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 O Caderno de questões possui 50 

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

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. Preencha os campos destinados 
à assinatura e ao número de inscrição. 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 (sessenta) 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 
ruídos, 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. 



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

A lista de desejos

Rosely Sayao

Acabou a graça de dar presentes em situações de 
comemoração e celebração, não é? Hoje, temos listas 
para quase todas as ocasiões: casamento, chá de 
cozinha e seus similares – e há similares espantosos, 
como chá de lingerie –, nascimento de filho e chá de 
bebê, e agora até para aniversário.

Presente para os filhos? Tudo eles já pediram e 
apenas mudam, de vez em quando ou frequentemente, 
a ordem das suas prioridades. Quem tem filho tem 
sempre à sua disposição uma lista de pedidos de 
presentes feita por ele, que pode crescer diariamente, 
e que tanto pode ser informal quanto formal.

A filha de uma amiga, por exemplo, tem uma lista na 
bolsa escrita à mão pelo filho, que tem a liberdade de 
sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças 
que ele julgar necessárias. Ah! E ela funciona tanto 
como lista de pedidos como também de “checklist” 
porque, dessa maneira, o garoto controla o que já 
recebeu e o que ainda está por vir. Sim: essas listas 
são quase uma garantia de conseguir ter o pedido 
atendido.

Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar 
um presente para um conhecido, para um colega 
de trabalho, para alguma criança e até amigo. Sabe 
aquele esforço de pensar na pessoa que vai receber o 
presente e de imaginar o que ela gostaria de ganhar, o 
que tem relação com ela e seu modo de ser e de viver? 
Pois é: agora, basta um telefonema ou uma passada 
rápida nas lojas físicas ou virtuais em que as listas 
estão, ou até mesmo pedir para uma outra pessoa 
realizar tal tarefa, e pronto! Problema resolvido!

Não é preciso mais o investimento pessoal do 
pensar em algo, de procurar até encontrar, de bater 
perna e cabeça até sentir-se satisfeito com a escolha 
feita que, além de tudo, precisaria estar dentro do 
orçamento disponível para tal. Hoje, o presente custa 
só o gasto financeiro e nem precisa estar dentro 
do orçamento porque, para não transgredir a lista, 
às vezes é preciso parcelar o presente em diversas 
prestações...

E, assim que os convites chegam, acompanhados 
sem discrição alguma das listas, é uma correria dos 
convidados para efetuar sem demora sua compra. É 
que os presentes menos custosos são os primeiros a 
serem ticados nas listas, e quem demora para cumprir 

seu compromisso acaba gastando um pouco mais do 
que gostaria.

Se, por um lado, dar presentes deixou de dar 
trabalho, por outro deixou também totalmente 
excluído do ato de presentear o relacionamento entre 
as pessoas envolvidas. Ganho para o mercado de 
consumo, perda para as relações humanas afetivas.

Os presentes se tornaram impessoais, objetos 
de utilidade ou de luxo desejados. Acabou-se o que 
era doce no que já foi, num passado recente, uma 
demonstração pessoal de carinho.

Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa 
gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em 
se expressar, apesar da vontade de querer que ele 
passe despercebido, quando recebíamos um mimo? 
Ou aquela frase transparente de criança, que nunca 
deixa por menos: “Eu não quero isso!”? Tudo isso 
acabou. Hoje, tudo o que ocorre é uma operação 
mental dupla. Quem recebe apenas tica algum item da 
lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito 
por ter cumprido seu compromisso.

Que tempos mais chatos. Resta, a quem tiver 
coragem, a possibilidade de transgredir essas tais 
listas. Assim, é possível tornar a vida mais saborosa. 

Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/colunas/rosely-
sayao/2014/07/1489356-a-lista-de-desejos.shtml

QUESTÃO 01
De acordo com a autora, 

(A)  com as listas de presentes, os presentes tornaram-
se ainda mais pessoais, exigindo a habilidade da 
pessoa para não transgredir a lista sugerida. 

(B)  seguir as listas de presentes e comprar exatamente 
o que está sendo solicitado é uma demonstração 
de carinho maior que escolher um presente por 
conta própria.

(C)  antes das listas de presentes, presentear exigia 
esforço, pois era necessário pensar em quem iria 
receber o presente, no que a pessoa gostaria de 
ganhar, o que teria relação com ela e seu modo de 
ser e de viver.

