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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 40. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão 
  

 
 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 

 
 

Duração total da prova: 3 horas 
                                                                                                                                                                                          � 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 
 
 

 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
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PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  EE  DDEE  
SSAAÚÚDDEE  

 
 
 
1. A constituição de 1988 criou o SUS, formado por uma 

rede de serviços regionalizada, hierarquizada e 
descentralizada, com gestão única em cada esfera 
do governo e sob controle dos usuários.  
Sobre o SUS, assinale a alternativa CORRETA: 

 
 

A) Pelos princípios do SUS, pessoas com menor 
renda, por serem mais vulneráveis, têm 
prioridade de atendimento nos serviços de 
assistência médica. 

B) Os princípios do SUS estão voltados para a 
recuperação da saúde da população em que as 
ações curativas são priorizadas. 

C) Pelo princípio da hierarquização, as ações de 
saneamento básico são atribuições exclusivas 
dos governos estaduais. 

D) A gerência do SUS, o destino de verbas e o 
controle de programas são encargos exclusivos 
do Ministério da Saúde. 

E) Pelo princípio da resolutividade os serviços 
devem resolver os problemas de saúde até o 
nível da sua competência. 

 
 
2. Conforme a Política Nacional de Promoção da 

Saúde, escolha a opção que melhor completa a frase 
a seguir:  
 
 
“A ______ da saúde é uma __________ de 
articulação transversal na qual se confere visibilidade 
aos fatores que colocam a _______ da população em 
risco e às diferenças entre necessidades, territórios e 
culturas presentes no nosso país, visando à 
_________ de mecanismos que reduzam as 
situações de vulnerabilidade, defendam radicalmente 
a equidade e incorporem a participação e o controle 
sociais na gestão das políticas públicas.” 
 
 
A) Promoção, estratégia, saúde e criação. 
B) Estratégia, promoção, criação e saúde. 
C) Situação, criação, saúde e estratégia. 
D) Equidade, promoção, saúde e criação. 
E) Situação, criação, estratégia e saúde. 

 
 
 
 

3. Quanto aos princípios gerais da atenção básica, qual 
das afirmações abaixo está CORRETA? 

 
A) O trabalho em equipe é dirigido a populações de 

territórios bem delimitados, pelas quais o Estado 
não assume a responsabilidade sanitária. 

B) São desenvolvidos por meio de exercício de 
práticas gerenciais e sanitárias democráticas e 
participativas. 

C) Utilizam tecnologias de baixa complexidade e 
alta densidade. 

D) Caracterizam-se por um conjunto de ações de 
saúde, direcionadas somente à coletividade. 

E) Desestimulam a participação popular e o controle 
social. 

 
 

4. Quanto às características do processo de trabalho 
das equipes de atenção básica, é INCORRETO 
afirmar que: 

 
A) Deverão prever a participação das equipes no 

planejamento e na avaliação das ações. 
B) Deverão realizar o primeiro atendimento às 

urgências médicas prioritariamente nos Centros 
Municipais de Urgências Médicas. 

C) Deverão implementar as diretrizes da Política 
Nacional de Humanização, incluindo o 
acolhimento. 

D) Deverão ter um território de atuação definido. 
E) Deverão promover o controle social. 

 
 
5. A Lei Nº 8142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe 

sobre a participação da comunidade sobre a gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde, bem como garante 
outras providências.  
Considerando esse contexto, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
A) A representação dos usuários nos conselhos de 

saúde e conferências será majoritária em relação 
ao conjunto dos demais segmentos. 

B) São instâncias colegiadas, em cada esfera do 
governo, a conferência de saúde e o conselho de 
saúde. 

C) Os recursos referidos no inciso IV, do artigo 2 da 
Lei supracitada, serão repassados de forma 
irregular e não automática para os Municípios, 
Estados e Distrito Federal. 

D) A conferência Municipal de Saúde deverá reunir-
se pelo menos uma vez a cada 2 anos. 

E) As conferências de saúde devem ter a 
participação de usuários, trabalhadores, gestores 
e prestadores de serviços. 

 
 



                Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Concurso Público Prefeitura Municipal de Curi tiba 2010 
Pág. 3 

 
 

6. A proposta da estratégia de saúde da família nasceu 
em 1994, quando foi sugerida a descentralização e a 
municipalização dos serviços de saúde, como grande 
desafio para a implantação efetiva do SUS.  
O programa do Ministério da Saúde valoriza os 
princípios abaixo relacionados, EXCETO: 

 
A) Vínculo com a população assistida. 
B) Garantia de integralidade na atenção. 
C) Ênfase na promoção da saúde. 
D) Trabalho em equipe com enfoque médico. 
E) Controle social e territorialização. 

