
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 07/08/2022 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
LEGISLAÇÃO DO SUS: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI 

EDITAL 05/2022 

 

CARGO: 

ENFERMEIRO (OBSTETRÍCIA) 

Realização: 
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Leia o texto que segue e responda às questões de 01 a 10. 
 

 
Novas gerações são mais frágeis e mimadas? 
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Desde rótulos como "geração floco de neve" até acusações como priorizar a compra de abacates e 
não da casa própria, as gerações mais jovens são acusadas há muito tempo de serem mais fracas, menos 
trabalhadoras ou menos resilientes que as gerações anteriores. 

Este não é um fenômeno novo. Afinal, as pessoas se queixam das "crianças de hoje em dia" há 
décadas. Mas existe mesmo alguma verdade na noção de que os millennials e a geração Z são mais fracos 
que os baby boomers ou a geração X? 

Evidências demonstram que as gerações mais novas realmente apresentam, em maior grau, aquelas 
características que os mais velhos podem considerar sinais de fraqueza. Mas os especialistas também 
acreditam que os baby boomers (nascidos entre cerca de 1946 e 1964) e a geração X (nascidos entre cerca 
de 1965 e 1980) podem estar julgando as gerações que os sucederam de forma muito severa, usando 
padrões de avaliação que deixaram de ser a norma há muito tempo. 

O contexto geracional pode ser fundamental para reduzir as barreiras entre as épocas, mas 
menosprezar os jovens adultos é um instinto inato e estabelecido há tanto tempo que poderá ser impossível 
de ser desfeito. 

As pessoas vêm se queixando das gerações mais jovens há milhares de anos. De fato, menosprezar a 
geração seguinte pode ser simplesmente parte da natureza humana. 

"A tendência dos adultos a depreciar o caráter dos jovens vem acontecendo há séculos", afirma Peter 
O'Connor, professor de administração do Instituto de Tecnologia de Queensland, na Austrália. 

Ele indica que o estereótipo permanece vivo e imutável. Pesquisas demonstram que milhares de 
norte-americanos acreditam que "as crianças de hoje em dia" não possuem certas qualidades que os 
participantes associam às gerações mais velhas - mas esse resultado não significa necessariamente que os 
jovens atuais, na verdade, não possuem essas qualidades. 

Os pesquisadores argumentam que nós projetamos nosso eu atual sobre o nosso eu do passado. 
Com isso, as pessoas mais idosas estão inconscientemente comparando quem elas são hoje com os jovens 
atuais, dando a impressão de que a juventude encontra-se em declínio, não importando a década em que 
vivemos. 

No início de fevereiro, a guru britânica do mercado imobiliário Kirstie Allsopp irritou as pessoas ao 
afirmar que os jovens não conseguem comprar suas casas por culpa deles próprios. Allsopp, que comprou 
sua primeira casa com ajuda da família nos anos 1990, sugeriu que os pretensos compradores de hoje em dia 
gastam dinheiro demais em “supérfluos”, como mensalidades de academia e Netflix, em vez de economizar 
para a entrada de um financiamento imobiliário. 

A declaração de Allsopp foi o mais recente de uma série de comentários marcantes sobre como os 
jovens de hoje em dia não estão preparados para fazer os mesmos sacrifícios que fizeram as gerações 
anteriores, ou não são tão determinados como foram seus pais ou avós. 

Em 2017, o magnata australiano do mercado imobiliário Tim Gurner também sugeriu que os mais 
jovens gastam dinheiro demais em torradas com abacate em vez de comprar a casa própria (embora os 
preços dos imóveis em muitas partes da Austrália tenham dobrado nos últimos 10 anos, enquanto os salários 
subiram apenas 30%). 

Um ano antes, em 2016, a expressão "geração floco de neve" foi acrescentada ao Dicionário Collins 
da Língua Inglesa para descrever os adultos nascidos entre 1980 e 1994 considerados "menos resilientes e 
mais facilmente ofendidos que as gerações anteriores". E já se especula sobre a geração Z que se recusa a 
trabalhar das nove às cinco ou questiona se é preciso permanecer no escritório em tempo integral - uma 
repetição da imagem do "millennial mimado" dos anos 2010, que está apenas começando a sair de cena. 

 
 
Lufkin, Brian. Novas gerações são mais frágeis e mimadas? Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-60608618. Acesso em 24 de 

abril de 2022 (com supressões). 
  
 
 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-60608618


Concurso Prefeitura Municipal de União-PI – Edital 05/2022 – Cargo: Enfermeiro (Obstetrícia) 
 

Página | 3  

 

01. É possível afirmar, a partir da leitura global do texto, que o assunto principal é: 
 

(A) A crítica de pessoas do mercado imobiliário às várias gerações mais jovens. 
(B) A crítica à geração Z, claramente menos trabalhadora do que gerações anteriores.  
(C) A avaliação anacrônica de gerações do presente pelas gerações do passado. 
(D) A constatação de que as novas gerações são mais frágeis e minadas.  
(E) A crítica a jovens que gastam mais com bens supérfluos do que com casas. 

 
02. É possível afirmar, a partir da leitura global do texto, que 
 

(A) o caráter depreciativo de uma geração com relação à outra é uma realidade contemporânea. 
(B) o caráter depreciativo de uma geração com relação à outra é um fenômeno de há séculos. 
(C) o caráter depreciativo de uma geração com relação à outra é uma mera implicância entre gerações. 
(D) o caráter depreciativo de uma geração com relação à outra é uma realidade que afeta algumas gerações, 

mas nunca todas. 
(E) o caráter depreciativo de uma geração com relação à outra está devidamente comprovado, dado o declínio 

das mais recentes.  
 
03. A expressão abaixo que mais bem traduz o significado do vocábulo „resilientes‟ (linha 03), no contexto em que 

ocorre, é: 
 

(A) aquele que tem resistência física.      
(B) aquele que enfrenta e supera adversidades.     
(C) aquele que tem flexibilidade elástica. 
(D) aquele que alcança bons resultados na vida. 
(E) aquele que persevera em seus objetivos. 

 
04. A partir do trecho “as pessoas mais idosas estão inconscientemente comparando quem elas são hoje com os 

jovens atuais, dando a impressão de que a juventude encontra-se em declínio, não importando a década em que 
vivemos” (linhas 24 a 26), julgue os itens abaixo: 

 

I. A ênclise à forma verbal „encontra‟ pode coabitar, sem prejuízo sintático-semântico, com a forma proclítica; 
II. A permuta de „em que‟ por „na qual‟ não trará prejuízos sintáticos ou semânticos ao trecho em questão; 
III. A supressão do „de‟, que vem após o vocábulo „impressão‟, não seria a construção mais de acordo com a 

norma-padrão. 
 

