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Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado para isso.  

2 
Este Caderno contém 35 questões de múltipla escolha, dispostas da seguinte maneira: 

01 a 10  Língua Portuguesa; 11 a 35  Conhecimentos Específicos.  

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a leitura, 

solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é correta.  

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

6 
Para preencher a Folha de Respostas, fazer rascunhos etc., use, exclusivamente, 

caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.  

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados 

para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões e preencher a 

Folha de Respostas. 

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e 

este Caderno. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

O texto abaixo servirá de base para as questões de 01 a 06.  

 

Com a força de um trator 
 

A primeira mulher a operar máquinas pesadas no Estádio Mané Garrincha conta como superou o 

preconceito e mudou os rumos de sua carreira 
 

Eunice da Silva Oliveira teve de aprender cedo a superar desafios. Ficou viúva cedo e 

precisou sustentar sozinha a filha de 11 meses. Hoje, aos 39 anos, orgulha -se em dizer que 

Thaís, que tem 18, já está na faculdade, incentivada pelo perfil trabalhador e arrojado da mãe. 

Características que afloraram novamente em 2011, no canteiro de obras do Estádio Mané 

Garrincha, em Brasília (DF). Oito meses depois de ser admitida para serviços de limpeza, Eunice 

foi promovida. Assumiu a direção de uma empilhadeira e passou a ser a primeira mulher a operar 

máquinas pesadas na obra.  

O salário aumentou de 730 para 4.200 reais. Entre as novas atribuições, estavam  

empilhar e suspender meia tonelada de tijolos por dia. “Nunca tive medo de pegar no pesado”, 

diz. Eunice já tinha carteira de habilitação, mas foi selecionada para a vaga após um curso de 

condução de veículos pesados de três dias.  

Reconstruída, a arena Mané Garrincha teve sua capacidade ampliada de 45.000 para 

70.800 lugares, obra que custou 1,2 bilhão de reais e levou 1.027 dias para ficar pronta.  

Olhar feminino 

No começo, ela lutou para se familiarizar com o novo universo. Além da tensão por causa 

da enorme responsabilidade, Eunice enfrentou algumas piadinhas machistas. “Sempre tinha um 

que soltava uma graça, ‘cuidado que é mulher no volante’, mas a maioria me dava apoio”. 

Operando uma das empilhadeiras, virou exemplo de superação entre os operários. “Nã o acho 

que é um serviço só para homens e muito menos que deixo de ser feminina”, afirma Eunice, que 

não abria mão do batom antes de iniciar a jornada de trabalho.  

Com o dinheiro que ganhou na obra da Copa, Eunice quitou suas dívidas, reformou a casa 

e comprou um carro novo. “E ainda consegui guardar um dinheirinho na poupança”, conta. 

Estimulada pela experiência no Mané Garrincha, Eunice quis permanecer no setor da construção 

civil. Após a conclusão da arena, fez questão de tirar carteira de habilitação na categoria D para 

também poder dirigir ônibus, caminhões e outros tipos de tratores. Passou cinco meses 

desempregada, até ser contratada por uma empresa em Brasília, e hoje segue dirigindo veículos 

pesados. “As empreiteiras em geral dão preferência aos homens, mas acabei conseguindo por 

causa da minha experiência no Mané Garrincha”.  

E, mesmo não sendo muito fã de futebol, a operária pretende viver a emoção de assistir a 

pelo menos um jogo no estádio que ajudou a erguer. “Sempre que passo lá, bate uma saudade  

daqueles tempos. Foi um trampolim para mim e para muitos amigos que tive o prazer de 

conhecer”.  

Abril na Copa – Edição especial. Placar. São Paulo: Editora Abril, n. 1391, jun. 2014. [Adaptado]  
 

01. A intenção comunicativa dominante no texto é  

A) defender o posicionamento de que a mulher, caso queira aumentar suas chances no 
mercado de trabalho, precisa se capacitar.  

B) problematizar, a partir de um caso específico, a situação da mulher que opta por seguir 
carreiras consideradas masculinas.  

