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CONCURSO PÚIBLICO PARA SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
EDITAL 11/2017

CADERNO DE QUESTÕES
CARGO
MÉDICO OBSTETRA

DATA: 23/07/2017
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 REGIME JURÍDICO ÚNICO: 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 ou azul 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.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto I a seguir, para responder às questões de 01 a 07.
Estudo de Harvard casou polêmica vegana: “Se o ser humano não tivesse passado a consumir carne, não
teria evoluído”
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Antes que comecem com os julgamentos avisamos que este texto não está criticando a dieta Vegana,
e sim, divulgando um artigo científico com um importante dado sobre evolução humana. Obrigada por
compreenderem.
Veganismo significa os princípios pelos quais o ser humano viva sem explorar os animais. É a prática
e busca ao fim do uso de animais para alimentação, apropriação, trabalho, caça, vivissecção, confinamento e
todos os outros usos que envolvam exploração da vida animal. Os veganos procuram abolir qualquer prática
que explore animais, zelando pela preservação da liberdade e integridade animal. Segundo a cultura vegana,
o ser humano não necessita da carne para “funcionar” em perfeitas condições.
Agora, pesquisadores da Universidade de Harvard levantam uma nova visão que coloca a afirmação
vegana em cheque. O novo estudo, publicado na Nature, deixa claro que é perfeitamente possível que, sem
uma dieta prévia que incluía quantidades generosas de proteína animal, nós não nos tornaríamos humanos
modernos e inteligentes que somos hoje. A pesquisa sugere que, há pelo menos três milhões de anos, o
homem primitivo iniciou uma alimentação a base de carne, os pesquisadores afirmaram que a “dieta da carne”
fez com que economizassem 2,5 milhões de mastigadas ao ano, e, com isso, muitas calorias, justamente por
usar ferramentas específicas para cortá-la em pequenos pedaços, e aí que está o segredo da nossa evolução.
A mudança na alimentação trouxe uma refeição muito mais rica em calorias e com necessidade de
muito menos mastigação. Isso aumentou os níveis de nutrientes em geral. No entanto, cozinhar a carne, o que
facilitou ainda mais a mastigação, veio a acontecer muito mais tempo depois, há 500 mil anos atrás. O teste
para o estudo foi realizado com um grupo de homens, eles mastigaram carne de cabra (semelhante a
carnes da época) e vegetais. Usando sensores de eletromiografia, eles mediram a quantidade de energia que
os músculos da cabeça e mandíbula tiveram que exercer para mastigar e engolir as amostras inteiras ou
preparadas das três formas antigas. O teste comprovou que, comendo carne, nossos parentes primitivos
passaram a economizar 2,5 milhões de mastigadas ao ano.
Como se deu a evolução a partir da mudança na dieta?
Uma coisa que os humanos primitivos ganharam foi um pouco mais de tempo livre, pois já
conseguiam terminar suas refeições muito antes. Instintivamente, usavam este tempo para caçar e,
obviamente, comerem mais e mais carne. Isso foi muito importante, porque o cérebro é um órgão
nutricionalmente exigente, e, para crescer, comer carne foi essencial, pois fornecia muita caloria e muito
menos esforço. Assim que passaram a processar a carne, os dentes grandes e afiados se tornaram
“desnecessários” e a mandíbula se tornou menos pronunciada e suportada por menos músculos.
Isso, por sua vez, levou a importantes mudanças no crânio e no pescoço, dando espaço para o
crescimento do cérebro, uma melhor termorregulação e órgãos de fala mais avançados. Com o crescimento
da massa encefálica, o proto-humano se tornou mais intelectual e inteligente.
No entanto, os pesquisadores afirmam que admitir que a ingestão de carne foi importante para o
desenvolvimento da espécie não serve como justificativa para o aumento desse consumo no século 21.
Disponível em: http://diariodebiologia.com/2017/03/estudo-de-harvard-casou-polemica-vegana-se-o-ser-humano-nao-tivesse-passado-a-consumir-carne-nao-teriaevoluido/ - Acesso em: 05/04/2017 (Adaptado).