Marque a opção CORRETA: 
 

(A) Somente o item I está correto.       
(B) Somente o item II está correto.      
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
05. Levando-se em conta o trecho “E já se especula sobre a geração Z que se recusa a trabalhar das nove às cinco 

ou questiona se é preciso permanecer no escritório em tempo integral [...]” (linhas 41 e 42), julgue os itens 
abaixo: 

 

I. A forma verbal „recusa‟ pode ter o pronome oblíquo colocado também na forma enclítica; 
II. A expressão „das nove às cinco‟, se modificada para „de nove às cinco‟, continua com acento indicador da 

crase; 
III. O uso de vírgulas no trecho „que se recusa a trabalhar das nove às cinco ou questiona se é preciso 

permanecer no escritório em tempo integral‟ não trará alteração de sentido. 
 

Marque a opção CORRETA: 
 

(A) Somente o item I está correto.       
(B) Somente o item II está correto.      
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 
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06. As palavras ou expressões abaixo fazem parte de uma rede de referenciação textual que está vinculada a 

argumentos de autoridade, EXCETO: 
 

(A) Peter O'Connor (linhas 17 e 18).      
(B) Ele (linha 19).         
(C) guru britânica (linha 27). 
(D) pesquisadores (linha 23). 
(E) Pesquisas (linha 19). 

 
07. A paráfrase para o trecho “No início de fevereiro, a guru britânica do mercado imobiliário Kirstie Allsopp irritou as 

pessoas ao afirmar que os jovens não conseguem comprar suas casas por culpa deles próprios”. (linhas 27 e 28) 
que mantém o sentido original e a correção gramatical é: 

 

(A) No início de fevereiro, Kirstie Allsopp, a guru britânica do mercado imobiliário, irritou as pessoas quando 
afirmou que os jovens não conseguem comprar suas casas por culpa deles próprios. 

(B) A guru britânica do mercado imobiliário Kirstie Allsopp irritou as pessoas ao afirmar que os jovens não 
conseguem comprar, no início de fevereiro, suas casas por culpa deles próprios. 

(C) A guru britânica do mercado imobiliário Kirstie Allsopp irritou, no início de fevereiro, as pessoas ao afirmar 
que os jovens não conseguem comprar as casas deles por culpa deles próprios. 

(D) No início de fevereiro, a guru britânica do mercado imobiliário Kirstie Allsopp irritou as pessoas ao sugerir 
que os jovens não compram suas casas por culpa deles próprios. 

(E) No início de fevereiro, a guru britânica do mercado imobiliário Kirstie Allsopp, irritou as pessoas com a 
afirmação: “os jovens não conseguem comprar as próprias casas por causa deles próprios”.  

 
08. A partir do trecho “Pesquisas demonstram que milhares de norte-americanos acreditam que “as crianças de hoje 

em dia” não possuem certas qualidades que os participantes associam às gerações mais velhas - mas esse 
resultado não significa necessariamente que os jovens atuais, na verdade, não possuem essas qualidades” 
(linhas 19 a 22), julgue os itens abaixo: 

 

I. O uso do acento grave, no trecho, se justifica porque a forma verbal „associam‟ exige um „a‟ e o substantivo 
„gerações‟ admite a anteposição do artigo feminino no plural „as‟; 

II. O uso do travessão antes da conjunção adversativa „mas‟ pode ser, sem prejuízo, substituído por uma 
vírgula; 

III. A expressão „essas qualidades‟, no trecho, retoma, por sua vez, a expressão „certas qualidades‟. 
 

Marque a opção CORRETA: 
 

(A) Somente o item I está correto.       
(B) Somente o item II está correto.      
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
09. A partir do trecho “A tendência dos adultos a depreciar o caráter dos jovens vem acontecendo há séculos” (linha 

17), julgue os itens abaixo: 
 

I. O vocábulo „depreciar‟, caso fosse substituído por „depreciação‟, deveria receber acento grave no „a‟ que lhe 
antecede; 

II. A forma verbal „vem‟ deveria vir acentuada com o acento circunflexo, uma vez que o sujeito com o qual 
concorda está no plural, qual seja: „jovens‟; 

III. A permuta da forma verbal impessoal „há‟ por „faz‟ exigiria que este último fosse colocado na forma plural. 
 

Marque a opção CORRETA: 
 

(A) Somente o item I está correto.     
(B) Somente o item II está correto.      
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 
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10. A paráfrase para o trecho “Allsopp, que comprou sua primeira casa com ajuda da família nos anos 1990, sugeriu 
que os pretensos compradores de hoje em dia gastam dinheiro demais em “supérfluos”, como mensalidades de 
academia e Netflix [...]” (linhas 28 a 30) que mantém o sentido original e a correção gramatical é: 

 

(A) Allsopp, quando comprou sua primeira casa com ajuda da família nos anos 1990, sugeriu que os pretensos 
compradores de hoje em dia gastam dinheiro demais em "supérfluos”, como mensalidades de academia e 
Netflix. 

(B) Allsopp que comprou sua primeira casa com ajuda da família nos anos 1990, sugeriu que os pretensos 
compradores de hoje em dia gastam dinheiro demais em “supérfluos”, como mensalidades de academia e 
Netflix. 

(C) Allsopp o qual compra sua primeira casa com ajuda da família em 1990 sugeriu que os pretensos 
compradores de hoje em dia gastam dinheiro demais em “supérfluos”, como mensalidades de academia e 
Netflix. 

(D) Allsopp, quem comprou sua primeira casa com a família nos anos 1990, aventou que os pretensos 
compradores de hoje em dia gastam dinheiro demais em “supérfluos”, como mensalidades de academia e 
Netflix. 

(E) Allsopp, o qual comprou sua primeira casa com ajuda da família nos anos 1990, sugeriu que os pretensos 
compradores de hoje em dia gastam dinheiro demais em “supérfluos”, tais como: mensalidades de 
academia e Netflix. 

 

 

 

 
11. Na Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, capítulo II “Dos Princípios e Diretrizes”, no Art. 7º, afirma-se que as 

ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema 
Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 
Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios: 

 
I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;  
II. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; 
III. Ausência de participação da comunidade;  
IV. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos 

e curativos, individuais e coletivos. 
 

Marque a opção CORRETA: 
 

(A) Somente a opção III está correta. 
(B) Somente as opções I e IV estão corretas.  
(C) Somente as opções I, II e IV estão corretas. 
(D) Somente as opções I, II e III estão corretas.  
(E) Somente a opção II está correta. 

  
12. As ações e os serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou 

mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Considerando as competências da direção estadual do 
SUS, marque a opção INCORRETA:  

 
(A) Promover a descentralização, para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de 

saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal. 
(B) Prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde. 
(C) Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de 

referência estadual e regional. 
(D) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros e gerir as unidades que 

permaneçam em sua organização administrativa. 
(E) Acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada. 

