
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 
CADASTRO DE RESERVAS EM 

EMPREGOS  
Edital nº 01/2013 

 

ENFERMEIRO OBSTETRA                        
Código 232 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA.  
2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno. 

3 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA: 

 confira seu nome, número de inscrição e o cargo; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

ATENÇÃO: 
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 

 
4 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 
 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta 
solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta NÃO será 
computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas 
ou questões rasuradas. 

 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

A Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA. 

 
ATENÇÃO - Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de 
decorridas 2 (duas) horas do início das provas. (item 11.7.5) [...] somente poderá levar os Cadernos de 
Questões das Provas Objetiva ao deixar em definitivo a sala de realização das provas nos últimos 30 (trinta) 
minutos que antecedem o término das provas. (item 11.7.6) O tempo de duração das provas abrange a 
distribuição das provas, assinatura da Folha de Respostas e a transcrição das respostas do Caderno de 
Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas [...]. Será proibido durante a realização das provas, 
fazer uso ou portar, mesmo que desligados relógios [...] quaisquer equipamentos eletrônicos [...] ou de 
instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular [...] entre outros. (item 
11.7.22). “Poderá ainda ser eliminado o candidato que [...]: portar arma(s) no local de realização das 
provas [...]; deixar de entregar a Folha de Resposta da Prova Objetiva [...].” (subitem 11.7.32), alíneas “d”, 
“e” e “i”). Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua 
prova, devendo todos assinar a Ata de Sala. (item 11.7.34) 

              

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS 

Data: ____/____/______ 
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A T E N Ç Ã O 
 
 

Sr.(a) Candidato(a). 
 
 
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 40 (quarenta) questões objetivas  cada 

uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim distribuídas: 

10 (dez) questões de Português, 10 (dez) questões de Saúde 

Pública no Brasil e 20 (vinte) questões de Conhecimentos 

Específicos, todas perfeitamente legíveis. 

 
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador 

de provas para que ele tome as providências necessárias. 

 
Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá 

qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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Português 
 
 
 
INSTRUÇÕES – As questões de 1 a 10 referem-se ao texto abaixo.  
                            Leia-o com atenção antes de responder às questões. 
 

Paixão, amor, casamento... 
    

Você já se imaginou vivendo 10, 20 ou 50 anos com a mesma pessoa? Sentindo 
sempre o mesmo prazer em sua companhia, o mesmo conforto em seus braços? Se a 
perspectiva parece interessante, agradeça ao seu cérebro (e se não agrada, a culpa é 
dele, também). De certa forma, é curioso que laços afetivos fortes, como os amorosos, 
sejam tão importantes para nossa espécie. Tecnicamente, viver em sociedade, ou mesmo 
em pares, não é obrigatório para a sobrevivência de nenhum animal. Observem-se tantos 
mamíferos, aves e outros bichos que procuram um par somente para o acasalamento e, 
imediatamente depois, segue cada um o seu caminho. 

Se gostamos de formar pares a ponto de investir boa parte de nossa energia, 
tempo e esforços cognitivos em convencer um belo exemplar do sexo interessante de que 
nós somos a pessoa mais sensacional e desejável na face da Terra, é porque o sistema 
cerebral humano, como o de outros animais sociais, é capaz de atribuir um valor positivo 
à companhia alheia. Isso é função do sistema de recompensa, conjunto de estruturas no 
centro do cérebro especializadas em detectar quando algo interessante acontece, 
premiar-nos com uma sensação física inconfundível de prazer e satisfação e ainda 
associar esse prazer com o que levou a ele – o que pode ser uma ação, uma situação, 
um objeto ou... alguém. 