(D)  o esforço para comprar um presente solicitado em 
uma lista de presente é muito maior que escolher 
por conta própria. 

(E)  os itens mais caros da lista de presentes  são os 
primeiros a serem selecionados para a compra.
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QUESTÃO 02
Qual das alternativas a seguir apresenta, 
explicitamente, a busca da autora em manter 
um diálogo com o interlocutor de seu texto?

(A)  “E, assim que os convites chegam, acompanhados 
sem discrição alguma das listas, é uma correria 
dos convidados para efetuar sem demora sua 
compra.”.

(B)  “Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental 
dupla.”.

(C)  “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um 
presente para um conhecido, para um colega de 
trabalho, para alguma criança e até amigo.”.

(D)  “Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa 
gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em 
se expressar, apesar da vontade de querer que 
ele passe despercebido, quando recebíamos um 
mimo?”.

(E)  “Quem recebe apenas tica algum item da lista 
elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito 
por ter cumprido seu compromisso.”.

QUESTÃO 03
Em “Resta, a quem tiver coragem, a 
possibilidade de transgredir essas tais listas.”, 
é possível inferir que

(A)  a autora acredita que todos devem seguir as 
listas de presentes, caso contrário demonstrarão 
covardia.

(B)  a autora acredita que aqueles que decidem não 
seguir as sugestões das listas de presentes e 
escolher por decisão própria um presente são 
pessoas que têm coragem.

(C)  as pessoas seguem as sugestões das listas de 
presentes porque querem transgredir.

(D)  a autora aconselha a todos a não transgredirem a 
lista de presentes.

(E)  seguir as sugestões das listas de presentes é uma 
maneira de não se acomodar e transgredir o que é 
imposto.

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa em que o termo destacado 
expressa finalidade.

(A)  “Presente para os filhos?”.
(B)  “... ou até mesmo pedir para uma outra pessoa 

realizar tal tarefa.”.
(C)  “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um 

presente para um conhecido...”.
(D) “Ganho para o mercado de consumo...”.
(E)  “... é uma correria dos convidados para efetuar sem 

demora sua compra.”.

QUESTÃO 05
Em “... que tem a liberdade de sacá-la a qualquer 
momento para fazer as mudanças que ele julgar 
necessárias.”, o termo destacado retoma

(A)  bolsa.
(B)  filha. 
(C)  lista.
(D)  amiga.
(E)  liberdade. 

QUESTÃO 06
Em “... às vezes é preciso parcelar o presente 
em diversas prestações...”, podemos afirmar 
que nesse caso a crase foi utilizada

(A)  porque a expressão em destaque é uma locução 
adverbial de base feminina.

(B)  para atender a regência do verbo “precisar”.  
(C)  para atender a regência do verbo “parcelar”.
(D)  porque a expressão em destaque é uma locução 

conjuntiva de base feminina.
(E)  porque a expressão de que ela faz parte está diante 

da palavra feminina “prestações”.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa em que a expressão ou 
termo destacado NÃO expressa tempo. 

(A)  “às vezes”.
(B)  “de vez em quando”.
(C)  “frequentemente”.
(D)  “Hoje”.
(E)  “pouco”.

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa em que o termo destacado 
NÃO é um artigo.

(A)  “Acabou a graça de dar presentes...”.
(B)  “... tem a liberdade de sacá-la a qualquer 

momento...”.
(C)  “A filha de uma amiga...”.
(D)  “... é possível tornar a vida mais saborosa.”.
(E)  “...para não transgredir a lista...”.

QUESTÃO 09
Em “... para não transgredir a lista, às vezes 
é preciso parcelar o presente em diversas 
prestações...”, a oração destacada indica

(A)  concessão.
(B)  finalidade.
(C)  comparação. 
(D)  condição. 
(E)  tempo. 
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa correta quanto à grafia 
dos pares. 

(A)  Excluído – excluzão. 
(B)  Doce – dossura. 
(C)  Presente – presenssa. 
(D)  Transparente – transparência. 
(E)  Insiste – insistênscia.

QUESTÃO 11
Em um grupo de 650 eleitores, 42% votaram no 
candidato A. Sabendo que todos os eleitores 
votaram em algum candidato, quantos desses 
eleitores não votaram no candidato A? 

(A) 377
(B) 273
(C) 608
(D) 142
(E) 302

QUESTÃO 12

Minha mãe fez uma jarra de suco de laranja. 

