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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

ENFERMEIRO - 
SAÚDE DA MULHER

ENFERMEIRO - 
SAÚDE DA MULHER

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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Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma 
profissão são ponderações longas, que envolvem muitas 
escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo 
com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio 
seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência 
humana. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/
1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml.

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

(A) Em “...são ponderações longas...”, funciona como 
predicativo.

(B)	 Em	 “...tomo	 café	 com	 açúcar...” funciona como 
complemento nominal.

(C) Em “Mesmo assim, me	parece	que	existem...”,	pode	ficar	
após o verbo.

(D) Em “...imagina ter também a liberdade...”, indica 
acréscimo.

(E) Em “...são feitas inconscientemente, sem nosso 
controle...”, expressa modo.

A palavra que NÃO está separada corretamente é
(A) bar – rei – ra.
(B) pes – so – as.
(C) ci – en – tes.
(D) ne – u – ro – nal.
(E)	 fi	–	ló	–	so	–	fos.

Em “Muitos neurocientistas consideram o livre 
arbítrio uma ilusão.”, a expressão destacada 
funciona como

(A) complemento nominal.
(B) predicativo do sujeito.
(C) predicativo do objeto.
(D) adjunto adnominal.
(E) objeto indireto.

Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra 
filósofos a expressão

(A)	 alguém.
(B)	 magnética.
(C) decisões.
(D)	 açúcar.
(E) ilusão.

“Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que 
filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma 
bem diferente sobre a questão.”
A expressão destacada pode ser substituída, sem 
prejuízo sintático-semântico, por

(A) apesar de.
(B) como.
(C) porquanto.
(D) embora.
(E) à medida que.

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

Pensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo Gleiser

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma 
liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos 
temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, 
sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das 
pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que 
fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com 
açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto 
tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a 
Maria ou não?

A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao 
controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente 
debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas 
neurociências estão mudando isso de forma radical, 
questionando a própria existência de nossa liberdade de 
escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio 
uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos 
detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam 
decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, 
a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em 
geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes 
dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a 
mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos 
fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas 
inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas 
é que não existe uma definição universalmente aceita 
de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio 
como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na 
ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio 
não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série 
de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história 
pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e 
neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente 
sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado 
com o que significa estar ciente ou ter consciência de um 
estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os 
neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam 
que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas, 
ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante 
de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do 
que é uma escolha, apenas o início do processo mental que 
leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas 
decisões sejam tomadas a um nível profundo de 
consciência que antecede o estado mental que associamos 
com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, 
se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a 
atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que 
uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua 
decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada 
pelos filósofos.

Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes 
de complexidade relacionados com decisões diferentes, e 
que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito 
difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente. 

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05
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Observando o calendário de 2014, observamos que 
o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma 
segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana 
cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?

(A) Terça-feira.
(B) Quarta-feira.
(C) Quinta-feira.
(D) Sábado.
(E) Domingo.

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo 
dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui 
apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total 
do boleto, ou seja, ele possui apenas R$ 75,00. Qual 
é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?

(A) R$ 280,00.
(B) R$ 250,00.
(C) R$ 200,00.
(D) R$ 180,00.
(E) R$ 150,00.

Um professor de matemática passou dois trabalhos 
diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam 
optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos 
que quisessem poderiam fazer os dois por uma 
questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo 
que todos os alunos entregaram pelo menos um dos 
trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o 
trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?

(A) 10%.
(B) 20%.
(C) 30%.
(D) 40%.
(E) 50%.

Observe a sequência a seguir:

35; 42; 49; 56;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?
(A) 63.
(B) 65.
(C) 70.
(D) 75.
(E) 77.

Qual é a negação de “Todos os alunos gostam de 
matemática”?

(A) Nenhum aluno gosta de matemática.
(B) Existem alunos que gostam de matemática.
(C) Existem alunos que não gostam de matemática.
(D) Pelo menos um aluno gosta de matemática.
(E) Apenas um aluno não gosta de matemática.

Em “...fica muito difícil atribuí-la...” o pronome 
destacado retoma

(A) decisões diferentes.
(B) ponderações longas.
(C) níveis diferentes.
(D) escolha.
(E) confusão.

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

(A) Em “...antes de a mente se dar conta disso.”, funciona 
como adjunto adnominal.

(B) Em “Alguns	filósofos	definem	livre	arbítrio...”,	é	pronome	
indefinido.