 
 
 
 
 
 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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13. A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde 
e dá outras providências. Considerando onde serão alocados os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), 
marque Verdadeira (V) ou Falsa (F): 

 
(     ) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 

direta e indireta; 
(     ) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 

Congresso Nacional;  
(     ) Investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do Ministério da Saúde; 
(     ) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados somente pelos Municípios, sem 

participação direta dos Estados e Distrito Federal 
 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(A) V, F, V, V  
(B) V, F, F, F 
(C) F, F, V, V 
(D) V, V, V, F 
(E) V, V, V, V 

 
14. Os temas transversais são referências para a formulação de agendas de promoção da saúde e para a adoção de 

estratégias e temas prioritários, operando em consonância com os princípios e os valores do SUS e da Política 
Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). Considerando os temas transversais entre os valores do SUS e a 
PNPS, relacione as colunas e, na sequência, marque a opção CORRETA: 

 
(a) Determinantes Sociais da 

Saúde (DSS), equidade e 
respeito à diversidade. 

(b) Desenvolvimento sustentável 
(c) Ambientes e territórios 

saudáveis 
(d) Cultura da paz e direitos 

humanos 
 

(    ) Refere-se a dar visibilidade aos modos de consumo e de produção 
relacionados ao tema priorizado, mapeando possibilidades de intervir 
naqueles que sejam deletérios à saúde, adequando tecnologias e 
potencialidades de acordo com as especificidades locais, sem 
comprometer as necessidades futuras. 

(    ) Significa identificar as diferenças nas condições e nas oportunidades 
de vida, buscando alocar recursos e esforços para a redução das 
desigualdades injustas e evitáveis, por meio do diálogo entre os 
saberes técnicos e populares. 

(    ) Consiste em criar oportunidades de convivência, de solidariedade, de 
respeito à vida e de fortalecimento de vínculos, desenvolvendo 
tecnologias sociais que favoreçam a mediação de conflitos diante de 
situações de tensão social, garantindo os direitos humanos e as 
liberdades fundamentais, reduzindo as violências e construindo 
práticas solidárias e da cultura de paz. 

(    ) Significa relacionar o tema priorizado com os ambientes e os 
territórios de vida e de trabalho das pessoas e das coletividades, 
identificando oportunidades de inclusão da promoção da saúde nas 
ações e atividades desenvolvidas, de maneira participativa e 
dialógica. 

 
(A) a, b, c, d    (D)  d, c, b, a 
(B) b, a, d, c    (E)  a, b, d, c 
(C) c, a, d, b 

 
15. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto 

sobre a situação de saúde da população brasileira. Dentre as prioridades de atendimento pactuadas entre os 
governos municipais, estaduais e federais, marque a opção INCORRETA: 

 
(A) Saúde do Idoso. 
(B) Controle do câncer do colo do útero e da mama e redução da mortalidade infantil e materna. 
(C) Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, 

hanseníase, tuberculose, malária e influenza. 
(D) Repotilização da Saúde. 
(E) Promoção da Saúde e Fortalecimento da Atenção Básica. 
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16. A Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços 
de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Considerando as diretrizes da PNH, analise os 
enunciados abaixo:  

 
I. _______________ é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. Deve 

comparecer e sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/ populações. Como valor das práticas 
de saúde, é construído de forma coletiva, a partir da análise dos processos de trabalho e tem como objetivo 
a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes/serviços, 
trabalhador/equipes e usuário com sua rede socioafetiva. 

II. ________________ expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão quanto 
a ampliação das tarefas da gestão – que se transforma também em espaço de realização de análise dos 
contextos, da política em geral e da saúde em particular, em lugar de formulação e de pactuação de tarefas 
e de aprendizado coletivo. 

III. _______________ cria espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, 
propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas. 

IV. ________________ é uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem 
clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do 
processo saúde/doença. Permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde 
e seus respectivos danos e ineficácia. 

 
O preenchimento das lacunas, na sequência CORRETA, está em:  

 
(A) I-Clínica compartilhada, II-Ambiência, III-Cogestão, IV-Acolhimento 
(B) I-Cogestão, II-Clínica compartilhada, III-Ambiência, IV-Acolhimento 
(C) I-Acolhimento, II-Clínica compartilhada, III-Ambiência, IV-Cogestão 
(D) I-Acolhimento, II-Cogestão, III-Ambiência, IV-Clínica compartilhada 
(E) I-Cogestão, II-Acolhimento, III-Clínica compartilhada, IV-Ambiência 

 
17. Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, marque Verdadeira (V) ou Falsa (F): 
 

(    ) Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, restrito ao âmbito individual, que abrange a promoção 
e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de 
danos e a manutenção da saúde.  

(    ) Tem 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.  

(    ) 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.   

(    ) 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 devem ser acolhidos. 

 
Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(A) F, V, F, V 
(B) F, V, V, V 
(C) V, F, F, V 
(D) V, V, V, F 
(E) V, V, F, F 

 
18. No que se refere à Lei nº 9.836/1999, marque a opção CORRETA: 
 

(A) Acrescenta dispositivos à Lei n
o
 8.080, de 19 de setembro de 1990, que "dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências", instituindo o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

(B) Acrescenta capítulo e artigo à Lei n
o
 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para 

a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento de serviços 
correspondentes e dá outras providências, regulamentando a assistência domiciliar no Sistema Único de 
Saúde. 
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(C) Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único 
de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa e dá outras 
providências. 

(D) Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 
organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e para o Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS). 

(E) Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da 
Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 

19. De acordo com o Decreto Federal nº 7.508/2011, na Seção I, que trata das Regiões de Saúde e, de acordo com 
o Art. 5º, para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços abaixo, EXCETO: 

 
(A) Atenção primária. 
(B) Urgência e emergência. 
(C) Especiais de acesso aberto. 
(D) Atenção psicossocial. 
(E) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 

 
20. No que se refere à Portaria nº 4.279/2010, que estabelece diretrizes para organização da Rede de Atenção à 

Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, marque a opção INCORRETA: 
 

(A) É definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades 
tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir 
a integralidade do cuidado. 

(B) Promove a integração sistêmica de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, 
de qualidade, responsável e humanizada, bem como incrementa o desempenho do Sistema, em termos de 
acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica.  

(C) Caracteriza-se pela formação de relações horizontais entre os pontos de atenção com o centro de 
comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS), pela centralidade nas necessidades em saúde de uma 
população, pela responsabilização na atenção contínua e integral, pelo cuidado multiprofissional, pelo 
compartilhamento de objetivos e compromissos com os resultados sanitários e econômicos.  