C) apresentar a trajetória de superação profissional da primeira mulher a operar maquinário 
pesado no Estádio Mané Garrincha. 

D) criticar a falta de espaço para as mulheres, em determinados nichos mercadológicos 
dominados pelos homens. 
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02. Levando-se em conta a relação entre título e texto, é correto afirmar que  

A) existe inconsistência entre eles, uma vez que não se pode estabelecer conexão semântica 
entre o título e o assunto abordado no texto.  

B) há coerência entre eles, pois o título sinaliza a temática desenv olvida no texto. 

C) há incoerência entre eles, uma vez que o texto tangencia a temática indicada pelo título.  

D) existe consistência entre eles, pois o autor tem a intenção deliberada de confundir o leitor 
sobre o assunto tratado no texto.   
 

03. A relação entre o texto e os prováveis leitores da revista em que foi publicado é  

A) inadequada, pois, numa publicação intitulada Abril na Copa, espera -se que se fale 
diretamente de futebol, e não de temáticas adjacentes.  

B) questionável, uma vez que, dentre os prováveis leitores da revista, a maioria não se 
importa com o assunto abordado no texto.  

C) problemática, já que o assunto abordado no texto se afasta do esperado pelos leitores da 
revista. 

D) adequada, pois a temática desenvolvida no texto pode interessar ao público leitor da 
revista.   
 

04. De acordo com as informações presentes no texto, é correto afirmar que  

A) mulheres são, geralmente, preteridas quando se candidatam a vagas em empregos 
predominantemente masculinos. 

B) pessoas sofrem preconceito ao tentar seguir determinadas carreiras, exceto quando 
procuram se capacitar constantemente.  

C) mulheres com experiência profissional registrada acabam conseguindo emprego, mesmo 
concorrendo com homens mais capacitados. 

D) pessoas arrojadas e trabalhadoras também enfrentam dificuldades de arranjar emprego, 
mas em grau menor que as demais.  
 

As questões 05 e 06 referem-se ao trecho a seguir. 
 

Após a conclusão da arena, fez questão de tirar carteira de habilitação na categoria D 

para também poder dirigir ônibus, caminhões e outros tipos de tratores.  

 

05. A palavra destacada, no trecho, funciona como 

A) preposição, estabelecendo relação semântica de consequência entre duas orações.  

B) preposição, estabelecendo relação semântica de causa entre dois períodos.  

C) conjunção, estabelecendo relação semântica de explicação entre dois períodos.  

D) conjunção, estabelecendo relação semântica de finalidade entre duas orações.   

 
06. Mantendo-se o sentido e obedecendo-se às regras de pontuação do padrão culto da língua 

portuguesa, a opção que apresenta a reescrita correta do trecho é:  

A) Com o intuito de também poder dirigir ônibus, caminhões e outros tipos de tratores, após a 
conclusão da arena fez questão de tirar carteira de habilitação na categoria D.  

B) Fez questão de tirar carteira de habilitação na categoria D mas também de poder dirigir 
ônibus, caminhões e outros tipos de tratores após a conclusão da arena.  

C) Fez questão de tirar carteira de habilitação na categoria D, após a conclusão da arena a 
fim de também poder dirigir ônibus, caminhões e outros tipos de tratores.  

D) Com o intuito de também poder dirigir ônibus, caminhões e outros tipos de tratores, fez 
questão de tirar carteira de habilitação, na categoria D, após a conclusão da arena.  
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O texto a seguir servirá de base para as questões de 07 a 10.  

 
 

Estresse e obesidade passam de pai para filho 
 

Viver em condições ruins pode desativar genes; mudanças são permanentes e transmitidas 

para descendentes. 

Por Salvador Nogueira 

A sua genética está escrita, e é ela que você vai transmitir para os seus filhos – não 

importa o que você faça durante a vida. Isso é o que Darwin nos ensinou. Mas talvez não 

seja toda a verdade. Pesquisadores da Universidade de Zurique encontraram evidênc ias de 

algo que muitos cientistas vinham suspeitando nos últimos anos: o que você passa durante 

a vida pode modificar seu DNA, gerando alterações que são transferidas aos descendentes. 