01. Acerca da leitura e interpretação do texto I, analise as afirmações a seguir e assinale a opção CORRETA.
I. O estudo da Universidade de Harvard mostra uma opinião contrária à ideia que subsidia o pensamento
vegano, uma vez que, no passado, a dieta rica em proteínas, com a ingestão de carne, contribuiu para a
evolução da humanidade;
II. Pode-se dizer que uma pessoa que segue uma dieta vegana não ingere alimentos nem utiliza qualquer
instrumento ou objeto cuja procedência tenha origem animal, uma vez que a vida deve ser preservada em
sua integridade;
III. O texto é contraditório ao apresentar a pesquisa que comprova o importante papel de uma dieta rica em
proteínas para a evolução da humanidade e sugerir, ao final, que o aumento do consumo de carne no século
21 não é justificável.
(A) Apenas a afirmação I é verdadeira.
(B) Apenas a afirmação II é verdadeira.
(C) Apenas a afirmação III é verdadeira.

(D) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
(E) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
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02. A partir do uso de elementos linguísticos para a construção da coesão no texto I, analise as afirmações a seguir
e assinale a opção CORRETA.
I. Os pronomes de terceira pessoa “eles” (linha 19) e “eles” (linha 20) fazem uma retomada anafórica
pronominal de “um grupo de homens”;
II. A expressão “A pesquisa” (linha 12) faz uma retomada anafórica lexical de “O novo estudo” (linha 10),
referente introduzido no período anterior;
III. As expressões “homem primitivo” (linha 13), “nossos parentes primitivos” (linha 22), “humanos primitivos”
(linha 25) e “proto-humano” (linha 33) são utilizadas para fazer referência ao mesmo referente.
(A) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
(B) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
(C) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.

(D) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
(E) As afirmações I, II e III são falsas.

03. Considerando expressões linguísticas responsáveis pela coesão do texto I, assinale a opção CORRETA.
(A) A expressão “No entanto” (linha 17) introduz no texto uma informação que se opõe à informação
apresentada no período anterior a esta expressão.
(B) A expressão “a partir da” (linha 24) aparece no texto para marcar linguisticamente o marco temporal da
evolução humana com base na dieta de ingestão de carne.
(C) A expressão “pois” (linha 25) esclarece o leitor sobre o ganho de tempo nas refeições dos humanos
primitivos.
(D) A expressão “Assim que” (linha 29) introduz no texto uma consequência da dieta com ingestão de carne na
evolução humana.
(E) A expressão “por sua vez” (linha 31) conduz no texto a informação de que as mudanças no crânio e no
pescoço foram devidas à diminuição da mastigação.
04. Considerando o valor semântico de expressões linguísticas do texto I, assinale a opção INCORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A expressão “No entanto” (linha 17) pode ser substituída, sem prejuízos, por “Entretanto”.
A expressão “a partir da” (linha 24) pode ser substituída, sem prejuízos, por “desde a”.
A expressão “pois” (linha 25) pode ser substituída, sem prejuízos, pela expressão “porque”.
A expressão “Assim que” (linha 29) pode ser substituída, sem prejuízos, por “Logo que”.
A expressão “por sua vez” (linha 31) pode ser substituída, sem prejuízos, por uma vírgula.

05. Considerando o valor gramatical de expressões linguísticas no texto I, assinale a opção INCORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A expressão “No entanto” (linha 17) é uma locução conjuntiva adversativa.
A expressão “a partir da” (linha 24) é uma locução prepositiva.
A expressão “pois” (linha 25) é uma conjunção que exerce tanto função explicativa quanto conclusiva.
A expressão “Assim que” (linha 29) é uma locução conjuntiva temporal.
A expressão “por sua vez” (linha 31) é uma locução adverbial que aparenta, mas não atua como conjunção.

06. De acordo com a constituição do período “Agora, pesquisadores da Universidade de Harvard levantam uma nova
visão que coloca a afirmação vegana em cheque”, pode-se afirmar que:
(A) O período analisado é classificado como simples, pois apresenta apenas uma oração absoluta.
(B) O período analisado é classificado como composto, apresentando uma oração principal e uma oração
subordinada adjetiva restritiva.
(C) O período é classificado como composto, apresentando uma oração principal e uma oração coordenada
adjetiva restritiva.
(D) O período analisado é classificado como composto, apresentando uma oração principal e uma oração
subordinada adjetiva explicativa.
(E) O período analisado é classificado como composto, apresentando uma oração principal e uma oração
subordinada substantiva completiva nominal.
07. Quanto aos verbos utilizados no texto I, assinale a opção INCORRETA.
(A) “Avisamos” (linha 01) é um verbo de primeira conjugação, conjugado na primeira pessoa do plural, no tempo
presente do modo indicativo.
(B) “Tornaríamos” (linha 11) é um verbo de primeira conjugação, conjugado na primeira pessoa do plural, no
tempo futuro do pretérito do modo indicativo.
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(C) “Economizassem” (linha 14) é um verbo de primeira conjugação, conjugado na terceira pessoa do plural, no
tempo presente do modo subjuntivo.
(D) “Mastigaram” (linha 19) é um verbo de primeira conjugação, conjugado na terceira pessoa do plural, no
tempo pretérito perfeito do modo indicativo.
(E) “Fornecia” (linha 28) é um verbo de segunda conjugação, conjugado na terceira pessoa do singular, no
tempo pretérito imperfeito do modo indicativo.