(D) Fundamenta-se na compreensão da Atenção Primária à Saúde APS como primeiro nível de atenção, 
enfatizando a função resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas mais comuns de saúde, e a 
partir dos quais se realiza e coordena o cuidado em todos os pontos de atenção. 

(E) Regulamenta o § 3
o 

do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem 
aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de 
saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de 
fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo. 

 
 
 
 
21. Sobre a Supervisão em Enfermagem, é CORRETO afirmar que 
 

(A) se destaca pela importância de reorientar a sua ação para o cuidado integral em saúde, cujo aspecto central 
está na interação entre trabalhadores de enfermagem e a equipe de saúde, em prol de intervenções 
resolutivas, restritas ao âmbito da saúde coletiva. 

(B) ao exercê-la, o enfermeiro, mobilizado para a reorganização das práticas de saúde com ênfase no cuidado, 
precisa contemplar a integralidade no âmbito individual, relacionado às necessidades de saúde de cada 
usuário, colocando a perspectiva coletiva do cuidado em segundo plano. 

(C) tem o papel de dirigir, orientar e adequar o serviço, de forma a alcançar resultados que prezem pela 
qualidade, pela motivação da equipe em buscar soluções de problemas de forma a perseguir o aumento 
contínuo da produtividade e a preservação dos empregos da equipe sob sua liderança. 

(D) a promoção da integralidade por ela fortalecida não pode se efetivar mediante o processo de articulação do 
cuidado entre os trabalhadores de diferentes categorias profissionais, a partir da prática da referência e 
contrarreferência dos usuários, para continuidade dos cuidados, na rede de atenção, porque ainda não há 
conhecimento disponível suficiente para implementar esta estratégia. 

(E) uma das características indispensáveis para a sua efetivação, a comunicação, com foco no entendimento e 
na empatia, pode se refletir nos diferentes sentidos compreendidos no seu exercício; principalmente a 
comunicação horizontalizada, que é uma potente ferramenta para a promoção de decisões compartilhadas, 
o que favorece a efetividade do trabalho em equipe. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
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22. No processo de enfermagem, a assistência é planejada para alcançar as necessidades específicas do paciente. 
As ações de cuidado são redigidas de modo que todas as pessoas envolvidas no tratamento possam ter acesso 
ao plano de assistência, e o processo de enfermagem enquadra-se nas ações da sistematização da assistência 
de enfermagem. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo: 

 
I. O histórico de enfermagem é um processo deliberado, sistemático e contínuo que envolve a coleta de 

informações a partir de fontes primária e secundária, realizado com o auxílio de métodos e técnicas 
variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade 
humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença; juntamente com a 
interpretação e validação da informação para criar uma base de dados completa; 

II. O Enfermeiro começa a planejar a quarta etapa do processo de enfermagem, após identificar os 
diagnósticos de enfermagem e problemas colaborativos do paciente; 

III. A implementação do cuidado de enfermagem é a realização das ações ou intervenções determinadas na 
etapa de planejamento de enfermagem e corresponde à etapa final do processo de enfermagem; 

IV. A avaliação de enfermagem é uma etapa do processo de enfermagem utilizada para determinar se as 
ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado, bem como para verificar a 
necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do processo de enfermagem; 

V. O diagnóstico de enfermagem é o processo de interpretação e de agrupamento dos dados coletados na 
primeira etapa e constitui a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva 
alcançar os resultados esperados. Nessa etapa, as prioridades e as intervenções do paciente não podem 
sofrer alterações após a avaliação. 

 
Assinale a opção que contém as assertivas CORRETAS. 

 
(A) Apenas as assertivas I e II. 
(B) Apenas as assertivas I e IV. 
(C) Apenas as assertivas II, III e IV. 
(D) Apenas as assertivas III, IV e V. 
(E) Todas as assertivas estão corretas. 

 
23. A Norma Regulamentadora 32 “estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção 

à segurança e à saúde”. Com o objetivo de evitar os riscos biológicos, o empregador deve vedar, EXCETO:  
 

(A) A utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos.  
(B) O ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho. 
(C) O consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho. 
(D) A guarda de alimentos em locais não destinados para este fim. 
(E) O uso de calçados abertos e de roupas coloridas. 

 
24. Em relação à notificação compulsória, analise as assertivas abaixo: 
 

I. A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, 
profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde públicos, sobre a ocorrência de 
suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, podendo ser imediata ou semanal; 

II. A notificação compulsória imediata é realizada em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir do conhecimento da 
ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápida 
disponível; 

III. A notificação compulsória semanal (NCS) é realizada em até 7 (sete) dias, a partir do conhecimento da 
ocorrência de doença ou agravo; 

IV. A notificação compulsória negativa é realizada semanalmente pelo responsável pelo estabelecimento de 
saúde à autoridade de saúde, informando que, na semana epidemiológica, não foram identificados 
nenhuma doença, agravo ou evento de saúde pública constante da Lista de Notificação Compulsória. 

 
Assinale a opção CORRETA: 

 
(A) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
(B) Somente as assertivas I, II e III estão corretas. 
(C) Somente as assertivas I, III estão corretas. 
(D) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas. 
(E) Todas as assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
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25. A jovem Violeta, 24 anos, teve parto normal há 8 dias e compareceu à Unidade Básica de Saúde com seu filho 
recém-nascido para consulta de Enfermagem. A puérpera relatou dores ao amamentar. Ao realizar o exame 
físico, a enfermeira observou a presença de fissuras mamilares. As condutas a serem adotadas pela Enfermeira 
neste caso, são: 

 
(A) Orientar a interrupção da amamentação e indicar fórmula láctea enquanto as fissuras cicatrizam. 
(B) Orientar a manutenção da amamentação, porém, com aumento do intervalo entre as mamadas para facilitar 

a cicatrização. 
(C) Orientar a manutenção da amamentação com uso de protetores (intermediários) para aliviar as dores e 

facilitar a cicatrização. 
(D) Verificar a mamada, orientar quanto à pega e ao posicionamento correto do bebê e que os mamilos se 

mantenham secos. 
(E) Orientar a manutenção da amamentação e indicar uso de pomada cicatrizante no intervalo das mamadas. 

 
26. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de acordo com a Resolução COFEN 564/2017 está 

organizado por assunto e inclui princípios fundamentais, direitos, deveres, proibições, infrações e penalidades e 
aplicação das penalidades. Diante disso, correlacione a primeira coluna com a segunda e assinale a opção que 
traz a sequência CORRETA. 

 
COLUNA 1 
 
A - DIREITOS 
B - DEVERES 
C - PROIBIÇÕES 
 
 

COLUNA 2  
(     ) Orientar a pessoa e família sobre preparo, benefícios, riscos e 

consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, 
respeitando o direito de recusa da pessoa ou de seu representante 
legal. 

