
Informações Adicionais
0(xx)44 3344-4242  /   www.institutoaocp.org.br   /   candidato@institutoaocp.org.br

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 - OBSTETRÍCIA

ENFERMEIRO - SAÚDE DA
MULHER - OBSTETRÍCIA

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. 

Concurso Público
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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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Palavras desafinadas apenas machucam nossos 
ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa 
compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam 
ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de 
fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem 
metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, 
pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir 
rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. 
Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.  

Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/
noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html

De acordo com o texto, 
(A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados 

são os homens, justamente porque os homens sabem 
muito bem como lidar com crianças protegendo-as o 
tempo todo de possíveis riscos. 

(B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem 
tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para 
educar uma criança. 

(C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para 
os	 seus	 filhos	 têm	 essa	 atitude	 por	 gostar	 demais	 de	
crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser 
ouvidos. 

(D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os 
outros	a	respeito	da	criação	de	filhos	e	geralmente	elas	
se encontram apenas entre os membros da própria 
família. 

(E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros 
na	tarefa	de	criar	filhos,	mas	nem	todas	passaram	pela	
experiência	de	ser	pais,	o	que	dominam	realmente	é	a	
arte de julgar.

Em “Nunca foi criança.”, o termo destacado 
(A)	 pode	ser	considerado	tanto	um	advérbio	de	modo	quanto	

de tempo. 
(B)	 pode	ser	considerado	tanto	um	advérbio	de	modo	quanto	

de intensidade. 
(C)	 pode	ser	considerado	tanto	um	advérbio	de	intensidade	

quanto de negação. 
(D)	 pode	ser	considerado	tanto	um	advérbio	de	intensidade	

quanto de tempo.
(E)	 pode	 ser	 considerado	 tanto	 um	 advérbio	 de	 tempo	

quanto de negação.

Em “...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para 
ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.”, 
a relação lógico-semântica estabelecida pela oração 
em destaque é de  

(A) concessão.
(B)	 finalidade.	
(C) consequência.
(D) proporção.
(E) conformidade. 

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente
 
Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos 

pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas 
recomendações interessantes, da saída da maternidade 
até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, 
ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, 
mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas 
tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas 
pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A 
maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas 
não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta 
diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. 
Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia 
de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo 
é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças 
devem se adaptar enquanto estão passando por essa 
fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. 
Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no 
mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, 
você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a 
sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima 
mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de 
criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da 
língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: 
é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais 
à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho 
melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. 
Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta 
de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe 
é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la 
sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda 
criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os 
filhos dela jamais dariam chiliques.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de 
você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, 
mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à 
sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados 
tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como 
quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. 
Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de 
vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram 
fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi 
e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob 
quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. 
Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas 
pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem 
nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca 
enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida 
alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada 
a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas 
jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a 
sua vida.

QUESTÃO 03
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Assinale a alternativa que apresenta a negação da 
proposição:
“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

(A)	 Júlia	não	gosta	de	gatos	ou	Júnior	gosta	de	cachorros.
(B)	 Júlia	gosta	de	gatos	ou	Júnior	não	gosta	de	cachorros.
(C)	 Júlia	não	gosta	de	gatos	se,	e	 somente	se	Júnior	não	

gostar de cachorros.
(D)	 Júlia	 não	 gosta	 de	 gatos	 ou	 Júnior	 não	 gosta	 de	

cachorros.
(E)	 Júlia	não	gosta	de	gatos	e	Júnior	não	gosta	de	cachorros.

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro 
branco, um preto e um azul não necessariamente 
nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a 
outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. 
A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa 
de José não se chama Maria e não dirige um carro 
branco. Os nomes das esposas que dirigem os 
carros branco, preto e azul são respectivamente:

(A) Cristina, Regina e Maria.
(B) Cristina, Maria e Regina.
(C) Maria, Cristina e Regina.
(D) Maria, Regina e Maria.
(E) Regina, Cristina e Maria.

ele	é	termo	introdutório.	
(C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele 

é	termo	introdutório
(D)	 introduz	uma	dúvida	em	relação	ao	período	do	qual	ele	é	

termo introdutório. 
(E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao 

período	do	qual	ele	é	termo	introdutório.

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia 
de quem só tem a dizer,...”, o termo destacado 
significa, EXCETO

(A) orgulho.
(B) altivez.
(C)	 modéstia.	
(D)	 embófia.
(E)	 páfia.	