À medida que o prazer se repete na companhia dessa pessoa, o valor positivo que 
atribuímos a ela é reforçado, enquanto torcemos para que o mesmo aconteça no cérebro 
dela, associando um valor cada vez mais positivo à nossa própria companhia, claro. É o 
que fazemos no período de namoro, quando conversas interessantes, passeios 
agradáveis, boa música, boa comida e carinho oferecem prazeres que vão sendo 
associados à companhia do outro. Se “rolar” sexo, melhor ainda: o prazer do orgasmo 
funciona como uma cola extraordinária para o sistema de recompensa, que atribui 
(corretamente!) a satisfação incrível àquela pessoa específica (mas é verdade que isso 
não funciona tão bem em alguns cérebros...).  

Com a repetição, o sistema de recompensa vai aprendendo a ficar ativado não 
apenas em resposta, mas também em antecipação à presença daquela pessoa. Esse 
prazer antecipado é a motivação, que nos dá forças para alterar compromissos, abrir 
espaço na agenda e ficar acordado madrugada adentro. Essa é a paixão, estado de 
motivação enorme em que se faz tudo em nome de mais tempo na presença do ser 
amado. 

Quando vira amor? Essa questão é complicada, mas existe ao menos uma 
definição operacional curiosa: passado o ardor da paixão, descobre-se que se ama 
alguém quando o fato de pensar no que seria da vida sem a pessoa causa angústia 
sincera e profunda. O amor é esse laço que faz o cérebro achar que a felicidade está 
vinculada à presença e à felicidade do outro e que fazê-lo feliz dá novo sentido à vida. 
Nesse estado, desejar o casamento é apenas natural. 

Se é para sempre? Depende de vários fatores, alguns deles fora de nosso alcance, 
como ser traído (e não apenas sexualmente). A boa notícia da neurociência sobre a 
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longevidade dos relacionamentos amorosos é que eles não estão necessariamente 
fadados ao esgotamento: é, sim, possível se sentir apaixonado décadas a fio pela mesma 
pessoa. E não é mero acaso de sorte: você pode fazer sua parte. É uma questão de 
continuar inventando e descobrindo novos prazeres a dois. Tudo para manter o sistema 
de recompensa do outro interessado em você... 
 

(Herculano-Houzel, S., Scientific American - Cérebro e Mente, out/2010. 

 
 
Questão 1 

A definição do amor, segundo o texto, associa-se à ideia de que 
 
A) a felicidade do indivíduo requer a presença e a felicidade do ser amado. 

B) a felicidade é condicionada pelo processo de autoestima: o indivíduo, além de 
depender do outro, deve amar a si próprio. 

C) a felicidade prescinde da presença do outro e se sustenta no bem-estar do ser amado. 

D) a felicidade tem como  pré-requisito absoluto a felicidade alheia, sobretudo dos entes 
que compõem o entorno do  indivíduo. 

 
 
 
Questão 2 

Assinale a alternativa que contém uma afirmativa que NÃO pode ser confirmada pelo 
texto. 
 
A) Há relação entre o cérebro e a capacidade humana de estabelecer relações afetivas 

duráveis. 

B) Na perspectiva do cérebro e da postura humana, paixão e amor são sentimentos 
simultâneos e idênticos. 

C) No que se refere às relações afetivas, não existe, entre os seres vivos, um padrão 
único de comportamento. 

D) O cérebro é capaz de vincular momentos prazerosos com a pessoa e com a situação 
que, de alguma forma, propiciaram aquele momento ou dele participaram. 

 
 
 
Questão 3 

O texto pretende trazer uma abordagem 
 
A) fictícia, especulativa e emocional. 

B) deliberadamente romântica e etérea. 

C) predominantemente etnológica e sociológica 

D) informativa com características aparentemente científicas 
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Questão 4   

“[...] passado o ardor da paixão, descobre-se que se ama alguém quando o fato de 
pensar no que seria da vida sem a pessoa causa angústia sincera e profunda.” 
 
Mantém-se o sentido básico do trecho, se o fragmento destacado for substituído por 
 
A) conquanto passe o ardor da paixão. 

B) contanto que passe o ardor da paixão. 

C) depois que passa o ardor da paixão. 

D) já que passou o ardor da paixão. 