(     ) Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa, 
família ou coletividade. 

(     ) Anunciar a prestação de serviços para os quais detenha habilidades e 
competências técnico-científicas e legais. 

(     ) Realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
respeitando a legislação vigente. 

(     ) Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades 
profissionais, independentemente de ter sido praticada 
individualmente ou em equipe, por imperícia, imprudência ou 
negligência, desde que tenha participação e/ou conhecimento prévio 
do fato. 

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

 
27. A adolescente Margarida, 18 anos, primigesta, compareceu à sua segunda consulta de pré-natal na Unidade 

Básica de Saúde levando os seguintes resultados de exames de primeiro trimestre: Tipagem Sanguínea = “O”; 
Fator Rh = (-); VDRL Não Reagente; Toxoplasmose IgG (-) IgM (-); Glicemia de jejum= 69mg/dL; Hemoglobina= 
12,5g/dL. Considerando a atenção humanizada ao pré-natal, proposta pelo Ministério da Saúde, julgue as 
afirmativas a seguir quanto às condutas do enfermeiro que avaliou os resultados dos exames.     

 
I. O enfermeiro deve solicitar o exame de Coombs direto. 

II. No terceiro trimestre, o enfermeiro deverá solicitar VDRL e Toxoplasmose IgG e IgM; 
III. O enfermeiro deverá solicitar teste oral de tolerância à glicose (TOTG). 
IV. O enfermeiro deverá prescrever 40mg/dia de ferro elementar (200mg de sulfato ferroso), de preferência 

antes das refeições. 
 

Assinale a opção CORRETA: 
 

(A) I e II estão corretas.  
(B) I e III estão corretas.  
(C) II e IV estão corretas.  
(D) I, II e III estão corretas.  
(E) I, II, III e IV estão corretas. 
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28. O Ministério da Saúde orienta que o profissional de saúde, no atendimento pré-natal, realize a classificação de 
risco gestacional em todas as consultas, e, quando necessário, encaminhe a gestante ao pré-natal de alto risco 
ou à urgência/emergência obstétrica. Sobre a classificação do risco gestacional, assinale a opção INCORRETA: 

 
(A) Gestantes em situação familiar insegura e não aceitação da gravidez, principalmente adolescentes, devem 

ser encaminhadas ao pré-natal de alto risco. 
(B) Gestantes que apresentem polidrâmnio ou oligodrâmnio na gravidez atual devem ser encaminhadas ao pré-

natal de alto risco. 
(C) Gestantes com altura menor que 1,45m apesar de constituírem fator de risco, podem ser acompanhadas na 

Atenção Básica. 
(D) Gestantes com diabetes mellitus gestacional na gravidez atual devem ser encaminhadas ao pré-natal de 

alto risco.  
(E) Gestantes com idade gestacional a partir de 41 semanas confirmadas devem ser encaminhadas à 

urgência/emergência obstétrica. 
 
29. No mês de julho, Magnólia compareceu à Unidade Básica de Saúde para uma consulta. No atendimento, a 

senhora relatou à enfermeira que estava com náuseas frequentes e com atraso menstrual. Na oportunidade, a 
enfermeira ofereceu o teste de gravidez e o resultado foi positivo. Magnólia não recorda a data exata da última 
menstruação, mas relata que foi no início do mês anterior. Pela Regra de Naegele, a data provável do parto será: 

 
(A) 12/04/2023. 
(B) 12/03/2023. 
(C) 13/03/2023. 
(D) 13/04/2023. 
(E) 11/03/2023. 

 
30. Tulipa, gestante, 27 anos, G1P0A0, IG=31 semanas, encontra-se internada com diagnóstico de Pré-eclâmpsia 

Grave (PEG). Ela permanece a maior parte do tempo em repouso, em decúbito dorsal. Está fazendo uso de 
sulfato de magnésio, e utilizando uma sonda vesical de demora (SVD), eliminando 50 ml/hora; frequência 
respiratória de 16 irpm. Levando em conta o caso de Tulipa, julgue as afirmativas a seguir: 

 
I. Tulipa desenvolveu hipertensão arterial após a 20ª semana de gestação, antes de engravidar ela não 

apresentava alteração na pressão arterial; 
II. Recomenda-se que a gestante com pré-eclâmpsia mantenha repouso absoluto no leito, em decúbito lateral 

esquerdo; 
III. O sulfato de magnésio é o anti-hipertensivo de escolha no tratamento da pré-eclâmpsia grave; 
IV. É necessário o monitoramento do débito urinário e avaliação do padrão respiratório quando do uso de 

sulfato de magnésio no tratamento da pré-eclâmpsia. 
 

Assinale a opção CORRETA: 
 

(A) Somente as afirmativas I e II estão corretas.  
(B) Somente as afirmativas I e III estão corretas.  
(C) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.  
(D) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.  
(E) I, II, III e IV estão corretas. 

 
31. Hortência, 36 anos, gestante, IG: 32 semanas, compareceu à urgência da maternidade com queixa de dor 

intensa, apresentando sangramento moderado, pressão arterial: 159X110mmHg. Movimentos fetais presentes. 
Ausculta BCF: 165bpm. A hipótese diagnóstica e conduta no caso são: 

 
(A) Placenta prévia e conduta expectante, considerando-se a estabilidade da gestante e a idade gestacional, 

sendo necessária constante avaliação materno-fetal.  
(B) Placenta prévia e conduta ativa, com indicação absoluta de cesariana, devido à oclusão da cérvice uterina e 

ausculta fetal. 
(C) Descolamento prematuro de placenta e conduta ativa, com preferência pela operação cesariana para 

salvaguardar a vida da mãe e do feto.  
(D) Descolamento prematuro de placenta e conduta ativa, com preferência pelo parto normal, devido à 

possibilidade de o sangramento agravar-se. 
(E) Descolamento prematuro de placenta e conduta expectante, pois o risco de prematuridade é acentuado, 

caso se opte pelo parto com essa idade gestacional. 
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32. Rosa encontra-se internada no Centro de Parto Normal em trabalho de parto ativo. Idade gestacional de 40 
semanas e 3 dias, consciente, orientada, SatO2 = 99%; PA = 119 mmHg x 82 mmHg. Ao exame físico obstétrico, 
percebe-se dinâmica uterina = 5/45”/10‟, contrações de intensidade moderada, frequência cardíaca fetal = 145 
bpm. Ao toque, colo pérvio para 10, plano de De Lee +3. Sobre o trabalho de parto de Rosa e as Diretrizes para 
o Parto Normal, assinale a opção CORRETA: 

 
(A) Nessa fase do trabalho de parto, a frequência cardíaca fetal deve ser aferida a cada 60 minutos. 
(B) Recomenda-se a massagem e o uso de spray de lidocaína na região perineal antes do nascimento, como 

medidas de preparo do períneo para o parto.  
(C) A técnica de „mãos sobre‟ e a de „mãos prontas‟ não são recomendadas nesse período clínico do parto.  
(D) É contraindicada a aplicação de compressas mornas no períneo no segundo período do parto. 
(E) Não deve ser realizado episiotomia de rotina durante o parto vaginal espontâneo. 