(C) Em “...ocorre antes de estarmos cientes dela.”, expressa 
tempo.

(D)	 Em	 “...definem	 livre	 arbítrio	 como sendo...”, pode ser 
retirada a expressão sendo.

(E) Em “...a questão do livre arbítrio terá que ser...”, pode ser 
substituída por terá de.

Em “Se este for mesmo o caso...”, a conjunção 
expressa

(A) tempo.
(B) consecução.
(C) conclusão.
(D) modo.
(E) condição.

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi 
classificado corretamente.

(A) “...estão mudando isso de forma radical...” (demonstrativo)
(B) “...estão tirando de seus resultados...” (possessivo)
(C) “Se este for mesmo o caso...” (demonstrativo)
(D) “...todos temos nossos compromissos...” (possessivo)
(E) “...ocorre antes de estarmos cientes dela.” (possessivo)

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

(A) Em “Em quem vou votar na próxima eleição?”, funciona 
como objeto indireto.

(B) Em “...ligada na sua essência ao controle...” funciona 
como objeto indireto.

(C) Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, expressa 
contraste.

(D) Em “Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...”, expressa 
dúvida.

(E) Em “...estão mudando isso de forma radical...”, expressa 
modo.

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 15

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07
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Com relação à contratação de pessoal pela EBSERH, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 Não	há	necessidade	de	realização	de	concurso	público.
(B) A EBSERH somente fará contratação mediante concurso 

público.
(C)	 A	EBSERH	fica	autorizada	a	contratar,	para	fins	de	sua	

implantação,	 mediante	 processo	 seletivo	 simplificado,	
pessoal	técnico	e	administrativo	por	tempo	determinado.

(D)	 A	EBSERH	fica	autorizada	a	contratar,	para	fins	de	sua	
implantação,	 mediante	 processo	 seletivo	 simplificado,	
pessoal	 técnico	 e	 administrativo	 sem	 determinação	 de	
tempo.

(E) A EBSERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar 
mediante	processo	seletivo	simplificado.

A EBSERH poderá prestar os serviços relacionados 
às suas competências mediante contrato com as 
instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011, 
consideram-se instituições congêneres

(A)	 as	 instituições	 públicas	 e	 privadas	 que	 desenvolvam	
atividades	 de	 ensino	 e	 de	 pesquisa	 na	 área	 da	 saúde	
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde	–	SUS.

(B)	 as	 instituições	 públicas	 e	 privadas	 que	 desenvolvam	
atividades	de	ensino	e	de	pesquisa	na	área	da	saúde	e	
que prestem serviços no âmbito dos planos privados de 
assistência	à	saúde.

(C) as instituições privadas que desenvolvam atividades de 
ensino	e	de	pesquisa	na	área	da	saúde	e	que	prestem	
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à 
saúde.

(D)	 as	instituições	públicas	que	desenvolvam	atividades	de	
ensino	e	de	pesquisa	na	área	da	saúde	e	que	prestem	
serviços	no	âmbito	do	Sistema	Único	de	Saúde	–	SUS.

(E)	 as	instituições	públicas	que	desenvolvam	atividades	de	
ensino	e	de	pesquisa	na	área	da	saúde	e	que	prestem	
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à 
saúde.

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho 
Consultivo da EBSERH tem as finalidades de

(A) apoio ao Conselho de Administração.
(B) apoio ao Conselho Fiscal.
(C) apoio à Diretoria Executiva.
(D) controle social.
(E) consulta.

A EBSERH é empresa pública unipessoal, vinculada 
ao

(A)	 Ministério	da	Defesa.
(B)	 Ministério	da	Ciência,	Tecnologia	e	Inovação.
(C)	 Ministério	da	Educação.

(D)	 Ministério	da	Previdência	Social.
(E)	 Ministério	da	Saúde.

Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao 
Conselho de Administração

(A) admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais 
atos compreendidos na administração de pessoal, 
de	 acordo	 com	 as	 normas	 e	 critérios	 previstos	 em	
lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta 
atribuição no todo ou em parte.

(B)	 fixar	as	orientações	gerais	das	atividades	da	EBSERH.
(C) aprovar o regimento interno da EBSERH e suas 

alterações supervenientes, que deverá conter, dentre 
outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os 
níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, 
para	fins	de	aprovação	de	operações.

(D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social 
da EBSERH.

(E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens 
imóveis e valores mobiliários.

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

L 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

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

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de 
Saúde são

(A) espaços instituídos de participação da comunidade 
nas	políticas	públicas	e	privadas	e	na	administração	da	
saúde.

