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CONHECIMENTOS BÁSICOS
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS 01 E 02.

FIM DA HEGEMONIA?
Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada
com os atacantes chilenos. Notícia ruim, não é? Brasil preocupado com ataque chileno... Que declínio!
Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua) falta de gol.
Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também. Já é alguma coisa.
Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.
Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros anos
deste, nem um pingo de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não precisava
fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga. Mas jogar é preciso!
(Fernando Calazans. O Globo. Esporte, 01 de julho de 2007. p.2)

01. A palavra HEGEMONIA aparece no título do texto lido. Dicionários da língua portuguesa definem
como significados de hegemonia, entre outros: “supremacia”, “superioridade”, “liderança
absoluta”. Considerando esses significados e a leitura global do texto, a passagem que tem relação
mais próxima com aquilo que o título expressa é:
A) “Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada
com os atacantes chilenos.”
B) “Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também.”
C) “Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.”
D) “Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo.”
02. A respeito das seguintes passagens do texto é correto afirmar:
1- Em: “Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros
anos deste, nem um pingo de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não
precisava fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga.” os termos em
negrito são elementos coesivos que indicam progressão seqüencial.
2- Em: “Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua)
falta de gol.”, o pronome possessivo entre parênteses foi um recurso usado pelo autor para
evitar ambigüidade.
3- Em: “... é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada...”, o “que”, nas duas
ocorrências, é pronome relativo.
4- Em: “Bem, pelo menos parece ...” a palavra em destaque, mantendo o mesmo sentido que tem
nesse contexto, funcionaria como antônimo de “mal” em “Menos mal é que ...”.
O correto está em:
A) 1 e 2, apenas.
B) 4, apenas.
C) 3, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 03 E 04.

NAVEGAR É PRECISO ...
...
“Navegar é preciso”, frase que remete ao tempo de Virgílio e Horácio, trazia provavelmente o
sentido de que era necessário colocar as naves no mar, fazer novas descobertas. Havia grandes,
inúmeras dificuldades. Não obstante, isso não foi impedimento... O sentimento de vencer
obstáculos foi, provavelmente, o que mais estimulou a conquistas. E muitos foram os que saíram
ao mar em busca de novos mundos absolutamente estranhos para eles.
Que impulso era esse que empurrava para o desconhecido todos os homens destemidos que
viveram naqueles tempos, fazendo-os enfrentar feras e tempestades nos mares bravios? Conhecer
novas terras, dominar o mundo? Coragem, curiosidade, paixão, loucura? De que sentimentos eram
tomados esses homens? Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos
tempos?
Como na época das grandes descobertas, ou no tempo em que a caça às baleias ainda era
permitida, ou na verdadeira odisséia moderna contada por Amyr Klink ao navegar pelos mares do
Atlântico Sul, o sentimento humano deve ser parecido. Navegar é preciso!
(Sueli Oliveira http://www.baleiassonline.hpg.ig.com.br/historia.html. Adaptado )

03. Avalie as afirmativas seguintes, a respeito dos elementos lingüísticos do texto, e assinale a correta:
A) Em: “... fazendo-os enfrentar feras...”, no 2º parágrafo, o pronome enclítico retoma a palavra
“tempos”.
B) Em: “... o que mais estimulou a conquistas.” e “... seria mais simples ...” as duas ocorrências
do advérbio “mais” – intensificando “estimulou” e “simples” – comprovam que advérbios
podem modificar tanto verbos como adjetivos.
C) Em: “Havia grandes, inúmeras dificuldades.” o verbo haver, por ter sentido de existir, também
poderia ser empregado no plural, obedecendo, assim, às regras de concordância da norma dita
culta do português.
D) De acordo com as estruturas do texto, as causas para coerência com a conotação de necessidade
que há em “Navegar é preciso” podem assim ser enumeradas: “... enfrentar feras e
tempestades...”; “... mares bravios” e “... mundos absolutamente estranhos ...”.
04. Tendo em vista o texto acima e o tema que ele focaliza, avalie os itens que se seguem:
1- A ausência de vírgula para separar a oração sublinhada em “... todos os homens destemidos que
viveram naqueles tempos...” indica que ela constitui restrição a “todos os homens destemidos ...”.
2- O emprego de cada em lugar da palavra sublinhada em: “...todos os homens destemidos que
viveram naqueles tempos...” preservaria a quantificação de totalidade para “homens destemidos”,
mas exigiria ajustes de concordância na oração.
3- Em: “Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos tempos?”, por se tratar
de uma comparação, a presença do termo sublinhado é facultativa.
4- Textualmente, em: “Não obstante, isso não foi impedimento...” a expressão em destaque
estabelece uma relação de conseqüência em face do que foi expresso na oração anterior, tomada
como causa.
O correto está em:
A) 1, apenas.
B) 2 e 3, apenas.
C) 2, 3 e 4, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER À QUESTÃO 05