O código genético de uma pessoa é afetado pelo ambiente. Certas situaçõ es têm o poder 

de ativar ou desativar certos genes. Isso já era bem conhecido e aceito pela ciência. Mas 

muitos especialistas acreditavam que as modificações fossem zeradas na geração 

seguinte, ou seja, não passassem dos pais para os filhos. O novo estudo descobriu que, 

sim, elas passam para os descendentes – e demonstrou como isso acontece. Em testes 

com ratos, os cientistas suíços constataram que os microRNAs, pequenas moléculas 

produzidas em situações de estresse, fome, sedentarismo ou obesidade, são inc orporados 

aos espermatozoides e vão parar no feto.  

Os descendentes dos ratos submetidos a estresse ou obesidade já nasceram com 

uma tendência natural, genética, a serem estressados ou obesos – e tudo graças a certos 

microRNAs, que tinham passado de geração a geração. “O mecanismo me parece bastante 

plausível, e aparentemente os experimentos foram bem desenhados”, afirma Sandro de 

Souza, biólogo molecular da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte).  

Superinteressante. São Paulo: Editora Abril, n. 335, jul. 2014. [Adaptado] 

 

07. De acordo com o texto, pesquisas científicas recentes  

A) demonstram que a teoria genética de Darwin resta invalidada perante os cientistas da 
atualidade. 

B) sugerem que, em seres humanos, alterações genéticas são repassadas de pai para filhos. 

C) garantem que os microRNAs incorporados aos gametas femininos vão parar no feto.  

D) discutem se o código genético de uma pessoa pode ser alterado por fatores ambientais.  

 

08. Leia o período a seguir  

A sua genética está escrita, e é ela que você vai transmitir para os seus filhos – não importa 

o que você faça durante a vida. 

Sobre as palavras destacadas, é correto afirmar:  

A) Classificam-se, respectivamente, como: pronome possessivo, pronome de tratamento, 
pronome demonstrativo, pronome de tratamento.  

B) Referem-se aos participantes da situação enunciativa, ou seja, os possíveis leitores do 
texto. 

C) Explicitam a relação formal que a revista tenta manter com seus leitores.  

D) Traduzem formas de referenciação cujo objetivo é retomar a figura do autor como 
integrante da situação enunciativa.  
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As questões 09 e 10 referem-se ao período a seguir. 

“(1) O novo estudo descobriu (2) que, sim, elas passam para os descendentes – (3) e 

demonstrou (4) como isso acontece”. 

 

09. Nesse período, o termo em destaque 

A) antecipa uma informação constante no último parágrafo.  

B) tem o mesmo referente do pronome “Isso” sublinhado no texto.   

C) remete a uma informação dada anteriormente.  

D) refere-se à expressão “O novo estudo”. 

 

10. Em relação às orações numeradas no período em análise, é correto afirmar:  

A) a oração 1 ilustra um caso de sujeito paciente.  

B) a oração 3 ilustra um caso de sujeito indeterminado.  

C) a oração 4 exerce a função de objeto indireto da oração 3 . 

D) a oração 2 exerce a função de objeto direto da oração 1.  
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Co nhe ciment os  E spec í f ico s         11  a  35  
 

 

11. O cordão umbilical, normalmente, contém  

A) 1 artéria e 1 veia. 

B) 2 artérias e 2 veias.  

C) 2 artérias e 1 veia. 

D) 1 artéria e 2 veias. 
 
 
12. Uma gestante cuja data da última menstruação foi 15/12/2013 terá seu parto na data provável 

de 

A) 22/10/2014. 

B) 20/08/2014. 

C) 10/09/2014. 

D) 22/09/2014. 
 
 
13. O Perfil Biofísico Fetal (PBF) avalia atividades reflexas controladas pelo sistema nervoso 

central do feto, e que se alteram diante da hipóxia. Dentre os marcadores do PBF a seguir, 
aquele que mais precocemente se compromete diante da hipoxemia fetal é  

A) cardiotocografia. 

B) movimentos fetais. 

C) tônus fetal. 

D) movimentos respiratórios.  
 
