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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 

 
 
 
Dentre os aspectos técnicos da cesariana baseados em 
evidências, na assistência à gestante de baixo e alto risco, é 
correto: 
 
A) Exteriorizar o útero. 
B) Usar rotineiramente o fórceps para extração do polo 

cefálico. 
C) Remover manualmente a placenta. 
D) Realizar a histerorrafia em dois planos. 
E) Suturar os peritônios visceral e parietal. 

 
 
 

É droga de eleição no tratamento do pico hipertensivo na 
gestação: 
 
A) Nifedipina. 
B) Captopril. 
C) Furosemida. 
D) � -metildopa. 
E) Hidralazina. 

 
 
 

Em relação à Aspiração Manual Intrauterina (AMIU), é 
correto afirmar: 
 
A) É indicada para esvaziamento uterino em caso de 

abortamento até 12 semanas. 
B) Utilizam-se seringas de válvulas únicas ou duplas de 

80mL. 
C) Regra geral, o diâmetro das cânulas em milímetros deve 

ser igual à idade gestacional em semanas. 
D) O risco de perfuração uterina é semelhante ao da técnica 

clássica de curetagem uterina. 
E) A analgesia preconizada é a geral intravenosa (sedação). 

 
 
 

Sobre o parto vaginal após cesárea e, baseado em evidências, 
é incorreto afirmar que: 
 
A) a taxa de sucesso varia entre 45%-55% 
B) na ausência de contraindicações, pacientes com incisão 

uterina segmentar transversa em cesáreas anteriores 
podem ser aconselhadas e encorajadas a uma prova de 
trabalho de parto. 

C) os benefícios da prova de trabalho de parto superpõem-se 
aos riscos. 

D) a presença de incisão uterina corporal contraindica a 
prova de trabalho de parto. 

E) o uso de ocitocina para a indução do trabalho de parto não 
é contraindicado. 

 
 

 
 
 
A dose preconizada de misoprostol para uso em feto morto 
com 29 semanas é: 
 
A) 100µg a cada 6 horas. 
B) 25µg a cada 6 horas. 
C) 50µg a cada 6 horas. 
D) 75µg a cada 6 horas. 
E) 100µg a cada 12 horas. 
 
 
 
A dose de ataque de zidovudina (AZT) em mililitros para 
paciente pesando 60Kg é: 
 
A) 8mL 
B) 10mL 
C) 12mL 
D) 14mL 
E) 16mL 
 
 
 
A taxa de sucesso de uma gravidez a termo após a circlagem é 
de: 
 
A) 25% 
B) 45% 
C) 50% 
D) 75% 
E) 90% 

 
 
 

A administração de antibiótico profilático durante a cesárea 
reduz a incidência de infecção para próximo de: 
 
A) 10% 
B) 5% 
C) 2% 
D) 1% 
E) < 0,1% 

 
 
 

Em relação ao uso da azatioprina em paciente lúpica gestante, 
é correto afirmar: 
 
A) É contraindicada durante o aleitamento. 
B) É contraindicada durante toda a gestação. 
C) É usada na presença de convulsões. 
D) É usada quando há ativação do lúpus. 
E) É usada na presença de trompocitopenia. 
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A rotura prematura das membranas tem sua incidência 
aumentada na: 
 
A) Síndrome de Ehlers-Danlos 
B) Artrite reumatoide 
C) Esclerose sistêmica 
D) Dermatomiosite 
E) Poliarterite nodosa 

 
 
 

Em relação ao partograma, é correto afirmar: 
 
A) É facultativo o seu preenchimento. 
B) O plano 0 de DeLee corresponde ao plano II de Hodge. 
C) Inicia-se o registro com dilatação cervical de 4cm. 
D)  No eixo das ordenadas (eixo Y), à esquerda, registra-se a 

descida da apresentação. 
E) A intervenção médica é necessária quando a curva de 

dilatação cervical atinge a linha de ação. 
 