 
 
7. Sobre a estratégia da saúde da família, qual das 

afirmações abaixo está INCORRETA? 
 

A) A estratégia da saúde da família deve ser um 
espaço de construção da cidadania. 

B) Busca a integração com instituições e 
organizações sociais, em especial em sua área 
de abrangência, para desenvolvimento de 
parcerias. 

C) Deve desenvolver atividades de acordo com o 
planejamento e a programação realizados com 
base no diagnóstico situacional com foco no 
indivíduo.  

D) Deve atuar no território, realizando 
cadastramento domiciliar, diagnóstico 
situacional, ações dirigidas aos problemas de 
saúde de maneira pactuada com a comunidade 
onde atua. 

E) Permite identificar na comunidade, parceiros e 
recursos que possam potencializar ações 
intersetoriais com a equipe, sob coordenação da 
SMS. 

 
 
8. Quanto ao financiamento da atenção básica, é 

CORRETO afirmar: 
 

A) O financiamento integral da atenção básica se 
dará em composição entre Municípios e a 
União.  

B) O piso da atenção básica (PAB) constitui-se no 
componente Estadual para o financiamento da 
atenção básica, sendo composto de parte 
variável. 

C) O piso da atenção básica (PAB) é composto de 
uma parte fixa e outra variável.      

D) Os recursos do PAB fixo são repassados aos 
estados e posteriormente debitados em conta 
específica dos Municípios. 

E) Os recursos do PAB variável são repassados 
de forma rotativa. 

 
 
 
 
 

9. Sobre a implantação do programa de agentes 
comunitários de saúde (ACS), qual das questões 
abaixo está CORRETA? 
 
A) Deverá morar na área de abrangência da unidade 

de saúde e ter vínculo com a comunidade. 
B) Deverá ter uma unidade de referência para os 

agentes comunitários de saúde e um profissional 
de nível médio como supervisor.  

C) Deverá ter a definição das microáreas sob 
responsabilidade de cada ACS, cuja população 
não deve ser inferior a 1000 (mil) pessoas. 

D) Deverá cumprir carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais dedicadas à equipe de saúde e 20 
(vinte) horas de trabalhos comunitários.  

E) Deverá ter um enfermeiro para até 3 (três) ACS, 
o que constitui uma equipe ACS. 

 
 
10. Nas alternativas abaixo estão contidos campos de 

atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) descritos 
na Lei Federal Nº 8080/90.  
Assinale a alternativa que NÃO é de competência 
legal do SUS: 
 
A) Execução de ações de vigilância sanitária, 

vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e 
de assistência terapêutica integral, incluindo a 
farmacêutica. 

B) Planejamento, elaboração e execução dos planos 
curriculares de formação dos profissionais de 
saúde para a atuação no mercado de trabalho. 

C) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 
Colaboração na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o ambiente de trabalho. 
Formulação de política de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos 
de interesse para a saúde e a participação na 
sua produção. 

D) Controle e fiscalização de serviços, produtos e 
substâncias de interesses para a saúde. 
Fiscalização e inspeção de alimentos, água e 
bebidas para o consumo humano. Participação 
no controle e na fiscalização da produção, 
transporte, guarda e utilização de substâncias e 
produtos psicoativos, tóxicos e radiativos. 

E) Incremento, em sua área de atuação, do 
desenvolvimento científico e tecnológico. 
Formulação e execução da política de sangue e 
seus derivados. 
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ÉÉTTIICCAA,,  BBIIOOÉÉTTIICCAA  EE  

DDEEOONNTTOOLLOOGGIIAA  
PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  

 
 

11. Considerando as orientações contidas no código de 
deontologia médica do Conselho Federal de Medicina 
do Brasil, marque a alternativa CORRETA: 
 
A) Não é permitido a médico prescrever tratamento 

ou outros procedimentos sem exame direto do 
paciente, salvo em casos de urgência e 
impossibilidade comprovada de realizá-lo, 
devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente 
cessado o impedimento. 

B) Mesmo por justa causa, o médico não pode 
abandonar o paciente por ser este portador de 
moléstia crônica ou incurável; deve, sim, 
continuar a assisti-lo ainda que apenas para 
mitigar o sofrimento físico ou psíquico. 