Leia o texto II a seguir, para responder às questões de 08 a 10.
01
02
03
04
05
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07
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14
15
16
17
18
19

[...]
Já sabe que foi em 1860. No ano anterior, ali pelo mês de agosto, tendo eu quarenta e dois anos, fiz-me
teólogo, — quero dizer, copiava os estudos de teologia de um padre de Niterói, antigo companheiro de colégio,
que assim me dava, delicadamente, casa, cama e mesa. Naquele mês de agosto de 1859, recebeu ele uma
carta de um vigário de certa vila do interior, perguntando se conhecia pessoa entendida, discreta e paciente,
que quisesse ir servir de enfermeiro ao coronel Felisberto, mediante um bom ordenado. O padre falou-me,
aceitei com ambas as mãos, estava já enfarado de copiar citações latinas e fórmulas eclesiásticas. Vim à Corte
despedir-me de um irmão, e segui para a vila.
Chegando à vila, tive más notícias do coronel. Era homem insuportável, estúrdio, exigente, ninguém o
aturava, nem os próprios amigos. Gastava mais enfermeiros que remédios. A dous deles quebrou a cara.
Respondi que não tinha medo de gente sã, menos ainda de doentes; e depois de entender-me com o vigário,
que me confirmou as notícias recebidas, e me recomendou mansidão e caridade, segui para a residência do
coronel.
Achei-o na varanda da casa estirado numa cadeira, bufando muito. Não me recebeu mal. Começou por
não dizer nada; pôs em mim dous olhos de gato que observa; depois, uma espécie de riso maligno alumiou-lhe
as feições, que eram duras. Afinal, disse-me que nenhum dos enfermeiros que tivera, prestava para nada,
dormiam muito, eram respondões e andavam ao faro das escravas; dous eram até gatunos!
— Você é gatuno?
— Não, senhor. [...]
ASSIS, Machado de. O Enfermeiro. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000265.pdf - Acesso em: 10/04/2017 (Adaptado).

08. No texto II, as palavras “enfarado” (linha 07), “estúrdio” (linha 09) e “alumiou” (linha 15) podem ser substituídas
por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

enfadado; esquisito; iluminou.
enjoado; estúpido; brilhou.
entediado; ignorante; refletiu.
enfastiado; bronco; luziu.
cansado; inocente; acendeu.

09. Em relação ao(s) tipo(s) de discurso, pode-se afirmar que o texto II está escrito em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

discurso direto.
discurso indireto.
discurso direto livre.
discurso indireto livre.
discurso direto e indireto.

10. O sentido de gatunos (linha 17), conforme utilizado no texto II, está relacionado a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

covardes.
larápios.
patifes.
audazes.
canalhas.
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LEGISLAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO
11. Juventino Tibúrcio da Silva, aprovado em concurso público para exercer cargo em caráter efetivo na esfera
federal sob os ditames da lei 8.112/1990, cumpriu todos os trâmites normais e teve o seu ato de provimento
publicado no dia 01/03/2017. A posse de Juventino no cargo aconteceu dia 10/04/2017. Juventino não pode
comparecer ao ato de posse e foi representado através de procuração específica pelo seu primo Natanael
Constantino de Sousa. Na posse, foi feita a assinatura do respectivo termo, no qual constaram as atribuições, os
deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado. Quanto à posse de Juventino Tibúrcio
da Silva, observando o que determina a lei 8.112/90, pode-se afirmar que:
(A) A posse foi legal, legítima, sem nenhuma irregularidade e está dentro do que determina a lei 8.112/1990.
(B) Houve irregularidade na posse porque a mesma deveria ter acontecido no prazo de 30 (trinta) dias contados
da publicação do ato de provimento.
(C) Houve irregularidade na posse porque no termo de posse não deveria constar os direitos inerentes ao
cargo, pois estes só poderão ser observados dentro do texto e conteúdo da lei.
(D) Houve irregularidade na posse, pois não é permitido pela lei a posse em cargo público mediante procuração
específica. Somente o empossado pode assinar o termo de posse.
(E) A posse foi irregular porque só poderá haver posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, o que
não é o caso de Juventino.
12. Otoniel Mobílio da Rocha, servidor federal concursado, é submetido a processo administrativo e demitido do
cargo que exercia no serviço público. Otoniel recorre judicialmente desta decisão e, quase dois anos após o ato
de demissão, obtém uma sentença favorável invalidando a decisão que o afastou do exercício do cargo. Otoniel
Mobílio retorna ao serviço público. A lei 8.112/90 prevê esta situação definindo que a reinvestidura do servidor
estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua
demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, é chamada de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Recondução.
Reversão.
Aproveitamento.
Reintegração.
Readaptação.

