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AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

 O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à 

prevenção de contaminação e disseminação do COVID-19. 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 

 Retire dos bolsos qualquer material ou objeto e coloque em embaixo da carteira ou no chão. 

 Verifique se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 à 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas 

reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no 

Cartão Resposta. 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

da questão. 

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 03h, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

Boa prova!! 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Respostas para conferência 
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Concurso Público - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 001/2022 

2 

Prova Médico Ginecologista e Obstetra 

Universidade do Oeste de Santa Catarina 

 

Língua Portuguesa 

 

O bem e o mal do estrangeirismo¹ 

 

Rooftop, insight, approach… O Brasil parece cada vez mais inclinado a trocar seu 

vocabulário todo por termos em inglês. Mas a adoção de palavras de origem estrangeira não tem 

nada de nova: é tão antiga quanto a capacidade do Homo sapiens de falar e fundamental para a 

própria evolução das línguas.  

O terror dos puristas da língua em Portugal é um youtuber nascido e criado no Engenho 

Novo, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro: Luccas Neto. [...] o carioca também é um hit entre as 

crianças portuguesas. A tal ponto que, em novembro do ano passado, o jornal lisboeta Diário de 

Notícias publicou uma matéria em tom xenofóbico, reclamando que os miúdos de lá estão cada vez 

mais a falar “brasileiro”, de tanto assistir Luccas e outros influenciadores daqui.  

“Dizem ‘grama’ em vez de relva, autocarro é ‘ônibus’, rebuçado é ‘bala’, riscas são ‘listras’ 

e leite está na ‘geladeira’ em vez de no frigorífico”, alertou o jornal. “Os educadores notam-no 

sobretudo depois do confinamento – à conta de muitas horas de exposição a conteúdos feitos por 

youtubers brasileiros.”  

Pais e educadores portugueses estão preocupados. Mas talvez não devessem levar o caso tão 

a sério. Afinal, mais do que o jeitinho de falar de sua antiga colônia, os lusos usam e abusam de 

palavras do francês e do inglês – e aí sem a mesma vergonha.  

Um exemplo: enquanto, no trânsito daqui, temos em cada cruzamento uma placa indicadora 

que diz “Pare”, em Portugal a mesma sinalização diz “Stop”. E, lá como cá, o motorista entende 

muito bem o que deve fazer.  

Isso porque o estrangeirismo – a influência de culturas do exterior sobre os costumes e as 

falas de um povo – é parte da evolução natural de qualquer língua. A forma como nos expressamos 

se modifica o tempo todo, e um mundo globalizado (fenômeno que não nasceu com a internet – é 

forte desde as Grandes Navegações dos séculos 15 e 16) acelera esse intercâmbio linguístico. Tentar 

proibi-lo é como enxugar gelo. [...] 

[...] quando um termo de qualquer país é incorporado amplamente nos nossos diálogos e 

textos, ele na prática deixa de ser estrangeiro. Vira nosso. Todo dicionário nacional está inundado 

de vocábulos que não brotaram nem em Portugal, nem no Brasil, mas que já são tão de casa quanto 

receita de caipirinha.  
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[...] O mal do estrangeirismo nem está exatamente na substituição de termos, como rooftop 

no lugar de “terraço”. O problema maior é quando, no afã de pegar algo emprestado de uma língua 

de fora, deturpamos a lógica da nossa.  

[...] Os exageros no estrangeirismo tendem a passar, como as paletas mexicanas. Mas o uso 

que facilita a comunicação vai vingar sempre. E a língua portuguesa no Brasil – que os portugueses 

chamam pejorativamente de “brasileiro” – vai continuar se enriquecendo com palavras e expressões 

que não teriam como surgir por aqui.  

(¹Texto Alexandre Carvalho  - 18 mar 2022 – https://super.abril.com.br/sociedade/o-bem-e-o-mal-do-estrangeirismo/ 

(acesso em 28 de março). Texto adaptado especialmente para essa prova.) 