C) O trabalho do médico não pode ser explorado por 
terceiros visando-se ao lucro ou motivado por 
interesses políticos. Exceção é feita para fins 
religiosos. 

D) O médico não deve deixar de reencaminhar ao 
médico assistente o paciente que lhe foi enviado 
para procedimento especializado, sendo optativo, 
na ocasião, fornecer-lhe ou não as devidas 
informações sobre o ocorrido no período em que 
se responsabilizou pelo paciente. 

E) O médico não pode fornecer a outro médico 
informações sobre o quadro clínico do paciente, 
mesmo que não autorizado por este ou por seu 
responsável legal. 

 
 

12. Das atitudes abaixo listadas, qual deve ser exercida 
pelo médico ao preencher a declaração de óbito 
(DO)? 

 
A) Entregar aos familiares a DO assinada sem 

preencher os dados da pessoa falecida. 
B) Preencher a DO sem examinar o corpo e 

constatar a morte. 
C) Utilizar termos vagos para o preenchimento das 

causas de morte, como parada cardíaca ou 
falência de múltiplos órgãos. 

D) Cobrar pela emissão da DO no caso de ausência 
do médico contratado do sistema público para a 
função. 

E) Utilizar um documento da pessoa falecida para o 
preenchimento dos dados de identificação da 
DO. 

 
 

13. Em seu artigo Nº 196, a Constituição Federal define 
que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantida mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal igualitário às ações e 
serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação”. 
Observe o conjunto de afirmações abaixo e assinale 
a alternativa que NÃO condiz com os direitos do 
paciente. 

 
A) Ter respeitada a sua privacidade e integridade 

física, psicológica e moral. Não sofrer 
discriminação de qualquer espécie. Ter 
atendimento adequado às suas necessidades, 
com limitações de ordem burocráticas, funcionais 
ou de tempo. 

B) Ter um serviço público de atendimento à saúde 
de qualidade e sem custos adicionais. Decidir 
livremente sobre a sua pessoa ou seu bem-estar. 

C) Ser atendido incondicionalmente em situações de 
emergência e de urgência. Escolher livremente, 
em qualquer etapa de seu tratamento, o 
estabelecimento de saúde e a equipe médica que 
deseja para efetivar o seu tratamento. Ser 
atendido por profissional capacitado e 
constantemente atualizado. 

D) Estar informado pessoalmente ou por meio de 
seu representante legal sobre seu diagnóstico. 
Consentir, após informação detalhada, com cada 
uma das etapas de seu tratamento. Ter o seu 
prontuário médico corretamente preenchido e de 
livre acesso a sua pessoa ou seu representante 
legal. 

E) Receber laudos médicos quando solicitar. Ter o 
seu segredo médico mantido. Receber reparação 
em caso de dano. 

 
14. A palavra bioética foi cunhada pelo oncologista Van 

Ressenlaer Potter, em 1971, para definir “a ciência 
da sobrevivência e do melhoramento da vida com a 
manutenção da harmonia universal”. Consiste no 
estudo da ética da vida e das consequências que as 
ações de saúde têm sobre os seres humanos. A 
disciplina se ocupa dos conflitos originados pela 
contradição entre o progresso biomédico, acelerado 
nos últimos anos, e os limites e ou fronteiras da 
cidadania e dos direitos humanos.  
Marque a alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE os princípios da bioética: 
 
 
A) Princípio da justiça, princípio do direito e princípio 

da autonomia. 
B) Princípio da autonomia, princípio da saúde e 

princípio da justiça. 
C) Princípio da beneficência, princípio da autonomia 

e princípio da justiça. 
D) Princípio da beneficência, princípio da saúde e 

princípio da autonomia. 
E) Princípio do direito, princípio da saúde e princípio 

do dever. 
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15. De acordo com o código de ética médica, é 
CORRETO afirmar: 
 
A) É vedado ao médico deixar de acobertar erro ou 

conduta antiética do médico de sua equipe de 
trabalho. 

B) É vedado ao médico fornecer a um outro médico 
informações sobre o caso clínico do paciente, 
mesmo que autorizado por este ou seu 
responsável legal. 

C) Por decisão da categoria ou por obrigação, o 
médico pode deixar de atender em setores de 
urgência e emergência, mesmo colocando em 
risco a vida de pacientes. 

D) É vedado ao médico permitir ao paciente que 
decida livremente sobre método contraceptivo. 