13. No que se refere aos direitos e vantagens do servidor consignados na lei 8.112/1990, além do vencimento,
poderão ser pagas ao servidor as vantagens de adicionais, gratificações e indenizações, sendo que a lei
determina também que as vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de
concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. À
respeito do conteúdo fixado na lei 8.112/1990 sobre os adicionais, gratificações e indenizações, é CORRETO
afirmar que:
(A) As indenizações se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.
(B) As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados
em lei.
(C) Constituem indenizações ao servidor a ajuda de custo, o pagamento de diárias e transporte, as férias e a
retribuição pelo exercício de função, chefia e assessoramento.
(D) A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não
podendo exceder a importância correspondente a 12 (doze) meses.
(E) A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida integralmente mesmo quando o
deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou quando a União custear, por meio diverso, as despesas
extraordinárias cobertas por diárias.
14. Teófilo Pinho Barbosa, servidor federal, com cargo no Ministério da Educação, tem como sede para exercício do
seu cargo a cidade de Brasília. Teófilo foi designado para exercer uma atividade de suas funções fora da sede e
recebeu diárias relativas aos dias que deveria se ausentar da sede em benefício do serviço público. Por motivo
superior alheio à sua vontade, Teófilo não pode empreender viagem e permaneceu na sede, mesmo já tendo
recebido as diárias. Teófilo comunicou à sua chefia imediata o fato. Diante desta situação, o chefe imediato de
Teófilo diria a ele que:
(A) Não precisaria restituir as diárias, pois, além de avisar à sua chefia demonstrando boa fé, Teófilo não viajou
por motivo superior alheio à sua vontade.
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(B) Tendo o poder discricionário sobre o fato, você como chefe iria deliberar que Teófilo restituísse à União
metade do valor concedido pelas diárias, vez que não houve a viagem e que Teófilo justificou o motivo pelo
qual não pode se ausentar da sede.
(C) O valor concedido pelas diárias deverá ser restituído integralmente, em parcelas iguais descontadas nos
vencimentos de Teófilo durante os próximos 6 (seis meses).
(D) Restituísse as diárias integralmente no prazo de 5 (cinco dias).
(E) Não precisaria restituir as diárias pois sendo Brasília a sede do Governo Federal, ele poderia desempenhar,
pelo mesmo período da viagem, uma atividade em um outro órgão da Administração Pública Federal
diverso daquele no qual exerce diretamente seu cargo.
15. O servidor público federal está sujeito a penalidades disciplinares quando do exercício do cargo público. O art.
127 da lei 8.112/90 diz que são penalidades disciplinares impostas ao servidor a advertência, a suspensão, a
demissão, a cassação da aposentadoria ou disponibilidade, a destituição do cargo em comissão e a destituição
de função comissionada. Em se tratando das penalidades ao servidor público, é INCORRETO afirmar que:
(A) Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos
que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes
funcionais.
(B) O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar.
(C) Será punido com suspensão de até 45 (quarenta e cinco) dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se
a ser submetido a inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da
penalidade uma vez cumprida a determinação.
(D) Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa,
na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a
permanecer em serviço.
(E) As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 3 (três)
e 5 (cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado
nova infração disciplinar.
16. Maria Nervina da Luz Costa, é servidora pública federal, exercendo cargo de caráter efetivo desde junho de
2006. Maria Nervina responde a processo administrativo disciplinar que, após todos os trâmites regulares e
procedimentos normais previstos em lei, é finalizado e conclui pela prática da inassiduidade habitual. Pelo que
disciplina a lei 8.112/90 ao tratar das penalidades disciplinares impostas ao servidor público federal, é possível
afirmar que Maria Nervina deverá
(A) Ser advertida pela Administração Pública, pois, na lei 8.112/1990, a prática da inassiduidade tem como
penalidade a advertência.
(B) Ser suspensa por 30 (trinta dias), pois esta é a previsão da lei para a prática da inassiduidade habitual.
(C) Ser advertida pela Administração e ainda ter de repor os dias consignados e atestados na prática da
inassiduidade habitual.
(D) Ser demitida do serviço público por ser esta a penalidade disciplinar prevista na lei 8.112/90.
(E) Ser suspensa apenas por 15 (quinze) dias pois tem mais de 10 (dez) anos de serviço público.
17. Protásio Bueno Rosa é servidor público federal sendo remunerado como professor em uma universidade federal,
com carga horária de 20 horas semanais e exerce ainda a atividade remunerada de médico, também com carga
horária de 20 horas semanais, em hospital público. Protássio é intimado a responder a processo administrativo
por acumulação de cargo público. Consultado por Protássio sobre o que diz a lei 8.112/90, você diria a ele que
(A) A lei 8.112/1990 não permite nenhum tipo de acumulação de cargos no serviço público.
