
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

 

MMÉÉDDIICCOO  OOBBSSTTEETTRRAA  

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  3300  

qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 

BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  

UNIVERSIDADE
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  
  

TEXTO  
 

QUEM É O MELHOR CHEFE? 
 
Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando ? Seu diretor protege a 

equipe ? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes 
comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se 
descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas 
equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de 
cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os 
funcionários têm deles sustenta o perfil.Não é à toa que eles chegaram à chefia.  

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.Mas funcionam. Os perfis não são 
excludentes.Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a 
situação. 

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p.58. 
 
01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que 
 
A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe . 
B) na contemporaneidade,o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.  
C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo. 
D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha. 
E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer 

empresa. 
 
02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo? 
 

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo) 
 
A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos. 
B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados. 
C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil. 
D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa. 
E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa. 
 
03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas 

delas. Assinale a alternativa que as contempla. 
 
A) Ser metódico, pontual e dedicado. 
B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo. 
C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes. 
D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor. 
E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações. 
 
04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer 

mudança de significado. 
B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo 

sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”. 
C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna”poderia substituir o termo 

sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.  
D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo  “fragmenta”. 
E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por 

“inclusivos”. 
 
05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo. 
 

I. “Não é à toa que eles chegaram à chefia.” 
II. “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” 
III. “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.” 
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Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) No item I, a primeira crase é facultativa. 
B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave. 
C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo. 
D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave. 
E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”. 
 
06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria  a Regência Nominal ou a Verbal. 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”. 
B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição. 
C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um 

complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”. 
D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do 

verbo sublinhado e não vem regido de preposição. 
E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como 

complemento do verbo sublinhado . 
 
07. Sobre o trecho abaixo: 
 

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.” 
 
é correto afirmar que 
 
A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”. 
B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente. 
C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”. 
D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos. 
E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo. 
 
08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao 

radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se 
encontra inserido. 

 
A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”  
B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”  
C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”  
D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”  
E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” 
 
09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações  ? 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”  
B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”  
C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”  
D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”  
E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”  
 
10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.  

     
 I II III IV V 
 
É correto afirmar que 
 
A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento. 
B) no quadro II, inexiste a presença de pronome. 
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C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas “nada” e “vocês”. 
D) no quadro V, o termo tua se classifica como pronome pessoal oblíquo. 
E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal. 

  
  
  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 
 
11. Em qual tipo de bacia, as variedades de posições transversas, durante o trabalho de parto, são mais freqüentes? 
 
A) Ginecóide. 
B) Antropóide. 
C) Andróide. 
D) Platipelóide. 
E) Não há interferência do tipo de bacia sobre a variedade de posição durante o trabalho de parto. 
 
12. No puerpério, o desaparecimento da gonadotrofina coriônica materna, costuma acontecer após 
 
A) 1 dia. B) 2 dias. C) 3 dias. D) 5 dias. E) 15 dias. 
       
13. O diagnóstico de corionicidade, através do exame ultra-sonográfico, é realizado com mais facilidade entre que 

período da gravidez? 
 
A) 6 e 9 semanas. B) 15 e 18 semanas. C) 23 e 26 semanas. D) 32 e 35 semanas. E) 37 e 40 semanas. 
 
14. Em qual das situações abaixo, a via de parto vaginal é mais segura? 
 
A) Três gêmeos, todos com apresentações cefálicas. 
B) Dois gêmeos, dicoriônica, com o primeiro cefálico e o segundo, pélvico. 
C) Dois gêmeos, monocoriônica e monoamniótica, com ambos cefálicos. 
D) Dois gêmeos, monocoriônica e monoamniótica, com ambos pélvicos. 
E) Dois gêmeos, monocoriônica e diamniótica, o primeiro, pélvico e o segundo, cefálico. 
 
15. Qual é o melhor método para indução do parto em uma gestante com passado de cicatriz uterina e índice de Bishop 

desfavorável? 
 
A) Sonda Foley e ocitocina. B) Mifepristone. C) Misoprostol. D) Relaxina. E) Amniotomia. 
 
16. Em qual das hemorragias do terceiro trimestre o sangue perdido é fetal? 
 
A) Ruptura da vasa prévia. 
B) Ruptura do seio marginal.  D) Placenta prévia. 
C) Ruptura uterina.  E) Descolamento prematuro da placenta. 
 
17. Qual é causa mais freqüente de abdome agudo na gravidez? 
 
A) Colecistite. B) Apendicite.  C) Obstrução intestinal. D) Torção ovariana. E) Pancreatite. 
 
18. Qual dos hipotensores abaixo é contra-indicado durante a gravidez? 
 
A) Nifedipina. B) Captopril. C) Verapamil. D) Pindolol. E) Hidralazina. 
 