 
 

As seguintes estruturas anatômicas são seccionadas na 
sequência de planos durante a episiotomia médio-lateral: 
 
A) Pele, tecido celular subcutâneo, fáscia, músculo 

superficial transverso do períneo. 
B) Pele, tecido celular subcutâneo, músculo levantador do 

ânus, músculo superficial transverso do períneo e fáscia. 
C) Pele, tecido celular subcutâneo, fáscia, músculo 

bulbocarvenoso, músculo levantador do ânus e músculo 
superficial transverso do períneo. 

D) Pele tecido celular subcutâneo, músculo bulbocavernoso, 
fáscia, músculo levantador do ânus e músculo superficial 
transverso do períneo. 

E) Pele, tecido celular subcutâneo, fáscia, músculo 
bulbocavernoso, músculo superficial transverso do 
períneo e músculo levantador do ânus. 

 
 
 

Que droga usada para o tratamento de cancro mole é 
contraindicada em gestante?  
 
A) Ciprofloxacina. 
B) Ceftriaxona. 
C) Azitromicina. 
D) Tianfenicol. 
E) Estearato de eritromicina. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dos seguintes esquemas profiláticos para a infecção pelo 
streptoccocus do grupo B, qual o que apresenta a melhor 
recomendação baseada em evidências? 
 
A) Clindamicina 900mg, IV de 12/12 horas. 
B) Eritromicina 500mg, VO de 6/6 horas. 
C) Ampicilina 1g, IV de 6/6 horas. 
D) Penicilina G 5 milhões U IV seguidos de 2.500.000 U IV 

de 4/4 horas. 
E) Clindamicina 900mg, IV de 8/8 horas. 

 
 
 

Em relação à dengue, é incorreto afirmar: 
 
A) Existem 4 sorotipos (DEN) diferentes. 
B) Em cerca de 30% a 56% dos casos, a evolução é 

assintomática. 
C) A confirmação da doença dá-se pela titulação de IgM no 

soro por ELISA. 
D) Na gestação, a doença tende a ser mais grave. 
E) A amamentação é contraindicada pelo risco do recém-

nascido contrair a doença materna. 
 
 
 

Em relação ao descolamento prematuro da placenta, é 
incorreto afirmar que: 
 
A) É responsável por cerca de 20% das mortes maternas, por 

hemorragia. 
B) O risco de repetição do evento em uma gestação 

subsequente é próximo de 5%. 
C) Não havendo causa plausível procede-se ao rastreamento 

para trombofilia. 
D) A hipertensão arterial deve ser adequadamente controlada 

na assistência pré-natal. 
E) Na deficiência da metilenotetraidrofolato redutase 

preconiza-se a administração das vitaminas B6 e B12. 
 
 
 

Observa-se no diagnóstico diferencial entre placenta prévia 
(PP) e descolamento prematuro da placenta (DPP) que: 
 
A) Na placenta prévia, o exame de urina é anormal, 

geralmente com proteinúria. 
B) No DPP, a ultrassonografia evidencia, em 50% dos casos, 

coágulo retroplacentário. 
C) Na placenta prévia, o útero se apresenta com contorno 

alterado. 
D) No DPP, a hemorragia cessa após a amnotomia. 
E) Na placenta prévia, o início é ab-rupto. 
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Durante a assistência pré-natal, é correto: 
 
A) Em caso de plenitude gástrica pós-prandial, prescrever 

inicialmente aceleradores da motilidade gastrointestinal. 
B) Nos casos de fraquezas e desmaios, orientar dieta 

fracionada e evitar o jejum prolongado. 
C) A pirose é tratada com o uso do bicarbonato de sódio. 
D) O ptialismo é distúrbio raro que se inicia frequentemente 

na segunda metade da gestação. 
E) A presença de náuseas e vômitos persistentes relaciona-se 

frequentemente a distúrbios hepáticos. 
 
 
 

Em relação às epúlides durante a gestação, é correto afirmar: 
 
A) São decorrentes da ação do ácido gástrico sobre o 

esôfago. 
B) São tratadas por meio de cremes à base de corticoide. 
C) São responsáveis por episódios de epistaxe. 
D) Além da orientação de melhorar a higiene bucal, 

encaminha-se a gestante ao odontólogo. 
E) Há forte correlação com maior incidência de abortamento. 

