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Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 50
0 questões objetivas
o
sem falha ou repetição.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA
RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
OBS:Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e,
e em
hipótese alguma, papéis para rascunhos.
Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
RESPOSTA.
Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou
preta.
Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem
como o preenchimento do campo reservado à informação
infor
de seu número de
inscrição.
No CARTÃO-RESPOSTA,
RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo
reservado para tal fim.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA,
CARTÃO
para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada
cad questão,
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja
correta;; também serão nulas as marcações rasuradas.
As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato
interpretar e decidir a este respeito.
Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA.
CARTÃO
Os
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão
levados em conta.
Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE
FREQUÊNCIA,
ÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕESe o CARTÃORESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
assinatura
O tempo de duração para esta prova é de 4 (quatro) horas.
Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se
ausentar
da sala de prova
depois de 2h (duas horas) do início de sua prova.
O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do CartãoCartão
Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

_________________________________________________
____________________________________________________________
Assinatura

___________________________________________________
____________________________________________________________
Nome do Candidato (letra de forma)
f
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LEIA AS INSTRUÇÕES:

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto, a seguir, para responder às questõesde01a 04.
o que dizem seus OLHOS
Mais que indicar o seu estado geral de saúde, a iridologia promete pré-diagnosticar doenças
que você pode estar propenso a ter
Se para acreditar que “os olhos são a janela da alma”, definição discutivelmente atribuída ao
poeta e escritor norte-americano Edgar Allan Poe, é preciso contar com certa disposição para a crença no
poder sobrenatural (como as próprias histórias de Poe sugerem), o mesmo não acontece com a definição
da iridóloga Rosilene Pereira (RJ), para quem “os olhos são a janela para o nosso corpo”. Isso porque sua
afirmação está baseada em uma ciência milenar (com registros que datam do antigo Egito e dos
primórdios da medicina chinesa) que utiliza a análise da íris para visualizar traumas anteriores e prédiagnosticar possíveis problemas de saúde, servindo como um guia para a saúde do paciente analisado.
Trata-se da iridologia.
(...)
(Revista vidanatural. Editora escala, Edição 61. Terapias alternativas, p. 49, por Daniel Consani)

QUESTÃO 01_______________________________________________________________________
Afirma-se CORRETAMENTE sobre o título do texto o que dizem seus OLHOS, que
a)
b)
c)
d)

a palavra olhos, tal como apresentada, pouco contribui para os sentidos da mensagem do texto.
no título do texto não há uma tentativa de diálogo direto com seus potenciais interlocutores.
há uma referência aos olhos do ponto de vista fisiológico, essencialmente.
são atribuídas aos olhos, ainda que em caráter figurado,funções que não lhes são próprias,
habitualmente.
e) os olhos são interlocutores incapazes de provocar enganos e equívocos.
Responder às questões 02 e 03, considerando as citações: “os olhos são a janela da alma” e “os
olhos são a janela para o nosso corpo”.
QUESTÃO 02_______________________________________________________________________
A palavra janela é usada como metáfora para sugerir que

a) os nossos olhos têm a função de enxergar o que está ao redor de cada um de nós.
b) é indispensável ao homem uma visão ampla do seu universo.
c) através dos olhos, podem se revelar estados e condições emocionais e físicas do homem.
d) os olhos são o local onde, no corpo humano, as doenças manifestam-se em primeiro lugar.
e) uma visão científica é indispensável para que se captem sentimentos a partir dos olhos.
QUESTÃO 03_______________________________________________________________________
As citações contrapõem ideias que dizem respeito àquilo que os olhos podem revelar quanto
a) às dimensões espiritual e material nas quais o ser humano se apoia.
b) aos sentimentos e às verdades irrefutáveis sobre crenças e valores.
c) às certezas e aos equívocos sobre doenças que eventualmente o homem pode portar.
d) às crenças e às verdades aceitas ao longo dos tempos.
e) às verdades sobre a mente e o corpo.
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QUESTÃO 04_______________________________________________________________________
Do ponto de vista gramatical, sobre o trecho: Isso porque sua afirmação está baseada em uma ciência
milenar (...) que utiliza a análise da íris para visualizar traumas anterior, é correto o que se afirma em
a)
b)
c)
d)
e)

a palavra que retoma ciência milenar e utiliza é um verbo intransitivo.
a palavra quetem função morfológica de pronome e visualizar é um verbo intransitivo.
a palavra que é dispensável, do ponto de vista gramatical e textual.
a palavra que introduz uma oração substantiva.
a palavra que é pronome e tem função de sujeito; e a análise da íris funciona como complemento
verbal.