 
33. Na atenção em anticoncepção, é muito importante oferecer diferentes opções de métodos anticoncepcionais 

para todas as etapas da vida reprodutiva, de modo que as pessoas possam escolher o método mais apropriado 
às suas necessidades. Sobre planejamento reprodutivo e métodos contraceptivos, assinale a opção 
INCORRETA: 

 

(A) Se esquecer de tomar uma pílula (anticoncepcional oral combinado), tomar a pílula esquecida 
imediatamente e a pílula regular no horário habitual. Tomar o restante regularmente, uma a cada dia. 

(B) As minipílulas são os anticoncepcionais orais indicados somente para a lactante. Seu uso é contínuo, não 
devendo haver intervalo entre as cartelas. 

(C) Recomenda-se que seja evitado o uso de anticoncepcionais injetáveis mensais entre as lactantes, pelo 
menos até o sexto mês após o parto. 

(D) O preservativo masculino e o feminino constituem métodos de planejamento reprodutivo que protegem 
contra a gravidez indesejada e a transmissão de IST/HIV/Aids. 

(E) Para a recomendação dos métodos anticoncepcionais no pós-parto, devem ser considerados: se a mulher 
vai amamentar ou não, como ocorrerá a amamentação, o tempo de pós-parto e o retorno ou não da 
menstruação. 

 
34. Amarílis teve parto vaginal no Centro de Parto Normal, o qual transcorreu sem intercorrências. O recém-nascido 

foi colocado em contato pele a pele, e a enfermeira realizou a avaliação do Apgar de primeiro minuto, momento 
em que o RN se encontrava chorando, com FC > 100 bpm, com cianose em extremidades e membros flácidos. 
Após estímulo tátil, o RN evoluiu com movimento corporal ativo e coloração rosada em corpo e extremidades. 
Sobre o parto de Amarílis e a avaliação do Apgar, julgue as afirmativas a seguir: 

 
I. O RN apresenta Apgar maior ou igual a sete no primeiro minuto e dez no quinto minuto após o nascimento; 
II. O recomendado seria a enfermeira avaliar o Apgar de primeiro e quinto minuto e, então, colocar o RN em 

contato pele a pele; 
III. O índice de Apgar tem como base quatro parâmetros: frequência cardíaca, cor, tônus e esforço respiratório. 

 
Assinale a opção CORRETA: 

 
(A) Somente a afirmativa I está correta. 
(B) Somente as afirmativas I e II estão corretas.  
(C) Somente as afirmativas I e III estão corretas.  
(D) Somente a afirmativa III está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

35. Gardênia, 19 anos, recebeu a visita da equipe de saúde no 7º dia de pós-parto normal sem episiotomia. A jovem 
se queixava de mal-estar e sensação de fraqueza. A Enfermeira ao realizar o exame físico, verificou mamas 
ingurgitadas. À palpação, o útero se apresentava à altura da cicatriz umbilical, amolecido. A jovem referiu dor à 
palpação. Os lóquios apresentavam odor fétido. Sinais vitais: Pulso = 92 bpm, frequência respiratória = 20 irpm, 
temperatura axilar = 38,8 ºC, PA = 90 x 60 mmHg. O quadro clínico de Gardênia é sugestivo de:  

 
(A) Abcesso mamário. 
(B) Infecção puerperal. 
(C) Mastite aguda. 
(D) Trombose venosa profunda. 
(E) Pielonefrite. 
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36. A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem nº 516, de 23 de junho de 2016, normatiza a atuação e a 
responsabilidade do Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e Obstetriz na assistência às gestantes, parturientes, 
puérperas e recém-nascidos nos Serviços de Obstetrícia, Centros de Parto Normal e/ou Casas de Parto e outros 
locais onde ocorra essa assistência e estabelece critérios para registro de títulos de Enfermeiro Obstetra e 
Obstetriz no âmbito do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem. Sobre os aspectos éticos e legais 
que regulamentam a Enfermagem Obstétrica, julgue as afirmativas a seguir: 

 
I. O Enfermeiro Obstetra pode emitir laudos de autorização de internação hospitalar (AIH) para o procedimento 

de parto normal sem distócia pela tabela do SIH/SUS; 
II. Laudos de Declaração de Nascido Vivo (DNV) não podem ser emitidos pelo Enfermeiro Obstetra; 
III. Ao identificar uma distócia obstétrica, o Enfermeiro Obstetra deverá comunicar e aguardar a chegada do 

médico para tomada de providências;  
IV. O Enfermeiro Obstetra pode realizar episiotomia e episiorrafia (em lacerações de primeiro e segundo graus) e 

aplicação de anestesia local, quando necessário. 
 

Assinale a opção CORRETA: 
 

(A) Somente a afirmativa I está correta. 
(B) Somente as afirmativas I e II estão corretas.  
(C) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.  
(D) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
37. Para o Ministério da Saúde, o acolhimento traduz-se na recepção do usuário nos serviços de saúde desde a sua 

chegada, responsabilizando-se integralmente por ele, ouvindo-o, permitindo que ele expresse suas 
preocupações. O acolhimento é uma postura a ser exercida pela equipe para melhor atender às necessidades 
da mulher/gestante. Considerando o Manual de Acolhimento e Classificação de Risco em Obstetrícia, analise o 
caso a seguir:  

 
Gestante, G3P2A0, 39 semanas, chega à urgência obstétrica com queixa de dor, epigastralgia, cefaleia intensa e 
escotomas, PA=150X90mmHg. 

 
Assinale a opção CORRETA: 

 
(A) A gestante deve ser classificada com a cor verde e necessita de atendimento em até 120 minutos. 
(B) A gestante deve ser classificada com a cor azul e não tem atendimento prioritário. 
(C) A gestante deve ser classificada com a cor laranja e necessita de atendimento em até 15 minutos. 
(D) A gestante deve ser classificada com a cor amarela e necessita de atendimento em até 30 minutos. 
(E) A gestante deve ser classificada com a cor vermelha, que significa atendimento imediato. 

