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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) em uma 
rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde 
está pautada pelas seguintes diretrizes constitucionais:
(A) humanização, integralidade e equidade.
(B) descentralização, atendimento integral e participação 

social.
(C) universalidade, acessibilidade e justiça social.
(D) integralidade, equidade e responsabilização social.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base no processo de regionalização do SUS, o muni-
cípio deverá se organizar para oferecer ao cidadão a as-
sistência à saúde gratuitamente. Nesse contexto, a regio-
nalização do SUS tem o objetivo de
(A) promover  a  articulação  entre  os  municípios  para  a 

prestação  de  serviços  de  alta  complexidade e  alta 
densidade.

(B) estimular os municípios a se organizarem em consór-
cios para a compra de serviços da iniciativa privada.

(C) organizar os serviços de saúde com base nas regiões 
sanitárias, priorizando as necessidades geográficas e 
epidemiológicas.

(D) prestar  as  ações  de  saúde,  seguindo  a  lógica  do 
transporte de pacientes para os municípios maiores.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle do câncer de colo de útero e de mama constitui 
uma das prioridades do Pacto pela Vida. Dentre as metas 
pactuadas  pelos  gestores  das  três  esferas  de  governo, 
está o compromisso de
(A) garantir insumos e medicamentos farmacêuticos para 

o tratamento de 100% das pacientes com câncer de 
colo de útero.

(B) ampliar para 60% a cobertura de exames de mamo-
grafia, conforme protocolo estabelecido pelo Ministé-
rio da Saúde.

(C) reduzir em 50% a razão de mortalidade de mulheres 
diagnosticadas com câncer de mama.

(D) atingir pelo menos 60% de cura de casos novos de 
câncer de colo de útero diagnosticados a cada ano.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância em saúde de um município integra um conjun-
to de saberes e de práticas de saúde pública em um mo-
delo ampliado de saúde, que integra
(A) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e regulação.
(B) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e avaliação e  saúde do trabalhador.
(C) vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, vigi-

lância sanitária e ambiental.
(D) vigilância sanitária, promoção à saúde, vigilância nu-

tricional e ambiental.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As análises sistemáticas e periódicas dos dados coletados 
pelo sistema de vigilância epidemiológica de um município 
têm o objetivo de

(A) identificar as possíveis fontes de infecção de surtos 
em áreas geográficas específicas.

(B) identificar os fatores de risco para o adoecimento da 
população.

(C) documentar  as  investigações  epidemiológicas  dos 
agravos de notificação compulsória.

(D) prover informações aos profissionais de saúde sobre 
a ocorrência de agravos específicos. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doenças emergentes são doenças infecciosas novas que 
apareceram na população recentemente ou doenças anti-
gas cuja incidência aumentou nas duas últimas décadas 
ou tendem a aumentar no futuro. No Brasil, são considera-
das doenças emergentes em saúde pública:

(A) sarampo, poliomielite e meningites.

(B) febre amarela, sífilis congênita e Chagas aguda.

(C) leishmaniose, dengue e influenza.

(D) raiva humana, tuberculose e botulismo.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir apresenta os resultados de uma investi-
gação de um surto de gastroenterite devido ao consumo 
de alimentos, em um jantar comemorativo:

EXPOSIÇÃO DOENTE SADIO TOTAL

MAIONESE

SIM 43 11 54

NÃO 3 18 21

TOTAL 46 29 75

Os resultados desse estudo indicam que o risco de gastro-
enterite entre as pessoas que consumiram maionese é de:

(A) 1,3

(B) 3,1

(C) 4,2

(D) 5,6
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▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dengue é uma doença infecciosa de grande magnitude na 
saúde pública brasileira, e faz parte da lista de notificação 
compulsória (LNC). Conforme a Portaria 104/2011, os cri-
térios definidos para a notificação dos casos de dengue 
são:

(A) óbito por dengue e dengue pelo sorotipo 4 em áreas 
sem transmissão endêmica são agravos de notifica-
ção imediata.

(B) dengue clássico e febre hemorrágica da dengue são 
de notificação compulsória semanal.

(C) síndrome do choque da dengue e febre hemorrágica 
da dengue são agravos notificados pelas Unidades-
Sentinela.