E) É vedado ao médico desrespeitar o direito do 
paciente de decidir livremente sobre a execução 
de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo 
em caso de iminente perigo de vida. 

 
 
 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  
EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

 
 

16. As estimativas do Instituto Nacional do Câncer 
(INCA) são importantes para o planejamento das 
ações contra o câncer no Brasil. Segundo as 
estimativas do INCA, é CORRETO afirmar: 

 
A) O câncer de ovário é o segundo câncer mais 

incidente, atrás somente do câncer cervical. 
B) As taxas de incidência do câncer de mama e o do 

colo uterino são semelhantes. 
C) Na região Norte, o câncer de mama tem maior 

incidência que o câncer de colo uterino. 
D) Na região Sul, o câncer de colo uterino é o mais 

incidente. 
E) Nas mulheres, os cânceres mais incidentes, à 

exceção do câncer de pele não melanoma, são 
os cânceres de mama e de colo do útero. 

 
 
17. As anomalias congênitas dos genitais são resultantes 

de alterações embriológicas e podem trazer para a 
mulher problemas sexuais, reprodutivos ou 
psicológicos. Sobre as malformações genitais é 
CORRETO afirmar: 

 
A) O útero didelfo pode estar associado com 

abortamento habitual e parto pré-termo. 
B) A ninfoplastia faz a correção de aplasia de lábios. 
C) Na agenesia vaginal há alterações dos caracteres 

sexuais secundários. 
D) Os septos vaginais longitudinais são sempre 

sintomáticos. 

E) Na agenesia úterovaginal (Síndrome de Mayer-
Rokitanski-Küster-Hauser) o cariótipo é 46 XY.  

 
 
18. Paciente de 45 anos traz mamografia de rotina 

demonstrando calcificações BI-RADS 3. O exame 
clínico das mamas resultou normal. Assinale a 
alternativa CORRETA:  

 
A) A chance de malignidade é de 10%. 
B) Deve-se repetir a mamografia em 1 ano. 
C) Deve-se repetir a mamografia em 2 anos. 
D) Deve-se repetir a mamografia em 6 meses. 
E) Sempre se indica a biópsia quando o laudo indica 

BI-RADS 3. 
 
19. Paciente vem à consulta referindo amenorreia. Após 

descartar gravidez, aponte o próximo passo para 
investigação do quadro: 

 
A) Solicitar LH e FSH. 
B) Solicitar estradiol e progesterona. 
C) Fazer teste da progesterona. 
D) Fazer teste de estrogênio e progesterona. 
E) Solicitar TSH e prolactina. 

 
 
20. Segundo o Consenso de Rotterdam – 2003, fazem 

parte dos critérios de diagnósticos para Síndrome 
dos Ovários Policísticos: 

 
A) Alteração da relação LH/FSH e da relação 

glicemia/insulina. 
B) Ovários policísticos e alteração da relação 

LH/FSH. 
C) Irregularidades menstruais, sinais de 

hiperandrogenismo, ovários policísticos ou 
aumentados de volume à ultrassonografia. 

D) Resistência à insulina, hiperandrogenismo e 
alteração da relação LH/FSH. 

E) Polimenorreia, ovários policísticos e 
dismenorreia. 

 
 
21. Com relação ao climatério feminino, é CORRETO 

afirmar: 
 

A) Os níveis de LH se elevam antes dos níveis de 
FSH. 

B) A dosagem de estrogênio é fundamental. 
C) A pesquisa de sangue oculto deve ser solicitada 

após os 50 anos apenas se houver história 
familiar de câncer intestinal.  

D) A dosagem da glicemia não é necessária. 
E) Para o diagnóstico de menopausa não é 

necessária a solicitação do FSH na maioria das 
mulheres. 

 
 



                Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Concurso Público Prefeitura Municipal de Curi tiba 2010 
Pág. 6 

 
 

22. Sobre o câncer de mama, é CORRETO afirmar: 
 

A) A maioria dos casos é de cânceres esporádicos. 
B) A maioria dos casos é de cânceres hereditários. 
C) É o terceiro câncer mais incidente em mulheres 

no Brasil. 
D) Mais da metade dos casos ocorre antes dos 50 

anos. 
E) Está relacionado a status socioeconômico baixo. 

 
 
23. Com relação às disfunções sexuais, é CORRETO 

afirmar: 
 

A) Distúrbios endócrinos como o diabetes não 
interferem na sexualidade. 

B) Partos traumáticos não podem ser causas de 
disfunções sexuais. 

