ESTADO DO MARANHÃO
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE RAPOSA - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

133 – ENFERMEIRO OBSTETRA
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (QUARENTA) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Português
15

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Específicos
20

02- A prova terá duração de 3 (três horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo
que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursoraposa@outlook.com
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

As questões de 1 a 5 têm como base o texto abaixo. Leia-o com atenção.
Abre-te Sésamo
A freira estava na fila uns bons 30 minutos. Sobraçava uma pasta de couro quase maior do que ela. O
hábito lhe cobria o corpo miúdo, dos pés à cabeça. Deveria ter uns 80 anos. Quando chegou ao caixa,
seu nariz mal tocava a superfície do guichê. Ela disse baixinho, como numa reza, o que pretendia, e o
caixa estendeu-lhe uma caixinha presa a um fio, cheia de teclas, e sentenciou: “Digite a senha”. Ela ficou
em silêncio, humilhada. Apertou a pasta ainda mais no braço miúdo e, sem revolta, mas com um olhar de
impotência, fugiu dali. [...]
O homem é moderno na medida das senhas que ele é escravo para ter acesso à vida. Não é mais
senhor de seu direito constitucional de ir-e-vir. A senha é a senhora absoluta. Sem senha, você fica sem
seu próprio dinheiro ou até sem a vida. [...] No cofre do hotel, são quatro algarismos; no seu home bank,
seis; mas para trabalhar no computador da empresa, você tem que digitar oito vezes, letras e algarismos.
A porta do meu carro tem senha; o alarme do seu, também. Cada um de nossos cartões tem senha. Se
você chamar o atendimento telefônico do seu banco, vai ter que dar a senha. No telefone do hotel, você
só desvenda os recados se digitar a senha. Na Internet são dezenas de senhas. [...]
Se for sensato, você percebe que sua memória não pode ser ocupada com tanta baboseira inútil. Seus
neurônios precisam ter finalidade nobre. Têm que guardar, sim, os bons momentos da vida. Aquela noite
maravilhosa, aquele pôr-do-sol único, aquele cheiro de chuva da infância, o perfume daquele vinho. [...]
Então, desesperado, você descarrega tudo na sua agenda eletrônica, num lugar secreto que só senha
abre. Agora só falta descobrir em que lugar secreto você vai guardar a senha do lugar secreto que você
guarda as senhas. Numa caverna secreta, como as do Afeganistão, Ali Babá, com uma única senha, abria
as portas de todos os seus tesouros. Bastava gritar “Abre-te Sésamo!” O homem antigo era mais prático.
Alexandre Garcia (com adaptações)
01) Em todas alternativas a palavra destacada

está corretamente interpretada, de acordo
com o seu sentido no texto, exceto em:

02) De acordo com a leitura do texto, é

incorreta a afirmação:
(A) O autor do texto menciona com ironia um

(A) “Sobraçava uma pasta de couro quase

maior do que ela. (= SEGURAVA)
(B) “...estendeu-lhe uma caixinha presa a um fio,

cheia
de
teclas,
e
sentenciou...”
(=DETERMINOU)
(C) “...na medida das senhas que ele é escravo
para ter acesso à vida.”
(=
EGRESSO)
(D) “No telefone do hotel, você só desvenda os
recados...” (= DESCOBRE)
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aspecto da modernidade: o excesso de
senhas no dia-a-dia.
(B) Com humor, o autor mostra que colocar
todas as senhas em um único lugar, como
na agenda eletrônica, não desobriga as
pessoas de memorizar a senha que dá
acesso a todas as outras.
(C) O autor cita, no segundo parágrafo, muitos
exemplos de situações do cotidiano em que
se necessita de senha.
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(D) O autor, durante todo o texto, destaca a

importância do uso de senhas para a
segurança das pessoas.