TEXTO II (Para as questões de05a10).
(...) como mostram as manchetes dos principais jornais das grandes capitais mundiais, o zica
atingiu o status de ameaça planetária real e presente – posição que já foi ocupada no passado pela aids,
pela doença da vaca louca, pela gripe aviária e pelo ebola.
A mortalidade do zica vírus é pequena. Ele só mata pessoas infectadaas que já estiverem
bastante debilitadas por outras moléstias graves. Por que então o mundo está em guerra total contra o
mosquito que o transmite? A resposta é encontrada na correlação entre a infecção pelo zica e o
nascimento de bebês com sérios defeitos, principalmente a microcefalia, a atrofia cerebral. Do ponto de
vista rigorosamente científico, não existem evidências irrefutáveis de que o zica vírus tenha sido a causa
única de ocorrências de microcefalia, mesmo quando sua presença foi detectada ao mesmo tempo na
gestante e no feto. Tanto a infecção pelo zica quanto a microcefalia são fenômenos imensamente
variáveis. A infecção pelo zica em uma mulher grávida pode provocar as esperadas manchas vermelhas
na pele, febre baixa e dor de cabeça e, mesmo assim, ser branda, sem produzir danos neurológicos no
bebê em gestação. Em casos assintomáticos, mesmo que a própria gestante não saiba que foi infectada
pelo mosquito, o zica pode atuar agressivamente no processo de gestação. A microcefalia, por sua vez, é
uma condição com inúmeras causas e sintomas. Ela pode ser motivada por problemas genéticos, por uso
de drogas ou álcool pela gestante, por exposição a substâncias químicas como o mercúrio, por outras
infecções (...) e até por uma dieta pobre em nutrientes e vitaminas durante a gravidez. A microcefalia
pode ser fatal para o recém-nascido, pode impedir definitivamente o desenvolvimento cerebral ou apenas
atrasá-lo. (...).
(Revista VEJA. Editora Abril. Edição 2463 – ano 49 – nº 5, 23.2.2016. Tristes Trópicos, por Adriana Dias Lopes e Carolina Melo, p. 68)

QUESTÃO 05_______________________________________________________________________
Conforme o que se pode depreender das afirmações do texto,
a) do ponto de vista científico, já é possível fazer a afirmação de que o zica vírus é letal a fetos e bebês
que o contraem, invariavelmente.
b) a microcefalia resulta, unicamente, do contágio da mãe, ainda em estágio gestacional, por zica
vírus.
c) as evidências científicas que comprovam a relação entre zica vírus e microcefalia são irrefutáveis.
d) o mosquito aedes aegypti é vetor do zica vírus, que colocou o mundo em alerta, apesar de, por si só,
não levar à morte pessoas que eram saudáveis antes de contraí-lo.
e) o bebê afetado por microcefalia terá o seu desenvolvimento cerebral comprometido, e isso o levará à
morte prematuramente, sem dúvida.
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QUESTÃO 06_______________________________________________________________________
Embora desfeito pelo contexto mais amplo do texto, na frase: A mortalidade do zica vírus é pequena,
ocorre
a)
b)
c)
d)
e)

um paralelismo sintático.
uma ambiguidade.
um paralelismo semântico.
uma retomada indevida de elementos de referência.
uma estruturação sintática pouco utilizada na língua portuguesa falada e escrita.

QUESTÃO 07_______________________________________________________________________
Marque a opção que contém uma informação incorreta quanto aos aspectos gramaticais apresentados,
relativos às formas verbais/verbos destacadas em cada uma dessas opções.
a) Ele só mata pessoas infectadas que já estiverem bastante debilitadas por outras moléstias graves.
(Forma verbal, de modo subjuntivo - sugere um acontecimento provável).
b) ...não existem evidências irrefutáveis de que o zica vírus tenha sido a causa única de ocorrências de
microcefalia,... (Tempo composto, modo subjuntivo - equivale, no modo indicativo, a fora).
c) ... posição que já foi ocupada no passado pela aids, ... (Verbo na voz passiva – tem como
sujeitoposição).
d) ...não existem evidências irrefutáveis de que o zica vírus tenha sido a causa única de ocorrências de
microcefalia,... (Verbo transitivo direto, quanto à predicação).
e) Por que então o mundo está em guerra total contra o mosquito que o transmite? (Verbo que compõe
uma estrutura com oração sem sujeito).
QUESTÃO 08_______________________________________________________________________
A opção cuja sequência frasal apresenta uma estrutura sintática na qual o predicado antecede o sujeito
é
a) ...não existem evidências irrefutáveis...
b) ...o zica atingiu o status de ameaça planetária real e presente...
c) A infecção pelo zica em uma mulher grávida pode provocar as esperadas manchas vermelhas na
pele,...
d) Tanto a infecção pelo zica quanto a microcefalia são fenômenos imensamente variáveis.
e) ...o zica pode atuar agressivamente no processo de gestação.
QUESTÃO 09_______________________________________________________________________
Dentre as palavras destacadas nas opções abaixo, aquela que NÃO retoma, textualmente, a expressão
zica vírus é
a)
b)
c)
d)
e)

Ele só mata pessoas infectadas que já estiverem bastante debilitadas...
Por que então o mundo está em guerra total contra o mosquito que o transmite?
...o mundo está em guerra total contra o mosquito que o transmite?
...mesmo quando sua presença foi detectada ao mesmo tempo na gestante e no feto.
A resposta é encontrada na correlação entre a infecção pelo zica e o nascimento...
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QUESTÃO 10_______________________________________________________________________
A opção que apresenta uma afirmação INCORRETA, do ponto de vista morfossintático ou semântico é
a) Tanto a infecção pelo zicaquanto a microcefalia são fenômenos imensamente variáveis. (As
palavras marcadas estabelecem relação de comparação).
b) ... principalmente a microcefalia, ... . (O segmento marcado é um prefixo que altera o significado do
radical a que se agrega para lhe conferir ideia de tamanho diminuído).
c) A infecção pelo zica em uma mulher grávida pode provocar as esperadas manchas vermelhas na
pele,... (A palavra marcada sugere sentido de possibilidade de ocorrência da ação expressa pelo
verbo principal).
d) Ele só mata pessoas infectadaas que já estiverem bastante debilitadas por outras moléstias graves.
(A palavra marcada sugere ideia de restrição).
e) ...como mostram as manchetes dos principais jornais das grandes capitais mundiais,... (a palavra
destacada, sem alteração de sentido para o contexto, pode ser substituída por conforme).
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LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÃO 11_______________________________________________________________________
No que se refere às disposições legais sobre a saúde previstas na Constituição Federal, analise os itens
abaixo:
I-