 

01. O objetivo do texto é: 

A) Mostrar que o estrangeirismo é um fenômeno linguístico necessário ao desenvolvimento das 

línguas. 

B) Mostrar a preocupação de portugueses sobre a influência do youtuber brasileiro na língua 

nacional. 

C) Mostrar os vocábulos que os portugueses já incorporaram do Brasil como grama, ônibus, 

geladeira, entre outros. 

D) Fazer uma crítica aos portugueses, que aceitam estrangeirismos de outros países e não do Brasil. 

 

02. Leia as afirmativas sobre estrangeirismo, para responder à questão: 

I. O estrangeirismo é um fenômeno que nasceu com as Grandes Navegações e se expandiu com o 

advento da internet. 

II. O estrangeirismo facilita a comunicação. 

III. O estrangeirismo é um modismo que tende a passar como as paletas mexicanas. 

Segundo o texto, é o correto o que se afirma em: 

A) I e II. 

B) I, II e III. 

C) II e III. 

D) Somente em II. 

 

03. “[...] mais do que o jeitinho de falar de sua antiga colônia, os lusos usam e abusam de palavras 

do francês e do inglês – e aí sem a mesma vergonha”. O sentido expresso na frase é que: 

A) Os portugueses usam excessivamente estrangeirismo franceses e ingleses, mas têm vergonha dos 

estrangeirismos brasileiros. 
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B) Os portugueses usam excessivamente estrangeirismo franceses e ingleses, mas não usam 

palavras do seu próprio idioma – antiga colônia. 

C) O jeito de falar da antiga colônia portuguesa foi substituído por muitas palavras do francês e do 

inglês. 

D) O jeito de falar da antiga colônia portuguesa causa vergonha aos portugueses, por isso usam e 

abusam de palavras do francês e do inglês. 

 

04. [...] no afã de pegar algo emprestado de uma língua de fora, deturpamos a lógica da nossa. O 

sentido das palavras em destaque na frase, respectivamente, é: 

A) Tentar – deformar. 

B) Tentar – avaliar. 

C) Pressa – deformar. 

D) Pressa – avaliar. 

 

05. Na frase: “Todo dicionário nacional está inundado de vocábulos que não brotaram nem em 

Portugal, nem no Brasil, mas que já são tão de casa quanto receita de caipirinha”.,  os quês exercem 

a função de: 

A) Advérbio. 

B) Pronome relativo. 

C) Conjunção integrante. 

D) Conjunção explicativa. 

 

06. Em todas as frases há figuras de linguagem, exceto em: 

A) Tentar proibi-lo é como enxugar gelo. 

B) Os exageros no estrangeirismo tendem a passar, como as paletas mexicanas. 

C) A adoção de palavras de origem estrangeira é corresponde à capacidade do Homo sapiens de 

falar. 

D) Todo dicionário nacional está inundado de vocábulos que não brotaram nem em Portugal, nem 

no Brasil, mas que já são tão de casa quanto receita de caipirinha. 

 

07. “Os educadores notam-no sobretudo depois do confinamento” (3º parágrafo); na frase, notam-

no o -no refere-se: 

A) Ao falar brasileiro. 

B) Aos educadores. 
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C) Ao confinamento. 

D) Ao youtuber brasileiro. 

 

08. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos apresentam dígrafos: 

A) textos – novembro – passado – capacidade – caipirinha. 

B) portuguesas – novembro – passado – qualquer – caipirinha.  

C) portuguesas – fenômeno – passado – qualquer – homo.  

D) textos – novembro – passado – capacidade – homo. 

 

09. “E, lá como cá, o motorista entende muito bem o que deve fazer”. Na frase, lá e cá (5º 

parágrafo) referem-se, respectivamente:  

A) Pare e Stop. 

B) Stop e Pare. 

C) Brasil e Portugal. 