 
 
Questão 5 

“Tecnicamente, viver em sociedade, ou mesmo em pares, não é obrigatório para a 
sobrevivência de nenhum animal.” 
 
Assinale a alternativa em que a nova redação está gramaticalmente CORRETA. 
 
A) A vida em sociedade – ou até mesmo em pares – não é, tecnicamente, obrigatória 

para a sobrevivência de animal algum. 

B) Não é tecnicamente obrigatória que viva-se em sociedade, ou mesmo em pares, para 
a sobrevivência de qualquer animal. 

C) Para que um animal sobreviva, não são obrigatórios, tecnicamente, a vida em 
sociedade nem tampouco a vida em pares. 

D) Viver em sociedade ou viver em pares não são tecnicamente obrigatórias para que 
algum animal sobreviva. 

 
 
 



6                                      

 

 

Questão 6 

“Se é para sempre? Depende de vários fatores, alguns deles fora de nosso alcance, como 
ser traído (e não apenas sexualmente).” 
 
Desconsideradas as alterações de sentido, assinale a alternativa que contém uma nova 
redação gramaticalmente CORRETA do fragmento acima. 
 
A) Depende, para que seja para sempre, de vários fatores, alguns dos quais estão fora 

do alcance do indivíduo, como ser traído, não apenas sexualmente, mas também de 
outras formas.  

B) De vários fatores depende, para ser para sempre, cujos alguns deles estão fora de 
nosso alcance, como, por exemplo, a possibilidade de ser traído, seja sexualmente, 
seja por outro modo. 

C) Para que seja considerado eterno, dependem de vários fatores, onde alguns deles 
estão fora de nosso alcance, como acontece com a possibilidade de traição, inclusive 
- mas não somente - a sexual. 

D) Se é para sempre, isso depende de vários fatores, nos quais parte deles estão fora de 
nosso controle, como as possibilidades de traição, que podem ou não ser sexual. 

 
 
 
Questão 7  

Assinale a alternativa em que o verbo destacado NÃO está na forma de infinitivo. 
 
A) “[...] a felicidade está vinculada à presença e à felicidade do outro e que fazê-lo feliz 

dá novo sentido à  vida.” 

B) “[...] quando algo interessante acontece, premiar-nos com uma sensação física 
inconfundível de prazer e satisfação [...].” 

C) “Se ‘rolar’ sexo, melhor ainda: o prazer do orgasmo funciona como uma cola 
extraordinária para o sistema de recompensa [...].” 

D) “Tudo para manter o sistema de recompensa do outro interessado em você...” 
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Questão 8 

Assinale a alternativa em que o termo entre parênteses NÃO corresponde à expressão 
destacada.   
 
A) “A boa notícia da neurociência sobre a longevidade dos relacionamentos amorosos é 

que eles não estão necessariamente fadados ao esgotamento [...].” (relacionamentos 
amorosos). 

B) “À medida que o prazer se repete na companhia dessa pessoa, o valor positivo que 
atribuímos a ela é reforçado [...].” (companhia). 

C) “O amor é esse laço que faz o cérebro achar que a felicidade está vinculada à 
presença e à felicidade do outro e que fazê-lo feliz dá novo sentido à vida.” (o outro). 

D) “Se a perspectiva parece interessante, agradeça ao seu cérebro (e se não agrada, a 
culpa é dele, também).” (do cérebro). 

 
 
Questão 9 

Desconsideradas as alterações de sentido, assinale a alternativa em que a nova redação 
NÃO apresenta ERRO de concordância verbal, 
 
A)  “A boa notícia da neurociência sobre a longevidade dos relacionamentos amorosos 

é que eles não estão necessariamente fadados ao esgotamento [...].”    
A boa notícia da neurociência sobre a longevidade dos relacionamentos amorosos 
são que eles não estão necessariamente fadados ao esgotamento [...]. 
 