A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantido o acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
II - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, cujas instituições poderão participar de forma
complementar, exceto as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
III - O Sistema Único de Saúde será financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da
seguridade social.
Assinale a alternativa CORRETA.

a)
b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa I é verdadeira.
Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 12_______________________________________________________________________
De acordo com a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, são ações previstas no campo de atuação
do Sistema Único de Saúde, EXCETO,
a) a execução de ações de vigilância em saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral,
inclusive farmacêutica.
b) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
c) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de
interesse para a saúde e a participação na sua comercialização.
d) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
e) a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
QUESTÃO 13_______________________________________________________________________
Com base no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local
até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das
políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
Analise as assertivas abaixo e julgue-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e não será indutor de políticas para a
iniciativa privada.
( ) O Conselho Estadual de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos
planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços
nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
( ) No planejamento devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada,
de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional,
estadual e nacional.
( ) O Mapa da Saúde somente será utilizado na identificação das necessidades de saúde.
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( ) Não compete à Comissão IntergestoresBipartite pactuar as etapas do processo e os prazos do
planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual enacional.
A alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo, é a:
a) F – V – F – V – F.
b) F – F – F – V – F.
c) F – F – V – F – V.
d) F – V – V – F – F.
e) F – F – V – F – F.
QUESTÃO 14_______________________________________________________________________
Sobre as fases da história natural das doenças e agravos à saúde, considerando o modelo proposto por
Leavell e Clark, relacione os níveis de prevenção às respectivas ações de saúde:
1. Promoção da saúde.
2. Proteção específica.
3. Diagnóstico e tratamento precoce.
4. Limitação do dano.
5. Reabilitação.
(
(
(
(
(

) Terapia ocupacional.
) Tratamento cirúrgico.
) Exame de rastreamento.
)Quimioprofilaxia.
) Alimentação e nutrição adequadas.

A alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo, é a:
a) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
b) 4 – 3 – 5 – 2 – 1.
c) 3 – 2 – 1 – 5 – 4.
d) 4 – 5 – 3 – 2 – 1.
e) 5 – 4 – 3 – 1 – 2.
QUESTÃO 15_______________________________________________________________________
Em relação à Portaria GM/MS n. 204, de 17 de fevereiro de 2016, que define a lista nacional de
notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde em
todo o território nacional, assinale a alternativa CORRETA.
a) A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou
responsáveis pelos serviços públicos de saúde, que prestam assistência ao paciente.
b) A notificação compulsória será realizada somente diante da confirmação de doença ou agravo.
c) A notificação compulsória semanal será feita à Secretaria de Saúde do Município do local de
residência do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação
compulsória.
d) A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo
serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas
desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível.
e) São passíveis de notificação compulsória: esquistossomose, febre amarela, poliomielite,
leishmaniose visceral, raiva, exceto violência sexual e tentativa de suicídio.
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QUESTÃO 16_______________________________________________________________________
Leia os trechos abaixo:
I - Tem a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos investigados, os quais incluem as doenças transmissíveis e as doenças e condições
crônicas não transmissíveis.
II - Abrange desde o controle de bens de consumo direta ou indiretamente relacionados à saúde
(incluindo as etapas e processos da produção ao consumo) até o controle da prestação de serviços
direta ou indiretamente relacionados à saúde.
Os trechos acima se referem, respectivamente, à atuação da:
a) Vigilância epidemiológica e Vigilância em saúde do trabalhador.
b) Vigilância em saúde ambiental e Vigilância sanitária.
c) Vigilância epidemiológica e Vigilância sanitária.
d) Vigilância sanitária e Vigilância da situação de saúde.
e) Vigilância sanitária e Vigilância epidemiológica.
QUESTÃO 17_______________________________________________________________________
No bairro X, foram diagnosticados 25 casos novos de diabetes entre 1º de julho e 31 de dezembro de
2015. O total de casos de diabetes já diagnosticados no mesmo bairro até 31 de dezembro de 2015 era
de 250. Ao somar todos os casos de diabetes existentes no bairro X no período de julho a dezembro de
2015 e dividi-los pelo total de residentes do mesmo bairro naquele período (15.000 habitantes),
multiplicando esse resultado por 100.000, obtém-se que indicador de saúde?
a) Taxa de incidência de diabetes.
b) Taxa de prevalência de diabetes.
c) Mortalidade geral por diabetes.
d) Taxa de ataque do diabetes.
e) Taxa de letalidade por diabetes.
QUESTÃO 18_______________________________________________________________________
Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são um conjunto de mecanismos organizados de coleta,
processamento, análise e transmissão da informação com a finalidade de contribuir para o
planejamento, a organização e a avaliação dos serviços de saúde, assim como subsidiar a formulação e
implementação de ações e planos de saúde. Em relação ao Sistema de Internações Hospitalares do
Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), é CORRETO afirmar:
a) informa a quantidade de leitos hospitalares em estabelecimentos públicos e privados.
b) fornece dados sobre assistência durante o período pré-natal e puerpério.
c) consolida todas as informações acerca dos agravos de notificação compulsória diagnosticados em
âmbito hospitalar.
d) registra procedimentos assistenciais realizados em serviços de atenção primária à saúde.
e) permite o monitoramento da quantidade e perfil das internações hospitalares financiadas pelo SUS.
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QUESTÃO 19_______________________________________________________________________
São ações propostas pela Política Nacional da Promoção da Saúde, EXCETO,
a) Alimentação saudável.
b) Prática corporal e atividade física.
c) Redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas.
d) Imunização anual de idosos contra a influenza.
e) Prevenção da violência e estímulo à cultura de paz.
QUESTÃO 20_______________________________________________________________________
Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade
na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as assertivas a seguir:
I - A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de
saúde nos níveis correspondentes.
II - A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação
ao conjunto dos demais segmentos.
III - O Conselho de Saúde, em caráter temporário e deliberativo, é um órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
b) Somente a afirmativa II é verdadeira.
c) Somente a afirmativa III é verdadeira.
d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
e) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