06) Assinale a opção em que há concordância

inadequada, de acordo com a norma culta:
(A) Antigamente, nas grandes cidades, havia

03) Todas as afirmações abaixo estão corretas,

exceto:
(A) Na frase “A freira estava na fila uns bons 30

minutos” o verbo destacado encontra-se no
pretérito imperfeito do modo indicativo.
(B) Em “Ela disse baixinho, como numa reza, o
que pretendia...” o temo destacado introduz
a ideia de comparação.
(C) No fragmento “...e, sem revolta, mas com
um olhar de impotência, fugiu dali...” a
relação de sentido estabelecida pela
conjunção destacada é de oposição.
(D) Em “Sem senha, você fica sem seu próprio
dinheiro ou até sem a vida”, o sentido
expresso pela preposição destacada é de
finalidade.
04) Assinale a alternativa em que NÃO há

presença de voz passiva sintética.
(A) Neste local, vendem-se objetos de madeira.
(B) Os jogadores cumprimentaram-se após a

bondes.
(B) Estados Unidos anunciou sua participação

no projeto.
(C) Os amigos, os vizinhos, os colegas,
ninguém nos ajudaram.
(D) No baile de formatura, não foi permitido
entrada de crianças.
07) Em

todas alternativas o significado
contextual do termo destacado está correto,
exceto em:

(A) O técnico estava na iminência de ser

demitido pelo clube.
(B) A seção com o psicólogo durou mais do
que o planejado.
(C) De acordo com o censo realizado pelo
governo, a população brasileira já passou
dos 200 milhões de habitantes.
(D) O oficial de justiça cumpriu dois mandados
pela manhã.
08) Leia o fragmento abaixo:

partida de futebol.
(C) Descobriram-se novas provas contra o

Deputado.
(D) Não se noticiaram as verdadeiras causas do
desabamento do prédio.
05) Na frase “Se for sensato, você percebe que

sua memória não pode ser ocupada com
tanta baboseira inútil” o emprego da vírgula
se justifica por:
(A) separar o aposto.
(B) separar adjunto adverbial deslocado.
(C) separar oração adverbial.

“No passado, os alimentos eram mais saudáveis
e mais difíceis de encontrar. Hoje, é possível
achar comida em qualquer esquina, a preços
módicos. Já se provou que as pessoas ingerem
uma quantidade significativamente maior de
calorias.”
O vocábulo destacado no texto têm como
antônimo:
(A) baixos.
(B) razoáveis.
(C) altos.
(D) modestos.

(D) indicar a elipse de um termo.

CARGO: ENFERMEIRO OBSTETRA
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09) Assinale a alternativa incorreta em relação

ao emprego dos pronomes, de acordo com
a norma culta vigente.
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14) De acordo com a divisão da palavra em

sílabas, marque a alternativa INCORRETA.
(A) Abd-ô-men

(A) Vossa Reverendíssima viaja no final do

(B) Fi-lan-tro-po

mês para a Itália?
(B) Sua Santidade passou por entre os fiéis no
papamóvel.
(C) Para mim, corrigir os textos será fácil.
(D) Não há mais nada entre eu e ela há muitos
anos.

(C) Pa-ra-noi-a
(D) Re-vól-ver
15) De acordo com a divisão da palavra em

sílabas, marque a alternativa CORRETA.
(A) Apa-re-lho

10) Assinale a alternativa em que a palavra

está escrita incorretamente:
(A) Acetinado

(B) Cre-scer
(C) La-re-i-ra
(D) Pneu-má-ti-co

(B) Facinante
(C) Pretensioso
(D) Procissão
11) De acordo com a posição da sílaba tônica,

classificam-se como paroxítonas as duas
palavras da opção:
(A) saci / crochê.
(B) ângulo / matemática.
(C) rapidamente/ pezinho.
(D) algum / dúvida.
12) Assinale a opção em que há erro na

identificação do elemento mórfico grifado:
(A) aborrecido: desinência de masculino.
(B) imaginar: radical.
(C) saberia: tema
(D) pretendeu: vogal temática
13) Assinale a alternativa em que a frase