(B) A lei 8.112/1990 não trata no seu texto de acumulação de cargos no serviço público.
(C) A lei 8.112/1990 permite casos de acumulação de quaisquer cargos no serviço público sem nenhuma
restrição legal, apenas ressalvando que deve existir compatibilidade de horário para o servidor exercer os
cargos.
(D) A lei 8.112/1990 permite casos de acumulação de cargos no serviço público mas apenas para o exercício
de dois cargos de professor.
(E) A lei 8.112/1990 permite casos de acumulação de cargos no serviço público e, no caso específico de
Protássio, é possível a acumulação, desde que ele comprove a compatibilidade de horários para o exercício
dos dois cargos.
18. Eronaldo Rocha Pinho se aposentou do serviço público federal. Após a sua aposentadoria, Eronaldo é
submetido a processo administrativo disciplinar e responsabilizado por aplicação irregular de dinheiros públicos
enquanto estava em atividade e exercício no cargo público. De acordo com o regime disciplinar da lei
8.112/1990, é CORRETO afirmar que:
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(A) Eronaldo é servidor aposentado e por isto não pode mais ser submetido a processo administrativo
disciplinar.
(B) Eronaldo deverá ter como penalidade a sua aposentadoria cassada.
(C) Eronaldo terá de retornar ao serviço público até compensar com seu trabalho os recursos aplicados
irregularmente.
(D) Eronaldo, mesmo sendo responsabilizado no processo administrativo disciplinar, não poderá mais sofrer
nenhuma penalidade porque já está aposentado.
(E) Eronaldo terá sua aposentadoria suspensa até que consiga devolver aos cofres públicos os recursos
aplicados irregularmente.
19. A prescrição é um instituto que tem como finalidade dar ao servidor indiciado um prazo para que a Administração
Pública possa aplicar a ele uma punição ou penalidade. É, portanto, dentro do regime administrativo disciplinar, o
prazo estabelecido por lei para a autoridade julgadora aplicar as penalidades em razão da infração funcional
cometida. Com relação à prescrição da ação disciplinar disposta na lei 8.112/1990, é INCORRETO afirmar que
(A) Ela ocorrerá em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou
disponibilidade e destituição de cargo em comissão.
(B) Ela ocorrerá em 2 (dois) anos, quanto às infrações puníveis com a suspensão.
(C) Ela ocorrerá em 90 (noventa) dias, quanto às infrações puníveis com a advertência.
(D) O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.
(E) A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão
final proferida por autoridade competente.
20. O Plano de Seguridade Social do Servidor Público é custeado com o produto da arrecadação de contribuições
sociais obrigatórias dos servidores dos três Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas. De
acordo com o que está previsto na lei 8.112/1990 com relação à Seguridade Social do Servidor, é INCORRETO
afirmar que:
(A) O servidor ocupante de cargo em comissão, mesmo que não seja simultaneamente ocupante de cargo ou
emprego efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional, terá direito aos benefícios do
Plano de Seguridade Social, inclusive a assistência à saúde.
(B) Será assegurada ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração a manutenção da vinculação ao
regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público, mediante o recolhimento mensal da respectiva
contribuição, no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, incidente sobre a remuneração
total do cargo a que faz jus no exercício de suas atribuições, computando-se, para esse efeito, inclusive, as
vantagens pessoais.
(C) O servidor afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem direito à remuneração, inclusive para servir em
organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo ou com o qual coopere, ainda que
contribua para regime de previdência social no exterior, terá suspenso o seu vínculo com o regime do Plano
de Seguridade Social do Servidor Público enquanto durar o afastamento ou a licença, não lhes assistindo,
neste período, os benefícios do mencionado regime de previdência.
(D) O Plano de Seguridade Social do servidor federal visa a dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos o
servidor e sua família.
(E) O Plano de seguridade Social compreende um conjunto de benefícios e ações que atendam às finalidades
de garantir meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço,
inatividade, falecimento e reclusão, bem como a proteção à maternidade, à adoção e à paternidade e
também prestar assistência à saúde.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Em relação às repercussões da gravidez no organismo materno, marque a opção INCORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A primeira adaptação circulatória observada na gestante é referente a alterações ligadas ao volume e à
constituição do sangue.
O volume sanguíneo materno aumenta de forma considerável na gestação, atingindo valores acima de 60%
quando comparado com níveis pré-gestacionais.
O papel da hipervolemia está associado ao aumento da necessidade de suprimento sanguíneo nos orgãos
genitais, em especial, no útero.
Apesar da hemodiluição fisiológica observada na gestante, o volume eritrocitário absoluto também
apresenta aumento considerável.
Durante o parto e o puerpério imediato, os valores de leucócitos elevam-se de modo significativo.