 
14. A bacia que possui o estreito superior de forma triangular é denominada  

A) platipelóide. 

B) andróide. 

C) andropóide. 

D) ginecoide. 
 
 
15. A situação fetal mais frequentemente encontrada no final da gestação é  

A) longitudinal. 

B) cefálica. 

C) pélvica. 

D) córmica. 
 
 
16. No secundamento, quando a placenta se desprende pela face fetal, o mecanismo é chamado 

de 

A) Jacob-Dublin. 

B) Procedimento de Harvey. 

C) Baudelocque- Duncan. 

D) Baudelocque- Schultze. 
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17. No período expulsivo de uma paciente com cardiopatia classe II, é indicada a  

A) utilização de Metilergonovina.  

B) manobra de Credê.  

C) utilização de fórcipe de alívio.  

D) manobra de Kristeller. 
 
 
18. O principal agente etiológico encontrado nos abcessos de mama da puérpera é  

A) Estreptococos. 

B) Criptococos. 

C) Estafilococos aureus.  

D) Enterococos. 
 
 

19. Um dos fatores de risco para hipotonia uterina pós-parto é  

A) parto pós-termo.  

B) oligoâmnio.  

C) gravidez gemelar. 

D) parto prematuro. 
 
 
20. A tríade sintomática da inversão uterina aguda é  

A) dor aguda, hemorragia e choque.  

B) febre, dor aguda e sepse. 

C) dispnéia, distúrbio de coagulação e choque.  

D) hemorragia, dor aguda e hipertensão. 
 
 
21. A taxa de transmissão vertical do HIV durante a gestação, sem o uso adequado dos 

antirretrovirais, situa-se entre 25 a 30%. Com a assistência adequada ao pré-natal e ao parto, 
a taxa de transmissão vertical cai para 2% ou menos. Em relação a essa temática, é correto 
afirmar que 

A) a cesárea eletiva deve ser realizada na 40ª semana de gestação, com a finalidade de 
evitar a prematuridade e rotura das membranas amnióticas.  

B) a gestante soropositiva deve receber, no dia do parto, o AZT intravenoso, conforme 
esquema posológico recomendado, iniciando 3 horas antes do parto até a ligadura do 
cordão umbilical. 

C) a transmissão do HIV por via intrauterina é maior no primeiro trimestre da gestação, 
motivo pelo qual a terapia antirretroviral deve ser iniciada precocemente. 

D) a amniotomia deve ser realizada, durante o trabalho de parto, quando a cervicodilatação 
atingir 7 centímetros, visando abreviar a expulsão do feto.  

 
 
22. O primeiro e principal exame para a confirmação de amniorrexe  em gestação de 31 semanas é  

A) exame especular para a visualização da saída do líquido amniótico.  

B) toque vaginal, avaliando a cervicodilatação.  

C) ultrassonografia com avaliação do líquido amniótico.  

D) pesquisa de surfactante no meio vaginal.   
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23. A conduta obstétrica na amniorrexe prematura, ocorrida há 8 horas, em gestação a termo, 
cefálico, sem outras intercorrências, deve ser  

A) antibioticoterapia profilática e indução do parto, de forma que ele evolua, de preferência, 
pela via transvaginal. 

B) uso de antibiótico terapêutico e vigilância clínico-laboratorial em regime ambulatorial.  

C) amnioinfusão, vigilância clínica e espera pelo parto espontâneo.  

D) cesariana imediata, antibioticoterapia, vigilância clínica e laboratorial.  
 
 
24. Paciente com cardiopatia de origem reumática, classe funcional I, gestação a termo, é 

admitida na maternidade em franco trabalho de parto, com dilatação de 5 cm, com 
apresentação cefálica em occipto esquerda anterior. Não há sinais de sofrimento fetal e nem 
de descompensação hemodinâmica materna. Em caso como esse, a melhor conduta a ser 
adotada é 

A) usar betamiméticos para retardar o parto.  

B) indicar cesárea de imediato.  

C) inibir o trabalho de parto com o uso de betabloqueadores.  

D) acompanhar o trabalho de parto e esperar o parto normal.  
 