encontra-se na voz verbal ativa:
(A) A igreja será reformada.
(B) Ele fez o trabalho.
(C) O menino feriu-se
(D) O trabalho foi feito por ele.
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LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÕES DE 16 A 20
16) Em relação às Regiões de Saúde, é

incorreto afirmar que:
(A) Serão instituídas pela União, em articulação

com os Estados e Municípios.
(B) A instituição de Regiões de Saúde situadas
em áreas de fronteira com outros países
deverá respeitar as normas que regem as
relações internacionais.
(C) As Regiões de Saúde serão referência para
as transferências de recursos entre os entes
federativos.
(D) A instituição das Regiões de Saúde
observará cronograma pactuado nas
Comissões Intergestores.
17) Representa uma das características das

Conferências de Saúde:
(A) A

representação dos usuários nas
Conferências será majoritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos.
(B) Reúne-se a cada quatro anos com a
representação dos vários segmentos
sociais, para avaliar a situação de saúde e
propor as diretrizes para a formulação da
política
de
saúde
nos
níveis
correspondentes.
(C) Possui caráter permanente e deliberativo.
(D) Atua na formulação de estratégias e no
controle da execução da política de saúde na
instância correspondente.

18) De acordo com a Lei 8080/90, sobre o

Sistema Único de Saúde (SUS), é incorreto
afirmar que:
(A) A

colaboração na proteção do meio
ambiente, nele compreendido o do trabalho,
está incluída no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS).
(B) Os municípios poderão constituir consórcios
para desenvolver em conjunto as ações e os
serviços de saúde que lhes correspondam.
(C) O acompanhamento, avaliação e divulgação
do nível de saúde da população e das
condições ambientais é atribuição comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
(D) No âmbito do Sistema Único de Saúde, não
são estabelecidos o atendimento domiciliar e
a internação domiciliar.
19) A participação complementar dos serviços

privados no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS) será formalizada mediante:
(A) Lei, observadas, a respeito, as normas de

direito privado.
(B) Estatuto, observadas, a respeito, as normas
de direito público ou privado.
(C) Contrato ou convênio, observadas, a
respeito, as normas de direito público.
(D) Decreto, observadas, a respeito, as normas
de direito privado.
20) A Atenção Básica tem como um de seus

fundamentos e diretrizes:
(A) População Adscrita.
(B) Autotutela.
(C) Centralização do cuidado.
(D) Proatividade.

CARGO: ENFERMEIRO OBSTETRA

Página 6 de 10

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) O atendimento imediato de uma pessoa com

Infecção Sexualmente Transmissível (IST)
não é apenas uma ação curativa, mas
também visa à interrupção da cadeia de
transmissão e à prevenção de outras IST e
complicações decorrentes das infecções.
(Ministério da Saúde, 2015). Sobre as
Infecções Sexualmente Transmissíveis
(IST), é incorreto afirmar que:
(A) Nem todas as IST são de notificação

compulsória.
(B) Não existe IST que seja causada por
protozoário.
(C) A infecção pelo HIV também é considerada
uma IST.
(D) Para que se interrompa a cadeia de
transmissão das IST, é fundamental que os
contatos sexuais das pessoas infectadas
sejam tratados.
22) Assim que a gestante iniciar o seu pré-natal