22. O aconselhamento preconcepcional engloba um conjunto de medidas de natureza médica, social e psíquica que
visam a permitir ao casal a determinação ideal para ocorrência da gestação. Baseado neste contexto, marque a
opção INCORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O risco de malformações fetais está diretamente relacionado aos níveis de hemoglobina glicada materna.
A idade materna avançada (a partir de 35 anos) está associada a aumento dos riscos gestacionais.
História de tromboses na família eleva o risco gestacional de tromboembolismo e complicações.
Qualquer paciente admitida com microangiopatia trombótica de etiologia desconhecida deve ser pesquisada
para a presença do anticorpo antifosfolipidico.
Anomalias uterinas podem estar associadas a abortamento habitual, mas não à prematuridade.

23. Em relação à assistência pré-natal, marque a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em pacientes com peso normal, o ganho ponderal médio ideal da grávida é de aproximadamente 12,5 Kg.
A época ideal para a realização da ultrassonografia morfológica de segundo trimestre é com 18 semanas de
gestação.
Valores de glicemia de jejum abaixo de 92 mg/dl são considerados anormais.
O número de consultas preconizado pela OMS para uma adequada assistência pré-natal é de 10 consultas
no mínimo.
A realização de colpocitologia oncótica é contraindicada no primeiro trimestre da gestação.

24. São complicações obstétricas da gravidez gemelar, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prematuridade
Pré-eclâmpsia
Atonia uterina
Colagenoses
Estrias gravídicas

25. NÃO representa uma contraindicação absoluta à tocólise:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Iteratividade.
Pré-eclâmpsia grave.
Doença cardíaca materna.
Maturidade pulmonar fetal comprovada.
Hipertireoidismo descompensado.

26. Paciente G3P1A1 com AG 34 S 2 dias deu entrada no pronto atendimento referindo dor tipo contração e perda
de liquido amniótico de coloração esverdeada. Ao exame: Colo apagado em 50%, dilatado 2 cm, dinâmica
uterina com 2 contração em 10 minutos, bcf = 104 bpm, bolsa rota com líquido meconial (3+/4). A conduta
adequada para o caso é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Hidratação Venosa com 2000 ml de SG 5%.
Tocólise com salbutamol para corticoterapia com dexametasona.
Tocólise com nifedipina para corticoterapia com betametasona.
Cesariana.
Condução do trabalho de parto prematuro com episiotomia ampla.
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27. Na eclâmpsia complicada, junto às crises convulsivas, podem estar presentes as seguintes intercorrências,
EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Plaquetopenia.
Coma.
Temperatura corporal ≥ 38º C.
Icterícia.
Insuficiência cardíaca.

