusiva	total.
(D) macrossomia Fetal.
(E)	 cesárea	prévia.

A principal função fisiológica deste hormônio é 
a de manter o corpo lúteo, de modo que as taxas 
de progesterona e estrogênio não diminuam, 
garantindo assim, a manutenção da gravidez. O 
enunciado refere-se

(A) ao Hormônio Luteinizante (LH).
(B) ao Hormônio Folículo Estimulante (FSH).
(C) à Ocitocina.
(D) à Aldosterona.
(E)	 à	Gonadotrofina	Coriônica.

A Organização Mundial de Saúde define 
abortamento como a interrupção da gravidez até

(A)	 a	26ª	semana,	 independente	do	peso	do	produto	da	
concepção.

(B)	 a	 10ª-12ª	 semana,	 com	 produto	 da	 concepção	
pesando menos que 600 gramas.

(C)	 a	 21ª-26ª	 semana,	 com	 produto	 da	 concepção	
pesando	menos	que	800	gramas.

(D)	 a	 20ª-22ª	 semana,	 com	 produto	 da	 concepção	
pesando menos que 500 gramas.

(E)	 a	18ª-24ª	semana,	independente	do	peso	do	produto	
da concepção.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que 
se afirma a seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta. Para uma assistência pré-natal 
efetiva, deve-se procurar garantir

(   ) início do pré-natal preferencialmente até a 
16° semana de gestação.

(   ) diagnóstico e prevenção do câncer de colo 
de útero e de mama.

(   ) avaliação do estado nutricional e 
acompanhamento do ganho de peso no 
decorrer da gestação.

(   ) imunização da gestante com as vacinas: 
antitetânica, hepatite B, Sarampo, rubéola e 
caxumba.

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

No que se refere ao pré-natal de baixo risco, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 O	total	de	consultas	deverá	ser	de,	no	mínimo,	8	(oito),	
com	 acompanhamento	 intercalado	 entre	 médico	 e	
enfermeiro.	É	recomendado	consulta	quinzenal	até	a	
28ª	semana	de	gestação.

(B)	 Quando	 o	 parto	 não	 ocorre	 até	 a	 41ª	 semana,	 é	
necessário encaminhar a gestante para avaliação 
do bem-estar fetal, incluindo avaliação do índice do 
líquido amniótico e monitoramento cardíaco fetal.

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30
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(   ) A eclâmpsia ocorre até a 32ª semana de 
gestação, quando ocorre durante o parto 
ou puerpério, é considerada epilepsia ou 
outra doença convulsiva.

(   ) Dentre os cuidados gerais está o cateterismo 
vesical contínuo, manutenção de ambiente 
silencioso e tranquilo, decúbito elevado a 
30 graus e face lateralizada.

(   ) O parto vaginal é preferível à cesariana para 
mulheres com pré-eclâmpsia/eclâmpsia, 
para evitar o estresse adicional de uma 
cirurgia em uma situação de alterações 
fisiológicas múltiplas.

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

A terapia anticonvulsivante é indicada para 
prevenir convulsões recorrentes em mulheres 
com eclâmpsia, assim como o aparecimento de 
convulsões naquelas com pré-eclâmpsia, sendo o 
medicamento de escolha

(A) o clonazepam.
(B) a carbamazepina.
(C) o ácido Valpróico.
(D) o gluconato de cálcio.
(E)	 o	sulfato	de	magnésio.

É classificada como situação hemorrágica da 
primeira metade da gestação

(A)	 vasa	prévia.
(B) gravidez ectópica.
(C) descolamento prematuro da placenta.
(D)	 placenta	prévia.
(E) rotura uterina.

A prevenção da sensibilização pelo fator Rh deve 
ser realizada pela administração de imunoglobulina 
anti-D nas situações citadas em mães Rh negativo, 
EXCETO

(A) após aborto, gravidez ectópica ou mola hidatiforme.
(B)	 entre	 a	 35ª	 e	 a	 38ª	 semana	 de	 gestação	 de	 todas	

as mulheres com Coombs indireto negativo e com 
parceiro Rh negativo.

(C) após o parto de mães com Coombs indireto negativo e 
recém-nascidos	Rh	positivo.

(D)	 após	sangramento	obstétrico	com	risco	de	hemorragia	
feto-materna	significativa.

(E) após procedimentos invasivos: amniocentese, 
cordocentese, biópsia de vilo corial.

É um direito do profissional de enfermagem
(A) responsabilizar-se por falta cometida em suas 

atividades	 profissionais,	 independente	 de	 ter	 sido	

Sobre a macrossomia fetal, é correto afirmar que
(A)	 o	 termo	macrossomia	 fetal	 é	 utilizado	para	designar	

recém-nascidos	 (RN)	 com	 peso	 inferior	 a	 4.000	
gramas, em nascidos a termo.

(B) esses conceptos têm morbidade perinatal elevada em 
função do aumento da ocorrência de tocotraumatismos 
e	distúrbios	metabólicos	neonatais.

(C) na possibilidade de antecipação do parto no período 
compreendido entre 24 e 34 semanas de gestação, 
não se recomenda a aceleração da maturidade 
pulmonar	fetal	através	de	corticoterapia.