D) Portugal e Brasil. 

 

10. Assinale a alternativa em que a regência não está correta: 

A) Exposição a conteúdos feitos por youtubers. 

B) O Brasil parece cada vez mais inclinado a trocar seu vocabulário. 

C) Cabe aos portugueses assistir o seu idioma. 

D) [...] de tanto assistir Luccas e outros influenciadores. 

 

Conhecimentos Gerais 

 

11. O estado de Santa Catarina está dividido em regiões intermediárias e imediatas, segundo dados 

atualizados em 2017 pelo Insituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base em 

diferentes critérios geográficos, bem como pela área de influência de cada município. Considerando 

tal divisão do estado de Santa Catarina, as regiões geográficas imediatas da região geográfica 

intermediária de Caçador são: 

A) Caçador, Joaçaba e Herval do Oeste. 

B) Caçador e Videira. 

C) Caçador, Videira e Joaçaba. 

D) Caçador, Videira, Joaçaba e Luzerna. 
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12. A bandeira do Contestado foi reconhecida por lei como símbolo regional do Estado de Santa 

Catarina. A bandeira do Contestado deve ser: 

A) De cor branca e ter disposta uma cruz azul de forma centralizada. 

B) De cor verde e ter disposta uma cruz branca de forma centralizada. 

C) De cor branca e ter disposta uma cruz verde de forma centralizada. 

D) De cor verde e ter disposta uma cruz amarela de forma centralizada. 

 

13. Assinale a alternativa que apresenta respectiva e corretamente a árvore, a flor e a planta 

medicinal símbolos do Estado de Santa Catarina, conforme disposto em lei estadual de 2017. 

A) Araucária, Laelia purpurata e Araçá-rosa. 

B) Embaúba, Edelvaisse e Espinheira Santa. 

C) Imbuia, Edelvaisse e Cambará. 

D) Imbuia, Laelia purpurata e Espinheira Santa. 

 

14. Atualmente presidente e vice-presidente bem como governadores e vice-governadores, se 

eleitos, tomam posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao do pleito eleitoral. No entanto, a 

partir das eleições de 2026, conforme aprovado em emenda constitucional, a posse dos 

governadores e vice-governadores acontecerá em: 

A) 06 de janeiro. 

B) 05 de janeiro. 

C) 02 de janeiro. 

D) 10 de janeiro. 

 

15. O Prêmio Nobel da Paz de 2021 foi concedido a dois jornalistas, das Filipinas e da Rússia, por 

defesa da liberdade de expressão. O Comitê Norueguês do Nobel afirmou que a liberdade de 

expressão é uma pré-condição para a democracia e para uma paz duradoura. Os laureados foram: 

A) David Julius e Maria Ressa. 

B) Ardem Patapoutian e Klaus Hasselmann. 

C) Maria Ressa e Dmitry Muratov. 

D) Dmitry Muratov e Benjamin List. 
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Conhecimentos Específicos do Cargo 

 

16. Mulher de 32 anos, residente da zona rural do município, procura o ginecologista da Unidade 

Básica de Saúde com queixa de corrimento amarelado, mau cheiro, prurido vaginal e dor durante a 

relação sexual. O resultado da coloração de Gram revela numerosas células epiteliais, numerosos 

leucócitos, numerosos cocobacilos gram variáveis dispostos sobre células epiteliais e presença de 

clue cells. A sintomatologia e o exame da paciente indicam a presença de: 

A) Trichomonas vaginalis. 

B) Gardnella vaginalis. 

C) Neisseria gonorrheae. 

D) Chlamydia trachomatis. 

 

17. As estratégias para a detecção precoce do câncer de mama são o diagnóstico 

precoce (abordagem de pessoas com sinais e/ou sintomas iniciais da doença) e 

o rastreamento (aplicação de teste ou exame numa população sem sinais e sintomas sugestivos de 

câncer de mama, com o objetivo de identificar alterações sugestivas de câncer e encaminhar as 

mulheres com resultados anormais para investigação diagnóstica). São considerados sinais e 

sintomas suspeitos de câncer de mama e de referência urgente para a confirmação diagnóstica, 

exceto: 

A) Qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos. 

B) Nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos, que persistem por mais de um ciclo 

menstrual. 

C) Presença de linfadenopatia axilar. 

D) Dor e sensibilidade na mama antes e durante a menstruação. 

 

18. A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) curável e exclusiva do ser humano, 

causada pela bactéria Treponema pallidum. Pode apresentar várias manifestações clínicas e 

diferentes estágios. Sinais e sintomas como manchas no corpo, que geralmente não coçam, 

incluindo palmas das mãos e plantas dos pés, febre, mal-estar, dor de cabeça, ínguas pelo corpo 

caracterizam que estágio da doença? 

A) Primário. 

B) Secundário. 

C) Latente. 
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D) Terciário. 

 

19. As estimativas populacionais de frequência de hiperglicemia na gestação no Brasil são 

conflitantes, porém estima-se que a prevalência de Diabetes Mellitus Gestacional (DMG), condição 

que pode ocasionar aborto espontâneo, malformações fetais, pré-eclâmpsia, natimortalidade, 

macrossomia, hipoglicemia e hiperbilirrubinemia neonatais seja de aproximadamente 18% no 

Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando o diagnóstico do DMG em situações de viabilidade 

financeira e disponibilidade técnica total é incorreto afirmar que: 

A) Todas as mulheres devem realizar rastreamento da glicemia de jejum antes da 20
a
 semana de 

idade gestacional. 

B) Todas as gestantes com glicemia de jejum inferior a 92 mg/dL devem realizar o TOTG com 75g 

de glicose entre 24 e 28 semanas. 

C) Gestante com mais de 20 semanas e com glicose de jejum entre 92 a 125mg/dL caracteriza 

laboratorialmente DMG. 

D) Se o início do pré-natal for tardio (após 20 semanas de idade gestacional) fica desobrigado 

realizar o TOTG, apenas a glicemia de jejum. 

 

20. Considerando pacientes com DMG a via de parto é uma decisão obstétrica, sendo necessário 

estimar o peso fetal através de exame ultrassonográfico. Se o peso fetal estimado for maior ou igual 

a 4500g, pode-se considerar a realização de cesariana. Avalie as alternativas com os procedimentos 

a serem seguidos na cesariana programada e assinale a alternativa incorreta: 

A) A cirurgia deve ser programada para o início da manhã, devendo ser suspendida a dieta na noite 

anterior. 

B) Prescrever na véspera metade da dose da insulina NPH em uso e suspender insulina da manhã. 

C) Não utilizar solução glicosada 5% no pré-operatório, nem durante o pós operatório, mesmo em 

dieta oral zero. 

D) Controlar da glicemia a cada 1 ou 2 horas até o parto, e a glicemia deverá ser monitorizada a 

cada hora, caso a cirurgia prolongue-se por mais de 60 minutos. 

 

21. O câncer do colo do útero é caracterizado pela replicação desordenada do epitélio de 

revestimento do órgão, comprometendo o tecido subjacente (estroma), podendo invadir estruturas e 

órgãos contíguos ou à distância. Há duas principais categorias de carcinomas invasores do colo do 

útero, dependendo da origem do epitélio comprometido. O carcinoma epidermoide, tipo mais 

incidente e que acomete o epitélio escamoso (representa cerca de 90% dos casos), enquanto que o 
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adenocarcinoma, tipo mais raro e que acomete o epitélio glandular representa cerca de 10% dos 

casos. Os fatores de risco associados ao câncer do colo do útero são, exceto: 

A) Nuliparidade. 

B) Infecção pelo HPV. 

C) Uso de anticontraceptivos orais.  

D) Iniciação sexual precoce e multiplicidade de parceiros sexuais. 