_

A estratégia Rede Cegonha tem a finalidade de estruturar e organizar a atenção à saúde maternoinfantil no território nacional. São princípios da Rede Cegonha, EXCETO,
a)
b)
c)
d)
e)

humanização do parto e do nascimento com ampliação das ppler baseadas em evidência.
organização dos serviços de saúde enquanto rede de atenção à saúde.
acolhimento da gestante e do bebê com classificação de risco em todos os pontos de atenção.
gestante não peregrina.
vinculação, se necessário, da gestante à maternidade.

QUESTÃO 22

_

A regulamentação e o planejamento familiar no Brasil foi uma conquista importante para mulheres e
homens, no que diz respeito à afirmação dos direitos reprodutivos. A atenção em planejamento familiar
contribui para a redução da morbimortalidade materna e infantil, na medida em que:
a) diminui o número de gestações não desejadas e de abortamentos provocados.
b) aumenta o número de cesárias realizadas para fazer a ligadura tubária.
c) aumenta o número de ligaduras tubárias, por falta de opção e de acesso a outros métodos
anticoncepcionais.
d) diminui o intervalo entre as gestações, contribuindo para diminuir a frequência de bebês de baixo
peso.
e) impossibilita planejar a gravidez em mulheres adolescentes ou com patologias crônicas
descompensadas.

QUESTÃO 23

_

Analise as assertivas abaixo, colocando V para verdadeiro e F para falso. Logo em seguida, marque a
alternativa CORRETA:
III III IV V-

a)
b)
c)
d)
e)

As consultas de pré-natal deverão ser mensais até a 28ª semana, quinzenais entre 28ª e 36ª
semana e a partir da 36ª até a 41ª semana deverão ser semanais, até a sua alta.
Quando o parto não ocorre até a 42ª semana, é necessário encaminhar a gestante para a
avaliação do bem-estar fetal.
A avaliação do bem-estar fetal inclui o exame do índice do líquido amniótico e monitoramento
cardíaco fetal.
O acompanhamento do pré-natal tem o objetivo assegurar o desenvolvimento da gestação,
permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna.
Um dos principais indicadores do prognóstico ao nascimento é o acesso à assistência pré-natal,
tendo os cuidados do primeiro trimestre como um indicador de maior qualidade dos cuidados
maternos.

F – V – V – V – V.
F – F – V – V – V.
V – V – F – V – F.
V – F – V – V – F.
F – V – V – F – V.
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QUESTÃO 24

_

Analise as afirmativas abaixo. Todas estão corretas, EXCETO,
a) se o atraso menstrual for superior a 12 semanas, o diagnóstico de gravidez poderá ser feito pelo
exame clínico e torna-se desnecessária a solicitação do teste imunológico de gravidez (TIG).
b) são sinais de presunção de gravidez: atraso menstrual, saída de colostro pelo mamilo, coloração
violácea vulvar, náuseas, vômitos, salivação excessiva e sonolência.
c) o saco gestacional pode ser observado por via transvaginal a partir da primeira semana gestacional e
atividade cardíaca é a primeira manifestação do embrião com 4 semanas gestacionais.
d) os batimentos cardíacos fetais (BCF) são detectados pelo sonar a partir de 12 semanas e pelo pinard
a partir de 20 semanas.
e) duas informações essenciais que devem constar explicitamente no cartão da gestante são as
relacionadas ao nome do hospital de referência para o parto e as relativas às intercorrências durante
a gestação.

QUESTÃO 25

_

Com o objetivo de reduzir a morbimortalidade materno-infantil e ampliar o acesso, com qualidade, é
necessário que se identifiquem os fatores de risco gestacional o mais precocemente possível. Analise e
marque a afirmativa CORRETA.
a) O acolhimento, em especial à gestante, objetiva fornecer um diagnóstico, o que facilita a gestão da
demanda espontânea e, consequentemente, permite que haja impacto na história natural das
doenças agudas graves e potencialmente fatais.
b) São considerados fatores de risco que indicam encaminhamento à urgência/emergência obstétrica:
síndromes hemorrágicas, eclâmpsia, diabetes mellitus gestacional, oligoidrâmnio, gemelalidade e
doenças autoimunes.
c) A classificação de risco é um processo estático de identificação de pacientes que necessitam de
tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, os agravos à saúde ou o grau de
sofrimento.
d) O acolhimento com classificação de risco pressupõe agilidade no atendimento e definição de cuidado
e de densidade tecnológica que devem ser ofertadas às usuárias em cada momento.
e) As consultas de pré-natal poderão ser realizadas somente na unidade de saúde e o total de
consultas deverá ser no mínimo 6, com acompanhamento intercalado entre médico e enfermeiro.