Eu tomei      da quantidade de suco que 

havia na jarra e, em seguida, meu irmão bebeu      

 do restante. Qual é a fração da quantidade 

inicial de suco que meu irmão bebeu?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

 

QUESTÃO 13
Assinale a alternativa que representa a 
negação da proposição “ Todo homem joga 
futebol”.

(A) “Toda mulher joga futebol”.
(B) “Nenhum homem joga futebol”.
(C) “Algum homem não joga futebol”.
(D) “Todo homem joga vôlei”.
(E) “Nem toda mulher joga futebol”.

QUESTÃO 14
Considere as proposições: p = “João gosta de 
maçãs”, q = “Está chovendo aqui”. Assinale 
a alternativa que corresponde à proposição  
(~p ˄ ~q).

(A) “João gosta de maçãs ou está chovendo aqui”.
(B) “João não gosta de maçãs ou não está chovendo 

aqui”.
(C) “João gosta de maçãs e está chovendo aqui”.
(D) “João não gosta de maçãs e está não chovendo 

aqui”.
(E) “Se João gosta de maçãs, então não está 

chovendo aqui”.

QUESTÃO 15
A proposição    é equivalente a

(A) .

(B)  .

(C) .

(D) .

(E) .
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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 16
O Conselho de Administração da EBSERH, 
segundo seu regimento, tem sua competência 
previamente determinada. Assim, com relação 
a essa competência, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) Assistir a Diretoria Executiva e o Conselho de 
Administração em suas funções, sobretudo 
na formulação, implementação e avaliação de 
estratégias de ação da EBSERH.

(B) Aprovar o orçamento e o programa de 
investimentos propostos pela Presidência e 
acompanhar a sua execução.

(C) Examinar e aprovar, por proposta do Presidente 
da EBSERH, as políticas gerais e programas 
de atuação da Empresa, a curto, médio e longo 
prazos, em consonância com as políticas de 
educação; de saúde; e econômico-financeira do 
Governo Federal.

(D) Aprovar o Regimento Interno da EBSERH e suas 
alterações supervenientes, o qual deverá conter, 
dentre outros aspectos, a estrutura básica da 
Empresa e os níveis de alçada decisória das 
Diretorias e do Presidente.

(E) Apreciar e aprovar o Relatório Anual de Gestão 
apresentado pela Administração da EBSERH.

QUESTÃO 17
Quanto à sede da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH –, é correto 
afirmar que ela fica na cidade de

(A) São Paulo (SP).
(B) Belo Horizonte (MG). 
(C) Rio de Janeiro (RJ). 
(D) Salvador (BA).
(E) Brasília (DF).

QUESTÃO 18
O Decreto que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
– EBSERH – é o

(A) Decreto n.º 10.302, de 05 de fevereiro de 2015.
(B) Decreto n.º 3.123, de 17 de outubro de 2002. 
(C) Decreto n.º 7.661, de 28 de dezembro de 2011. 
(D) Decreto n.º 8.280, de 19 de dezembro de 1990.
(E) Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 

1940. 

QUESTÃO 19
A integralização do capital social da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH 
– fica estabelecida no Parágrafo único, do 
art. 2.º da Lei n.º 12.550, de 15 de dezembro 
de 2011, que prescreve: “A integralização do 
capital social será realizada com recursos 
oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, bem como pela 
incorporação de qualquer espécie de bens 
e direitos suscetíveis de avaliação em 
dinheiro.” Quanto à propriedade do capital 
social da EBSERH, é correto afirmar que

(A) é concorrente entre Municípios, dos Estados e 
da União.

(B) é concorrente entre Estados e União.
(C) é exclusivo dos Estados.
(D) é exclusivo da União
(E) é exclusivo do Munícipio.

QUESTÃO 20
Em uma EBSERH, para seu devido 
funcionamento, deve ter algumas diretorias 
que serão direcionadas de acordo com 
a sua competência, como a Diretoria de 
Administração e Infraestrutura, a Diretoria de 
Gestão de Pessoas, dentre outras. No que se 
refere ao que compete à Diretoria de Gestão 
de Pessoas, assinale a alternativa correta.

(A) Compete planejar, implementar e controlar as 
políticas e diretrizes de gestão orçamentária, 
financeira e contábil no âmbito da Sede 
da EBSERH, das filiais e das unidades 
descentralizadas.