 

22. O pré-natal é o acompanhamento médico da mulher durante a gravidez e período onde o médico 

deverá esclarecer todas as dúvidas da mulher sobre a gravidez, o parto, solicitar exames para 

verificar se está tudo bem com a mãe e com o bebê e avaliar fatores de risco que merecem atenção, 

sendo que em alguns casos existe a necessidade de encaminhar a gestante para o serviço de urgência 

e emergência. De acordo com o caderno de atenção básica do Ministério da Saúde, qual a 

alternativa, dentre as situações abaixo, que indica encaminhamento da gestante para o serviço de 

urgência obstétrica? 

A) Redução do líquido amniótico a valores inferiores a 500 mL. 

B) Diabete Mellitus Gestacional. 

C) Pressão arterial 150/100mmHg. 

D) Cardiopatias. 

 

23. Mulher de 31 anos chega para consulta com teste positivo para gravidez. Inicia o 

acompanhamento médico e afirma que seu período menstrual sempre foi de 4 dias e com alta 

regularidade. Informa que o último dia de sua última menstruação foi no dia 22 de abril de 2021, 

considerado que o dia da primeira consulta foi 08 de julho de 2021, qual era a idade gestacional no 

dia na consulta? 

A) IG: 10sem +1dia. 

B) IG: 11sem+1dia. 

C) IG: 10sem+6dias. 

D) IG: 11sem+5dias. 

 

24. Estimula a secreção de estrogênio, é responsável pelo desenvolvimento e maturação dos 

folículos ovarianos, além disso, regula o crescimento, desenvolvimento, puberdade, reprodução e 

secreção de hormônios sexuais pelos testículos e ovários. O hormônio responsável pelas atividades 

citadas é: 
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A) LH. 

B) TSH. 

C) FSH. 

D) Progesterona. 

 

25. Paciente de 49 anos relatando condições específicas que caracterizam climatério. O ultrassom 

revelou uma massa (cisto) com conteúdo espesso no ovário direito. A paciente foi submetida à 

cirurgia para retirada, havendo ruptura do cisto durante o processo de remoção. O exame 

intraoperatório de congelação diagnosticou um cistoadenoma mucinoso. Diante do exporto, conlui-

se: 

A) A paciente deve ser acompanhada de perto, pois pode haver o desenvolvimento de 

pseudomixoma. 

B) A paciente está tratada, visto que o cisto era benigno. 

C) Deverá haver a extirpação cirúrgica de todo o útero, visto que o cisto era maligno. 

D) Neste caso a ooforectomia não seria o procedimento mais indicado e sim a ooforoplastia.  

 

26. Vulvovaginites e vaginoses são afecções do epitélio estratificado da vulva e/ou vagina, sendo 

causas comuns de corrimento vaginal patológico, responsáveis por inúmeras consultas aos 

ginecologistas. Sobre essas patologias, correlacione as colunas e assinale a alternativa com a 

sequência correta: 

Patologia Descrição 

1. Vaginose Citolítica. 

2. Vaginite Lactacional. 

3. Vaginite Irritativa. 

4. Vaginite Descamativa 

Inflamatória. 

(  ) Se assemelha à colpite atrófica inicial, pelo 

hipoestrogenismo, pode até mesmo mimetizar a tricomoníase. Os 

sintomas são similares, com desconforto urinário, prurido vaginal 

e secura, dispareunia e corrimento. O pH geralmente é mais 

alcalino. À microscopia observa-se poucos lactobacilos, 

diminuição de células superficiais e aumento de células basais e 

parabasais. 

(     ) Consiste na flora de lactobacilos exacerbada, por vezes 

incomoda as pacientes e torna-se queixa principal, apesar de ser 

apenas aumento do resíduo vaginal fisiológico. Pode-se aliviar os 

sintomas da paciente com creme vaginal com tampão borato pH 

8, por 10 dias. 
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(     ) Acompanha o líquen plano vestibular  frequentemente, 

pode apresentar descarga purulenta e dispareunia. O corrimento é 

amarelado com pH alto, colpite macular pode estar presente e à 

microscopia observa-se aumento de polimorfonucleares e células 

parabasais. 