C) Diuréticos e inibidores do apetite não interferem 
nas funções sexuais. 

D) Aprendizado familiar não pode ser causa de 
disfunção sexual. 

E) Podem ter causas biológicas ou psicológicas. 
 
 
24. Paciente traz exame citopatológico com resultado 

indicando metaplasia imatura. Indique a conduta 
clínica segundo o INCA: 

 
A) Repetir o exame imediatamente. 
B) Seguir a rotina de rastreamento citológico. 
C) Repetir o exame em 6 meses. 
D) Encaminhar para colposcopia. 
E) Tratar vulvovaginite. 

 
 
25. Paciente apresenta laudo citopatológico com células 

escamosas atípicas de significado indeterminado, 
possivelmente não neoplásicas. Assinale a 
alternativa CORRETA segundo as recomendações 
do INCA: 

 
A) A citologia deve ser repetida em 6 meses. 
B) Deve-se encaminhar para a colposcopia 

imediatamente. 
C) Deve ser realizado novo exame imediatamente. 
D) Deve-se repetir a citologia em 1 ano. 
E) Deve-se repetir o exame de 6 em 6 meses, por 2 

anos. 
 
 
26. Sobre a doença inflamatória pélvica (DIP), é 

CORRETO afirmar: 
 

A) Não acomete ovário e paramétrios. 
B) Os agentes mais comuns são actinomices e os 

causadores da tuberculose. 
C) Temperatura axilar maior que 37,5º C e massa 

pélvica são critérios maiores para o diagnóstico. 

D) Dispositivo intrauterino não aumenta o risco de 
desenvolver DIP. 

E) É atribuída à ascensão de microrganismos do 
trato genital inferior, espontânea ou devido à 
manipulação. 

 
 
27. Sobre a tensão pré-menstrual, é CORRETO afirmar: 
 

A) O diagnóstico é clínico. 
B) Ansiedade, depressão e irritabilidade não fazem 

parte do quadro clínico. 
C) Sua ocorrência é maior em mulheres que não 

exercem atividades extradomiciliares. 
D) Está relacionada com ação estrogênica e a fase 

folicular é considerada um gatilho. 
E) Os sintomas pioram com a menstruação. 

 
 
28. Com relação à utilização da ultrassonografia 

mamária, assinale a alternativa CORRETA segundo 
recomendações do Ministério da Saúde: 

 
A) É o exame de escolha para primeira avaliação 

em pacientes antes dos 30 anos. 
B) A ultrassonografia não tem indicação para 

rastreamento do câncer de mama e não substitui 
a mamografia. 

C) Não deve ser recomendada se a mamografia for 
normal, mesmo que haja nódulo palpável. 

D) É um método ruim para caracterização de doença 
inflamatória. 

E) Lesão com eixo anteroposterior maior do que o 
transverso indica benignidade. 

 
 
29. Sobre incontinência urinária na mulher, é CORRETO 

afirmar: 
 

A) Na bexiga neurogênica não há habilidade de 
inibição das contrações do detrusor. 

B) Na incontinência de esforço o tratamento é 
somente cirúrgico. 

C) A incontinência de esforço ocorre na ausência de 
contração do detrusor, a causa mais frequente do 
problema. 

D) O tratamento inicial na bexiga neurogênica é 
cirúrgico. 

E) As cirurgias de reparo anterior (Kelly–Kennedy) 
são as mais recomendadas atualmente para o 
tratamento da incontinência de esforço. 

 
30. A razão da mortalidade materna é calculada com 

base em: 
 

A) Número de óbitos por 100.000 gestações. 
B) Número de óbitos por 10.000 partos. 
C) Número de óbitos por 100.000 nascidos vivos. 
D) Número de óbitos por 10.000 nascidos vivos. 
E) Número de óbitos por 10.000 gestações. 
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31. Com relação ao desenvolvimento intrauterino, é 
CORRETO afirmar: 

 
A) A fecundação ocorre na maioria das vezes na 

tuba uterina. 
B) A nidação ocorre 15 dias após a fecundação. 
C) A placenta ainda apresenta grandes alterações 

anatômicas no último trimestre da gestação. 
D) O hormônio coriônico somatotrófico humano é 

produzido pelo ovário. 
E) A placenta no final da gestação, pesa cerca de 

1.500g. 
 
 
32. Com relação ao diagnóstico clínico da gestação, é 

possível afirmar: 
 

A) A coloração arroxeada da mucosa vestibular 
corresponde ao sinal de Puzos. 