QUESTÃO 26

_

De acordo com as condutas diante dos resultados do exame de tipagem sanguínea da gestante, avalie
os itens abaixo e marque a alternativa CORRETA.
a) A gestante é Rh+ e o seu parceiro é Rh+, a conduta é solicitar o teste de coombs indireto. Se esse
for negativo, repetir a cada três meses e, se positivo, referenciar a gestante ao pré-natal de alto risco.
b) A gestante Rh- e o seu parceiro sendo Rh-, a conduta é solicitar o teste de coombs indireto e,
independente do resultado, repetir o exame com 4 semanas.
c) A gestante Rh+ e o seu parceiro sendo Rh-, a conduta é solicitar o teste de coombs direto e repeti-lo,
após o segundo trimestre da gravidez.
d) A gestante Rh- e o parceiro Rh+ ou fator Rh desconhecido, a conduta é solicitar o teste de coombs
indireto. Se o resultado for negativo, deve-se repeti-lo a cada 4 semanas, a partir da 24ª semana e,
se for positivo, referenciar a gestante ao pré-natal de alto risco.
e) A gestante Rh- e o parceiro Rh+ ou fator Rh desconhecido, a conduta é solicitar o teste de coombs
direto. Se o resultado for positivo, deve-se repeti-lo a cada 4 semanas, a partir da 24ª semana e, se
for negativo, referenciar a gestante ao pré-natal de alto risco.
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QUESTÃO 27

_

Intercorrência obstétrica que se caracteriza por vômitos contínuos e intensos, ocasionando
desidratação, oligúria, perda de peso e transtornos metabólicos com alcalose. Tendo como causas
desse transtorno aspectos emocionais e adaptações hormonais:
a)
b)
c)
d)
e)

Hiperêmese gravídica.
Mola hidatiforme.
Amniorrexe prematura.
Placenta prévia.
Descolamento cório-amniótico.

QUESTÃO 28

_

Analise as assertivas abaixo:
I-

A indicação para mulheres com doença falciforme é que o parto aconteça no 8º mês, pois é alta a
probabilidade de ocorrer a calcificação da placenta no 9º mês de gestação.
II – A doença falciforme é mais prevalente entre as mulheres negras. É orientado para que essas
gestantes no pré-natal realizem a eletroforese de hemoglobina, se estas tiverem antecedentes
familiares de anemia falciforme ou se apresentarem histórias de anemias crônicas.
III – A diabetes gestacional é um problema metabólico mais comum na gestação e tem prevalência
entre 3% e 13% das gestações. Tendo como fatores sintomas clássicos: poliúria, polidipsia,
polifagia e perda involuntária de peso.
IV – São considerados fatores de risco para o diabetes mellitus gestacional e obesidade materna:
baixa estatura (≤ 1,50m), idade de 35 anos ou mais, deposição central excessiva de gordura
corporal e síndrome de ovários policísticos.
V – A pré-eclâmpsia é o aparecimento de hipertensão e proteinúria após 20 semanas de gestação, em
gestante previamente normotensa. O edema não faz mais parte dos critérios diagnósticos da
síndrome.
Os itens CORRETOS são:
a)
b)
c)
d)
e)

II, III e IV.
I, II, IV e V.
II, III, IV e V.
I, III e V.
I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 29

_

Analise as afirmações abaixo:
1 - A sífilis é uma doença infecciosa de transmissão sexual ou materno-fetal, sistêmica, de evolução
crônica, sujeita a surtos de agudização e períodos de latência clínica de menor ou maior tempo de
duração.
2 - A transmissão da sífilis para o feto ocorre em qualquer estágio da gestação. A apresentação
assintomática é a mais frequente e 40% das gestações que cursam com sífilis poderão resultar em
morte do concepto.
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3 - A triagem da sífilis materna na maternidade consiste em realizar o VDRL em toda mulher admitida
para o parto, ou admitida para curetagem por abortamento ou outras intercorrências na gravidez.
4 - Nos recém-nascidos de mães com sífilis que não foram tratadas, dependendo dos resultados de
VDRL deve-se realizar: hemograma, radiografia de ossos longos e punção lombar.
5 - Serão notificadas todas as gestantes, ou parturientes, com evidência clínica de sífilis e/ou com
sorologia não treponêmica reagente, com qualquer titulagem, mesmo na ausência de resultado de
teste treponêmico confirmatório.
O somatório dos itens CORRETOS é:
a)
b)
c)
d)
e)

8.
10.
11.
12.
15.

QUESTÃO 30

_

Uma alimentação saudável se inicia com o aleitamento materno, que isoladamente é capaz de nutrir de
modo adequado a criança nos primeiros seis meses de vida. São poucas as situações que o
aleitamento materno não deve ser recomendado. Dentre eles, podemos citar, EXCETO,
a)
b)
c)
d)
e)

mães infectadas pelo HIV.
infecção herpética, quando há vesículas localizadas na pele da mama.
criança portadora de galactosemia, doença do xarope de bordo e fenilcetonúria.
mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2.
uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação.