 
38. A sífilis congênita é o resultado da transmissão do Treponema pallidum da corrente sanguínea da gestante 

infectada para o concepto por via transplacentária ou, ocasionalmente, por contato direto com a lesão no 
momento do parto (transmissão vertical). Sobre a sífilis congênita, julgue os itens a seguir: 

 
I. Todos os RN nascidos de mãe com diagnóstico de sífilis durante a gestação, independentemente do 

histórico de tratamento materno, deverão realizar teste não treponêmico no sangue periférico; 
II. No teste não treponêmico, um título maior que o materno em pelo menos duas diluições (ex.: materno 1:4, 

RN maior ou igual a 1:16) é indicativo de infecção congênita; 
III. A transmissão vertical ocorre na fase final da gestação (terceiro trimestre) e pode resultar em aborto, 

natimorto, prematuridade ou um amplo espectro de manifestações clínicas. 
 

Assinale a opção CORRETA: 
 

(A) Somente a afirmativa I está correta. 
(B) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
(D) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
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39. O Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é definido como uma alteração no metabolismo dos carboidratos, 
resultando em hiperglicemia de intensidade variável, que é diagnosticada pela primeira vez ou se inicia durante a 
gestação, podendo persistir, ou não, após o parto. Sobre o DMG, julgue os itens a seguir em Verdadeiro (V) ou 
Falso (F), e assinale a opção que apresenta a sequência CORRETA: 

 
(     ) Em casos de DMG, em decorrência dos riscos para mãe e bebê, a via de parto mais indicada é a 

cesárea. 
(     ) A insulina se destaca como primeira escolha entre as medidas farmacológicas no controle da 

hiperglicemia na gestação. 
(     ) Recomenda-se para diagnóstico da hiperglicemia na gestação, o rastreamento universal para gestantes 

que apresentam fatores de risco. 
(     ) Cerca de 70% das mulheres com diagnóstico de DMG conseguem controlar os níveis glicêmicos com 

adequação nutricional e prática de exercício físico.  
(     ) Os hipoglicemiantes orais ainda não estão liberados para uso na gestação. 

  
(A) F, V, F, V, V 
(B) F, V, V, F, V 
(C) V, F, V, V, V 
(D) V, F, F, F, V 
(E) V, V, F, F, F 

 
40. Segundo as Diretrizes para o parto normal, o terceiro período do parto é o momento desde o nascimento da 

criança até a expulsão da placenta e membranas. Sobre a assistência ao terceiro período do parto, julgue os 
itens a seguir:  

 
I. A conduta ativa no terceiro período envolve uso rotineiro de uterotônicos, clampeamento e secção precoce, 

e tração controlada do cordão; 
II. A conduta ativa é recomendada na assistência ao terceiro período do parto, pois está associada a menor 

risco de hemorragia e transfusão sanguínea; 
III. Não se deve realizar a secção do cordão antes de 1 minuto após o nascimento, a menos que haja 

necessidade de manobras de ressuscitação neonatal; 
IV. Para a conduta ativa, administrar 10 UI de ocitocina intramuscular após o clampeamento e o corte do 

cordão.  
 

Assinale a opção CORRETA: 
 

(A) Somente a afirmativa I está correta. 
(B) Somente as afirmativas I e II estão corretas.  
(C) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.  
(D) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
41. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), anualmente, 39 mil mulheres morrem e milhões são 

hospitalizadas com complicações causadas por abortos inseguros. No Brasil, entre 2008 e 2019, mais de 700 
mulheres brasileiras morreram por conta de interrupções de gravidez. Analise as afirmativas abaixo e marque a 
que NÃO corresponde ao Procedimento de Justificação e Autorização da Interrupção da Gravidez no Brasil. 

 
(A) A vítima de violência sexual que quiser realizar o aborto deve procurar uma unidade de saúde do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e relatar à equipe médica o crime.  
(B) A lei não obriga que a vítima apresente Boletim de Ocorrência ou qualquer exame que ateste o abuso, 

como um laudo do Instituto Médico Legal (IML). 
(C) No hospital a gestante deverá receber atenção e avaliação especializada por parte de uma equipe de saúde 

multiprofissional composta, no mínimo, por obstetra, anestesista, enfermeiro, assistente social e/ou 
psicólogo. 

(D) Não é obrigatória a notificação à autoridade policial pelo médico, demais profissionais de saúde ou 
responsáveis pelo estabelecimento de saúde que acolheu a paciente nos casos em que houver indícios ou 
confirmação do crime de estupro. 

(E) Na fase da intervenção o médico responsável deverá emitir um parecer técnico com detalhada anamnese, 
exame físico geral, exame ginecológico, avaliação do laudo ultrassonográfico e dos demais exames 
complementares que porventura houver. 
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42. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 35% das mulheres no mundo já sofreram violência 
física e/ou sexual perpetrada por parceiro íntimo. No Brasil, estudo de base populacional mostrou que 43% das 
brasileiras declararam ter sofrido violência praticada por um homem na vida; um terço admitiu ter sofrido alguma 
forma de violência física, 13% sexual e 27% psicológica. Sobre a assistência a mulheres vítimas de violência 
sexual, assinale a opção INCORRETA: 

 
(A) No caso de violência sexual, a notificação é compulsória e deve ser realizada em até 24 horas, com o 

objetivo de garantir a intervenção oportuna nos casos. 
(B) Cabe à equipe de saúde acolher e fornecer orientações às pessoas quanto aos seus direitos e demais 

providências legais. 
(C) A profilaxia das IST não virais está indicada nas situações de exposição com risco de transmissão, 

independentemente da presença ou gravidade das lesões físicas e da idade. 
(D) A prevenção das IST não virais deve ser imediata, a fim de aumentar a sua efetividade. 
(E) Não se recomenda o uso rotineiro de imunoglobulina humana anti-hepatite B, exceto se a vítima for 

suscetível e o responsável pela violência seja HBsAg reagente ou pertencente a um grupo de risco. 
 
43. O abortamento representa grave problema de saúde pública em países em desenvolvimento, inclusive no Brasil, 

e sua discussão envolve complexo conjunto de aspectos legais, morais, religiosos, sociais e culturais. Sobre a 
assistência a mulheres em situação de abortamento, assinale a opção INCORRETA: 

 
(A) Não é crime o abortamento praticado por médico(a), quando não há outro meio de salvar a vida da mulher, 

quando a gravidez é resultante de estupro e em casos de fetos com anencefalia. 
(B) A atenção humanizada às mulheres em abortamento é direito de toda mulher e dever de todo(a) profissional 

de saúde. 
(C) Nos casos de abortamento provocado, a adoção imediata de contracepção tem-se mostrado como medida 

eficaz para reduzir o risco de novos abortamentos. 
(D) Na anticoncepção pós-abortamento, o DIU pode ser inserido no fim do esvaziamento uterino (AMIU ou 

curetagem) nas mulheres sem nenhum sinal ou suspeita de infecção. 
(E) O médico pode alegar objeção de consciência e negar o atendimento à mulher em qualquer caso de 

abortamento.  
 