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos 
educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi 
utilizado 

(A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que 
tem função de objeto direto na oração. 

(B)	 para	atender	à	regência	do	verbo	“dar”,	que	é	um	verbo	
transitivo direto. 

(C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
(D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
(E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base 

feminina.

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe 
teórica” refere-se

(A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e 
prática, em exercer a função de mãe.

(B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a 
respeito	de	criação	de	filhos,	e	coloca	tal	conhecimento	
em prática. 

(C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a 
respeito	da	criação	de	filhos,	pelo	menos	dos	filhos	dos	
outros. 

(D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto 
na teoria a função de mãe e a exerce com muita 
complacência. 

(E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a 
respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que 
está falando. 

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, 
mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-
semântica estabelecida no período é de 

(A) proporção. 
(B) conformidade. 
(C)	 finalidade.	
(D) concessão. 
(E) consequência. 

Em “...da saída da maternidade até a porta da 
escola.”, o termo destacado 

(A)	 é	um	advérbio	que	indica	inclusão.	
(B)	 é	 uma	 preposição	 que	 indica	 uma	 situação	 de	

posterioridade em relação a um limite próximo. 
(C)	 é	um	advérbio	que	indica	exclusão.	
(D)	 é	 uma	 preposição	 que	 indica	movimento,	 no	 caso,	 no	

tempo e no espaço. 
(E)	 é	 uma	 conjunção	 que	 indica	 uma	 situação	 de	

anterioridade em relação a um limite. 

“A maior diferença entre você e essas pessoas é 
que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como 
ninguém.”
No período acima, o termo destacado pode ser 
substituído, sem que haja prejuízo semântico ou 
sintático por

(A) portanto. 
(B) logo. 
(C) porquanto. 
(D) assim. 
(E)	 porém.

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-
requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz 
de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o 
termo destacado 

(A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele 
é	termo	introdutório.	

(B)	 introduz	uma	afirmação	em	relação	ao	período	do	qual	

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 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05
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(E) o regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada 
a	contratação	à	prévia	aprovação	em	concurso	público	
de provas ou de provas e títulos.

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da 
Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é 
INCORRETO afirmar que

(A)	 o	órgão	de	orientação	superior	da	EBSERH	é	o	Conselho	
de Administração, composto por nove membros, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.

(B) a EBSERH será administrada por uma Diretoria 
Executiva,	composta	pelo	Presidente	e	até	seis	Diretores,	
todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo 
Presidente	 da	República,	 por	 indicação	 do	Ministro	 de	
Estado da Educação.

(C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSERH, 
compõe-se de três membros efetivos e respectivos 
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da 
Educação.

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

(E) a estrutura organizacional da EBSERH e a respectiva 
distribuição de competências serão estabelecidas pela 
Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho 
Fiscal.

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto               
nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de 
duração da EBSERH é

(A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
(B) indeterminado.
(C) de 5 anos, prorrogável. 
(D) de 15 anos, improrrogável.
(E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da 
EBSERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre 
outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO

(A)	 Diretoria	de	Atenção	à	Saúde	e	Gestão	de	Contratos.	
(B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
(C) Diretoria Administrativa Financeira.
(D) Auditoria Interna.
(E)	 Diretoria	 de	 Gestão	 de	 Processos	 e	 Tecnologia	 da	

Informação.

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 
2011, é INCORRETO afirmar que

(A)	 é	necessária	a	realização	de	licitação	para	a	contratação	
da	 EBSERH	 pela	 administração	 pública	 para	 realizar	
atividades relacionadas ao seu objeto social.

(B) a EBSERH, respeitado o princípio da autonomia 
universitária, poderá prestar os serviços relacionados às 
suas competências mediante contrato com as instituições 
federais de ensino ou instituições congêneres.

(C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6°, os servidores 
titulares de cargo efetivo em exercício na instituição 
federal de ensino ou instituição congênere que exerçam 
atividades relacionadas ao objeto da EBSERH poderão 
ser a ela cedidos para a realização de atividades de 
assistência	à	saúde	e	administrativas.

(D) a EBSERH será administrada por um Conselho de 
Administração, com funções deliberativas, e por uma 
Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho 
Fiscal e um Conselho Consultivo.

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele 

deu     de suas figurinhas para um de seus irmãos, 

e depois deu     para seu outro irmão. Sendo assim, 

com quantas figurinhas Paulinho ficou?