(   ) Causada por agentes químicos medicamentosos ou 

cosméticos, cujo tratamento é a suspensão dos mesmos. A 

paciente refere ardor, prurido e há eritema. 

A) 1 – 2 – 3 – 4.  

B) 2 – 1 – 4 – 3. 

C) 3 – 4 – 2 – 1.  

D) 4 – 3 – 1 – 2.  

 

27. A perda involuntária de urina por mulheres (incontinência urinária feminina) é um fator que 

motiva muitas mulheres a procurar atendimento médico. A respeito do tratamento da incontinência 

urinária feminina, assinale a alternativa incorreta: 

A) A reabilitação pélvica é uma opção para reestabelecer ou melhorar a força dos músculos do 

pavimento pélvico e tonicidade dos tecidos e, portanto, indicada para casos de incontinência de 

esforço. 

B) Utilização de medicamentos como beta-3 agonistas ou adrenérgicos ou anti-muscarínicos, como 

o mirabegron, no primeiro grupo, ou o cloreto trospium, oxibutanina ou solifenacina, no segundo.  

C) Rápidos, com alta no próprio dia ou no dia seguinte e pouco tempo de recuperação, os métodos 

cirúrgicos minimamente invasivos para incontinência são recomendados para casos em que os 

músculos pélvicos ou o esfíncter deixam de reter a urina, como na incontinência de esforço.  

D) Colocação de esfíncter urinário artificial pode ser uma excelente opção para pacientes com 

assoalho pélvico prejudicado e que incontinência urinária de grau leve.  

 

28. A colposcopia é um grande aliado do ginecologista que contribui para avaliar o colo do útero e 

os tecidos da vagina e vulva auxiliando nos diagnósticos e condutas clínicas. Avalie as imagens 1, 2 

e 3 e assinale a alternativa que melhor a representa, respectivamente. 
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1. 2. 3. 

   

Fonte: Manual de Orientação Trato Genital Inferior - Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia 

A) 1. Colo normal – JEC em +1; 2. Epitélio acetobranco denso – NIC III; 3. Captação parcial de 

iodo – NIC II. 

B) 1. Colo normal – JEC no canal; 2. Epitélio acetobranco denso extenso – NIC II; 3. Iodo 

parcialmente positivo pós-cone. 

C) 1. Colo normal – JEC em 0; 2. Epitélio acetobranco denso em epitélio colunar – NIC III; 3. Iodo 

negativo no centro – NIC II. 

D) 1. Epitélio colunar normal; 2. Epitélio acetobranco denso, sobrelevado; com pontilhado Ca 

epidermoide IA1; 3. Iodo negativo franco – NIC III. 

 

29. Ao realizar a colposcopia de uma paciente de 36 anos, sexualmente ativa e aparentemente 

saudável, o ginecologista se depara com algumas vilosidades colunares densamente brancas em 

comparação às vilosidades colunares circulantes após aplicação de ácido acético, da mesma forma 

os cistos de Naboth tornam-se brancos após a aplicação (imagem abaixo). Imediatamente o 

ginecologista deve pensar em:  

 

Fonte: Colposcopia - Manual para principiantes, J.W. Sellors & R. Sankaranarayanan. 

https://screening.iarc.fr/colpochap.php?lang=4&chap=8.php 
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A) Adenocarcinoma in situ. 

B) Lesão intraepitelial de baixo grau (LSIL-Sistema de Bethesda). 

C) Células escamosas atípicas de significado indeterminado. 

D) Adenocarcinoma Invasor de Colo do Útero. 