(B) Compete propor e gerir a Política de Gestão de 
Pessoas da EBSERH, em articulação com as 
demais Diretorias e órgãos de assessoramento 
da Presidência, de acordo com as necessidades 
da Empresa.

(C) Compete planejar, implementar e controlar as 
políticas e diretrizes de gestão administrativa, 
patrimonial e de infraestrutura no âmbito da Sede 
da EBSERH, filiais e unidades descentralizadas.

(D) Compete implementar, monitorar, avaliar e 
aperfeiçoar as características e a execução do 
Plano Estratégico de Tecnologia da Informação 
(PETI) e do Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação (PDTI) na EBSERH, de acordo com 
o planejamento institucional.

(E) Compete alinhar as ações de atenção à saúde 
coordenadas pela EBSERH às políticas e 
diretrizes dos Ministérios da Educação e da 
Saúde.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 21
A Lei que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é 

(A) a Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
(B) a Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
(C) a Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
(D) a Lei n.º 8.080, de 19 de dezembro de 1990.
(E) o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 

1940.

QUESTÃO 22
Acerca da Ordem Social, de acordo com 
a Constituição Federal brasileira, de 05 de 
outubro de 1988, é correto afirmar que

(A) a seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa exclusiva dos 
Poderes Públicos.

(B) a seguridade social será financiada por toda a 
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos 
da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios e de contribuições 
sociais.

(C) a saúde é direito de todos e dever de cada 
cidadão.

(D) não são de relevância pública as ações e serviços 
de saúde.

(E) a assistência à saúde é exclusiva do Poder 
Público.

QUESTÃO 23
A Constituição Federal brasileira, de 05 de 
outubro de 1988, declara que a saúde é direito 
de todos e dever 

(A) do particular.
(B) da escola.
(C) dos planos de saúde.
(D) do Estado.
(E) das empresas.

QUESTÃO 24
Conforme dispõe o art. 28 da Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, os cargos e funções 
de chefia, direção e assessoramento, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só 
poderão ser exercidos

(A) em regime de tempo integral.
(B) em regime de tempo parcial de 04 (quatro) horas.
(C) em escala de 24 (vinte e quatro) horas por 48 

(quarenta e oito) horas.
(D) sem ter horário determinado, por tratar-se de 

cargo de confiança.
(E) em regime de tempo parcial de 06 (seis) horas.

QUESTÃO 25
De acordo com o Decreto Federal nº 7.508, 
de 28 de junho de 2011, o acesso universal 
e igualitário à assistência farmacêutica 
pressupõe

(A) não estar o usuário assistido por ações e serviços 
de saúde do SUS.

(B) ter o medicamento sido prescrito por qualquer 
pessoa.

(C) estar a prescrição em conformidade com a 
RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas ou com a relação específica 
complementar estadual, distrital ou municipal de 
medicamentos.

(D) não ter a dispensação ocorrido em unidades 
indicadas pela direção do SUS.

(E) estar o usuário assistido por ações e serviços de 
saúde particular.
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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 26
Assinale a alternativa INCORRETA no que se 
refere à Política Nacional de Humanização.

(A) A Política Nacional de Humanização toma o 
acolhimento como postura prática nas ações 
de atenção e gestão das unidades de saúde, o 
que favorece a construção de uma relação de 
confiança e compromisso dos usuários com as 
equipes e os serviços.

(B) O profissional deve evitar que a gestante 
expresse suas preocupações e suas angústias, 
garantindo, quando necessário, encaminhá-la ao 
serviço de psicologia. 

(C) O acolhimento da gestante na atenção básica 
implica a responsabilização pela integralidade 
do cuidado a partir da recepção da usuária com 
escuta qualificada.

(D) Cabe à equipe de saúde, ao entrar em contato 
com uma mulher gestante, buscar compreender 
os múltiplos significados da gestação para 
aquela mulher e sua família.

(E) A história de vida e o contexto de gestação 
trazidos pela mulher durante a gravidez devem 
ser acolhidos integralmente a partir do seu relato 
e da fala de seu parceiro.

QUESTÃO 27
Em relação às modificações fisiológicas da 
gravidez, assinale a alternativa correta.

(A) A duração do trânsito gastrointestinal torna-se 
diminuída no segundo e terceiro trimestres da 
gravidez e é atribuída à ação dos hormônios, 
especialmente ao estrogênio. 

(B) A ventilação-minuto e o consumo de oxigênio 
aumentam na gravidez e, em consequência, 
ocorre o aumento da frequência respiratória. 