CAMINHAR É PRECISO
Buscando reforçar a temática do abandono da vida sedentária, indicada como grande inimiga
da saúde, os especialistas saem, mais uma vez, em defesa da caminhada e dão a boa notícia para os
atletas amadores a partir de um grande motivo: a caminhada contribui diretamente para o controle
da pressão sangüínea e dos índices de colesterol e glicemia – e reduz com isso os riscos de uma
doença cardíaca. Para tal, afirmam os pesquisadores, os andarilhos devem manter-se num ritmo de
pelo menos 5 quilômetros por hora. A segunda razão para que os especialistas saiam em defesa das
caminhadas está integrada a uma observação simples: de todas as atividades físicas, essa é a mais
fácil de praticar – não requer técnica e nem matrícula numa academia. Está sugerida, assim, mais
uma vez, uma boa alternativa, integrada absolutamente aos programas de influência na saúde, para
abandonar a vida sedentária e inobservância das recomendações médicas.
(GUIA VEJA, Mônica Weinberg, 15 de agosto de 2007, p. 126. Adaptado)

05. Considerando o texto acima, avalie os itens subseqüentes:
1- Ao dar o título “Caminhar é preciso” a este texto dissertativo-argumentativo, Mônica Weinberg
remete também ao poema Navegar é preciso, do poeta português Fernando Pessoa. Trata-se da
intertextualidade, cuja função da presença na construção e no sentido desse texto é enfatizar as
idéias de necessidade e perseverança.
2- O gerúndio em “Buscando reforçar a temática ...” inicia uma oração subordinada que mantém
com a principal do período um nexo de circunstância causal.
3- A idéia terminativa da ação destacada em “... em defesa das caminhadas está integrada a uma
observação simples...”, que corresponde às formas de pretérito imperfeito, opõe-se à idéia nãoterminativa do presente destacada em “... uma boa alternativa, integrada absolutamente ...” ,
que pode ser interpretada como a ocorrer no futuro.
4- Mantém-se a coerência textual, mas altera-se a voz do verbo, de passiva para reflexiva, ao se
substituir a construção verbal “Está sugerida ...” por Sugere-se.
5- As palavras “indicada”, “influência” e “inobservância” apresentam o mesmo prefixo, apesar de
pertencerem a classes gramaticais diferentes.
O correto está em:
A) 1, 2, 3, 4 e 5.
B) 2, 3 e 4, apenas.
C) 3, 4 e 5, apenas.
D) 1 e 2, apenas.
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06. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069, de 13 de Julho de 1990), por intermédio do
Sistema Único de Saúde (SUS) assegura a toda criança e todo adolescente acesso:
A) universal ao SUS, desde que comprovada a situação de pobreza e apresentação do Cartão SUS.
B) pleno aos serviços básicos de saúde e parcial para os serviços de média e alta complexidade do
SUS.
C) universal e igualitário às ações e serviços, visando à promoção, proteção e recuperação da
saúde.
D) restrito ao SUS, mediante apresentação da Carteira de Vacinação pelos pais ou responsável
legal pela criança ou adolescente.
07. De acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS 01/2001, o processo de
regionalização é adotado como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de
maior eqüidade no Sistema Único de Saúde. Acerca do processo de regionalização é correto
afirmar:
1- O Plano Diretor de Regionalização – PDR é o instrumento de ordenamento do processo de
regionalização da assistência à saúde, em cada estado e no Distrito Federal, baseado nos
objetivos de definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da
população.
2- Deve contemplar a lógica do planejamento integrado, compreendendo a noção de
territorialidade restrita à área de abrangência geográfica do município.
3- O Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de
todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde, em
qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre
gestores, para o atendimento de referências intermunicipais.
4- Município-pólo é o município que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de
cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.
Apenas está correto o que se afirma em:
A) 1, 2 e 3.
B) 1, 2 e 4.
C) 2, 3 e 4.
D) 1, 3 e 4.