 
25. O exame mais adequado para determinar o diagnóstico de Mola Hidatiforme é  

A) ultrassonografia pélvica.  

B) arteriografia das artérias uterinas .      

C) RX simples de abdome.  

D) amniografia. 
 
 
26. O fármaco que deve ser utilizado no tratamento da infecção urinária baixa da gestante é  

A) Gentamicina. 

B) Tetraciclinas. 

C) Fosfomicina. 

D) Quinolonas. 
 
 
27. Durante o pré-natal, quando da necessidade de tratamento de infecção do trato urinário da 

gestante, a droga que apresenta potencial para causar alterações na formação das 
cartilagens fetais é 

A) Sulfas. 

B) Tetracilina. 

C) Cefalosporinas. 

D) Quinolonas. 
 
 
28. A corticoterapia para acelerar a maturação pulmonar do feto faz-se, preferencialmente, no 

período de 

A) 22 a 24 semanas de gestação.  

B) 24 e 34 semanas de gestação.  

C) 20 a 24 semanas de gestação.  

D) 35 e 37 semanas de gestação.  
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29. Para a Organização Mundial de Saúde, define-se como gravidez protraída aquela com 
duração igual ou superior a 

A) 40 semanas completas. 

B) 42 semanas completas. 

C) 41 semanas completas. 

D) 39 semanas completas. 
 
 

30. São considerados fatores de risco para prenhez ectópica:  

A) infertilidade e colagenoses.  

B) uso de dispositivo intra-uterino e diabetes. 

C) endometriose e anticoncepção de emergência.  

D) doença inflamatória pélvica e obesidade.  
 
 

31. Gestante no curso de 36 semanas deu entrada na maternidade queixando -se de dor de forte 
intensidade no abdome há 3 horas. Relata o uso de alfa-metildopa 500mg 6/6 horas ao dia, 
desde o início da gestação, tendo suspendido o medicamento por conta própria há duas 
semanas. Ao exame, encontrava-se com PA 110/70 mmHg, mucosas descoradas +++/4, útero 
com hipertonia, ausculta fetal de 120 batimentos por minuto, colo grosso posterior, pérvio 
para 2cm, bolsa íntegra e sangramento intenso através da vagina. Nesse caso, a melhor 
conduta a ser adotada é a de 

A) realizar reposição volêmica e cesárea imediatamente.  

B) dilatação digital do colo, amniotomia e ocitocina.  

C) reiniciar o alfa-metildopa e aguardar a evolução do trabalho de parto.  

D) indução do parto com Misoprostol 25 microgramas de 6 em 6 horas.  
 
 

32. Um dos principais fatores de risco para placenta prévia é  

A) diabetes mellitus. 

B) cesárea prévia. 

C) primiparidade. 

D) isoimunização materno-fetal. 
 
 

33. O fármaco de escolha, durante toda a gestação, quando se trata de hipertensão arterial 
sistêmica anterior à concepção é 

A) Metildopa.    C) Nitroglicerina. 

B) Captopril.    D) Enalapril. 
 
 

34. Gestante no curso da décima quarta semana, pela data da última menstruação (DUM), 
procura a maternidade com queixa de dores no baixo ventre e sangramento através da 
vagina, há 8 horas. Ao exame, útero aumentado de volume compatível com gravidez de 14 
semanas, colo uterino dilatado e com saída de grande quantidade de sangue e coágulos, TA 
= 90 X 60 mmHg e mucosas descoradas.  

Nessas condições, o diagnóstico mais provável é  

A) abortamento completo.  

B) abortamento infectado.  

C) abortamento inevitável.  

D) abortamento retido. 
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35. Gestante chega à maternidade com diagnóstico ultrassonográfico de abortamento retido no 
curso de 16 semanas. Nessa situação, a conduta que deverá ser adotada é 

A) realização de curetagem uterina. 

B) administração de misoprostol e, após expulsão do feto, realizar curetagem uterina.  

C) administração de ocitocina e, após expulsão do feto, realização de aspiração manual 
intrauterina. 

D) realização de  aspiração manual intrauterina.  
 
 
 

 