19. Segundo a portaria do Ministério da Saúde, de 1 de setembro de 2005, que dispõe sobre o Procedimento de 

Justificação e Autorização da Interrupção da Gravidez, nos casos previstos em lei, o que se tornou NÃO 
OBRIGATÓRIO. 

 
A) Termo de Aprovação de Procedimento de Interrupção da Gravidez. 
B) Termo de Responsabilidade.  D) Relato Circunstanciado do Evento. 
C) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. E) Boletim de Ocorrência. 
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20. Qual é o antibiótico mais indicado na prevenção da infecção neonatal por Streptococos do Grupo B, durante o 

trabalho de parto? 
 
A) Penicilina cristalina. 
B) Penicilina procaína.  D) Ampicilina. 
C) Penicilina benzatina.  E) Eritromicina. 
 
21. NÃO é fator de risco para infecção neonatal por Streptococos do Grupo B. 
 
A) Doença Neonatal prévia por Streptococos do Grupo B. 
B) Pielonefrite na gestação atual.  D) Ruptura prematura das membranas > 18 horas. 
C) Idade gestacional < 37 semanas. E) Febre intraparto. 
 
22. Uma gestante com feto vivo no curso do terceiro trimestre, no intervalo de 60 dias, apresentou ganho de peso de 

1000g e um aumento da altura de fundo uterino de 3 cm. Com esses dados, assinale o diagnóstico mais provável. 
 
A) Crescimento intra-uterino restrito. 
B) Erro de data da última menstruação.  D) Polidrâmnia. 
C) Macrossomia.  E) Gravidez com evolução normal. 
 
23. Em relação à palpação do ventre materno, a segunda manobra de Leopold-Zweifel objetiva identificar o(a) 
 
A) pólo fetal, que se localiza no estreito superior. 
B) posição fetal.  D) atitude fetal. 
C) mobilidade da apresentação no estreito superior.  E) altura da apresentação. 
 
24. Até quantas semanas de gestação o útero é órgão intrapélvico? 
 
A) 8. B) 10. C) 12. D) 14. E) 16. 
 
25. Qual é a medida que previne traumas e fissuras mamilares? 
 
A) Manter as mamas secas, expondo-as ao ar livre ou à luz solar. 
B) Diminuir a freqüência das mamadas. 
C) Usar protetores de mamilo. 
D) Usar sabões ou qualquer produto secante nos mamilos. 
E) Usar cremes hidratantes. 
 
26. Qual é a droga mais efetiva para inibição da lactação? 
 
A) Bromocriptina. B) Lisurida. C) Estrógenos. D) Andrógenos. E) Cabergolina. 
 
27. Qual é a variedade de posição do feto na apresentação de face com dorso fetal voltado para frente e do lado 

esquerdo materno? 
 
A) MEA. B) MEP. C) MET. D) MDA. E) MDP. 
 
28. Qual dessas práticas abaixo deve ser estimulada durante a assistência ao parto vaginal? 
 
A) Dieta zero. B) Tricotomia. C) Enema. D) Deambulação. E) Venóclise. 
 
29. Em relação às vacinações durante a gravidez, é correto afirmar que 
 
A) as vacinas inativadas e as que contêm toxóides não podem ser administradas às gestantes. 
B) em determinadas situações, a gestante pode ser vacinada contra a febre amarela. 
C) a vacina contra hepatite B não pode ser administrada na gravidez. 
D) a vacina contra varicela pode ser administrada durante a gravidez. 
E) em determinada situações, a gestante pode ser vacinada contra a rubéola. 
 
30. Sobre o partograma, assinale a alternativa correta. 
 
A) A abscissa representa o tempo em minutos. 
B) As ordenadas representam a dilatação cervical à esquerda e a descida da apresentação à direita. 
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C) Inicia-se o registro, quando a gestante estiver na fase latente do trabalho de parto. 
D) A linha de alerta é traçada em relação à dilatação cervical e separa parto de evolução normal, à direita, de parto 

disfuncional, à esquerda. 
E) Quando a dilatação atinge ou ultrapassa a linha de alerta, é de bom alvitre a indicação de cesárea. 
 
31. A fixação do suboccipital, na arcada púbica no desprendimento da cabeça, é importante para 
 
A) rotação externa. B) rotação interna. C) flexão. D) deflexão. E) sinclitismo. 
 
32. Assinale a alternativa que apresenta os três sintomas mais freqüentes da gravidez ectópica em ordem decrescente. 
 
A) Atraso menstrual, sangramento e dor pélvica/abdominal. 
B) Dor pélvica/abdominal, atraso menstrual e sangramento genital. 
C) Sangramento genital, atraso menstrual e dor pélvica/abdominal. 
D) Sangramento genital, dor pélvica/abdominal e atraso menstrual. 
E) Dor pélvica/abdominal, sangramento genital e atraso menstrual. 
 