(B) espaços instituídos de participação da comunidade nas 
políticas	públicas	e	na	administração	da	saúde.

(C) espaços instituídos de participação da comunidade nas 
políticas	 públicas	 e	 na	 administração	 da	 saúde	 e	 da	
assistência social.

(D) espaços instituídos de participação da comunidade nas 
políticas	 públicas	 e	 na	 administração	 da	 saúde	 e	 da	
previdência social.

(E) espaços instituídos de participação da comunidade 
nas	políticas	públicas	e	privadas	e	na	administração	da	
saúde	e	da	assistência	social.

De acordo com a Constituição Federal, constituem 
objetivos da seguridade social, EXCETO

(A) universalidade da cobertura e do atendimento.
(B) seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços.
(C) equidade na forma de participação no custeio.
(D) diferenciação dos benefícios e serviços em relação às 

populações urbanas e às populações rurais.
(E)	 diversidade	da	base	de	financiamento.

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21
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O útero é um órgão do aparelho reprodutor feminino, 
sobre esse órgão, assinale a alternativa correta.

(A) Ele está situado no abdome inferior, por trás do reto e na 
frente	do	pâncreas	e	é	dividido	em	corpo	e	colo.

(B) Ele apresenta uma parte externa, que constitui o 
chamado	 canal	 cervical	 ou	 endocérvice,	 revestido	 por	
uma	camada	de	células	cilíndricas	produtoras	de	muco.

(C)	 A	parte	interna	do	útero	é	chamada	de	ectocérvice	e	é	
revestida	por	um	 tecido	de	várias	camadas	de	células	
planas.

(D)	 A	 junção	 escamocolunar	 (JEC)	 é	 uma	 linha	 que	 pode	
estar	 tanto	na	ecto	como	na	endocérvice,	dependendo	
da situação hormonal da mulher.

(E) No período da infância, fase reprodutiva da mulher, 
geralmente a JEC situa-se no nível do orifício externo ou 
para fora desse – ectopia ou eversão.

A infecção pelo HPV (Papilomavírus humano) é 
muito comum, e até 80% das mulheres sexualmente 
ativas irão adquiri-la ao longo de suas vidas. Sobre o 
HPV, assinale a alternativa correta.

(A) A infecção pelo HPV apresenta-se na maioria das vezes 
de forma sintomática, com lesões clínicas características, 
visíveis ao exame clínico, aplicação de reagentes e 
através	da	colposcopia.

(B) No estágio inicial da doença, os principais sintomas 
são sangramento vaginal (espontâneo, após o coito 
ou	esforço),	 leucorreia	e	dor	pélvica,	que	podem	estar	
associados com queixas urinárias ou intestinais nos 
casos avançados.

(C) Ao exame especular podem ser evidenciados 
sangramento, tumoração, ulceração e necrose no colo 
do	útero.

(D)	 Na	maioria	 das	 vezes	 a	 infecção	 cervical	 pelo	HPV	 é	
permanente e não regride espontaneamente, podendo 
durar entre um ano a três anos após a exposição.

(E)	 Fatores	ligados	à	imunidade,	genética	e	ao	comportamento	
sexual	 parecem	 não	 influenciar	 os	 mecanismos	 que	
determinam a regressão ou a persistência da infecção e 
a progressão para lesões precursoras ou câncer. 

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.
“O método de rastreamento do câncer do colo 
do útero e de suas lesões precursoras é o exame 
citopatológico. O intervalo entre os exames deve 
ser de _________ anos, após ___________ exames 
negativos, com intervalo anual”.

(A) três / dois
(B) quatro / um
(C) dois / três
(D) um/ três
(E) dois / dois

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços 
de saúde específicos para o atendimento da pessoa 
que, em razão de agravo ou de situação laboral, 
necessita de atendimento especial, denominam-se

(A) Portas de Entrada.
(B) Serviços Especiais de Acesso Primário.
(C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
(D) Atenção Primária.
(E) Atenção Psicossocial.

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) serão alocados como cobertura das ações 
e serviços de saúde a serem implementados pelos 
Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme 
a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão 
destinados

(A) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, 
afetando-se o restante aos Estados.

(B) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, 
afetando-se o restante aos Estados.

(C) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, 
afetando-se o restante aos Estados.

(D) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-
se o restante aos Municípios.

(E) pelo menos cinquenta por cento, aos Estados, 
afetando-se o restante aos Municípios.