B)  “De certa forma, é curioso que laços afetivos fortes, como os amorosos, sejam tão 
importantes para nossa espécie.”  
De certa forma, são curiosos que laços afetivos fortes, como os amorosos, seja tão 
importante para nossa espécie. 
 

C)  “É o que fazemos no período de namoro, quando conversas interessantes, passeios 
agradáveis, boa música, boa comida e carinho oferecem prazeres que vão sendo 
associados à companhia do outro.”  
É o que fazemos no período de namoro, quando coisas como conversas 
interessantes, passeios agradáveis, boa música, boa comida e carinho oferece um 
tipo de prazer que vai sendo associado à companhia do outro. 
 

D)  “Observem-se tantos mamíferos, aves e outros bichos que procuram um par 
somente para o acasalamento e, imediatamente depois, segue cada um o seu 
caminho.”  
Observe-se como existem mamíferos, aves e outros bichos que procuram um par 
somente para o acasalamento e que, imediatamente depois, seguem o seu próprio 
caminho. 
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Questão 10 

Em qual das alternativas abaixo o uso do acento grave indicativo de crase é facultativo? 
 
A) “À medida que o prazer se repete na companhia dessa pessoa, o valor positivo que 

atribuímos a ela é reforçado [...]. 

B) “[...] associando um valor cada vez mais positivo à nossa própria companhia, claro.” 

C) “[...] e que fazê-lo feliz dá novo sentido à vida”. 

D) “O amor é esse laço que faz o cérebro achar que a felicidade está vinculada à 
presença e à felicidade do outro [...].” 
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Saúde Pública no Brasil 
 

Questão 11 

São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, 
nos termos da lei, sobre sua/seu, EXCETO: 
 
A) Fiscalização que não pode ser feita por pessoa jurídica de direito privado. 

B) Controle. 

C) Regulamentação. 

D) Fiscalização. 

 
 

Questão 12 

As ações e serviços públicos de saúde estão organizados de acordo com as seguintes 
diretrizes, EXCETO: 
 
A) Participação da comunidade. 

B) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas. 

C) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.  

D) Não é livre à iniciativa privada. 

 
 

Questão 13 

Sobre o processo de contratação e atuação dos agentes de saúde assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
A) Agentes comunitários de saúde poderão ser admitidos por meio de processo seletivo 

público.  

B) Gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes de combate às 
endemias por meio de processo seletivo público. 

C) Os agentes serão admitidos de acordo com a natureza e complexidade de suas 
atribuições. 

D) Os agentes não terão requisitos específicos para sua atuação. 
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Questão 14 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo/por, EXCETO: 
 
A) Pelo conjunto de ações e serviços de saúde. 

B) Serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais. 

C) Serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições da administração direta e 
indireta. 

D) Serviços de saúde prestados por órgãos e instituições estrangeiras. 
 
 
 
Questão 15 

É vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde, 
EXCETO para: 
 
A) Funcionários dos serviços do sistema único de saúde. 

B) Proprietários de entidades ou serviços contratados. 

C) Administradores de entidades ou serviços contratados. 

D) Dirigentes de entidades ou serviços contratados. 

 
 
 
Questão 16 

Órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, que atua na formulação de estratégias e no controle da 
execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada esfera do governo. 
 
Essa definição se refere a/ao 
 
A) Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). 

B) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS). 

C) Conselho de Saúde. 

D) Conferência de Saúde. 
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Questão 17 

Sobre a atenção básica assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 

que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde 
com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de 
saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 
coletividades. 

B) É desenvolvida com o mais alto grau de centralização. Deve ser o contato preferencial 
dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de 
Atenção à Saúde (RAS).  

C) Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo 
das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu 
território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético 
de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento deve ser acolhidos. 

D) É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas 
e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios 
definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a 
dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. 

 
 

 

Questão 18 

 São componentes do Pacto pela Saúde 2006, EXCETO: 
 
A) Pacto pela Vida. 

B) Pacto em Defesa do SUS. 

C) Fortalecimento da atenção básica. 