(C) O aumento adicional de volume circulatório 
compensa a perda sanguínea no parto que, 
em média, é de 500-600 ml, no parto vaginal, e 
aproximadamente 1.000 ml na cesariana.

(D) Observam-se diversos graus de perda de 
pêlos do couro cabeludo. Acredita-se que essa 
alteração seja de origem endócrina. Em geral, o 
cabelo não retorna a seu ciclo normal, anterior à 
gestação.

(E) A lordose ocorre para compensar o aumento 
do volume do débito cardíaco. Acentuam-
se a mobilidade das articulações sacroilíaca, 
sacrococcígea e junção púbica, durante a 
gravidez.

QUESTÃO 28
É importante pautar a atuação profissional 
nos princípios bioéticos. Sobre a bioética, 
assinale a alternativa correta.

(A) Respeito à autonomia: as pessoas têm o 
direito, em partes, de decidir sobre as questões 
relacionadas ao seu corpo e à sua vida. Na 
atenção à saúde, as ações devem ser autorizadas 
pelos profissionais.

(B) Beneficência: à obrigação ética de minimizar o 
benefício e maximizar o prejuízo.

(C) Não maleficência: a finalidade é reduzir os efeitos 
adversos ou indesejáveis das ações diagnósticas 
e terapêuticas no ser humano.

(D) Consentimento informado: qualquer 
procedimento deve ser informado, desde que o 
profissional ache necessário. 

(E) Justiça: todas as pessoas devem ser tratadas 
com igual consideração, porém a situação 
socioeconômica, cultural, étnica, orientação 
sexual, religião e profissão podem sugerir 
preferências de atendimento.

QUESTÃO 29
Sobre a hipertensão arterial (HA) crônica na 
gestação, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) É a HA crônica de qualquer etiologia (idiopática, 
renal, feocromocitoma, doença do colágeno) 
encontrada EM uma gestante antes da semana 
de gravidez, não complicada com mola 
hidatiforme ou hipertireoidismo 20ª.

(B) A HA encontrada após a 6ª semana de puerpério 
é também sugestiva de um quadro crônico. 

(C) As características clínicas incluem evidências de 
nefropatia de base com elevação dos níveis de 
ureia e creatinina, alterações de fundo de olho e/
ou presença de diabetes melito.

(D) Em virtude da HA, há uma vasoconstrição das 
artérias radiais e espirais do miométrio, resultando 
em placentas pequenas e precocemente 
senescentes.

(E) É a ocorrência de um quadro hipertensivo 
induzido pela gravidez, que ocorre no final da 
gestação, durante o trabalho de parto ou nas 
primeiras 24 horas de puerpério, desaparecendo 
nos primeiros 10 dias do pós-parto.

QUESTÃO 30
Sobre a Resolução Normativa - RN nº 368, 
de 6 de janeiro de 2015 que entrará em vigor 
06/07/2015, é INCORRETO afirmar que

(A) o partograma é um documento gráfico no qual 
são feitos os registros do desenvolvimento do 
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trabalho de parto, das condições maternas e 
fetais. 

(B) pode ser utilizado qualquer modelo de 
partograma, desde que contenha os dados 
mínimos indicados pela OMS.

(C) nos casos em que o partograma não for utilizado 
este deverá ser substituído por um relatório 
médico detalhado.

(D) o preenchimento do partograma é considerado 
parte integrante do processo para pagamento do 
procedimento parto.

(E) o partograma é um instrumento que deve ser 
utilizado quando há necessidades clínicas, sendo 
assim, o documento não é de uso obrigatório.

QUESTÃO 31
Paciente feminina multípara, que procurou a 
Unidade Básica de Saúde queixando-se de 
atraso menstrual, apresentou exame positivo 
de gravidez. Durante a anamnese verificou-
se que a Data da Última Menstruação (DUM) 
foi em 02/01/2015. Utilizando a regra de 
Nagele, qual é a Data Provável do Parto (DPP) 
(considere a data de hoje como 06/05/2015)?

(A) 09/10/2015
(B) 13/10/2015
(C) 09/09/2015
(D) 12/09/2015
(E) 10/10/2015

QUESTÃO 32
Sobre a altura uterina, é correto afirmar que

(A) visa verificar a posição fetal à detecção precoce 
de alterações.

(B) durante a técnica para medida da altura uterina, 
deve-se a gestante em decúbito lateral, com o 
abdome descoberto.