QUESTÃO 31

_

Marque a alternativa CORRETA em relação ao teste de Hirschberg realizado no recém-nascido.
a) É realizado colocando-se um foco de luz a 30cm da raíz nasal da criança e observando-se o reflexo
nas pupilas. Qualquer desvio do reflexo do centro da pupila é manifestação de estrabismo.
b) É uma avaliação que objetiva detectar o mais precoce possível a perda auditiva congênita e/ou
adquirida no período neonatal.
c) Avalia a ocorrência da displasia evolutiva do quadril.
d) Avalia o índice de anemia do recém-nascido, objetivando colocar em pratica a suplementação de
ferro.
e) Objetiva detectar o mais precoce possível o nível de retinoplastia da prematuridade que afeta os
neonatos.
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QUESTÃO 32

_

Marque a alternativa CORRETA, de acordo com a suplementação de ferro:
a) o clampeamento precoce do cordão umbilical permite que significativa quantidade de sangue

b)
c)
d)
e)

continue fluindo da placenta para o bebê, o que é considerada uma importante estratégia para a
prevenção da anemia.
o primeiro trimestre da gestação é o período no qual ocorre o maior armazenamento de ferro no feto.
o ministério da saúde recomenda a suplementação de ferro a todas as crianças de 6 a 18 meses ou
se não estiverem em período de aleitamento materno exclusivo, a partir dos quatro meses.
a anemia é um dos fatores mais importantes relacionados ao baixo peso ao nascer, à mortalidade
materna e ao déficit cognitivo em crianças.
recomenda-se administrar 200 a 400 UI/dia de ferro a crianças que apresentem fatores de risco
como prematuridade, pele escura e filhos de mães vegetarianas.

QUESTÃO 33

_

São manifestações clínicas da Hipertensão Pulmonar Persistente no recém-nascido:
a)
b)
c)
d)
e)

sopro sistólico ou contínuo, palidez, apneia, taquicardia e hipóxia.
diminuição dos pulsos periféricos, apneia recorrente, convulsões, hematúria e equimoses.
palidez, convulsões, fontanela protusa, taquipneia com roncos e pulsos periféricos amplos.
cianose acentuada, hiperbilirrubinemia, taquipneia, taquicardia e roncos.
hipóxia, cianose acentuada, taquipneia com roncos e retrações e diminuição dos pulsos periféricos.

QUESTÃO 34

_

Levando em consideração a anticoncepção no pós-parto, todos os itens estão corretos, EXCETO,
a) o uso de métodos anticoncepcionais no pós-parto deve considerar: o tempo pós-parto, se vai ser
adotada ou não a amamentação, o padrão da amamentação e o retorno ou não da menstruação.
b) a minipílula que contém apenas progestogênio, em baixa dosagem, pode ser utilizada pela mulher
que está amamentando. Seu uso deve ser iniciado após seis semanas do parto.
c) o DIU é um bom método para ser utilizado pela mulher que está amamentando, no entanto, é
necessário esperar pelo retorno da menstruação para poder inseri-lo.
d) os anticoncepcionais combinados, que contêm estrogênio e progesterona, não deve ser usados em
lactantes, pois interferem na qualidade e na quantidade do leite materno.
e) a laqueadura tubária não é permitida durante os períodos de parto ou aborto ou até 42º dia dos pós
parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas
anteriores.
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QUESTÃO 35

_

Leia as afirmativas abaixo e analise:
I-

A infertilidade se define como ausência de gravidez em um casal após um ano ou mais de
atividade sexual regular e sem uso de medidas anticonceptivas.
II - Quanto menor a idade, maior a prevalência de infertilidade. Mulheres com mais de 35 anos já
apresentam redução das chances de reprodução.
III - As causas da infertilidade podem ser divididas em quatro grandes grupos: causas anatômicas,
hormonais, masculinas e desconhecidas.
IV - Os extremos de peso têm relação com o pior prognóstico de fertilidade.
V - O estrogênio é um hormônio sexual produzido nas células adiposas e nos casos de produção de
estrogênio em excesso, provável de ocorrer na obesidade, limitam-se as chances de gravidez.
A quantidade de itens CORRETOS é:
a)
b)
c)
d)

5.
4.
3.
2.

e) 1.

QUESTÃO 36

_

O enfermeiro fornece as seguintes informações a uma mãe que acabou de furar as orelhas do seu bebê
para colocar brincos. Qual delas é a mais importante para reduzir o potencial de infecção?
a)
b)
c)
d)
e)

Limpe os lóbulos das orelhas com álcool diariamente.
Deixe os brincos no local por três semanas.
Use apenas brincos de prata.
Utilize apenas brincos de ouro 18 quilates.
Gire os brincos frequentemente.