De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a 
participação complementar, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)	 Quando	as	suas	disponibilidades	 forem	 insuficientes	
para garantir a cobertura assistencial à população de 
uma	 determinada	 área,	 o	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	
(SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela 
iniciativa privada.

(B) A participação complementar dos serviços privados 
será formalizada mediante contrato ou convênio, 
observadas,	a	respeito,	as	normas	de	direito	público.

(C)	 As	 entidades	 filantrópicas	 e	 as	 sem	 fins	 lucrativos	
terão preferência para participar do Sistema Único de 
Saúde	(SUS).

(D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas 
técnicas	e	administrativas	e	aos	princípios	e	diretrizes	
do	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS),	mantido	o	equilíbrio	
econômico	e	financeiro	do	contrato.

(E) Os proprietários, administradores e dirigentes 
de entidades ou serviços contratados deverão 
necessariamente	 exercer	 cargo	 de	 chefia	 ou	 função	
de	confiança	no	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS).

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 SQUESTÃO 23

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

Na fase de coleta do exame citopatológico do colo do 
útero, assinale a alternativa correta.

(A)	 A	amostra	de	fundo	de	saco	vaginal	é	recomendada,	
pois	 o	material	 coletado	 é	 de	 alta	 qualidade	 para	 o	
diagnóstico oncótico.

(B)	 A	coleta	do	material	deve	ser	realizada	na	ectocérvice	
e	na	endocérvice	em	lâmina	única.

(C)	 Para	 coleta	 na	 endocérvice,	 utiliza-se	 a	 espátula	 de	
Ayre, do lado que apresenta reentrância.

(D)	 Para	 coleta	 na	 ectocérvice,	 utiliza-se	 a	 escova	
endocervical, percorrendo todo o contorno do orifício 
cervical.

(E) A amostra ectocervical deve ser disposta na metade 
inferior da lâmina, no sentido longitudinal e o material 
da	 endocérvice	 no	 sentido	 transversal,	 na	 metade	
superior da lâmina.

Sobre os possíveis diagnósticos citopatológicos 
no rastreamento do Câncer do Colo do Útero, qual 
dos citados abaixo NÃO é considerado um achado 
anormal? 

(A)	 Atipias	 de	 significado	 indeterminado	 de	 origem	
indefinida.

(B) Lesão intraepitelial de alto grau.
(C) Carcinoma epidermoide invasor.
(D) Adenocarcinoma in situ.
(E) Metaplasia escamosa imatura.

São fatores de risco para o câncer de mama, 
EXCETO

(A) idade.
(B) menarca precoce.
(C) menopausa tardia.
(D) multiparidade.
(E) obesidade.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
“A recomendação para as mulheres de 50 a 69 anos 
é a realização de mamografia a cada _________ 
anos e do exame clínico das mamas anualmente”.

(A) dois 
(B) cinco
(C) três 
(D) quatro
(E) seis

Sobre o exame clínico das mamas, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 A	 inspeção	 dinâmica	 tem	 o	 objetivo	 de	 identificar	
visualmente sinais sugestivos de câncer, tais como 
alterações no contorno da mama, ulcerações cutâneas 
ou do complexo areolopapilar.

(B) Para realizar a inspeção estática, o examinador 
deve solicitar que a mulher eleve e abaixe os braços 
lentamente, e realize contração da musculatura 

peitoral.
(C) Na descarga papilar sanguinolenta unilateral e 

espontânea, não se faz necessário investigação 
diagnóstica.

(D)	 A	 palpação	 das	 mamas	 é	 feita	 com	 a	 paciente	 em	
decúbito	ventral,	com	a	mão	correspondente	à	mama	
a ser examinada colocada sob a cabeça.

(E) A pesquisa de descarga papilar deve ser feita 
aplicando-se compressão unidigital suave sobre a 
região areolar, em sentido radial, contornando a papila.

Os resultados do exame mamográfico são 
classificados de acordo com o Breast Imaging 
Reporting and Data System (BI-RADS®). De 
acordo com este sistema, relacione a coluna das 
categoriais com a coluna de suas respectivas 
interpretações e assinale a alternativa com a 
sequência correta.

Categoria
1. BI-RADS 1.
2. BI-RADS 3.
3. BI-RADS 4.
4. BI-RADS 6.

Interpretação
(  ) Exame com achado provavelmente 

benigno.
(  ) Exame negativo.
(  ) Exame com achados cuja malignidade já 

está comprovada.
(  ) Exame com achado suspeito.