08. De acordo com a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, é
assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS).
Nesse sentido, é correto afirmar:
A) As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às
necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim
como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda.
B) Nos casos de internação hospitalar, é assegurado o direito a acompanhante somente ao idoso
com mais de 70 anos, que esteja impossibilitado de se locomover.
C) É assegurado ao idoso sob curatela o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for
reputado mais favorável.
D) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas, entre outros, por meio de:
atendimento domiciliar para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se
locomover, exceto para idosos abrigados e acolhidos por instituições filantrópicas, ou sem fins
lucrativos.
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09. Em relação ao direito de licença para exercer atividade política a Lei 5.810/94 estabelece que o
Servidor Público:
I- será afastado do cargo, emprego ou função pública para exercer mandato federal ou estadual.
II- para exercer mandato de prefeito, poderá optar pela remuneração do cargo, emprego ou função
pública, devendo afastar-se do exercício como servidor público.
III- para exercer mandato de vereador, poderá perceber, cumulativamente, o subsídio do cargo
político com a remuneração do cargo, emprego ou função pública, independentemente de haver
compatibilidade de horário dos exercícios.
IV- será afastado do cargo, emprego ou função pública, para exercer mandato de vereador, caso
não haja compatibilidade de horário, podendo optar pelo subsídio ou pela remuneração.
V- para exercer qualquer atividade política deverá afastar-se do exercício do cargo, emprego ou
função pública, passando a perceber apenas o subsídio pelo exercício da atividade política.
Estão corretos somente:
A) I, II e IV.
B) I, III e V.
C) II, III e IV.
D) III, IV e V.
10. Havendo compatibilidade de horários, é permitido ao Servidor Público acumular:
I- dois cargos privativos de médico com um de magistério superior.
II- um cargo técnico ou científico com um de magistério, desde que de nível médio.
III- dois cargos de magistério de qualquer nível.
IV- um cargo de professor com outro técnico ou científico.
V- dois cargos privativos de médico.
Estão corretos somente:
A) I, II e IV.
B) II, IV e V.
C) I, II e III.
D) III, IV e V.
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11. São exames complementares invasivos e não invasivos, solicitados na rotina ambulatorial e
hospitalar, para os quais se recomenda o jejum:
A) Endoscopia digestiva alta e Micológico direto.
B) PCCU e glicemia.
C) Raio X panorâmico do abdome e Urina-EAS.
D) Endoscopia digestiva alta e glicemia.
12. É um procedimento inicial recomendado a um paciente com hemorragia digestiva alta:
A) Sonda Nasogástrica.
B) Sonda vesical.
C) Máscara de nebulização.
D) Balão de Rigiflex.
13. Os direitos do paciente devem estar garantidos nos pressupostos dos códigos de ética dos
profissionais da saúde, sendo correto afirmar que:
A) o paciente e/ou responsáveis legais só terão acesso ao prontuário por decisão judicial.
B) a gravidade do caso permite o uso de tratamento experimental, independente da aprovação do
comitê de ética e do paciente.
C) ao paciente deve ser dado o direito de conhecer as condutas e procedimentos técnicos a que será
submetido.
D) as decisões quanto aos procedimentos relativos à terminalidade cabem à equipe de assistência
profissional.
14. Segundo os protocolos do Programa de Hanseníase do Ministério da Saúde, o tipo e o tempo de
tratamento da hanseníase das formas pauci e multibacilares, são:
A) Monoquimioterapia, por 6 meses nas duas formas.
B) Poliquimioterapia, por 12 meses nas duas formas.
C) Poliquimioterapia, nas duas formas, no mínimo, por 6 e 12 meses, respectivamente.
D) Monoquimioterapia, nas duas formas, com 12 e 24 doses mensais supervisionadas de AZT,
respectivamente.
15. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre infecção hospitalar, está correto
afirmar:
I-

É aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou
após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares.
II - Quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não houver evidência
clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, convenciona-se
infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72
(setenta e duas) horas após a admissão.
III - É aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não
relacionada com internação anterior no mesmo hospital.
O correto está em:
A) I, II e III.
B) I e II, somente.
C) I e III, somente.
D) II e III, somente.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ESPECÍFICOS
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

16. Fenômenos trombo-embólicos constituem-se no maior temor do uso de terapia estrogênica. É
contra-indicação absoluta, seu uso em:
A) fortes antecedentes familiares de doença trombótica.
B) tromboembolismo venoso prévio.
C) hepatopatia severa ativa.
D) melanoma.
17. A laqueadura tubária representa eficiente método contraceptivo. Sobre ela é correto afirmar:
I- Sua utilização cresce em todo o mundo.
II- No Brasil, corresponde a 40% dos métodos empregados.
III- Em razão da sua possibilidade de reversão cirúrgica, não é mais considerada como método
definitivo de esterilização.
O correto está em:
A)
B)
C)
D)

I, II e III.
III, somente.
I e II, somente.
II e III, somente.

18. A colposcopia é exame fundamental na propedêutica da patologia cervical. São achados
colposcópicos anormais:
A) Metaplasia escamosa imatura.
B) Zona de transformação.
C) Zona de coilocitose.
D) Epitélio acetobranco plano.
19. Sobre sífilis é correto afirmar:
A) O Treponema pallidum é um bacilo capaz de penetrar o organismo através da pele ou mucosa.
B) É dita precoce quando diagnosticada com menos de 1 ano do início da infecção e, após esse
tempo, é considerada tardia.
C) A fase secundária inicia-se após 2 a 6 semanas da fase primária.
D) A fase latente inicia-se após a regressão espontânea do protossifiloma, ou cancro duro.
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20. A Doença inflamatória pélvica aguda constitui importante patologia na gênese da infertilidade.
Sobre ela é correto afirmar:
A) É patologia que acomete o trato genital superior e estruturas adjacentes, a partir do orifício
externo do colo uterino.
B) Dentre os agentes etiológicos primários, freqüentemente encontramos a G.vaginalis, o
H.influenza e bacilos gram-negativos.
C) Obstrução tubária e aderências pélvicas que acarretam infertilidade, alem de dor pélvica crônica
e prenhez ectópica, são seqüelas freqüentes.
D) A antibioticoterapia só deve ser iniciada após diagnóstico de certeza.
21. O abdome agudo ginecológico apresenta vários fatores etiológicos distintos. Sobre eles é correto
afirmar:
A) A prenhez ectópica mais freqüente é a da porção istmica das tubas uterinas.
B) Na DIP, o gonococo pode acarretar abscesso tubo-ovariano, sem jamais comprometer o trato
urológico, sobretudo a uretra.
C) A torção de tumores uterinos constitui a causa vascular mais freqüente.
D) Na torção do anexo, devido à estase sanguínea, formam-se trombos nos vasos afetados,
podendo predispor à embolia pelas manobras cirúrgicas para distorcê-lo.
22. Na bexiga hiperativa, ou seja, na urgência miccional, o tratamento clínico à base de agentes
anticolinérgicos, constitui-se na principal arma terapêutica. Dentre esses agentes, destaca-se:
A) Fenasopiridina.
B) Metoclopramida.
C) Cloridrato de oxibutinina.
D) Tartarato de capsaicina.
23. A miomatose uterina destaca-se na patologia ginecológica, por sua alta incidência. Sobre sua
etiologia, é correto afirmar:
I- Está relacionada ao hiperestrogenismo, seja de forma relativa ou absoluta.
II- Existe freqüente associação a fator genético.
III- Não é rara sua associação à endometriose.
O correto está em:
A)
B)
C)
D)