é importante que o
médico (a) ou
enfermeiro(a) faça o encaminhamento para
o profissional da área de saúde bucal, para
que
busquem
integrar
o
atendimento/acompanhamento.
Sobre a saúde bucal das grávidas, analise as
afirmativas abaixo:
I. As doenças bucais, especialmente a doença
periodontal, tem sido associadas a diversas
condições patológicas perinatais, incluindo o
parto prematuro, a rotura prematura de
membranas e a ocorrência de baixo peso.
II. A interação interdisciplinar quanto à
orientação da dieta balanceada indica a
necessidade de aumentar o consumo de
alimentos adocicados e diminuir a ingestão
de líquidos, no intuito de atuar na diminuição
do risco de doenças bucais, assim como de
outras doenças associadas, como, por
exemplo, a xerostomia.
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QUESTÕES DE 21 A 40
III. São necessárias orientações preventivas:
pelo motivo da ingestão mais frequente de
alimentos, a higienização também deverá
ser mais frequente, com escova e fio dental.
Há gestantes que, por estarem sentindo
náuseas, acabam negligenciando a higiene
da boca.
O número de afirmativas incorretas corresponde
a:
(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.
23) Considera-se pré-eclâmpsia grave quando

presente os seguintes critérios, exceto:
(A) Pressão arterial diastólica igual/maior que

110mmHg.
(B) Oligúria
(menor que 500ml/dia, ou
25ml/hora).
(C) Níveis séricos de creatinina menores que
1,2mg/dL.
(D) Dor epigástrica ou no hipocôndrio direito,
24) Caracteriza um fator relacionado à história

reprodutiva anterior da gestante e que pode
indicar encaminhamento da gestante ao prénatal de alto risco:
(A) Multiparidade (cinco ou mais partos).
(B) Infertilidade.
(C) Recém-nascido

com
restrição
crescimento, pré-termo ou malformado.
(D) Nuliparidade.

de

25) Um recém nascido que veio a óbito com 3

meses de vida será computado no seguinte
indicador:
(A) Taxa de mortalidade pós-neonatal.
(B) Taxa de mortalidade neonatal perinatal.
(C) Taxa de mortalidade neonatal tardia.
(D) Taxa de mortalidade neonatal precoce.

CARGO: ENFERMEIRO OBSTETRA
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26) Os profissionais de saúde devem conversar

(B) O esquema de administração corresponde,

com a mãe sobre a experiência de
amamentar e identificar as dificuldades da
amamentação.

de maneira geral, a três doses, com intervalo
de 30 dias entre a primeira e a segunda
doses e de seis meses entre a primeira e a
terceira doses (0, 1 e 6).
(C) Em caso de esquema vacinal incompleto,
não reinicie o esquema, apenas o complete
de acordo com a situação encontrada.
(D) A vacina deve ser administrada por via
intramuscular,

A técnica de amamentação não está adequada
quando:
(A) As
bochechas
da
criança
estão
arredondadas
(não
encovadas)
ou
achatadas contra a mama.
(B) O lábio inferior está virado para fora.
(C) Vê-se pouco a aréola durante a mamada
(mais a porção superior da aréola do que a
inferior).
(D) A mama parece arredondada, repuxada.
27) Sobre os benefícios do aleitamento materno

para o bebê, é incorreto afirmar que:
(A) Estimula o desenvolvimento de dermatite

atópica.
(B) Diminuição de morbidade especificamente
relacionada a infecções como: meningite
bacteriana, bacteremia e diarreia.
(C) Reduz o risco de asma e de sibilos
recorrentes.
(D) Melhora desenvolvimento da cavidade
bucal.
28) Recomenda-se a interrupção temporária da

30) Sobre a vacina Penta, não se pode afirmar

que:
(A) Protege contra a difteria, o tétano, a

coqueluche, a hepatite B e as infecções
causadas pelo Haemophilus influenzae b.
(B) A vacina deve ser administrada por via
subcutânea.
(C) Administre a vacina em crianças menores de
2 anos no músculo vasto lateral da coxa e,
nos maiores de dois anos.
(D) Deve ser evitada administração na região
glútea, em razão da maior quantidade de
tecido adiposo, situação em que a vacina
não é inoculada no interior do músculo.
31) Na vacinação, diversos fatores influenciam a

resposta imune. Sobre o assunto, é incorreto
afirmar que:

amamentação no seguinte caso:
(A) De modo geral, as vacinas virais atenuadas
(A) Mãe com infecção herpética, quando há