 
 
 

Na assistência à gestante com AIDS, é correto: 
 
A) Evitar a realização de episiotomia. 
B) Evitar administrar zidovudina (AZT) parenteral durante o 

trabalho de parto e/ou pré-cesárea, se a paciente já estiver 
fazendo uso de medicação oral que contenha na 
composição a zidovudina isolada ou em associação. 

C) Realizar sempre o parto cesariano. 
D) Evitar a anemia do recém-nascido procedendo à ordenha 

do cordão. 
E) Evitar o período expulsivo prolongado liberalizando a 

aplicação do fórceps de alívio. 
 
 
 

Em relação à assistência ao parto, é correto: 
 
A) Considerar o 4ª período as primeiras duas horas pós-

parto. 
B) Caracterizar o período premonitório, principalmente, pela 

descida do útero. 
C) Considerar o início de trabalho de parto como apenas a 

presença de contrações dolorosas e rítmicas. 
D) Caracterizar o segundo período quando a dilatação 

cervical está completa e a apresentação está no quarto 
plano. 

E) Considerar os puxos como expressão de metrossístoles 
eficientes. 

 
 
 

 
 

Paciente gestante diabética no curso da 26ª semana de 
amenorreia e quadro clínico de cistite. Qual o melhor esquema 
terapêutico? 
 
A) Sulfametozaxol + trimetropina por 7 dias. 
B) Ciprofloxacina por 3 dias. 
C) Sulfametozaxol + trimetropina por 3 dias. 
D) Ciprofloxacina por 7 dias. 
E) Nitrofurantoína por 3 dias. 

 
 
 

É considerada a causa mais comum de morte na eclâmpsia: 
 
A) Infecção. 
B) Hemorragia cerebral. 
C) Uremia. 
D) Insuficiência cardíaca congestiva. 
E) Insuficiência hepática. 
 
 
 
Na situação transversa o feto apresenta: 
 
A) a face. 
B) a fronte. 
C) o acrômio. 
D) o pé. 
E) a glabela. 

 
 
 

O achado ultrassonográfico de alargamento, simétrico ou 
discretamente assimétrico, dos ventrículos laterais e do 
terceiro ventrículo na presença de um quarto ventrículo 
normal, é sugestivo de: 
 
A) Espinha bífida. 
B) Hidroencefalodisplasia. 
C) Estenose do aqueduto de Sylvius. 
D) Microcefalia. 
E) Holoprosencefalia. 
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CONHECIMENTOS DE POLÍTICAS DE SAÚDE
 

 
 
Em relação à Emenda Constitucional 29, assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) No caso de estados, municípios e do Distrito Federal os 

recursos destinados às ações e serviços de saúde estão 
vinculados à receita de impostos e transferências 
constitucionais.  

B) No caso da União, o percentual mínimo de aplicação é 
definido com base na variação nominal do Produto 
Interno Bruto (PIB).  

C) Os estados e municípios devem disponibilizar 
obrigatoriamente para a Saúde 15% de suas receitas. 

D) A fiscalização da Emenda Constitucional deve ser feita 
pelos Conselhos de Saúde e pelas Assembléias 
Legislativas e Câmaras Municipais.  

E) Atualmente encontra-se incorporada à Constituição 
Federal. 

 
 
 
Em relação à Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, 
assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e 

organizado aos sistemas de saúde e se dará 
prioritariamente pelos Serviços de Saúde da Atenção 
Básica. 

B) Quando houver limitação na capacidade de atendimento 
do serviço de saúde aos usuários, a prioridade para 
resolução do problema deverá ser baseada em critérios de 
vulnerabilidade clínica e social, sem qualquer tipo de 
discriminação ou privilégio. 

C) Todo cidadão tem direito ao consentimento ou recusa de 
forma livre, voluntária e esclarecida, depois de adequada 
informação, a quaisquer procedimentos diagnósticos, 
preventivos ou terapêuticos, salvo se isso acarretar risco à 
saúde pública. 

D) Nas situações de urgência/emergência, o atendimento se 
dará de forma incondicional, em qualquer unidade do 
sistema. 