(D) a extração fetal na cesariana protege o feto 
macrossômico de lesões decorrentes da acomodação 
intrauterina,	 além	 de	 diminuir	 a	 morbidade	 do	
procedimento, sendo portando a via de parto mais 
indicada.

(E)	 o	peso	fetal	calculado	próximo	ao	termo	é	o	parâmetro	
para suspeita de macrossomia fetal, sendo a medida 
da	 altura	 uterina	 de	 pouca	 utilidade	 durante	 o	 pré-
natal.

Aproximadamente 20% dos fetos após 42 semanas 
de idade gestacional apresentam crescimento 
intrauterino restrito devido 

(A) à disfunção respiratória materna.
(B)	 ao	aumento	do	líquido	amniótico	após	40ª		semana	de	

gestação.
(C) ao início das contrações uterinas.
(D)	 à	insuficiência	placentária.
(E) à instabilidade istmo-cervical.

São fatores de risco associados à prematuridade, 
EXCETO

(A) nuliparidade. 
(B) tabagismo.
(C) baixo nível socioeconômico.
(D) descolamento de placenta.
(E) presença de DIU.

O único tratamento definitivo para a Pré-eclâmpsia 
é

(A)	 uso	de	diuréticos	poupadores	de	potássio.
(B) uso de anti-hipertensivos e corticoides.
(C) antecipação do parto.
(D) mudança de hábitos alimentares.
(E) repouso absoluto.

Sobre a eclâmpsia, informe se é verdadeiro (V) 
ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

(   ) É caracterizada pela hipertensão que 
ocorre antes das 20 semanas de gestação 
acompanhada de proteinúria, com 
desaparecimento em 14 semanas após o 
parto.
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atribuídos a causas ligadas a estes.
(C)	 Morte	 materna	 é	 definida	 como	 a	 morte	 de	 uma	

mulher durante a gestação ou parto, quando a idade 
gestacional se encontra acima de 12 semanas.

(D)	 Mola	hidatiforme	maligna	nunca	é	considerada	morte	
materna, mesmo se a mulher estiver grávida no 
momento da morte.

(E)	 Morte	materna	não	obstétrica	é	a	resultante	de	causas	
incidentais ou acidentais não relacionadas à gravidez 
e seu manejo.

Considera-se medida de morbidade
(A) medida de prevalência.
(B)	 coeficiente	de	mortalidade	geral.
(C)	 coeficiente	de	mortalidade	infantil.
(D) taxa de mortalidade materna.
(E) taxa de mortalidade perinatal.

Um grupo de recém-nascidos no ano de 2013, 
em determinado local, serão acompanhados por 
pesquisadores em seu primeiro ano de vida para 
avaliar alguns desfechos, como a mortalidade 
infantil, as hospitalizações no primeiro ano de 
vida e a duração do aleitamento materno. O tipo de 
estudo mais adequado para este caso é o

(A) estudo descritivo.
(B) estudo analítico-experimental.
(C) estudo de coorte.
(D) estudo de caso-controle.
(E) estudo de impacto.

praticada individualmente ou em equipe.
(B) prestar informações, escritas e verbais, completas e 

fidedignas	necessárias	para	assegurar	a	continuidade	
da assistência.

(C) assinar as ações de enfermagem que não executou, 
bem como permitir que suas ações sejam assinadas 
por	outro	profissional.

(D) manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha 
conhecimento	em	razão	de	sua	atividade	profissional,	
exceto nos casos previstos em Lei.

(E) recusar-se a executar prescrição medicamentosa 
e	 terapêutica	 em	 caso	 de	 identificação	 de	 erro	 ou	
ilegibilidade.

Cervicite mucopurulenta ou endocervicite é a 
inflamação da mucosa endocervical. Uma cervicite 
prolongada, sem o tratamento adequado, pode 
estender-se ao endométrio e às trompas, causando

(A) endometriose.
(B) disfunção sexual.
(C)	 doença	inflamatória	pélvica.
(D) pielonefrite.
(E) vaginose bacteriana.

“Infecção do trato reprodutivo de origem endógena, 
causa corrimento na mulher, deve ser tratada pois 
dobra o risco de infecção pelo HIV. Tem importantes 
implicações no período gestacional, com aumento 
do risco de prematuridade e infecção puerperal, 
não é considerada uma doença transmitida pelo 
sexo”. A definição refere-se à

(A) vaginose bacteriana.
(B) gonorreia.
(C) clamídia.
(D) tricomoníase.
(E) donovanose.

O papilomavírus humano (HPV) é um DNA-vírus 
do grupo papovavírus, com mais de 100 tipos 
reconhecidos atualmente, 20 dos quais podem 
infectar o trato genital. Qual é o subtipo de HPV 
considerado de baixo risco que está associado a 
infecções benignas do trato genital?

(A) 16.
(B)	 18.
(C) 45.
(D) 11.
(E) 46.

Sobre o indicador de saúde Razão de Mortalidade 
Materna (RMM) e os conceitos de Morte Materna, 
assinale a alternativa correta.

(A) A	RMM	é	o	número	de	óbitos	maternos,	pelo	total	de	
óbitos por todas as causas em determinado espaço 
geográfico,	no	ano	considerado.

(B) A RMM estima a frequência de óbitos femininos, 
ocorridos	durante	a	gravidez	até	o	momento	do	parto,	
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