(C) deve ser realizada com sonar, após 12 semanas 
de gestação.

(D) a extremidade inicial da fita métrica deve ser 
fixada no fundo do útero com uma das mãos, 
passando-a entre os dedos indicador e médio 
até chegar a sínfise púbica.

(E) durante a técnica deve-se fixar a extremidade 
inicial da fita métrica, flexível e não extensível, 
na borda superior da sínfise púbica com uma 
das mãos, passando-a entre os dedos indicador 
e médio.

QUESTÃO 33
Assinale a alternativa INCORRETA, em 
relação ao trabalho de parto.

(A) O terceiro estágio é o período de Greenberg.

(B) O primeiro estágio leva à dilatação do colo do 
útero em até 10 cm.

(C) O segundo estágio se inicia com a dilatação 
máxima e termina com a expulsão do feto.

(D) No terceiro estágio, ocorre o desprendimento da 
placenta e membranas.

(E) O quarto período, que ocorre na primeira hora 
pós-parto, objetiva a parada do sangramento 
genital.

QUESTÃO 34
Sobre episiotomia, assinale a alternativa 
correta.

(A) Sua realização de rotina pode ser recomendada.
(B) A recomendação atual da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) é proibir a episiotomia.
(C) A episiotomia só deve ser realizada com o 

consentimento pós-informação da parturiente.
(D) A episiotomia pode ser indicada somente por 

complicações maternas, especificamente para 
evitar lacerações.

(E) O profissional pode realizar a episiotomia sem o 
consentimento da parturiente.

QUESTÃO 35
Assinale a alternativa correta sobre distocias 
do trabalho de parto identificadas no 
partograma.

(A) Fase ativa prolongada: Nota-se dilatação 
completa do colo e demora na descida e expulsão 
do feto.

(B) Parada secundária da dilatação: A dilatação 
do colo uterino ocorre lentamente, em uma 
velocidade menor que 1cm/hora

(C) Parto precipitado: É diagnosticado quando o 
parto ocorre em um período de 4 horas ou menos

(D) Período expulsivo prolongado: É diagnosticada 
por dois toques sucessivos, com intervalo de 2 
horas ou mais.

(E) Parada do período expulsivo: É diagnosticada 
por quatro toques consecutivos, com intervalo de 
2 horas ou mais.
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QUESTÃO 36
Conforme a Federação Brasileira de 
Ginecologia e Obstetricia (FEBRASGO), 
pode-se afirmar que

(A) no puerpério imediato domina a crise genital, 
prevalecem os fenômenos catabólicos e 
involutivos das estruturas hipertrofiadas ou 
hiperplasiadas na gravidez.

(B) o puerpério tardio é o período no qual encerra-se 
a recuperação genital.

(C) o puerpério remoto é o período de duração 
precisa, (encerra-se em 30 dias) independente 
da amamentação. 

(D) as mães que amamentam integralmente têm 
o retorno da menstruação, em média de 2 a 4 
semanas.

(E) a amamentação de curta duração ou parcial são 
mais eficientes para prolongar a amenorreia pós-
parto.

QUESTÃO 37
Sobre o puerpério, assinale a alternativa 
correta.

(A) Nas primíparas, o ritmo da involução uterina 
parece ser mais lento do que nas multíparas, que 
têm o útero mais volumoso

(B) Os lóquios são o processamento da involução 
uterina e da regeneração da ferida placentária 
e das demais soluções de continuidade sofridas 
pela genitália, vinculadas à eliminação de 
exsudatos e transudatos.

(C) Nos primeiros dias pós-parto, os lóquios são 
serossanguíneos.

(D) Depois de 3 a 4 dias, os lóquios tornam-se 
vermelho vivo.

(E) por volta do 10º dia, os lóquios apresentam-se 
de cor acastanhada.

QUESTÃO 38
Assinale a alternativa correta sobre as formas 
clínicas de abortamento.

(A) O aborto evitável caracteriza-se pela interrupção 
da gestação com permanência do produto 
conceptual na cavidade uterina.

(B) O aborto infectado caracteriza-se por perda da 
integridade do ovo e sangramento moderado 
a acentuado, contendo coágulos e/ou restos 
ovulares, colo uterino permeável e dor em cólicas 
de forte intensidade.

(C) No aborto evitável, ocorre sangramento discreto 
a moderado e dor em cólicas.