(D) casos de dengue pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4 deverão 
ser registrados no SINAN no prazo máximo de sete 
dias.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Publicações recentes sobre o perfil epidemiológico da po-
pulação brasileira mostraram que o país convive com uma 
carga dupla de doenças: infecciosas agudas e crônicas. A 
tendência  de  aumento  da  morbimortalidade  por  causas 
crônicas está relacionada

(A) à falta de diagnóstico precoce, à dificuldade de aces-
so aos serviços de saúde e às desigualdades sociais.

(B) ao envelhecimento  da população,  às mudanças no 
padrão de consumo e nos estilos de vida e à urbani-
zação acelerada.

(C) à falta de intervenções tecnológicas efetivas, às ini-
quidades sociais e ao aumento da pobreza.

(D) às mudanças demográficas e à ausência de um mo-
delo de atenção às doenças crônicas.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre os principais Sistemas de Informações em Saúde 
existentes no SUS, considera-se que

(A) as notificações de violência contra crianças, mulheres 
e idosos são informadas ao Sistema de Informações 
sobre Agravos de Notificação (SINAN).

(B) o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) apre-
senta como documento-base a declaração de óbito 
que deve ser preenchida por médicos e enfermeiros.

(C) o Sistema de Informações Hospitalares (SIH) é ali-
mentado pelas autorizações de internações hospitala-
res  oriundas  dos  hospitais  públicos,  filantrópicos  e 
privados contratados e não contratados pelo SUS.

(D) o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SI-
NASC) apresenta como documento-base a certidão 
de nascimento emitida pelo registro civil.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

conhecimentos-gerais-saude-publica-medicos



UFG/CS                                                                                   PREFEITURA DE GOIÂNIA                                        CONCURSO PÚBLICO/SAÚDE/2012

CLÍNICA GERAL

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as vantagens do uso da dobutamina na terapia da 
insuficiência cardíaca, estão

(A) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pré-carga.

(B) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pós-carga.

(C) o aumento do inotropismo cardíaco e a redução da 
pré-carga.

(D) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução do 
inotropismo.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes hipertensos, a diferenciação de emergência 
hipertensiva faz-se presente em situações de

(A) pressões sistólicas acima de 200 mmHg.

(B) pressões diastólicas superiores a 120 mmHg.

(C) sinais  clínicos  de  comprometimento  de  órgãos  no-
bres.

(D) pressões sistólicas acima de 200 mmHg e pressões 
diastólicas superiores a 120 mmHg.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando se aumenta a oferta de oxigênio por cateter nasal 
para 2l/minuto, qual é a porcentagem de aumento aproxi-
mado na fração inspirada de oxigênio?

(A)    4

(B)    6

(C)    9

(D)  20

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise os eletrocardiogramas apresentados a seguir.

I

II

III

IV

Considerando-se  os  eletrocardiogramas  apresentados, 
os diagnósticos são, respectivamente,

(A) BAV 1° grau, BAV 2:1, flutter atrial, taquicardia ventri-
cular.

(B) BAV 2:1, BAV 1° grau, fibrilação atrial, taquicardia su-
praventricular.

(C) BAV 2:1, BAV 1° grau, flutter atrial, taquicardia supra-
ventricular.

(D) Bradicardia sinusal,  BAV 2° grau, flutter atrial, taqui-
cardia supraventricular.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se  o  protocolo  de  terapia  precoce  aguda 
para os casos de sepse, sepse grave e choque séptico, a 
um paciente com pressão venosa central  de 12 mmHg, 
PAM de 80 mmHg, hematócrito de 35% e saturação veno-
sa mista de 60% deve-se indicar o uso de

(A) bolus com 500 ml de cristaloide.

(B) noradrenalina.

(C) hemotransfusão.

(D) inotrópico.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O período de incubação da dengue é de

(A) 1 a 3 dias.

(B) 7 a 10 dias.

(C) 10 a 18 dias.

(D) 18 a 25 dias.

clinica-geral
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre as reações adversas aos broncodilatadores beta-a-
drenérgicos inclui-se

(A) a bradicardia.

(B) a sonolência.

(C) a diminuição do intervalo Qtc no ECG.

(D) a hipocalemia.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente que apresenta queimadura em toda a face 
anterior do tórax tem a superfície corpórea queimada esti-
mada em

(A)   9%.

(B) 18%.

(C) 27%.

(D) 36%.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dopamina na dose de 30 µg/Kg/min tem o seguinte efei-
to predominante:

(A) α-adrenérgico.

(B) β2 adrenérgico.

(C) β-adrenérgico.