D) Pacto de Gestão do SUS. 
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Questão 19 

Sobre os Indicadores de saúde, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) São medidas-síntese que contêm informação relevante sobre determinados atributos 

e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde. 

B) Vistos em conjunto, não devem refletir a situação sanitária de uma população nem 
servir para a vigilância das condições de saúde. 

C) A construção de um indicador é um processo cuja complexidade pode variar desde a 
simples contagem direta de casos de determinada doença, até o cálculo de 
proporções, razões, taxas ou índices mais sofisticados, como a esperança de vida ao 
nascer. 

D) A qualidade de um indicador depende das propriedades dos componentes utilizados 
em sua formulação (frequência de casos, tamanho da população em risco) e da 
precisão dos sistemas de informação empregados (registro, coleta, transmissão dos 
dados). 

 
 
Questão 20 

Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO: 
 
A) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento 

básico. 

B) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde. 

C) A formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros 
insumos de interesse para a saúde sem a participação na sua produção.  

D) A vigilância nutricional e a orientação alimentar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.pciconcursos.com.br
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Conhecimentos Específicos 
 
Questão 21 

O parto transpélvico depende do mecanismo do parto. Se esse não transcorre 
normalmente, o parto vaginal espontâneo não acontece. 
 
Baseado nessa afirmativa, relacione a COLUNA I que apresenta os mecanismos 
transpélvico do parto com a COLUNA II que descreve as características desses 
mecanismos.  
 
       COLUNA I                                                              COLUNA II 
 
1. Insinuação. 

2. Encaixamento. 

3. Descida. 

4. Rotação Interna. 

(     ) Consiste na mudança de posição dos diâmetros fetais 
que ocorre no interior da bacia. Para que o feto possa 
descer do estreito superior ao estreito inferior, ele 
precisa rodar dentro da bacia. 

(     ) Consiste na passagem do vértice do polo cefálico pelo 
estreito superior da bacia. 

(     ) Consiste na passagem do diâmetro biparietal pelo 
estreito superior da bacia. 

(     ) Consiste na passagem do feto pelos vários estreitos da 
bacia óssea materna. O polo cefálico penetra no estreito 
superior e desce até o inferior. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) 2 3 4 1. 

B) 3 4 1 2. 

C) 4 1 2 3. 

D) 3 4 2 1. 

 
 



14                                      

 

 

Questão 22 

Abortamento é a causa mais frequente de sangramento na primeira metade da gravidez. 
 
Com base no estágio clínico, na possível evolução e na conduta, as formas de 
abortamento são agrupadas das seguintes formas, EXCETO: 
 
A) 1º Grupo: ameaça de abortamento e abortamento iminente; 2º Grupo: abortamento 

inevitável; 3º Grupo: abortamento em evolução, abortamento completo e abortamento 
incompleto; 4º Grupo: abortamento frustrado; 5º Grupo: abortamento habitual. 

B) 1º Grupo: abortamento habitual; 2º Grupo: abortamento em evolução, abortamento 
completo e abortamento incompleto; 3º Grupo: ameaça de abortamento e 
abortamento iminente; 4º Grupo: abortamento inevitável; 5º Grupo: abortamento 
frustrado. 

C) 1º Grupo: ameaça de abortamento e abortamento iminente; 2º Grupo: abortamento 
inevitável; 3º Grupo: abortamento habitual; 4º Grupo: abortamento frustrado; 5º 
Grupo: abortamento em evolução, abortamento completo e abortamento incompleto.  

D) 1º Grupo: abortamento em evolução, abortamento completo e abortamento 
incompleto; 2º Grupo: abortamento habitual; 3º Grupo: ameaça de abortamento e 
abortamento iminente; 4º Grupo: abordagem inevitável; 5º Grupo: abortamento 
frustrado. 

 
 

Questão 23 

Sobre a etiologia do sofrimento fetal agudo, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) As anormalidades da contração uterina. 

B) Rotura uterina. 