(D) O aborto inevitável caracteriza-se por quadro 
infeccioso materno, com presença de ovo íntegro 
ou não e quadro hemorrágico variável.

(E) O aborto retido é caracterizado como ameaça de 
abortamento e caracteriza-se pela integridade do 
ovo.

QUESTÃO 39
Denomina-se atitude fetal a

(A) relação entre os grandes eixos longitudinais fetal 
e uterino.

(B) relação das diversas partes do feto entre si.
(C) região fetal que se loca na área do estreito 

superior.
(D) relação do dorso fetal com o lado direito ou 

esquerdo materno.
(E) relação entre os eixos maternos.

QUESTÃO 40
Analise a figura a seguir, e assinale a 
alternativa que apresenta de forma correta 
a variedade de posição e a apresentação, 
respectivamente.

(A) ODT, córmica.
(B) OP, cefálica.
(C) OS, córmica.
(D) ODT, cefálica.
(E) OP, pélvica.
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QUESTÃO 41
O partograma a seguir indica:

(A) período pélvico prolongado.
(B) parto preciptado.
(C) parada secundária da dilatação.
(D) parada secundária da descida.
(E) fase ativa prolongada.

QUESTÃO 42
Dentre as alterações fisiológicas que acompanham a dor, podem se destacar:

(A) aumento do consumo de oxigênio, aumento progressivo do débito cardíaco materno, aumento dos níveis de 
adrenalina, noradrenalina, cortisol e ACTH.

(B) aumento do consumo de oxigênio, diminuição do débito cardíaco materno, aumento dos níveis de adrenalina, 
noradrenalina, cortisol e ACTH.

(C) diminuição do consumo de oxigênio, aumento progressivo do débito cardíaco materno, aumento dos níveis de 
adrenalina, noradrenalina, cortisol e ACTH.

(D) aumento do consumo de oxigênio, aumento progressivo do débito cardíaco materno, diminuição dos níveis de 
adrenalina, noradrenalina, cortisol e ACTH.

(E) diminuição do consumo de oxigênio, diminuição do débito cardíaco materno, diminuição dos níveis de 
adrenalina, noradrenalina, cortisol e ACTH.

QUESTÃO 43
Sobre os diversos fatores de risco que indicam encaminhamento à urgência/emergência obstétrica, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Síndromes hemorrágicas.
(B) Suspeita de pré-eclâmpsia.
(C) Amniorrexe prematura.
(D) Isoimunização Rh.
(E) Infecção urinária.
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QUESTÃO 44
Sobre as consultas do pré natal, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) As consultas de pré-natal poderão ser realizadas 
na unidade de saúde ou durante visitas 
domiciliares.

(B) Quando o parto não ocorre até a 41ª semana, 
é necessário encaminhar a gestante para 
avaliação do bem-estar fetal.

(C) O total de consultas deverá ser de, no mínimo, 5 
(cinco), com acompanhamento intercalado entre 
médico e enfermeiro.

(D) A maior frequência de visitas no final da gestação 
visa à avaliação do risco perinatal e das 
intercorrências clínico-obstétricas mais comuns 
nesse trimestre.

(E) as consultas devem ser realizadas conforme 
o seguinte cronograma: Até 28ª semana 
– mensalmente; da 28ª até a 36ª semana 
– quinzenalmente; da 36ª até a 41ª semana – 
semanalmente.

QUESTÃO 45
Sobre rastreamento de câncer de colo uterino 
em gestantes, é correto afirmar que

(A) gestantes apresentam menor risco que não 
gestantes de apresentarem câncer do colo do 
útero ou seus precursores.

(B) o achado destas lesões durante o ciclo grávido 
puerperal pode prejudicar a saúde fetal.

(C) o rastreamento em gestantes deve seguir as 
recomendações diferentes de periodicidade e 
faixa etária das demais mulheres.

(D) o exame de citologia oncótica cervico-vaginal é 
proibido em gestantes, pois aumenta o risco de 
aborto.

(E) a procura ao serviço de saúde para realização 
de pré-natal deve sempre ser considerada uma 
oportunidade para o rastreio.

QUESTÃO 46
Assinale a alternativa INCORRETA sobre o 
Papiloma Vírus Humano.

(A) Não é conhecido o tempo em que o vírus pode 
permanecer em estado latente e que fatores são 
responsáveis pelo desenvolvimento de lesões.

(B) Pode permanecer por muitos anos em estado 
latente.