E) O direito básico de ingresso digno ao cidadão só pode ser 
assegurado nos sistemas de saúde públicos ou privados 
conveniados com o SUS. 

 
 
 
 “As ações desenvolvidas em parceria com movimentos 
sociais e populares para a qualificação da participação social e 
reconhecimento do saber popular em saúde” é definida como 
(Painel de Indicadores do SUS/ Promoção da Saúde): 
 
A) Educação permanente para o controle social. 
B) Promoção da equidade. 
C) Mobilização social em saúde. 
D) Educação Popular em Saúde. 
E) Fortalecimento das práticas de gestão participativa. 

 
 
 
Todas as alternativas abaixo serão prioridades do Pacto pela 
Saúde, no componente Pacto pela Vida, para o biênio 2010 – 
2011, exceto: 
 
A) Saúde do trabalhador. 
B) Saúde indígena. 
C) Fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de 

saúde às pessoas com deficiência. 
D) Atenção integral às pessoas em situação ou risco de 

violência. 
E) Saúde do homem. 
 
 
 
Todas as alternativas abaixo são indicadores da atenção 
básica, no Pacto pela Vida 2008, exceto: 
 
A) Taxa de internação por diabetes mellitus e suas 

complicações na população de 30 anos de idade e mais. 
B) Média anual de consultas médicas por habitante nas 

especialidades básicas. 
C) Proporção de nascidos vivos de mães com quatro ou mais 

e sete ou mais consultas de pré-natal. 
D) Percentual de crianças menores de cinco anos com 

vacinação em dia. 
E) Percentual de famílias com perfil Saúde beneficiárias do 

Programa Bolsa Família acompanhadas pela atenção 
básica. 

 
 

 
Todas as alternativas abaixo se configuram como principais 
objetivos do processo de programação pactuada e integrada, 
exceto: 
 
A) Definir que os limites financeiros para a assistência da 

atenção básica, de média e alta complexidade, para cada 
município, serão compostos por parcela destinada à 
assistência da própria população e às referências 
recebidas de outros municípios. 

B) Possibilitar a visualização da parcela dos recursos 
federais, estaduais e municipais, destinados ao custeio de 
ações de assistência à saúde. 

C) Fornecer subsídios para os processos de regulação do 
acesso aos serviços de saúde. 

D) Contribuir para a organização das redes regionalizadas e 
hierarquizadas de serviços de saúde. 

E) Buscar a equidade de acesso da população brasileira às 
ações e serviços de saúde em todos os níveis de 
complexidade com a alocação dos recursos financeiros de 
custeio da assistência à saúde pela lógica de atendimento 
às necessidades de saúde da população. 
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A lei Federal 8142/90, de 28 de dezembro de 1990, dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Em 
relação aos Conselhos Municipais de Saúde assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) É um órgão colegiado composto por representantes do 

governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários. 

B) A representação dos usuários é paritária em relação ao 
conjunto dos demais seguimentos. 

C) Atua na formulação de estratégias e no controle da 
execução da política municipal de saúde, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros. 

D) Tem sua organização e normas de funcionamento 
definidas em regimento próprio, aprovadas pela Câmara 
Municipal. 

E) Tem caráter permanente e deliberativo cujas decisões 
serão homologadas pelo chefe do poder municipal 
legalmente constituído. 

 
 

 
O funcionamento do Sistema de Planejamento do SUS tem 
por base a formulação e/ou revisão periódica de quais 
instrumentos? 
 
A) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório 

Anual de Gestão. 
B) Programação Pactuada Integrada, Plano de Saúde e 

Relatório Anual de Gestão. 
C) Plano Plurianual, Programação Anual de Saúde e 

Programação Pactuada Integrada. 
D) Plano de Saúde, Relatório Anual de Gestão e Plano 

Plurianual. 
E) Programação Anual de Saúde, Programação Pactuada 

Integrada e Plano Plurianual. 
 