 

30. Sobre a Lei 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, avalie as afirmativas e assinale a incorreta.  

A) Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou 

conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito 

público ou privado. 

B) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. 

C) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas e privadas 

de qualquer ordem federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta (público e 

privada) e das fundações mantidas pelo Poder público e privado, constitui o Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

D) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 

estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 

para a sua promoção, proteção e recuperação. 

 

31. Visa à reorganização da atenção básica no país de acordo com os preceitos do Sistema Único de 

Saúde. É tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como plano de expansão, 

qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de 

trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção 

básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividade, além 

de propiciar uma importante relação custo-efetividade. O texto refere-se especificamente a: 

A) Estratégia Saúde da Família (ESF). 

B) Atenção Primária à Saúde (APS). 

C) Programa Saúde na Hora. 

D) Programa Previne Brasil. 
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32. Um ponto importante para a organização, implementação e execução de qualidade da saúde 

pública básica é o estabelecimento de uma equipe multiprofissional (Equipe de Saúde da Família – 

ESF). De acordo com as normativas vigentes esta equipe deve ser composta obrigatoriamente, no 

mínimo por: 

I. Médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade. 

II. Enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família. 

III. Auxiliar ou técnico de enfermagem. 

IV. Agentes comunitários de saúde.  

V. Fisioterapeutas, farmacêuticos e nutricionistas. 

VI. Profissionais da saúde habilitados a execução de práticas integrativas. 

Estão corretas: 

A) I – II – III – V. 

B) I – III – V – VI. 

C) I – II – III – IV. 

D) II – III – IV – V.  

 

33. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada por um 

conjunto de atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema 

Único de Saúde (SUS), como movimentos sociais, usuários, trabalhadores e gestores das três 

esferas de governo. De acordo com a PNAB são atribuições comuns do médico, exceto: 

A) Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na Unidade 

Básica de Saúde e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 

comunitários (escolas, associações etc.). 

B) Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. 

C) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, 

mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico deles. 

D) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados. 

 

34. As ações e serviços de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o 

Sistema Único de Saúde, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da 

Constituição Federal, obedecendo princípios como: “______________  é entendida como o 

conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.” O princípio que melhor 

preenche a lacuna é: 
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A) Integralidade. 

B) Universalidade. 

C) Igualdade. 

D) Equidade. 

 

35. A atenção obstétrica deve contemplar todos os procedimentos que garantam o bem-estar do 

binômio mãe-filho em todas as etapas da puerperalidade. Entre as diversas evidências científicas 

encontram-se as ações de estímulo ao aleitamento materno. O obstetra tem várias oportunidades de 

atuação, desde o início do pré-natal até o final do puerpério, de modo que as suas condutas podem 

se constituir em poderosas armas a favor do aleitamento materno. São ações e cuidados importantes 

que o obstetra pode ter em relação a amamentação, exceto: 

A) Pré-natal: Anamnese dirigida ao aleitamento materno; Exame físico das mamas; 

Aconselhamento. 

B) No trabalho de parto: Preferencialmente utilizar analgésicos sistêmicos e sedativos para diminuir 

o desconforto materno; Utilizar todos os recursos disponíveis para alívio da dor, especialmente 

substâncias entorpecentes que possam contribuir para o conforto da mãe e, consequentemente, 

depois no primeiro contato mãe-filho. 

C) No parto: Colocar o recém-nascido com boa vitalidade em contato pele a pele com a mãe e assim 

mantê-lo pelo maior tempo possível. Estimular o contato físico e visual entre a mãe e o RN; 

Estimular a mamada ainda na sala de partos, inclusive nas cesáreas. A sucção dos mamilos promove 

liberação de ocitocina endógena que acelera a dequitação e o miotamponamento. 

D) No puerpério: Orientar as mães para o cuidado com as mamas e as papilas; Orientar para 

examinar diariamente as mamas; Prescrever método anticoncepcional que não interfira com a 

lactação. 

 