(C) A recidiva das lesões do HPV está relacionada à 
ativação de “reservatórios” de vírus e à reinfecção 
pelo parceiro sexual.

(D) o intervalo mínimo entre a contaminação e o 
desenvolvimento de lesões é de 1 ano.

(E) Os fatores que determinam a persistência da 
infecção e sua progressão para neoplasias 
intraepiteliais de alto grau são os tipos virais 
presentes e os cofatores, como o estado 
imunológico e o tabagismo.

QUESTÃO 47
O governo federal lançou o Plano de Ações 
Estratégicas para o Enfrentamento das 
Doenças Crônicas não Transmissíveis 
(DCNT) no Brasil, 2011–2022. Entre as metas 
nacionais propostas e as principais ações 
destaca-se

(A) aumentar a cobertura de mamografia em 
mulheres entre 40 e 60 anos

(B) ampliar a cobertura de exame citopatológico em 
mulheres de 20 a 80 anos.

(C) tratar 80% das mulheres com diagnóstico de 
lesões precursoras de câncer.

(D) realizar aperfeiçoamento do rastreamento dos 
cânceres do colo do útero e da mama.

(E) realizar exames nas mulheres, dependentemente 
de renda e raça/cor.

QUESTÃO 48
A Linha de Cuidado do Câncer da Mama é 
organizada a partir das seguintes diretrizes:

(A) prevenção e detecção precoce, programa 
nacional de qualidade da mamografia (PNQM), 
acesso à confirmação diagnóstica e tratamento 
adequado e em tempo oportuno.

(B) programa de mamografia e atenção da qualidade 
(PMAQ), acesso ao exame clínico e orientações 
sobre autoexame das mamas e tratamento 
oportuno.

(C) acesso à confirmação diagnóstica e ao Programa 
de mamografia e atenção da qualidade (PMAQ).

(D) acesso à confirmação diagnóstica, tratamento 
adequado e em tempo oportuno, acesso ao 
exame clínico e orientações sobre autoexame 
das mamas.

(E) prevenção e detecção precoce por meio do 
autoexame das mamas, exame clínico e 
mamografia.

QUESTÃO 49
Paciente feminina procurou o serviço de saúde 
para realização do Papanicolau. Durante a 
anamnese, observou-se que havia realizado 
histerectomia total por lesões benignas há 5 
anos, e que não apresentava história prévia 
de diagnóstico ou tratamento de lesões 
cervicais de alto grau. Em seu histórico, o(a) 
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enfermeiro(a) verificou também que, nos 
últimos 5 anos, apresentou exames normais. 
Diante do caso apresentado, conforme 
Ministério da Saúde, qual orientação deve ser 
fornecida?

(A) Mulheres submetidas à histerectomia total 
por lesões benignas, sem história prévia de 
diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais de 
alto grau e que apresentam exames anteriores 
normais podem ser excluídas do rastreamento.

(B) Toda mulher deve realizar o exame anualmente.
(C) A paciente deve seguir as recomendações de 

periodicidade e faixa etária, como para as demais 
mulheres.

(D) Mulheres submetidas à histerectomia total 
por lesões benignas, sem história prévia de 
diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais de 
alto grau e que apresentam exames anteriores 
normais devem realizar o exame a cada 6 meses.

(E) Mulheres submetidas à histerectomia total 
por lesões benignas, sem história prévia de 
diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais de 
alto grau e que apresentam exames anteriores 
normais devem realizar o exame a cada 2 anos.

QUESTÃO 50
Sobre o colo do útero, é correto afirmar que

(A) apresenta uma parte interna, chamado canal 
cervical ou endocérvice, que é revestida por 
várias camadas de células cilíndricas produtoras 
de muco – epitélio escamoso e estratificado.

(B) a parte externa, que mantém contato com a 
vagina é chamada de ectocérvice e é revestida 
por um tecido de uma única camada de células 
planas – epitélio colunar simples. 

(C) entre esses dois epitélios, encontra-se a junção 
escamocolunar (JEC), que é uma linha que 
pode estar tanto na ecto como na endocérvice, 
dependendo da situação hormonal da mulher.

(D) na infância e no período pós-menopausa, 
geralmente, a JEC situa-se fora do canal cervical.

(E) no período da menacme, fase reprodutiva da 
mulher, geralmente, a JEC situa-se dentro do 
orifício externo – ectopia ou eversão.