 
 
Em relação à Saúde do Trabalhador compete ao Sistema 
Único de Saúde (Lei nº. 8.080) executar todas as ações de 
saúde do trabalhador abaixo, exceto: 
 
A) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à 

saúde. 
B) Revisão periódica da listagem oficial de doenças 

originadas no processo de trabalho, tendo na sua 
elaboração a colaboração das entidades sindicais. 

C) Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho 
ou portador de doença profissional e do trabalho. 

D) Participação na normatização, fiscalização e controle dos 
serviços de saúde do trabalhador nas instituições e 
empresas públicas e privadas. 

E) Garantia de recursos humanos destinados à proteção 
permanente do ambiente do trabalho. 

 
 

 
 
 
Qual a diretriz que orienta o processo de descentralização das 
ações e serviços de saúde e os processos de negociação e 
pactuação entre os gestores do SUS? 
 
A) Municipalização. 
B) Universalização. 
C) Regionalização. 
D) Regulamentação. 
E) Hierarquização. 
 
 
 
Com base na Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 (Título VIII - capítulo II - Seção II) que trata da 
saúde, analise as afirmativas abaixo. Coloque (V) para as 
alternativas verdadeiras e (F) para as falsas em relação às 
competências do Sistema Único de Saúde: 
 
 
(    ) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 

(    ) O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do 
art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, além de outras fontes. 

(    ) Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão 
admitir agentes comunitários de saúde e agentes de 
combate às endemias por meio de processo seletivo 
público, de acordo com a natureza e complexidade de 
suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. 

(    ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(    ) As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do Sistema Único de Saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos. 

(    ) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou 
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo 
nos casos previstos em lei. 

 
 
Assinale a sequência correta, de cima para baixo: 
 
A) V, V, F, V, V, F 
B) F, V, F, V, F, V 
C) V, V, V, V, V, V 
D) F, F, V, F, F, F. 
E) V, F, V, F, F, V. 
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Considerando a mortalidade por todas as causas e ciclos de 
vida no Brasil, em 2006 (Painel de Indicadores do SUS/ 
Violência Por Ciclos de Vida) assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Dentre todas as causas de morte, as causas externas se 

constituem como a terceira maior causa de mortalidade na 
população geral. 

B) Entre adolescentes e adultos as causas externas aparecem 
como a primeira causa de mortalidade nessas populações. 

C) No conjunto da população, entre as causas externas, as 
principais causas de óbito foram por agressões, seguidas 
dos acidentes de transporte e quedas. 

D) Dentre as causas externas as agressões são as principais 
causas de morte entre adolescentes e adultos, enquanto os 
acidentes de transporte são predominantes entre crianças 
e idosos. 

E) Nas crianças menores de um ano, a principal causa de 
óbito são os riscos à respiração e para as de um a quatro 
anos, os afogamentos. 

 

 
 
Todas as alternativas abaixo correspondem aos processos de 
trabalho básicos da ação regulatória, exceto: 
 
A) O levantamento e distribuição de cotas de procedimentos 

realizados pelos estabelecimentos executantes para os 
estabelecimentos solicitantes. 

B) A busca e disponibilização de leitos hospitalares. 
C) O processo de autorização prévio à execução da ação ou 

serviço de saúde. 
D) A execução da ação regulatória feita por profissional 

competente, capaz de análise crítica e discernimento que 
o conduzam às decisões baseadas nas evidências. 

E) A configuração do controle de acesso dos usuários em um 
sistema informatizado. 

 
 
 
Qual foi a Portaria do Ministério da Saúde que instituiu o Piso 
da Atenção Básica? 
 

A) Norma Operacional Básica/1996. 
B) Norma Operacional Básica/1993. 
C) Norma Operacional de Assistência à Saúde/2001. 
D) Norma Operacional Básica/1991. 
E) Pacto pela Saúde. 
 

 
 
De acordo com a Lei 8.142/1990, o Sistema Único de Saúde 
conta, em cada esfera do governo, sem prejuízo das funções 
do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: 
 

A) Conferência de Saúde e Plenária de Saúde. 
B) Conselho de Saúde e Plenária de Saúde. 
C) Conselho de Saúde e Participação Popular. 
D) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 
E) Plenária de Saúde e Gestão Comunitária. 
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