(A) 12
(B) 48
(C) 54
(D) 60
(E) 72 

De acordo com a questão anterior, qual é a 
porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus 
dois irmãos?

(A) 25%.
(B) 30%.
(C) 50%.
(D) 55%.
(E) 60%.

Observe a sequência a seguir: 
101; 103; 105; 107;...
Qual é o décimo termos desta sequência?

(A) 121.
(B) 119.
(C) 117.
(D) 111.
(E) 109.

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

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 19
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De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica 
da Saúde Lei n° 8.080/1990, NÃO estão incluídas 
no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS) a execução de ações

(A) de vigilância sanitária.
(B) de vigilância epidemiológica.
(C)	 de	saúde	do	trabalhador.
(D) de assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica.
(E)	 referentes	à	 fiscalização	e	à	 inspeção	de	alimentos,	

água	 e	 bebidas	 para	 animais	 domésticos	 e	
domesticados.

De acordo com o art. 4° da Lei n° 8.142/1990, analise 
as assertivas e assinale a alternativa que aponta 
a(s) correta(s). Para receberem os investimentos 
previstos no Plano Quinquenal do Ministério da 
Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito 
Federal deverão contar, dentre outros, com:

 I. Fundo de Saúde.

 II. Contrapartida de recursos para saúde no 
respectivo orçamento.

 III. Conselho de Saúde, com composição 
paritária.

 IV. Seguro de Saúde.

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

 

Assinale a alternativa considerada INCORRETA. 
De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial 
n° 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição 
da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, 
ações e serviços de

(A) urgência e emergência.
(B) atenção secundária.
(C) atenção psicossocial. 
(D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
(E)	 vigilância	em	saúde.

De acordo com a Constituição Federal, é 
INCORRETO afirmar que

(A)	 a	 pessoa	 jurídica	 em	 débito	 com	 o	 sistema	 da	
seguridade social, como estabelecido em lei, poderá 
contratar	 com	 o	 Poder	 Público	 e	 dele	 receber	
benefícios	ou	incentivos	fiscais	ou	creditícios.

(B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios destinadas à seguridade social constarão 
dos respectivos orçamentos, não integrando o 
orçamento da União.

(C) a proposta de orçamento da seguridade social 
será elaborada de forma integrada pelos órgãos 
responsáveis	 pela	 saúde,	 previdência	 social	 e	
assistência social, tendo em vista as metas e 
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de 
seus recursos.

(D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir 
a manutenção ou expansão da seguridade social.

(E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social 
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a 
correspondente fonte de custeio total.

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal 
que trata das atribuições do Sistema Único de 
Saúde (SUS),  EXCETO

(A) participar da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico.

(B) ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde.

(C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não 
compreendido o do trabalho.

(D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento 
científico	e	tecnológico.

(E) executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica,	bem	como	as	de	saúde	do	trabalhador.

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 23

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

QUESTÃO 20
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno 
da EBSERH, o mandato dos membros do Conselho 
Fiscal será de ___ anos contados a partir da data 
de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período. 

(A) três
(B) cinco
(C) dois
(D) dez
(E) quatro
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O partograma é a representação gráfica do trabalho 
de parto que permite acompanhar a sua evolução, 
documentar, diagnosticar alterações e indicar 
a tomada de conduta. Sobre o tema, assinale a 
alternativa correta.

(A) No trabalho de parto sem distócia, a curva de dilatação 
cervical se processa de forma descendente, de início 
com	maior	 velocidade	 de	 dilatação,	 e	 no	 final	 essa	
velocidade diminui.

(B)	 Na	 fase	 latente	 do	 trabalho	 de	 parto,	 a	 conduta	 é	
expectante, mesmo que a vitalidade fetal esteja 
comprometida.

(C) Para a descida da apresentação, considera-se o plano 
zero de DeLee, abaixo deste ponto, estão os valores 
negativos e acima os positivos.

(D) No partograma, cada divisória corresponde a uma hora 
na abscissa (eixo x) e a um centímetro de dilatação 
cervical e de descida da apresentação na ordenada      
(eixo y).

(E) Quando a curva de dilatação cervical ultrapassa a linha 
de ação, considera-se evolução normal de trabalho de 
parto.

Sobre a estática fetal, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) Situação: denomina-se a relação entre os grandes 
eixos longitudinais fetal e uterino.

(B) Apresentação: região fetal que se loca na área do 
estreito superior, ocupando-a em seu todo.