C) Problemas com o cordão umbilical. 

D) Placenta sem problemas. 

 
 
Questão 24 

O primeiro atendimento ao recém-nascido é feito na sala de parto pelo pediatra.  
Com relação a esse atendimento, quais são os procedimentos adotados pelo pediatra?  
 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Verificação do grau de maternidade e nutrição. 

B) Detecção das anormalidades ou disfunções do recém-nascido. 

C) Avaliação das condições gerais da criança por meio da ausculta respiratória e 
cardíaca, perfusão periférica e atividade neurológica. 

D) Avaliação da idade gestacional. 
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Questão 25 

Considerando os fatores de risco para o deslocamento da placenta, é INCORRETO 
afirmar que o motivo para esse deslocamento é 
 
A) a idade e paridade elevadas. 

B) a pré-eclampsia. 

C) as trombofilias. 

D) a ruptura prematura de membranas. 

 
 

Questão 26 

Considerando as consequências da hiperemese gravídica, é INCORRETO afirmar que 
 
A) Ocorre perda de peso. 

B) Ocorre a hipercalemia. 

C) Ocorre a acidose por jejum. 

D) Ocorre aumento de peso. 

 
 
 
Questão 27 

O óvulo fertilizado normalmente se implanta na camada endometrial da cavidade uterina. 
Quando a implantação ocorre em qualquer outro local, trata-se de uma 
gestação ................ 
 
Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a afirmativa acima. 
  
A) Cervical. 

B) Ectópica. 

C) Ovariana. 

D) Abdominal. 

 



16                                      

 

 

Questão 28 

Considerando algumas patologias da obstetrícia descritas na COLUNA I relacione-as com 
seus respectivos conceitos da COLUNA II. 
 
       COLUNA I                                                           COLUNA II 
 
1. Teratologia. 

2. Prenhes ectópicas. 

3. Doença trofoblástica 
gestacional. 

4. Placenta prévia. 

(     ) Trata-se da implantação e desenvolvimento da 
placenta no segmento inferior do útero. 

(     ) Trata-se de qualquer agente que atua durante o 
desenvolvimento embrionário ou fetal produzindo uma 
alteração permanente na forma ou função. 

(     ) Constitui-se de blastomas originários do revestimento 
das vilosidades coriais. Desenvolvem-se dentro da 
cavidade uterina. 

(     ) Trata-se da gestação que se caracteriza pela 
implantação do ovo fora da cavidade uterina. Pode 
ocorrer em uma das trompas, na cavidade abdominal, 
dentro de um dos ovários, no corno rudimentar de um 
útero anômalo ou em um dos ligamentos uterinos. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) 4 1 3 2. 

B) 3 2 1 4. 

C) 4 1 2 3. 

D) 2 4 1 3. 

 
 
Questão 29 

O puerpério é o período que se segue após o parto, no qual os órgãos e sistemas 
envolvidos, direta ou indiretamente, na gravidez e no parto, sofrem processos 
regenerativos, na tentativa de retornarem as condições pré-gestacionais.  
 
São identificadas como fases do puerpério, EXCETO: 
 
A) Puerpério imediato. 

B) Puerprério médio. 

C) Puerperio tardio. 

D) Puerpério remoto. 
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Questão 30 

No contexto da assistência integral à saúde da mulher, a assistência pré-natal deve ser 
organizada para atender as reais necessidades da população de gestantes.  
 
São exames que devem ser solicitados na primeira consulta de rotina do pré-natal, 
EXCETO: 
 
A) Grupo sanguíneo e fator Rh,quando não realizado anteriormente. 

B) Reação sorológica para sífilis. 

C) Exame parasitológico de fezes. 

D) Sumário de urina. 

 
 
Questão 31 

A pré-eclâmpsia é uma síndrome específica da gestação, na qual a redução da perfusão 
de órgãos ocorre devido ao vaso espasmo e à ativação endotelial. 
 