(A) 2 – 1 – 3 – 4.
(B) 3 – 4 – 2 – 1. 
(C) 2 – 1 – 4 – 3. 
(D) 4 – 3 – 1 – 2. 
(E) 3 – 2 – 4 – 1. 

Sobre o uso de anticoncepcional durante o 
aleitamento materno, assinale a alternativa correta.

(A) O DIU está indicado para os casos que cursaram com 
infecção	puerperal,	até	três	meses	após	a	cura.

(B) Durante os primeiros seis meses pós-parto, a 
amamentação exclusiva, à livre demanda, com 
amenorreia, está associada à diminuição da fertilidade.

(C) O anticoncepcional hormonal oral só de estrógeno 
pode ser utilizado pela mulher que está amamentando.

(D) O anticoncepcional injetável trimestral – acetato 
de medroxiprogesterona 150mg/ml – não pode ser 
utilizado pela mulher que está amamentando.

(E) O anticoncepcional hormonal oral combinado e o 
injetável mensal podem ser utilizados em lactantes, 
pois não interferem na qualidade e quantidade do leite 
materno.

QUESTÃO 35

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34



8 Cargo: Enfermeiro - Saúde da Mulher

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41

É considerada uma síndrome hemorrágica na 
segunda metade da gravidez

(A) o abortamento.
(B) o descolamento cório-amniótico.
(C) a gravidez ectópica.
(D)	 a	placenta	prévia.
(E) a mola hidatiforme.

Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta.
“Abortamento é a morte ou expulsão ovular 
ocorrida antes de _____ semanas ou quando o 
concepto pesa menos de _____ gramas”.

(A) 20 / 600
(B) 15/ 150
(C) 30 / 600
(D) 20 / 400
(E) 22 / 500 

Conceitua-se anemia na gravidez quando os 
valores de hemoglobina são iguais ou menores 
que

(A) 11 g/dl.
(B) 12 g/dl.
(C) 13 g/dl.
(D) 14 g/dl.
(E) 15 g/dl.

O diabetes gestacional é definido como a 
“intolerância aos carboidratos, de graus variados 
de intensidade, diagnosticado pela primeira vez 
durante a gestação, podendo ou não persistir 
após o parto”. Sobre esta patologia, assinale a 
alternativa correta.

(A) Idade igual ou superior a 35 anos não pode ser 
considerado um fator de risco para diabetes 
gestacional.

(B)	 O	rastreamento	para	diabetes	é	considerado	negativo	
nas gestantes com nível de glicose plasmática de 
jejum igual ou superior a 85mg/dl.

(C) Nas grávidas com diabetes gestacional, o tratamento 
com insulina deve ser indicado se, após duas semanas 
de dieta, os níveis glicêmicos permanecerem elevados.

(D)	 O	crescimento	fetal	exagerado	não	é	considerado	um	
critério	para	o	uso	de	insulina.

(E)	 A	 medida	 da	 glicosúria	 é	 útil	 na	 monitoração	 do	
controle metabólico na gravidez.

“Indução do parto, implica na utilização de 
métodos que desencadeiem contrações uterinas 
objetivando o início do trabalho de parto para 
assegurar o nascimento da criança em um tempo 
apropriado”. Em qual das situações descritas a 
seguir NÃO se deve induzir o parto? 

(A)	 Placenta	prévia.

(B) Síndromes hipertensivas da gravidez 
descompensadas.

(C) Isoimunização Rh.
(D) Gestação acima de 41 semanas.
(E)	 Insuficiência	útero-placentária.

Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta. 
“Durante a síndrome hipertensiva da gravidez, 
pode-se ocorrer a proteinúria. Neste caso, 
a proteinúria é definida como a excreção de 
________ de proteínas ou mais, em urina de 24 
horas, ou _________ ou mais, na fita em duas 
ocasiões, em uma determinação de amostra única 
sem evidência de infecção”.

(A) 0,05 gramas / 4+
(B) 0,01 gramas / 3+
(C) 0,1 gramas / 2+
(D) 0,2 gramas / 1+
(E) 0,3 gramas / 1+

A pré-eclâmpsia é classificada em leve ou grave, 
de acordo com o grau de comprometimento. 
Considera-se grave quando está presente o 
seguinte critério 

(A) pressão arterial diastólica igual a 80 mmHg.
(B)	 poliúria	(maior	que	500ml/dia).
(C) sinais de encefalopatia hipertensiva (cefaleia e 

distúrbios	visuais).
(D) leucocitose .
(E) diminuição de enzimas hepáticas (AST ou TGO, ALT 

ou TGP, DHL) e de bilirrubinas.