28. Paciente Maria do Socorro, G1P0A1, 22 anos, deu entrada na urgência com quadro de sangramento
transvaginal intenso, atraso menstrual de 16 semanas e taquicardia. Ao exame: PA = 150 X 90 mmHG, FC=120
bpm, colo amolecido e fechado, fundo uterino acima da altura da cicatriz umbilical e massa em anexo direito.
Exames de admissão: β-Hcg positivo e hematócrito baixo. O diagnóstico mais provável é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Rotura uterina
Abortamento infectado
Mola hidatiforme parcial
Gravidez tubária rota
Mola hidatiforme completa

29. Em relação à amniorrexe prematura, assinale a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O diagnóstico de certeza é feito através da ultrassonografia transvaginal.
A perda franca de líquido amniótico ocorre em 15% das pacientes.
Infecção urinária não é fator de risco para rotura prematura de membranas.
Quando ocorre visualização de líquido amniótico no teste de esforço ou exame especular, prescinde-se aos
demais testes diagnósticos.
O teste de Richards confirma a amniorrexe.

30. Em relação à hemorragia pós- parto, pode-se afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A doença de Von Willebrand é causa frequente de hemorragia pós-parto
Perda sanguínea de 30% leva à agitação, palidez e oligúria.
A repleção vesical não interfere na contratilidade do segmento inferior do útero.
A manobra de Hamilton não é usada em caso de hemorragia não responsiva a drogas uterotônicas.
A metilergometrina é usada preferencialmente por via intramuscular.

31. Em relação à prematuridade, marque a opção INCORRETA.
(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

A via vaginal é a preferida via de parto para fetos prematuros em apresentação cefálica qualquer que seja o
peso e a idade gestacional, desde que a evolução espontânea do parto e as condições materno-fetais
sejam boas.
A apresentação pélvica é mais frequente no parto prematuro do que no parto a termo, podendo estar
presente em até 25% dos casos com 28 semanas de gestação.
Na prematuridade, o período de dequitação tem duração maior do que no parto a termo.
A amniotomia na prematuridade é recomendada que seja realizada tardiamente, ou seja, a partir de 5cm de
dilatação cervical.
Os seguintes aspectos devem ser considerados para a escolha da via de parto: idade gestacional, peso
estimado do feto, apresentação fetal, condições do colo uterino e integridade das bolsas.

32. Gestante Secundigesta, 35 semanas é admitida na urgência com quadro de icterícia, hipertensão arterial de
150x100 mmHG e óbito fetal. Relata que, há 10 dias, vem apresentando náuseas, vômitos e desconforto em
hipocôndrio direito. A avaliação laboratorial evidencia: hipoglicemia, aumento discreto das enzimas hepáticas,
hiperbilirrubinemia às custas de bilirrubina direta, leucocitose sem desvio, anemia e plaquetas normais. O
diagnóstico mais provável é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Síndrome HELLP
Cirrose hepática
Hepatite por vírus C
Hepatite por vírus B
Esteatose hepática aguda da gestação
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33. Paciente 18 anos com 5 semanas de amenorreia gestacional deu entrada na maternidade referindo
aparecimento de sangramento transvaginal de pequena monta após coito vaginal. A conduta inicial adequada
para o caso:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Exame especular.
Orientação verbal sobre a possibilidade de laceração em fúrcula vaginal.
Avaliação ultrassonográfica por via vaginal e uso de progesterona via vaginal.
Videocolposcopia.
Amnioscopia.

34. São consideradas medidas gerais adequadas em caso de eclampsia, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Manter a paciente em decúbito lateral esquerdo e com seu dorso elevado.
Assegurar a permeabilidade das vias aéreas.
Proteger a língua com cânula de Guedel.
Administração generosa de fluidos.
Sonda vesical de demora.