(C) Atitude ou hábito fetal: a relação das diversas partes 
do	útero	em	si.

(D)	 Variedade	de	posição:	define-se	como	a	relação	dos	
pontos de referência maternos e fetais.

(E)	 Insinuação	 ou	 encaixamento:	 é	 a	 passagem	 pelo	
estreito superior do maior plano perpendicular à linha 
de orientação.

No período do pós-parto imediato, o útero em 
consistência firme e contraído é chamado de 
globo de segurança de

(A) Sonard.
(B) Pinard.
(C) Naegele.
(D)	 Goodell.
(E) Hegar.

Dentre os sinais e sintomas presuntivos de 
gravidez, NÃO é/são considerado(s)

(A) o sinal de Nabout.
(B)	 a	amenorréia.
(C)	 o	surgimento	dos	tubérculos	de	Montgomery.
(D) as náuseas.
(E) a rede de Haller.

No dia 18/07/14, compareceu na Unidade Básica 
de Saúde uma gestante multípara para realizar 
sua primeira consulta de pré-natal, considerando 
a DUM em 25/04/14. Calcule a Idade Gestacional e 
data provável do parto de acordo com a Regra de 
Naegele, e assinale a alternativa que apresenta a 
resposta correta, respectivamente.

(A) 8 semanas e 01/02/15.
(B) 13 semanas e 05/01/15.
(C) 12 semanas e 02/02/15.
(D) 13 semanas e 05/02/15.
(E) 12 semanas e 01/02/15.

Um dos períodos clínicos do parto é o período 
expulsivo, que compreende o

(A) primeiro período.
(B) segundo período.
(C) terceiro período.
(D) quarto período.
(E) quinto período.

De acordo com o Ministério da Saúde, são 
classificadas algumas práticas na condução do 
parto normal humanizado:

(A) Não oferecer líquidos orais, durante o trabalho de 
parto e parto, uso de luvas durante o exame vaginal, 
liberdade de posição e movimento durante o trabalho de 
parto e estímulos a posição supina durante o trabalho 
de parto estão entre as práticas demonstradamente 
úteis	que	devem	ser	estimuladas.

(B) Administração de deocitócitos em qualquer momento 
antes do parto, de modo que não permite controlar 
seus efeitos e não realização de enema e tricotomia, 
classificados	 como	 prática	 claramente	 prejudicial	 ou	
ineficaz	e	que	devem	ser	eliminadas.

(C) Restrição hídrica e alimentar durante o trabalho de 
parto, monitoramento eletrônico fetal, uso de máscaras 
e	aventais	estéreis	durante	a	assistência	ao	trabalho	
de	parto,	classificados	como	práticas	frequentemente	
utilizadas de modo inadequado.

(D) Esforços de puxos prolongados e dirigidos (manobra 
de Valsalva) durante o segundo estágio do trabalho 
de parto, massagem e distensão do períneo durante o 
segundo estágio do trabalho de parto são práticas no 
parto	 normal	 demonstradamente	 úteis	 e	 que	 devem	
ser estimuladas.

(E) Estímulo a posições não supinas durante o trabalho 
de parto suprimir a lactação em mães portadoras de 
HIV práticas no parto normal são frequentemente 
utilizadas de modo inadequado.

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 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32
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Sobre o Papiloma Vírus Humano (HPV), assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) A maioria das infecções são assintomáticas ou 
inaparentes. Outras podem apresentar-se sob a forma  
de lesões  exofíticas, os  chamados  condilomas  
acuminados.

(B) DNA-vírus do grupo papovavírus, tem menos de 20 
tipos reconhecidos atualmente, sendo que no máximo 
5  subtipos  podem  infectar  o  trato  genital.

(C) Pode permanecer por muitos anos no estado latente.
(D) Os fatores que determinam a persistência da infecção 

e sua progressão para neoplasias intraepiteliais de  
alto  grau  (neoplasia intraepitelial moderada, grave 
ou carcinoma in situ) são os tipos virais presentes e 
cofatores como o estado imunológico e tabagismo.

(E)	 O	 diagnóstico	 do	 condiloma	 é	 basicamente	 clínico,	
podendo	ser	confirmado	por	biópsia.

Sobre o parto e puerpério, assinale a alternativa 
correta.

(A) O período expulsivo inicia-se com a dilatação total da 
cérvice	e	termina	com	a	expulsão	da	placenta.