B) A Rede de Haller refere-se ao aumento da 
vascularização na região vulvar. 

C) O sinal de MacDonald refere-se à assimetria 
uterina pela inserção placentária. 

D) O estetoscópio de Pinard detecta os batimentos 
cardíacos fetais somente após a 30ª semana. 

E) O sinal de Osiander (percepção do pulso vaginal) 
está relacionado ao aumento da vascularização 
da vagina. 

 
 
33. Com relação à pré-eclâmpsia, é CORRETO afirmar: 
 

A) É considerada grave se houver cefaleia, dor 
epigástrica ou transtornos visuais. 

B) Apesar da etiologia plenamente conhecida, ainda 
é causa de elevada morbidade e mortalidade. 

C) Aspectos imunológicos não estão relacionados à 
sua etiologia. 

D) Ocorre diminuição da reatividade vascular. 
E) O metildopa é a droga de escolha se a pressão 

arterial diastólica ultrapassar 110 mmHg. 
 
 
34. Quanto aos transtornos hemorrágicos da segunda 

metade da gestação, é CORRETO afirmar: 
 

A) A hemorragia recidivante e progressiva é 
característica da placenta prévia. 

B) O descolamento prematuro de placenta não 
possui relação com transtornos hipertensivos. 

C) A hipertonia uterina é característica da placenta 
de inserção baixa. 

D) Na rotura de vasa prévia, o sangramento diminui 
com a rotura das membranas ovulares. 

E) Nas classes econômicas menos favorecidas há 
menor número de descolamento prematuro de 
placenta. 

 
 

35. Gestante com idade gestacional de 20 semanas 
refere prurido intenso em região vulvar. Queixa-se 
ainda de corrimento branco, sem odor. Ao exame 
apresenta hiperemia de vulva e vagina com fissuras e 
conteúdo vaginal branco grumoso e aderido. Assinale 
o tratamento mais adequado: 

 
A) Clindamicina, 300 mg, via oral, de 12 em 12 

horas. 
B) Miconazol creme vaginal por 7 noites. 
C) Fluconazol 150mg, via oral, dose única. 
D) Metronidazol 2g, via oral, dose única. 
E) Cefriaxona 250 mg, IM, dose única. 

 
 
36. Gestante retorna no terceiro trimestre para consulta 

de pré-natal e apresenta úlcera genital há 1 semana, 
sem evidências de vesículas. Assinale o tratamento 
adequado, de acordo com a abordagem sindrômica 
das doenças sexualmente transmissíveis: 

 
A) Eritromicina + Ceftriaxona. 
B) Doxiciclina + Ciprofloxacino. 
C) Azitromicina + Eritromicina. 
D) Penicilina Benzatina + Ceftriaxona. 
E) Sulfametoxazol/trimetoprim+Penicilina Benzatina. 

 
 
37. Sobre infecções urinárias na gestação, assinale a 

CORRETA: 
 

A) Bacteriúria assintomática deve ser tratada devido 
ao risco de evolução para pielonefrite aguda. 

B) Nitrofurantoína não tem potencial para causar 
hemólise e icterícia no recém-nascido. 

C) Sulfametoxazol e trimetoprim não devem ser 
evitados no último trimestre. 

D) Urocultura de controle pós-tratamento não é 
necessária. 

E) Penicilinas só podem ser usadas após passar o 
primeiro trimestre. 

 
38. O teste com hidróxido de potássio (KOH) nas 

doenças genitais é positivo se houver o seguinte 
agente etiológico: 

 
A) Chlamydia trachomatis. 
B) Calymatobacterium granulomatis. 
C) Herpes simplex virus. 
D) Haemophilus ducreii. 
E) Gardnerella vaginalis. 

 
39. Assinale as causas de polidramnia: 
 

A) Obstruções do trato intestinal e anencefalia. 
B) Malformações do sistema urinário. 
C) Síndromes hipertensivas. 
D) Gestação pós-termo e transfusão feto-fetal. 
E) Hipovolemia materna e inibidores da síntese de 

prostaglandinas. 
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40. Sobre o diabetes na gestação, é CORRETO afirmar: 
 

A) Dieta tem pouca importância para o tratamento. 
B) As gestantes diabéticas devem evitar atividades 

físicas. 
C) O parto sempre será por cesariana. 
D) Diabéticas têm menor incidência de 

malformações fetais. 
E) As gestantes diabéticas são mais susceptíveis a 

diversas infecções. 
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