Baseado nessa afirmativa, assinale a alternativa que apresenta INCORRETAMENTE o 
motivo que leva a essa síndrome.  
 
A) PA maior ou igual a 140 por 90mmHg após 20 semanas de gestação. 

B) Cefaleia persistente ou outro distúrbio cerebral ou visual. 

C) Diarreia intensa. 

D) Dor epigástrica constante. 

 
 
Questão 32 

A eclâmpsia é mais comum no último trimestre da gestação. Seu prognostico é sempre 
grave. 
 
Dentre as complicações da eclâmpsia descrita na gestação, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
A) Cegueira. 

B) Morte. 

C) Edema pulmonar. 

D) Amenorreia. 
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Questão 33 

Tanto a gestação, quanto o puerpério são considerados fatores de risco para o 
desenvolvimento da trombose venosa. 
  
Baseado nessa afirmativa assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A heparina é contraindicada no tratamento de tromboembolismo. 

B) O ultrassom sem o doppler colorido é o mais usado. 

C) Em gestantes, a trombose nunca está associada ao embolismo pulmonar, pois, 
frequentemente, se origina nas veias ilíacas. 

D) A estase é o evento predisponente isolado para trombose venosa profunda. Sua 
frequência diminuiu no puerpério com a deambulação precoce.   

 
 
 
Questão 34 

O diabetes mellitos gestacional é uma intolerância de gravidade variável a carboidratos 
com início ou primeiramente identificado durante a gestação, motivada por, EXCETO: 
 
A) Controlar os níveis de glicose.  

B) Prevenir a cetoacidose em jejum.  

C) Adotar dieta rica em glicose. 

D) Fornecer os nutrientes necessários para a mãe e o feto. 

 
 

Questão 35 

Aproximadamente de 10 a 15% das mulheres que tiveram partos recentes desenvolverão 
distúrbio depressivo não psicótico pós-parto. São sintomas desse distúrbio, EXCETO: 
  
A) Aumento do tônus muscular. 

B) Insônia e choro. 

C) Irritabilidade e alterações de humor. 

D) Pouca concentração. 
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Questão 36 

A sífilis é causada pela espiroqueta Treponema pallidum. A taxa dessa doença nos EUA, 
em 2002, foi de 2,4 casos por 100.000 pessoas. A sífilis, em sua fase secundária, se 
apresenta de algumas formas. 
 
Considerando as formar de apresentação das sífilis secundária, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
A) Lesão genital chamada de cancro. 

B) Linfonodos inguinais indolores. 

C) Erupção cutânea de forma variada. 

D) Ulcera indolor firme.  

 
 

Questão 37 

A transmissão maternafetal é responsável pela maioria das infecções por HIV entre 
crianças.  
 
Quanto aos fatores de risco associados com a transmissão perinatal vertical do HIV, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Parto pré- termo. 

B) Ruptura de membranas prolongadas. 

C) Aleitamento materno por livre demanda. 

D) Parto cesáreo. 

 
 

Questão 38 

A historia da isoimunização materna pode ser dividida em quatro etapas. 
Considerando essa divisão, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Era da observação quando se identifica a doença. 

B) Era da razão, quando se descobre a fisiopatologia da doença. 

C) Era da prevenção, meios de prevenção. 

D) Era do tratamento, meios de prevenção. 
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Questão 39 

Baseando nas finalidades precípuas do pré-natal, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Diagnosticar ou confirmar enfermidades maternas préexistentes. 

B) Acompanhar a gestação observando as condições da gestante. 

C) Orientar e preparar a paciente para o parto. 

D) Diagnosticar e não tratar problemas que surjam durante a gravidez. 

 
 

 

Questão 40 

 Com base na gestação múltipla, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) É frequente nas pacientes em tratamento de esterilidade. 

B) Tem o risco aumentado para o parto-termo. 

C) Apresenta fetos a termo e de baixo peso. 

D) Tem como via de parto a abdominal 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 
 

 

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE 
AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 
 
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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