35. Mulher de 20 anos, G3P2, com 39 semanas de gestação, queixa-se de contrações uterinas intensas. Ela nega
perda de líquido. Sua história antenatal não apresenta alterações. Ao exame físico, a pressão arterial é de
120/70, frequência cardíaca de 80 bpm e temperatura de 36,7º C. O colo uterino está dilatado 5 cm e a
apresentação cefálica está -3. Foi então realizado amniotomia e observou-se bradicardia fetal de 80 bpm durante
4 minutos sem recuperação. A principal hipótese diagnóstica é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prolapso de cordão.
Rotura de seio marginal.
Rotura de vasa prévia.
Descolamento prematuro de placenta
Rotura uterina

36. Dentre as opções abaixo, marque a que NÃO representa um critério diagnóstico para Síndrome HELLP:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

TGO >70UI/L
TGP > 70UI/L
3
Plaquetas < 100.000/mm
Aumento de DHL > 600UI/L
Amilase > 100.000

37. Marque a opção INCORRETA em relação ao uso de sulfato de magnésio na eclampsia.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

No esquema de Zuspan, a dose de ataque é feita com 4 a 6 g EV em 20 minutos
No esquema de Sibai, a dose de ataque é feita com 6 g IM em 20 minutos
Antídoto contra os efeitos tóxicos do magnésio é feito com gluconato de cálcio 10% 10 ml EV lentamente
em 3 minutos.
A dose de manutenção no esquema de Pritchard é feita com sulfato de magnésio (50%) 10 ml IM a cada 4
horas, alternando em cada nádega.
Durante o uso de sulfato de magnésio, a paciente deve estar com sonda vesical de demora.

38. Faz parte do quadro clínico da gravidez ectópica íntegra, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Dor escapular.
Atraso menstrual.
Sangramento vaginal discreto.
Abdome inocente.
Dor discreta na palpação do anexo.

39. Fator de risco mais relevante para a ocorrência da gravidez ectópica:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Tabagismo.
Endometriose.
Gravidez ectópica prévia.
Anticoncepção de emergência.
Alterações cromossômicas do embrião.
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40. São considerados marcadores bioquímicos de crescimento inadequado do embrião/trofoblasto, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Activina A.
Progesterona.
Alfafetoproteína.
Células livres do DNA fetal.
Beta-hCG.

41. O(s) achado(s) mais precoce(s) de comprometimento fetal na aloimunização Rh (é)são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ascite e cardiomegalia.
Esplenomegalia.
Oligoâmnio e alteração textural da placenta.
RCF e derrame pleural.
Alteração textural e volumétrica da placenta.

42. São considerados fatores de risco de ruptura uterina, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cicatriz uterina preexistente.
Polidramnia.
Gemelaridade.
Diabetes pré-gestacional.
Placenta percreta.

43. NÃO representa um fator associado com o aumento da incidência de embolia por líquido amniótico:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Idade materna avançada.
Sofrimento fetal.
Morte fetal.
Polidramnia.
Gestação múltipla.

44. São consideradas causas de edema pulmonar no período pós-parto, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Pielonefrite com sepse.
Tocolíticos.
Artrite reumatoide.
Eclâmpsia.
Pré-Eclâmpsia.

45. Em casos de sepse grave e choque séptico por abortamento, estão presentes os seguintes achados
laboratoriais, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Leucopenia.
Leucocitose.
Acidose metabólica.
Trombocitopenia.
Níveis séricos de lactato diminuídos.

46. São considerados critérios de manejo de identificação do Near Miss, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Intubação e ventilação ≥ 60 minutos relacionado à anestesia.
Uso de drogas vasoativas.
Histerectomia por Infecção.
Histerectomia por hemorragia.
Diálise.

47. Método NÃO utilizado para avaliação da vitalidade fetal:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Teste de Clements.
Dopplerfluxometria.
Amnioscopia.
Cardiotocografia basal.
Perfil biofísico fetal.
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48. Representa indicação absoluta de cesariana:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Placenta prévia centro-total.
Herpes vaginal.
Lesões condilomatosas por HPV.
Restrição de crescimento intrauterino.
Feto morto.

49. NÃO consiste em critério diagnóstico para Neoplasia Trofloblástica gestacional:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Pelo menos 4 valores de hCG em platô (variação de ± 10% nos títulos), por no mínimo 3 semanas, nos dias
1,7,14 e 21.
Diagnóstico histológico de coriocarcinoma gestacional.
Persistência de hCG detectável depois de 6 meses ou mais do esvaziamento molar
Elevação dos títulos de hCG em pelo menos 10%, por no mínimo 3 valores ao menos por 2 semanas, nos
dias 1, 7 e 14.
3
Mola hidatiforme com volume uterino pré-esvaziamento de 400 cm

50. Representa a principal causa de Insuficiência renal aguda na gestação:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Placenta prévia.
Mola hidatiforme completa.
Descolamento prematuro de placenta.
Mola hidatiforme parcial.
Coriocarcinoma.
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