(B) Para proteção de lesão do períneo durante o período 
expulsivo,	 há	 uma	 técnica	 que	 pode	 ser	 utilizada	
conhecida como Manobra de Ritgen.

(C) O exame da placenta, cordão umbilical e membranas 
são práticas dispensáveis imediatamente após 
expulsão	do	feto,	visto	que	o	primordial	é	a	assistência	
ao	recém	nato.

(D)	 Os	puxos	maternos	acontecem	quando	o	profissional	
realiza	pressão	no	 fundo	do	útero	durante	o	período	
expulsivo, com intenção de acelerar o nascimento e 
diminuir o risco de hemorragia.

(E) Durante o período expulsivo, a posição recomendada 
para	 a	 parturiente	 é	 a	 horizontal/dorsal,	 pois	
comprovadamente se associa à diminuição das 
chances de tocotraumatismo.

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

(   ) Traz um conjunto de iniciativas que 
envolvem mudanças no modelo de cuidado 
à gravidez, ao parto/nascimento e à atenção 
integral à saúde da criança, agora com foco 
nos primeiros 5 anos de vida e, em especial, 
ao período entre o primeiro e segundo ano 
de vida.

(   ) Propõe garantir boas práticas de atenção 
à mulher em situação de risco, embasadas 
em evidências empíricas.

(   ) Baseia-se na articulação dos pontos de 
atenção em rede e regulação obstétrica no 
momento do parto, qualificação técnica das 
equipes de atenção primária e no âmbito 

Sobre a bacia, pelve materna, ou canal de parto 
pelo qual o feto passará durante o parto normal, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) É constituída pelos dois ilíacos, o sacro e cóccix, com 
suas	 respectivas	 articulações:	 sínfise	 púbica,	 sacro	
ilíacas, sacrococcígea.

(B)	 O	acrômio	é	a	saliência	da	primeira	vértebra	lombar,	
que	dificulta	a	passagem	do	feto.

(C)	 Entre	 o	 sacro	 e	 a	 quinta	 vértebra	 lombar,	 podemos	
acrescentar	 a	 articulação	 lombossacra,	 cujo	 vértice	
constitui o promontório.

(D) Morfologicamente, há quatro tipos fundamentais de 
bacia: ginecoide, antropoide, androide, e platipeloide.

(E) A pelve divide-se em grande e pequena bacia ou 
escavação.

As doenças sexualmente transmissíveis (DST) 
facilitam a transmissão do vírus HIV. Neste sentido, 
enquanto enfermeiro em uma unidade de saúde, 
qual é a melhor orientação a ser feita, considerando 
os princípios básicos indispensáveis para um 
melhor controle das DSTs?

(A) Orientar a não praticar relação sexual fora do 
casamento,	ou	ter	apenas	um	parceiro	fixo

(B) Tratamento adequado dos portadores, sendo 
dispensável	o	tratamento	do	parceiro,	a	fim	de	manter	
o sigilo do portador.

(C) Dispor da informação correta e necessária à adoção de 
práticas sexuais mais seguras (uso de preservativos).

(D)	 Interromper	 a	 cadeia	 de	 transmissão	 através	 de	
diagnóstico	tardio,	porém	seguro,	dos	casos.

(E) Realizar tratamento apenas nos casos com diagnóstico 
etiológico	 bem	 definido,	 evitando-se	 assim	 o	 uso	
inadequado de medicamentos.

Assinale a alternativa que corresponde a uma DST 
de Notificação Compulsória.

(A) Clamídia.
(B) Vaginose Bacteriana.
(C) HPV, papilomavírus humano.
(D) Tricomoníase.
(E)	 Sífilis	em	gestante.

Assinale a alternativa correta sobre as síndromes 
clínicas, seus agentes, transmissão e cura, 
respectivamente.

(A)	 Sífilis,	 Treponemasollidum,	 bactéria,	 sexualmente	
transmissível e incurável.

(B) Cancro mole, Neisseriaducreyi, fungo, sexualmente 
transmissível e curável.

(C)	 Candidíase,	 Candida	 albicans,	 vírus,	 não	 é	
sexualmente transmissível e curável.

(D)	 Linfogranuloma,	 Chlamydia	 trachomatis,	 bactéria,	
sexualmente transmissível e curável.

(E) Clamídia, Chlamydia trachomatis, vírus, sexualmente 
transmissível e curável.

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 37

QUESTÃO 36

QUESTÃO 35

QUESTÃO 34

QUESTÃO 33
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I) sob a ação de diferentes hormônios, 
sobretudo do  estrógeno e progestogênio.