I, somente.
I, II e III.
II e III, somente.
I e II, somente.
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24. É correto afirmar sobre amenorréia:
I- A prevalência da amenorréia primária é alta. Oscila entre 25 a 30%.
II- É dita primária em pacientes com caracteres sexuais secundários a partir dos 14 anos de idade.
III- A ausência de menstruação por 3 ou mais períodos menstruais é dita secundária.
O correto está em:
A) I, II e III.
B) II e III, somente.
C) II, somente.
D) III, somente.
25. Sobre sangramento disfuncional do endométrio, é correto afirmar:
I- Seu diagnóstico é baseado em exames subsidiários, como USG e tomografia computadorizada.
II- Seu diagnóstico é feito por exclusão, após anamnese, exames físico e ginecológico criteriosos.
III- O sangramento periovulatório deve-se à queda estrogênica após seu pico no meio do ciclo.
Estão corretas as afirmativas:
A) I, II e III.
B) I e II, somente.
C) II e III, somente.
D) I e III, somente.
26. A polaciúria na grávida pode ter significado patológico, portanto, precisamos afastar a
possibilidade de infecção. Entretanto, do ponto de vista fisiológico, pode ser explicada por:
I- Compressão mecânica do útero sobre a bexiga.
II- Redução da capacidade vesical decorrente da própria compressão uterina.
III-Aumento da ação anticolinérgica determinada pela compressão cefálica.
O correto está em:
A) I, II e III.
B) I e II, somente.
C) II e III, somente.
D) I e III, somente.
27. A cabeça derradeira é das situações mais ansiogênicas para o obstetra. Sobre ela, é verdadeiro
dizer:
I- É mais freqüente em partos de fetos prematuros.
II- É mais freqüente em partos mal conduzidos, ou que já chegaram à maternidade em expulsão.
III-O fórcipe de Piper e a manobra de Morriceau estão muito bem indicados.
Estão corretas as afirmativas:
A) I, II e III.
B) I e II, somente.
C) II e III, somente.
D) I e III, somente.
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28. A cesárea vem aumentando sua incidência em todo o mundo, mas, em nosso país, os números são
considerados abusivos, quando comparados a outros centros mais avançados. São indicações
absolutas de cesárea:
I- Procidência do cordão ou membro superior fetal.
II- Macrossomia fetal em gestante diabética.
III- Gestante HIV- positivo.
O correto está em:
A) I, II e III.
B) I, somente.
C) I e II, somente.
D) III, somente.
29. Parto disfuncional é aquele cuja progressão é lenta e anormal. Ele pode ser causado por:
I- Contrações insuficientes ou incoordenadas, não promovendo a dilatação cervical.
II- Apresentação ou posição fetais anômalas.
III-Anormalidades da pelve materna.
Estão corretos os itens:
A) I, II e III.
B) I e II, somente.
C) I e III, somente.
D) II e III, somente.
30. A infecção puerperal foi outrora responsável por muitos óbitos maternos. Atualmente, a
mortalidade é rara, apesar de apresentar morbidade importante. Sobre ela podemos afirmar:
I- A Clindamicina, associada à aminoglicosídio, representa excelente opção terapêutica.
II- Seu diagnóstico é basicamente clínico.
III- O surgimento da sintomatologia geralmente ocorre entre o terceiro e o sétimo dia do puerpério.
O correto está em:
A) I, II e III.
B) I e III, somente.
C) I e II, somente.
D) II e III, somente.
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31. A Doença Hipertensiva Específica da Gravidez constitui-se, ainda hoje, em um dos maiores
desafios clínicos ao obstetra. São considerados critérios reais de gravidade para a pré-eclâmpsia:
I- Proteinúria de 24 horas ≥ 2,0g.
II- Aumento das enzimas hepáticas (TGO e TGP).
III-Plaquetopenia < 200.000 cels/mm3.
O correto está em:
A) I, II e III.
B) I e III, somente.
C) II, somente.