vesículas localizadas na pele da mama. A
amamentação deve ser mantida na mama
sadia.
(B) Mães infectadas pelo HIV.
(C) Mãe fumante.
(D) Mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2 (vírus
linfotrópico humano de linfócitos T).
29) Sobre a vacina Hepatite B, não se pode

afirmar que:
(A) A vacina hepatite B (recombinante) não

necessitam de mais de uma dose para uma
adequada proteção, enquanto as vacinas
inativadas, geralmente, necessitam apenas
de uma dose para uma adequada proteção.
(B) O uso de vias de administração diferentes da
preconizada poderá interferir na resposta
imune.
(C) No primeiro ano de vida, o sistema
imunológico
ainda
está
em
desenvolvimento. Para algumas vacinas,
devido à sua composição, é necessária a
administração de um número maior de
doses, de acordo com a idade.

pode ser administrada simultaneamente
com outras vacinas.
CARGO: ENFERMEIRO OBSTETRA
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(D) Alguns

indivíduos poderão apresentar
reação anafilática a alguns componentes
dos imunobiológicos. Geralmente, a reação
anafilática ocorre na primeira vez em que a
pessoa entra em contato com o referido
imunobiológico.

36) A pelve feminina normal denomina-se:
(A) Androide.
(B) Platipeloide.
(C) Ginecoide.
(D) Antropoide.

32) Na enfermagem obstétrica, para se referir a

37) Analise as afirmativas abaixo sobre as

uma mulher grávida pela primeira vez utilizase o seguinte termo:

contrações uterinas que acontecem no
trabalho de parto:

(A) Nulipara.
(B) Multigesta.
(C) Primigesta.
(D) Nuligesta.
33) Os

sinais da gravidez podem ser
classificados como presuntivos, prováveis
ou de certeza de gravidez.

Representa um sinal de certeza da gravidez:
(A) Batimentos cardíacos fetais.
(B) Exame beta HCG positivo.
(C) Náuseas e vômitos.
(D) Aumento do abdômen.

I. São voluntárias, rítmicas e intermitentes.
II. Provocam vasodilatação dos vasos do
cordão umbilical, considerada normal.
III. Aumentam em intensidade, frequência e
duração, à medida que o trabalho de parto
avança, devido ao estiramento do colo.
O numero de afirmativas corretas corresponde a:
(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.
38) Representa

uma
característica
das
contrações verdadeiras no trabalho de parto:

34) Uma gestante compareceu

à consulta de
enfermagem e informou que a Data da sua
Última Menstruação (DUM) ocorreu em
13/10/2018. Sendo assim, a Data Provável
do Parto (DPP) desta gestante será:

(A) 20/07/2019.
(B) 22/07/2019.

(A) Ocorrem em intervalos irregulares.
(B) Geralmente,

são aliviadas pela sedação
branda.
(C) Geralmente, não são afetadas pela
deambulação.
(D) Resultam em dilatação e apagamento
cervicais progressivos.

(C) 13/07/2019.
(D) 23/07/2019.
35) São

possíveis
alterações
mamárias
provenientes da gravidez, exceto:

39) Para determinar a apresentação fetal ou a

parte do feto que se encontra na porção
superior do fundo uterino, utiliza-se a
seguinte manobra de Leopold:

(A) Hipersensibilidade.

(A) Primeira.

(B) Aumento de tamanho.

(B) Segunda.

(C) As veias tornam-se mais provenientes e as

(C) Terceira.

estrias podem desenvolver-se.

(D) Quarta.

(D) Estreitamento das aréolas.

CARGO: ENFERMEIRO OBSTETRA
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40) Na tabela do escore de Apgar, equivalem a

1 (um) ponto, exceto:
(A) Irritabilidade reflexa: choro.
(B) Esforço respiratório: lento, irregular.
(C) Tônus

muscular: alguma
membros.
(D) Coloração: azul ou pálida.
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