33. Quando deve ser indicado o esquema com AZT + 3TC + NFV nas gestantes HIV positivo? 
 
A) CD4 < 350 ou carga viral desconhecida ou carga viral >10.000 (entre 14 e 28 sem) ou carga viral >1.000 (>28sem) ou 

sintomática. 
B) CD4 < 450 ou carga viral desconhecida ou carga viral > 1.000 (entre 14 e 28 sem) ou carga viral >10.000 (>28 sem) ou 

sintomática. 
C) CD4 > 350 ou carga viral desconhecida ou carga viral < 10.000 (entre 14 e 28 sem) ou carga viral < 1.000 (>28 sem) ou 

assintomática. 
D) CD4 < 450 ou carga viral desconhecida ou carga viral < 1.000 (entre 14 e 28 sem) ou carga viral < 10.000 (>28 sem) ou 

sintomática. 
E) CD4 > 450 ou carga viral desconhecida ou carga viral > 1.000 (entre 14 e 28 sem) ou carga viral > 10.000 (>28 sem) ou 

sintomática. 
 
34. Gestante na oitava semana, apresentando IgG positivo para toxoplasmose e IgM positivo, em títulos baixos. O 

procedimento correto é 
 
A) realizar amniocentese imediata. 
B) repetir o exame após duas semanas.  D) iniciar tratamento. 
C) solicitar teste de avidez para IgG.  E) proceder à cordocentese após 16 semanas. 
 
35. GIV PIII, todos partos vaginais, idade gestacional a termo, com quadro de hemorragia de pequena monta, com 

início há 4 horas, progressiva, encontra-se em trabalho de parto, que cessa após amniotomia. A hipótese e a 
conduta são respectivamente: 

 
A) deslocamento prematuro de placenta / realizar cesárea. 
B) placenta prévia marginal / acompanhar o trabalho de parto. 
C) ruptura da vasa prévia / proceder à cesárea. 
D) ruptura da vasa prévia / acompanhar o trabalho de parto. 
E) ruptura de seio marginal / proceder à cesárea. 
 
36. Qual é o método de indução de parto que não age diretamente sobre o colo uterino? 
 
A) Ocitocina. B) Descolamento das membranas. C) Hialuronidase. D) Sonda foley. E) Misoprostol. 
 
37. Assinale a alternativa abaixo que corresponde ao manejo ativo do terceiro período do parto, conforme preconiza a 

OMS. 
 
A) Administrar 10UI de ocitocina IM logo após o desprendimento espontâneo da placenta. 
B) Administrar 0,2 mg de metilergometrina IM logo após o desprendimento espontâneo da placenta. 
C) Administrar 10UI de ocitocina IM logo após o desprendimento do feto e realizar tração controlada no cordão umbilical. 
D) Administrar 0,2 mg de metilergometrina IM logo após o desprendimento do feto e realizar tração controlada no cordão 

umbilical. 
E) Administrar 0,2 mg de melilergometrina IM e ocitocina 10UI IM logo após o desprendimento espontâneo da placenta. 
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38. Cesariana indicada de emergência por DPP, em parturiente com pré-eclâmpsia grave, sangramento importante,   

TA = 100/60 mmHg, FC = 120 bpm e sofrimento fetal agudo. Qual é a melhor conduta quanto às técnicas 
anestésicas e cirúrgicas? 

 
A) Anestesia geral e laparotomia mediana longitudinal infra-umbilical. 
B) Anestesia geral e laparotomia de Phannenstiel. 
C) Anestesia raque e laparotomia mediana longitutinal infra-umbilical. 
D) Anestesia subdural e laparotomia de Phannenstiel. 
E) Anestesia peridural e lapratomimia de Phannenstiel. 
 
39. Uma gestante com 36 semanas vem à consulta, queixando-se de mal-estar há cerca de quatro dias, apresentando 

náuseas e vômitos há dois dias. Dentre as hipóteses diagnósticas e as condutas abaixo, indique a mais prudente. 
 
A) Hiperemese gravídica; antiemético. 
B) Gastroenterite viral; observação. 
C) Suboclusão intestinal; sonda nasogástrica. 
D) Fígado gorduroso da gestação; provas de função hepática. 
E) Pielonefrite aguda; urocultura. 
 
40. Qual o esquema que o Ministério da Saúde orienta para o diagnóstico de diabetes gestacional? 
 
A) Teste oral de sobrecarga com 75g de glicose anidra (dextrosol) com dosagem em jejum e 2 horas após sobrecarga. 
B) Teste simplificado com 50g de glicose anidra (dextrosol). 
C) Glicemia de jejum. 
D) Curva glicêmica através da glicemia de jejum e dosagem na primeira, segunda e terceira horas após ingesta de 100g de 

glicose anidra (dextrosol), obedecendo aos pontos de corte de Coustan e Carpenter. 
E) Perfil glicêmico com dosagem em jejum e 2 horas após as principais refeições. 
 
 
 