D) I e II, somente.
32. São considerados fatores de risco para o desenvolvimento do Diabetes gestacional:
I- Obesidade ou ganho excessivo de peso na gestação atual.
II- História previa de diabetes gestacional.
III- Alta estatura (> 1,70m)
O correto está em:
A) I, II e III.
B) I e II, somente.
C) I e III, somente.
D) II, somente.
33. A transmissão vertical do HIV, na gestação, apresenta altos índices. A terapia retroviral
combinada, na impossibilidade da contagem do CD4, ou da carga viral, está indicada em pacientes
com:
A) linfócitos totais < 1.000cels/mm3.
B) hemoglobina < 12g/dl.
C) monócitos ausentes.
D) creatinina > 1,4.
34. A Asma brônquica é uma doença universal, multifatorial, determinada pela interação de fatores
genéticos e ambientais. Quando não adequadamente controlada durante a gravidez, pode
determinar o surgimento, em relação aos grupos-controle, de maiores taxas de:
I- Prematuridade.
II- RNs de baixo peso.
III- Mortalidade fetal.
Estão corretos os itens:
A) I, II e III.
B) I e II, somente.
C) I e III, somente.
D) II e III, somente.
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35. Sobre Infecção intra-amniótica que, modernamente, com o advento da ultrassonografia,
freqüentemente fazemos o diagnóstico fetal antes do materno, é correto afirmar:
A) Sua via de acesso é, geralmente, a canalicular ascendente, ou seja, através do canal de parto,
sobretudo nas amniorrexis prematuras.
B) A via hematogênica não constitui via de acesso.
C) A amniocentese não aumenta a sua incidência.
D) Dentre os principais microorganismos causadores, freqüentemente, encontramos a Neisseria
gonorrhoea.
36. Sobre Toxoplasmose na gravidez, é correto dizer:
I- Seu agente etilógico infeccta na forma de oocisto e/ou de cisto.
II- Raramente é assintomática nas pacientes imunocompetentes.
III- O teste da avidez é proporcional ao tempo de ocorrência da infecção materna.
É correto o que se afirma somente em:
A) I e III.
B) II.
C) II e III.
D) I e II.
37. Sobre o quarto período clínico do parto, diz-se acertadamente que:
I- Corresponde às primeiras 2 horas que se seguem à dequitação.
II- Durante esse período, a paciente precisa estar sob vistas da equipe obstétrica, devido os riscos
significativos de hemorragia.
III- A Hipotonia uterina é a causa mais freqüente de hemorragia pós-parto.
O correto está em:
A) I, II e III.
B) II, somente.
C) II e III, somente.
D) I e II, somente.
38. O nascimento prematuro continua sendo de fundamental importância na etiologia da mortalidade
perinatal e pode-se dever a (à):
I- Gestações gemelares.
II- Malformação uterina.
III- Idade materna avançada.
O correto está em:
A) I, II e III.
B) I, somente.
C) II e III, somente.
D) I e II, somente.
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39. A indução do parto é utilizada em situações onde o prolongamento gestacional impõe riscos ao
binômio materno-fetal. É contra-indicação importante:
I- Cesárea anterior.
II- Grande multiparidade.
III- Carcinoma cervical invasivo.
O correto está em:
A) I, II e III.
B) I, somente.
C) II e III, somente.
D) I e II, somente.
40. O fórcipe, instrumento obstétrico que se mantém em plena atividade há séculos, teve sua indicação
ainda mais ampliada com o evento da analgesia obstétrica. Sobre sua atual aplicação é correto
afirmar:
I- Só pode ser aplicado com dilatação completa e membranas rotas.
II- Só pode ser aplicado no feto vivo, ou com morte recente, permitindo a correta preensão da
cabeça.
III-Altura da apresentação mais baixa ou igual a -1 de De Lee.
É correto o que se afirma em:
A) I, II e III.
B) I, somente.
C) II e III, somente.
D) I e II, somente.
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