(   ) A produção de leite logo após o nascimento 
da criança é controlada principalmente 
por hormônios e a apojadura (“descida do 
leite”) costuma ocorrer até o o 3º ou 4° dia 
pós-parto.

(   ) Após a apojadura, inicia-se a fase III 
da lactogênese, também denominada 
galactopoiese. Essa fase, que se mantém 
por toda a lactação e a única fase que 
independe principalmente da sucção do 
bebê e do esvaziamento da mama.

(   ) Nos primeiros dias após o parto, se a 
produção de leite for pequena, é indicativo 
de que a mãe continuará a produzir pouco 
leite durante todo o puerpério.

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

Durante a amamentação o enfermeiro deve conferir 
se a mamada está adequada, sendo correto

(A) o bebê abocanhar,	 além	do	mamilo,	parte	da	aréola	
(aproximadamente	2cm	além	do	mamilo).

(B) ruídos da língua.
(C) o corpo e a cabeça do bebê levemente estendidos e o 

pescoço torcido.
(D) dor na amamentação.
(E) bochechas do bebê encovadas a cada sucção.

Sobre o trauma mamilar, informe se é verdadeiro 
(V) ou falso (F) o que se afirma e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta.

(   ) Eritema, edema, fissuras, bolhas, 
manchas brancas, amarelas ou escuras, 
hematomas ou equimoses são as diversas 
manifestações do trauma mamilar.

(   ) Recomenda-se o tratamento com banho de 
luz, banho de sol e secador de cabelo para 
acelerar o processo de cicatrização.

(   ) É preciso ter cautela ao recomendar 
cremes, óleos e loções, pois podem causar 
alergias e, eventualmente, obstrução de 
poros lactíferos.

(   ) Causas menos comuns são posicionamento 
e/ou pega inadequados durante as 
mamadas, visto que as bombas de extração 
são as principais causas.

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

das maternidades, bem como a melhoria da 
ambiência dos serviços de saúde.

(   ) Na Rede Cegonha também institui a 
qualificação da puericultura do RN/lactente 
na atenção secundária, desvinculando-os  
gradativamente da atenção primária com 
maiores investimentos nos profissionais 
especializados.

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

Durante a  assistência ao RN, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)	 Verifica-se	 se o RN  a termo está respirando ou 
chorando	 e	 com	 tônus	 muscular	 em	 flexão,	 sem	 a	
presença de líquido amniótico meconial, a criança 
apresenta boa vitalidade e não necessita de qualquer 
manobra de reanimação.

(B) O RN a termo com boa vitalidade deve ser secado 
e posicionado sobre o abdome da mãe ou ao nível 
da	placenta	por,	no	mínimo,	um	minuto,	até	o	cordão	
umbilical parar de pulsar (aproximadamente 3 minutos 
após o nascimento), para só então realizar-se o 
clampeamento.

(C) O contato pele a pele imediatamente após o 
nascimento, em temperatura ambiente de 26 graus, 
reduz o risco de hipotermia do RN a termo, que nascem 
com respiração espontânea e que não necessitam 
de	ventilação,	desde	que	cobertos	com	campos	pré-
aquecidos.

(D) Após a realização dos cuidados de rotina na sala 
de parto, o RN em boas condições clínicas deve ser 
encaminhado com a mãe ao alojamento conjunto.

(E) O boletim de Apgar deve ser utilizado para determinar 
o início da reanimação e as manobras a serem 
instituídas no decorrer do procedimento.

Após o nascimento, quando as condições clínicas 
do RN forem satisfatórias, alguns procedimentos 
devem ser realizados, EXCETO

(A) prevenção da oftalmia gonocócica somente para o 
RNs nascidos de parto vaginal.

(B)	 prevenção	do	sangramento	por	deficiência	de	vitamina	
K.

(C) detecção de incompatibilidade sanguínea materno-
fetal.

(D)	 realização	da	sorologia	para	sífilis	e	HIV.
(E)	 antropometria	e	Identificação	do	RN.

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

(   ) A mama, durante a gravidez, é preparada 
para a amamentação (lactogênese fase 

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41

QUESTÃO 44

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43
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(   ) DIU é um método vaginal de anticoncepção 
que consiste em um capuz macio de látex 
ou de silicone côncavo, com borda flexível, 
que recobre o colo uterino.