QUESTÃO 37

_

Caracteriza o blues do pós-parto:
a)
b)
c)
d)
e)

sentimento de culpa, sensação de incapacidade para cuidar de seu bebê, irritabilidade e delírios.
alucinações, mudança de humor, irritabilidade e sentimento de culpa.
tristeza, dependência, transtorno do sono e ausência de sintomas psicóticos.
depressão, delírios, alucinações e sentimento de culpa.
humor depressivo, insônia, ansiedade e dificuldade de concentração.
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QUESTÃO 38

_

O Método Canguru implica uma mudança de paradigma na atenção perinatal em que as questões
pertinentes à atenção humanizada não se dissociam, mas se complementam com avanços tecnológicos
clássicos. Sobre esse método, avalie as assertivas a seguir:
I -

A segunda etapa do método exige estabilidade clínica da criança, ganho de peso regular,
segurança materna, interesse e disponibilidade da mãe em permanecer com a criança o maior
tempo desejado e possível.
II - A terceira etapa do método pode ser vivenciada ainda no hospital, e exige acompanhamento
ambulatorial criterioso do bebê e de sua família.
III - A posição canguru consiste em manter o recém-nascido de baixo peso, em contato pele a pele, na
posição vertical junto ao peito dos pais ou de outros familiares.
IV - O método canguru visa fundamentalmente a uma mudança de atitude na abordagem do recém
nascido de baixo peso, é um substitutivo das unidades de terapia intensiva de neonatal e da
utilização de incubadoras.
V - Um dos critérios para a alta hospitalar é o peso mínimo do bebê de 1.800 gramas.
Assinale a sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

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

QUESTÃO 39

_

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, as penalidades a serem impostas
pelos Conselhos Federal e Regionais são as seguintes:
a) Advertência moral, advertência verbal, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do
direito ao exercício profissional.
b) Advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional, cassação do direito ao
exercício profissional.
c) Advertência moral, multa, censura, admoestação e cassação do direito ao exercício profissional.
d) Advertência verbal, anotação, multa, suspensão do direito do exercício profissional e censura.
e) Censura, advertência verbal, dano, admoestação e cassação do direito ao exercício profissional.

QUESTÃO 40

_

As infrações do Código de Ética de Enfermagem serão consideradas leves, graves ou gravíssimas. São
consideradas circunstâncias agravantes:
a)
b)
c)
d)
e)

Ter bons antecedentes profissionais e ter confessado espontaneamente a autoria da infração.
Cometer a infração por motivo fútil ou torpe e realizar ato sob emprego real da força física.
Realizar atos sob coação e/ou intimidação e realizar ato sob emprego real da força física.
Ser reincidente e causar danos irreparáveis.
Cometer infração dolosamente e ter bons antecedentes profissionais.

CONCURSO PÚBLICO - FUNDAÇÃOHOSPITALAR DE TERESINA – FHT –

ENFERMEIRO OBSTETRA17

QUESTÃO 41

_

O enfermeiro obstetra e a obstetriz exercem todas as atividades de enfermagem na área da obstetrícia,
cabendo-lhes, privativamente:
a) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria dos cuidados em saúde.
b) participação no planejamento, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde na área de
obstetrícia.
c) execução do parto sem distórcia.
d) cuidados diretos de enfermagem a pacientes obstétricas graves, com risco de vida.
e) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis na área de
obstetrícia.

QUESTÃO 42

_

Para o recém-nascido a termo com ritmo respiratório normal, tônus normal e sem líquido meconial,
recomenda-se:
I – Estimular o aleitamento materno nas primeiras 24 horas de vida, exceto em casos de mães HIV ou
HTLV positivas.
II - Postergar os procedimentos de rotina na primeira hora de vida. Entendendo-se como
procedimentos de rotina: exame físico, pesagem e outros medidas antropométricas, profilaxia da
oftalmia e vacinação.
III – Assegurar o contato pele a pele imediato e contínuo, colocando o recém-nascido sobre o abdomen
ou tórax da mãe de acordo com sua vontade, de bruços e cobri-lo com uma coberta seca e
aquecida.
IV – Proceder clampeamento do cordão umbilical, após cessadas suas pulsações, exceto em casos de
mães isoimunizadas ou HIV ou HTLV positivas, nesses casos o clampeamento deve ser imediato.
V – Realizar aspiração nasal imediatamente após o clampeamento do cordão umbilical.
Os itens CORRETOS são:
a) I, II, III, IV.
b) II, III, IV, V.
c) II, III, IV.
d) I, II, III.
e) II, III, V.
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QUESTÃO 43

_

A resolução nº 478/2015 normatiza a atuação e a responsabilidade civil do enfermeiro obstetra e
obstetriz nos centros de parto normal e/ou casa de parto e dá outras providências. De acordo com essa
resolução, marque a alternativa INCORRETA.
a) São considerados centro de parto normal e/ou casa de parto, unidades destinadas à assistência ao
parto de risco habitual, pertencente apenas ao estabelecimento hospitalar.
b) O centro de parto normal e/ou casa de parto destina-se à assistência ao parto e nascimento de risco
habitual, conduzido pelo enfermeiro obstetra ou obstetriz, da admissão à alta.
c) Esses centros de parto normal e/ou casa de parto deverão atuar de forma integrada às redes de
atenção à saúde, garantindo atendimento integral e de qualidade, baseado em evidências científicas
e humanizadas, às mulheres, seus recém-nascidos e familiares e/ou acompanhantes.
d) Ao enfermeiro obstetra e obstetriz, atuando no centro de parto normal e/ou casa de parto, compete
garantir o atendimento à mulher no pré-natal, parto e puerpério por meio da consulta de enfermagem.
e) Ao enfermeiro responsável técnico do centro de parto normal ou casa de parto cabe ainda zelar
pelas atividades privativas do enfermeiro obstetra, obstetriz e da equipe de enfermagem, sob sua
supervisão.