A eclâmpsia caracteriza-se pela presença de
(A) cefaleia generalizada.
(B) convulsões tônico-clônicas generalizadas.
(C) miocardiopatia generalizada.
(D)	 trombofilias	generalizadas.
(E) hepatomegalia generalizada.

O que significa síndrome HELLP em uma gestante? 
(A) É o quadro clínico caracterizado por hemólise, 

leucocitose e diminuição das enzimas cardíacas.
(B)	 É	 o	 quadro	 clínico	 caracterizado	 por	 proteinúria,	

aumento	do	número	de	plaquetas	e	cefaleia.
(C) É o quadro clínico caracterizado por cefaleia, elevação 

do hematócrito e diminuição das enzimas hepáticas.
(D) É o quadro clínico caracterizado por hemólise, 

elevação de enzimas hepáticas e plaquetopenia.
(E) É o quadro clínico caracterizado por leucopenia, 

elevação do hematócrito e aumento das enzimas 
digestivas.

QUESTÃO 37

QUESTÃO 36

QUESTÃO 44

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43
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Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta.
“O termo macrossomia fetal é utilizado para designar 
recém-nascidos com peso igual ou superior a 
_________________, independentemente da idade 
gestacional ao nascimento. Durante o pré-natal 
deve-se suspeitar desse diagnóstico para os fetos 
cujo peso estimado seja igual ou maior que o 
percentil _____”. 

(A) 3.000 gramas / 90
(B) 4.000 gramas / 90
(C) 3.500 gramas / 80
(D) 2.000 gramas / 95
(E) 2.500 gramas / 85

Qual dos fatores de risco discriminados a seguir 
NÃO está associado à prematuridade? 

(A)	 Gestação	única.
(B) Crescimento intrauterino restrito.
(C) Anomalias congênitas.
(D) Polihidrâmnio.
(E) Infecções maternas.

O que NÃO deve ser realizado durante o exame 
físico em uma gestante com suspeita de placenta 
prévia? 

(A)	 Verificação	de	sinais	vitais.
(B) Palpação abdominal.
(C) Medida da altura uterina.
(D) Ausculta dos batimentos cardíacos fetais.
(E) Toque vaginal.

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

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

(B) após aborto, gravidez ectópica ou mola hidatiforme.
(C) após o parto de mães com Coombs indireto negativo, 

parceiros	Rh	negativos	e	recém-nascidos	Rh	negativo.
(D) entre a 28ª e a 34ª semana de gestação de todas 

as mulheres com Coombs indireto negativo e com 
parceiros Rh positivos.

(E)	 após	 sangramento	 obstétrico	 (placenta	 prévia,	 por	
exemplo) com risco de hemorragia feto-materna 
significativa.

Quando na gestante é observado edema 
generalizado (face, tronco e membros) ou que já 
se mostra presente quando a gestante acorda, 
acompanhado ou não de hipertensão ou aumento 
súbito de peso, a conduta do profissional deve ser 
a de

(A) acompanhar a gestante, seguindo o calendário de 

rotina.
(B)	 verificar	se	o	edema	está	relacionado	à	postura.	
(C) marcar retorno em sete dias, na ausência de sintomas.
(D) avaliar e encaminhar para o serviço de alto risco.
(E)	 orientar	repouso	em	decúbito	lateral	esquerdo.

A vacina dT é indicada para a proteção da gestante 
contra o tétano acidental e a prevenção do tétano 
neonatal. Sobre esta vacina, assinale a alternativa 
correta.

(A) Gestante sem nenhuma dose registrada deve iniciar o 
esquema vacinal com 2 doses o mais precocemente 
possível e com intervalo de 90 dias entre as doses.

(B) Em gestantes com três doses das vacinas DTP, DT ou 
dT, deve-se administrar reforço dez anos após a data 
da	última	dose.

(C) No caso das gestantes que estiverem tomando a 
última	dose	do	esquema,	esta	deve	ser	administrada	
no mínimo 5 dias antes da data provável do parto.

(D) Em gestante com esquema vacinal incompleto 
(1 ou 2 doses), em qualquer período gestacional, 
deve-se completar o esquema de três doses o mais 
precocemente possível.

(E) Em gestante com esquema vacinal completo (3 doses 
ou	mais)	e	última	dose	há	menos	de	cinco	anos,	fazer	
um reforço 20 dias antes do parto.

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 45

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50