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

As urgências e emergências maternas, ao 
mesmo tempo que nos permitem identificar os 
casos críticos, nos oferecem a oportunidade 
de interrupção do processo. Para isso, são 
fundamentais o pronto-atendimento e a precisa 
avaliação do quadro e das alternativas de suporte 
disponíveis no âmbito do serviço. Em relação 
à gestante, diante do quadro de plaquetopenia, 
aumento das enzimas hepáticas e hemólise, 
assinale a alternativa que sugere uma urgência e 
emergência materna.

(A) Abortamento completo.
(B) Esteatose hepática.
(C) Coagulação Intravascular Disseminada.
(D) Rotura uterina.
(E) Síndrome HELLP.

O sulfato de magnésio  é a droga de eleição nos 
casos de pré-eclâmpsia grave e eclâmpsia. Uma 
gestante recebendo essa terapia, requer alguns 
cuidados. Sobre estes, assinale a alternativa 
correta.

(A) Observar sangramento vaginal, manter repouso, 
infusão endovenosa de eletrólitos.

(B) Atentar para queixas de dor, controle de diurese, 
observar sangramento vaginal.

(C) Cateterismo vesical para melhor controle da diurese, 
observar	 presença	 de	 reflexo	 patelar	 e	 frequência	
respiratória.

(D)	 Observar	presença	de	reflexo	patelar	e	sangramento	
vaginal e infusão endovenosa de eletrólitos.

(E) Observar Sinal de Bandi, observar sangramento 
vaginal e controle de diurese.

Entre 10 a 15% das gestações apresentam 
hemorragias. Podem representar complicação 
gestacional ou agravos ginecológicos 
concomitantes com o período gravídico. 
NÃO corresponde às situações hemorrágicas 
gestacionais:

(A) neoplasia trofoblástica gestacional benigna (mola 
hidatiforme).

(B)	 vasa	prévia.
(C) gravidez ectópica.
(D) amniorrexe prematura.
(E) descolamento prematuro da placenta.

São direitos sexuais e reprodutivos, EXCETO
(A) O direito à prática de aborto para as famílias abaixo da 

linha de pobreza.
(B) O direito de exercer a sexualidade e a reprodução livre 

de discriminação, imposição e violência.
(C) O direito de viver a sexualidade, independentemente 

de estado civil, idade ou condição física.
(D) O direito de expressar livremente sua orientação 

sexual: heterossexualidade, homossexualidade, 
bissexualidade.

(E)	 O	 direito	 a	 serviços	 de	 saúde	 que	 garantam	
privacidade, sigilo e um atendimento de qualidade, 
sem discriminação.

O método da lactação e amenorreia (LAM), como 
método comportamental de anticoncepção, impõe 
que se o

(A) bebê esteja sendo alimentado no peito, que a 
menstruação da mãe não tenha retornado e que esteja 
em uso da minipílula.

(B) bebê deve estar em aleitamento materno predominante, 
a menstruação da mãe não tenha retornado e o bebê 
tenha menos de 4 meses.

(C) menstruação da mãe não tenha retornado, que o bebê 
esteja sendo alimentado no peito de forma integral e 
que seja amamentado com frequência, dia e noite, e 
que o bebê tenha menos de seis meses de idade.

(D) o bebê esteja sendo alimentado no peito de forma 
integral, haja uso de preservativo nas relações sexuais 
e o bebê tenha menos de 6 meses.

(E) a menstruação da mãe não tenha retornado, que 
o bebê esteja sendo alimentado no peito de forma 
integral e que seja amamentado com frequência, dia 
e noite, e abstinência sexual.

Sobre os métodos contraceptivos, informe se é 
verdadeiro(V) ou falso (F) o que se afirma a seguir 
e assinale a alternativa correta.

(   ) Os condoms ajudam a prevenir tanto a 
gravidez quanto as DST/HIV/Aids se usados 
corretamente, eles não permitem que os 
espermatozoides e os microorganismos 
contidos no sêmen entrem em contato 
com a vagina; também impedem que os 
microrganismos da vagina penetrem no 
pênis.

(   ) Os anticoncepcionais hormonais 
orais, também chamados de pílulas 
anticoncepcionais, são esteroides 
utilizados isoladamente ou em associação, 
com a finalidade básica de impedir a 
concepção.

(   ) Minipílulas são anticoncepcionais orais 
apenas de estrógeno que contêm uma dose 
muito baixa de estrogênio. 

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 45

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50
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