QUESTÃO 44

_

Os manuais são instrumentos integrantes do sistema de informação da organização, transmitem por
escrito orientações aos elementos da equipe de enfermagem para o desenvolvimento das atividades.
Dentre esses manuais, o regimento consiste:
a) em um ato normativo de caráter estável, baixado pela administração superior, que regula e amplia o
estatuto, para caracterizar a organização nos seus aspectos fundamentais.
b) em um ato normativo, aprovado pela administração superior da organização de saúde, de caráter
flexível e que contém diretrizes básicas para o funcionamento do serviço de enfermagem.
c) em um conjunto de regras ou instruções para fixar procedimentos, métodos e organização, que serão
utilizados no desenvolvimento das atividades de enfermagem.
d) em um conjunto de leis que guiam as ações de enfermagem, quanto ao que e como fazer. São
princípios de ação.
e) em um conjunto de normas de caráter democrático, que determinam o modo de fazer das atividades
de enfermagem.

QUESTÃO 45

_

O câncer de mama é provavelmente o mais temido pelas mulheres, devido a sua alta frequência e,
sobretudo, pelos seus efeitos psicológicos, que afetam a percepção da sexualidade e própria imagem
pessoal. Sobre o câncer de mama, analise e marque a alternativa CORRETA.
a) Tem como fatores de risco: menarca precoce, menopausa precoce, multiparidade e mulheres com
história familiar de câncer de mama masculino.
b) Os sintomas de câncer de mama palpável são o nódulo ou tumor no seio sempre acompanhado de
dor mamária.
c) Apesar de ser um câncer de relativo prognóstico bom, se diagnosticado e tratado oportunamente, as
taxas de mortalidade continuam elevadas no Brasil, provavelmente porque a doença tem difícil
diagnóstico.
d) O auto exame das mamas vem se mostrando efetivo em diminuir a mortalidade nos programas de
detecção precoce quando utilizado isoladamente.
e) O exame clínico das mamas é um procedimento realizado por médico ou enfermeiro treinado, com a
finalidade de detectar anormalidades na mama ou avaliar sintomas e assim encontrar câncer de
mama palpável em estágio precoce de evolução.
CONCURSO PÚBLICO - FUNDAÇÃOHOSPITALAR DE TERESINA – FHT –

ENFERMEIRO OBSTETRA19

QUESTÃO 46

_

Para a realização do exame preventivo do colo do útero e a fim de garantir a qualidade dos resultados,
recomenda-se:
a)
b)
c)
d)
e)

evitar relações sexuais durante 24 horas antes da coleta.
realização do exame citopatológico no período menstrual.
não utilizar duchas ou medicamentos vaginais durante 48 horas antes da coleta.
realizar apenas sexo anal e/ou oral 24 horas antes da coleta.
evitar a realização do exame citopatológico em dias que antecedem a menstruação.

QUESTÃO 47

_

Mariana foi diagnosticada com diabetes gestacional. Na sua prescrição médica, há a combinação de
duas insulinas. A melhor forma de agir nesses casos é:
a) injetar as insulinas dentro de 15 minutos após terem sido combinadas, pois assim agem como se
tivessem sido injetadas em separado.
b) não existe nenhuma recomendação para administração de insulinas misturadas, pois elas não se
aglutinam.
c) a insulina regular não se aglutina com NPH, podendo ser administrada mesmo depois de 2 horas do
preparo da mistura.
d) administrar um tipo de insulina imediatamente após o preparo e, só após 30 minutos, administrar o
outro tipo.
e) pedir que o médico altere a prescrição, colocando horários diferentes de administração.

QUESTÃO 48

_

Morgana verificou que a paciente da enfermaria 12- leito 2 está com a temperatura de 39,7º e apresenta
calafrios. A melhor atitude a ser tomada pela enfermeira é:
a)
b)
c)
d)
e)

oferecer ao paciente uma xícara de chá quente.
posicionar o ventilador na direção do paciente.
deixar o quarto escuro e não deixar o paciente levantar da cama.
colocar o paciente para tomar um banho quente.
cobrir o paciente com uma coberta leve.

QUESTÃO 49

_

Carlota procurou a unidade básica de saúde para iniciar o pré-natal, sendo encaminhada para consulta
de enfermagem e relatou que sua última menstruação teve 5 dias de duração, tendo o último dia em
10/03/2015. A data provável em que o parto ocorreu, baseado na regra de Naegele:
a) 17/12/2015.
b) 19/12/2015.
c) 11/12/2015.
d) 13/12/2015.
e) 15/11/2015.
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QUESTÃO 50

_

Fernanda chegou ao posto de saúde com queixa de atraso menstrual. Ao ser encaminhada para
consulta de enfermagem, a enfermeira observou ao exame físico, o sinal de Chadwick, sendo esse um
sinal de presunção de gravidez que se caracteriza por:
a)
b)
c)
d)
e)

aumento das secreções vaginais.
alteração fisiológica da vagina com coloração azul púrpura (violeta).
diminuição da espessura vaginal.
diminuição do volume sanguíneo vaginal.
amolecimento do colo uterino.

CONCURSO PÚBLICO - FUNDAÇÃOHOSPITALAR DE TERESINA – FHT –

ENFERMEIRO OBSTETRA21