44. Realizar um estímulo brusco como bater palmas, estirar bruscamente o lençol onde a criança está deitada ou 

soltar os braços semiesticados quando se faz a avaliação da preensão palmar, avalia o seguinte reflexo do RN: 
 

(A) Reflexo de Babkin. 

(B) Reflexo de Moro. 

(C) Reflexo patelar. 

(D) Reflexo Magnus-De-Kleijn 

(E) Reflexo cutâneo-plantar. 
 

45. Além das campanhas anuais de vacinação contra a gripe, nos últimos anos foram promovidas também ações 
nacionais voltadas para a vacinação contra o sarampo e a febre amarela. 
Sobre essas vacinas, assinale a opção CORRETA. 
 
(A) A vacina da gripe, em crianças menores de 6 meses, deve ser administrada na dose de 0,25ml pela via 

subcutânea. 
(B) A tríplice viral é contraindicada em pessoas com imunodeficiência e em gestantes. 
(C) A vacina contra febre amarela é contraindicada para gestantes, mas pode ser aplicada em lactantes com 

bebê menor de 6 meses. 
(D) A vacina Tríplice Bacteriana Acelular do tipo adulto (difteria, tétano e coqueluche) – dTpa ou dTpa-VIP não 

é indicada para gestantes. Estas devem esperar para tomar no puerpério.  
(E) A vacina tríplice viral não deve ser administrada simultaneamente com outras vacinas do calendário vacinal, 

principalmente em crianças. 
 
46. Uma enfermeira obstetra, ao realizar uma avaliação, verificou que a apresentação estava cefálica fletida. O 

ponto de referência considerado pela enfermeira foi:  
 

(A) Mento.  
(B) Lambda.  
(C) Glabela.  
(D) Bregma.  
(E) Nenhuma das alternativas 
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47. Jasmim compareceu à Unidade Básica de Saúde, 45 dias pós-parto. Ela teve parto normal sem intercorrências e 
veio para consulta juntamente com seu bebê. Relata que sua menstruação não retornou, está amamentando, e, 
às vezes, à noite, oferece fórmula láctea para complementar a mamada. Dentre outras orientações, Jasmin 
perguntou à enfermeira que método poderia utilizar para evitar uma nova gravidez. Sobre o caso de Jasmin, e a 
contracepção no pós-parto, assinale a opção CORRETA: 

 

(A) O método mais indicado para Jasmin é o LAM (método da lactação e amenorréia), considerando que sua 
menstruação não retornou e ela está amamentando. 

(B) Jasmin pode utilizar o injetável mensal, pois não corre o risco de esquecer, e a protege por trinta dias. 
(C) O DIU seria um método indicado para Jasmin, pois garantiria uma proteção contra uma nova gestação por 

um longo período. 
(D) Jasmin poderia utilizar a pílula ou a minipílula, devendo, portanto, observar com qual se adaptaria melhor. 
(E) Não são indicados métodos comportamentais para Jasmin, pois estes só devem ser usados após o 

estabelecimento de ciclos menstruais regulares. 
 
48. A Resolução COFEN Nº 627/2020 aprova a Normatização da realização de Ultrassonografia Obstétrica por 

Enfermeiro Obstétrico em locais onde ocorra a assistência obstétrica no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
Sobre a Resolução, marque a opção INCORRETA. 

 

(A) No âmbito da equipe de enfermagem, é privativa do Enfermeiro Obstétrico, registrado no Conselho Regional 
de Enfermagem de sua jurisdição, a realização da Ultrassonografia Obstétrica. 

(B) Para o exercício da atividade prevista na Resolução COFEN nº 627/2020, o profissional Enfermeiro 
Obstétrico necessita realizar um curso de capacitação em ultrassonografia básica em obstetrícia, com carga 
horária mínima de 120 (cento e vinte) horas, sendo, no mínimo, 100 (cem) horas de exames 
supervisionados. 

(C) É autorizada ao Enfermeiro Obstétrico a emissão de Laudo de Ultrassonografia Obstétrica. 
(D) Cabe ao Enfermeiro Obstetra realizar Ultrassonografia Obstétrica em locais onde ocorra a assistência 

obstétrica no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
(E) O Enfermeiro Obstetra deve registrar os dados obtidos durante a realização do ultrassom no prontuário da 

paciente ou na ficha de atendimento de forma clara e objetiva, contemplando a descrição da imagem e os 
dados fornecidos pelo aparelho. 
 

49. Conforme Diretrizes da American Heart Association (2020), assinale a opção INCORRETA referente às 
principais atualizações trazidas pelo documento. 

 

(A) O acesso intravenoso é preferível em relação ao acesso intraósseo, portanto, é aconselhável para os 
profissionais tentarem, primeiro, estabelecer o acesso intravenoso para administração de medicamento em 
PCR. O acesso intraósseo pode ser considerado se as tentativas para acesso intravenoso não forem bem-
sucedidas ou não forem viáveis. 

(B) Recomenda-se que os sobreviventes de PCR tenham avaliação de reabilitação multimodal e tratamento 
para prejuízos fisiológicos, neurológicos e cognitivos antes da alta do hospital, bem como avaliação 
estruturada para ansiedade, depressão, estresse pós-traumático e fadiga para os sobreviventes de PCR e 
seus cuidadores. 

(C) Não se recomenda o início precoce de RCP por socorristas leigos para uma suposta PCR, pois o risco de 
dano ao paciente é alto se o paciente não estiver em PCR. 

(D) O monitoramento do feto deve ser ignorado durante a PCR na gravidez.  A avaliação do coração do feto 
não é útil durante a PCR materna e pode ser uma distração dos elementos de ressuscitação necessários.  

(E) Recomenda-se treinar crianças do ensino fundamental e do ensino médio sobre como realizar RCP de alta 
qualidade. 

 
50. O Brasil teve um aumento considerável em relação à mortalidade materna, especialmente após a pandemia de 

covid-19. Conforme dados registrados no Painel de Monitoramento da Mortalidade Materna, em 2021, o país 
registrou uma média de 107 mortes a cada 100 mil nascimentos. Sobre o conceito de óbito materno, é 
CORRETO afirmar que:  

 

(A)  Inclui somente morte diretamente relacionada ao período da gravidez. 
(B) Inclui todas as mortes de mulheres durante a gestação ou puerpério por qualquer causa. 
(C) Abrange as mortes ocorridas durante a gestação puerpério ou período que se estende até 42 dias após o 

término da gestação, devido a qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez ou por medidas em 
relação a ela. 

(D) Não inclui morte por transtornos mentais associados ao puerpério e mortes acidentais ou incidentais. 
(E) Morte materna obstétrica direta é aquela resultante de doenças que existiam antes da gestação ou que se 

desenvolveram durante esse período. 


