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Divulgação do Gabarito Preliminar - ETAPA I 

 

A Universidade Federal do Piauí, por meio da Pró-Reitoria de Ensino 

de Pós-Graduação (PRPG) e da Coordenadoria de Pós-Graduação (CPG) 

torna público o Gabarito da prova do Edital 01/2021 – Stricto Sensu, referente 

ao processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Mulher 

(PPGSM) - nível Mestrado Profissional - BIÊNIO 2022/2024. As pontuações 

das questões anuladas automaticamente contabilizadas nas notas dos 

candidatos. 

 

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

Questão 1: De acordo com a Rede Cegonha, assinale a alternativa que NÃO 

corresponde aos princípios da REDE: 

Resposta: B) O Art. 3° tem como um dos objetivos da Rede Cegonha: fomentar a 

implementação de novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança com foco na 
atenção somente ao parto. 
Questão 2: São atribuições da atenção básica no pré-natal de alto risco todas abaixo, 

EXCETO 

Resposta: E) acompanhamento do plano de cuidados elaborado somente pelo médico 

Questão 3: São atribuições dos serviços hospitalares de referência à Atenção à Gestação 

de Alto Risco:  

QUESTÃO ANULADA 

Resposta: C) I, II, III e VII 

I - cumprir os requisitos vigentes para a atenção hospitalar; II - adequar a ambiência da 
maternidade às normas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);  III 
- receber todas as gestantes vinculadas pela atenção básica e/ou aquelas encaminhadas pela 
Central de Regulação para atender as intercorrências durante a gestação e realização de parto; 
VII - disponibilizar métodos farmacológicos de alívio da dor; 
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Questão 4: As atribuições de cada um dos profissionais das equipes de atenção básica 

devem seguir as referidas disposições legais que regulamentam o exercício de cada uma 
das profissões. Abaixo tem-se atribuições comuns a todos os profissionais, EXCETO: 

Resposta: A)  participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da 

equipe, identificando apenas indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades;  

Questão 5: Em relação à Hierarquização no SUS.  O acesso universal, igualitário e 

ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se 

completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço. 

Em relação a isso marque a alternativa que não condiz com a organização do SUS. 

Resposta: D) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à 

Saúde os serviços de atenção primária; atenção de urgência e emergência; de atenção 
psicossocial; e especiais de acesso aberto, não sendo necessário criar novas portas de entrada 
Às ações de saúde. 

Questão 6: A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME compreende a 

seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de 
agravos no âmbito do SUS. Em relação a RENAME marque a verdadeira.  

Resposta: C)  A cada cinco anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações 

da RENAME, do respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. 

Questão 7: O Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde conterá as seguintes 

disposições essenciais:  

Resposta: D) Somente II e VI 

II - oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, promoção, proteção e recuperação da saúde 
em âmbito local e inter-regional; VI - critérios de avaliação dos resultados e forma de 
monitoramento esporádico; 

Questão 8: A Rede Cegonha deve ser organizada de maneira a possibilitar o provimento 

contínuo de ações de atenção à saúde materna e infantil para a população de determinado 
território, mediante a articulação dos distintos pontos de atenção à saúde, do sistema de 
apoio, do sistema logístico e da governança da rede de atenção à saúde em consonância 
com a Portaria nº 4.279/GM/MS, de 2010, a partir das seguintes diretrizes, EXCETO: 

Resposta: D) garantia da atenção à saúde das crianças de zero a quarenta e oito meses com 

qualidade e resolutividade. 

Questão 9: No diabetes mellitus gestacional (DMG) marque a alternativa que NÃO condiz 

com a conduta certa. 

QUESTÃO ANULADA 
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Resposta: A) Em caso de rastreamento para DMG positivo manter condutas gerais de rotina do 

pré-natal. 

Questão 10: A sífilis é uma doença de notificação compulsória. O diagnóstico definitivo 

de sífilis é estabelecido por meio da avaliação da história clínica e dados epidemiológicos. 
Todas as condutas abaixo estão corretas, EXCETO: 

Resposta: B) Se o teste rápido for positivo e VDRL positivo deve-se repetir o exame no 3º 

trimestre (28ª semana), no momento do parto e em caso de abortamento. 

Questão 11: São indicadores mais utilizados para avaliar o nível de saúde de uma população: 

Resposta: C) Mortalidade geral, mortalidade infantil, mortalidade materna e por doenças 

transmissíveis. 

Questão 12: A diferença entre Prevalência e Incidência de uma doença na mulher é que: 

Resposta: D) A Incidência expressa o risco de tornar-se doente e a Prevalência a probabilidade 

de a população estar doente em um período do tempo. 

 

Questão 13: Em relação ao estabelecido pelo Ministério da Saúde do Brasil da REDE 

CEGONHA é correto afirmar, exceto: 

 

Resposta: C) Garantia do acompanhante durante o todo o processo da realização do parto até 

o planejamento familiar após o puerpério. 

 

Questão 14: São elementos essenciais para desenvolver uma visão crítica sobre a 

abordagem do planejamento familiar da Estratégia Saúde da Família EXCETO: 

 

Resposta: A) Conhecer as atuais políticas de planejamento familiar e seus aspectos históricos. 

Questão 15: Mulher de 23 anos procura a UBS relatando ter sofrido uma violência sexual há 6 horas. 

São procedimentos a serem adotados de imediato, EXCETO: 

Resposta: B) Comunicar imediatamente a delegacia de polícia para o registro do Boletim de 

ocorrência. 
Questão 16: São atribuições comuns a todos os profissionais das equipes de Atenção Básica, 

exceto: 

Resposta: E) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, 

respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 
terapêutico do usuário. 
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Questão 17: Mulher de 30 anos com quadro de dor pélvica de início há 07 meses, vem se 

automedicando com analgésico comum e anti-inflamatório não hormonal. Nunca foi avaliada e 

resolve procurar assistência médica, pois não obteve melhor resposta às medicações em uso. 

Qual a via de acesso ao SUS recomendada para essa mulher? 

Resposta: A) Atenção primária 

Questão 18: São exigências da lei para direito da mulher à laqueadura tubária, exceto: 

Resposta: A) Mínimo de dois filhos em mulheres com idade superior a 25 anos 

Questão 19: Na pesquisa médica, assinale o correto:  

Resposta: A) Idosos só serão participantes de pesquisa se forem beneficiados por ela. 

Questão 20: A autonomia perde o valor quando o resultado da ação é útil. Assinale o correto:  

Resposta: E) Autonomia não tem valor moral 

 

 

Teresina, 24 de Novembro de 2021  

  

  
  

Profª Drª Marta Alves Rosal  

Presidente da Comissão  
  
  

  

 

 

 

 