(D) dopaminérgico.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um paciente instável,  internado na emergência devido 
a choque hipovolêmico, a conduta indicada é

(A) instalar  cateter  venoso  central  e  infundir  volume  e 
drogas vasoativas.

(B) instalar cateter venoso periférico e infundir volume e 
drogas vasoativas.

(C) instalar cateter venoso periférico e infundir volume.

(D) instalar cateter venoso central e infundir drogas vaso-
ativas.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As infecções podem acometer as mulheres em várias fa-
ses de sua vida, inclusive durante a gravidez. Algumas in-
fecções que acometem a gestante podem ter transmissão 
vertical ao feto. Em relação a essas infecções,

(A) o uso de espiramicina isolada é indicado no tratamen-
to da toxoplasmose materna quando não há compro-
metimento fetal.

(B) a  vacinação  contra  hepatite  B  durante  a  gravidez 
deve ser evitada por causa da queda da imunidade 
materna.

(C) a orientação do Ministério da Saúde é a de que o tes-
te rápido de HIV deve ser oferecido a toda gestante 
em trabalho de parto.

(D) a recomendação do Ministério da Saúde é a de que 
todas as gestantes sejam testadas para a sífilis  no 
segundo trimestre de gestação.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A avaliação da vitalidade fetal tem como objetivo identificar 
fetos de risco para eventos adversos e óbito e, nos casos 
possíveis, atuar prevenindo o insucesso. Na avaliação da 
vitalidade fetal,

(A) as variáveis biofísicas do perfil  biofísico fetal (PBF), 
estando normais,  refletem a integridade do sistema 
cardiovascular e indicam boa oxigenação fetal.

(B) o movimento corporal fetal é o último a desaparecer 
na teoria da hipóxia gradual.

(C) o ducto venoso é considerado alterado quando está 
associado ao aumento da resistência da artéria cere-
bral.

(D) a resistência na artéria cerebral média é menor que a 
resistência na artéria umbilical na centralização fetal.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A doença trofoblástica gestacional (DTG) tem uma classifi-
cação histopatológica definida pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) desde 1983. Em relação a essa doença, 
conclui-se que

(A) a frequência ocorre mais em países do Ocidente do 
que nos da Ásia.

(B) os  cromossomos,  na  mola  completa,  são  todos  de 
origem paterna.

(C) o cariótipo mais frequente na mola parcial é o 46 XX.

(D) o coriocarcinoma tem obrigatoriamente como antece-
dente uma DTG.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A gravidez ectópica é  uma patologia frequente e ocorre 
quando existe nidação e desenvolvimento do ovo fora da 
cavidade endometrial. Na gravidez ectópica,
(A) a maioria é tubária e a localização ístmica é a mais 

frequente.
(B) o beta-HcG dobra a cada 48 horas.
(C) a  suspeita  clínica  é  maior  quando  se  tem um be-

ta-HcG acima de 500 UI/L e,  no USG transvaginal, 
não se visualiza saco gestacional intrauterino.

(D) o  tratamento  clínico,  quando  indicado,  é  feito  com 
metotrexato na dose de 50 mg/m2.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As perdas gestacionais podem acontecer em decorrência 
de várias etiologias. Dentre essas causas, tem-se a incom-
petência istmocervical (IIC), que constitui a incapacidade 
de o útero reter a gravidez na ausência de contrações ute-
rinas. Em relação ao diagnóstico e tratamento da IIC,
(A) a terapêutica clínica com progesterona na prevenção 

do parto prematuro é a opção quando a medida do 
colo do útero estiver entre 15 e 25 mm.

(B) o colo é considerado competente quando, no ultras-
som transvaginal, entre 16 e 24 semanas, encontra-
se com comprimento maior que 35 mm.

(C) a medida do colo uterino maior que 35 mm fora da 
gravidez serve como diagnóstico.

(D) o tratamento cirúrgico pode ser feito tanto durante o 
pré-gestacional como durante a gravidez pela técnica 
de Mcdonald.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na doença hipertensiva específica da gestação (DHEG),
(A) a lesão hepática principal é a colangite periportal.
(B) a  proteinúria  acima  de  500  mg/24h  é  considerada 

para efeitos de diagnóstico.
(C) a dosagem de ácido úrico é determinante do prog-

nóstico e acompanhamento da doença.
(D) a glomeruloendoteliose é a lesão renal característica.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A doença hipertensiva específica da gestação (DHEG) é 
uma complicação frequente durante a gravidez. Em rela-
ção à DHEG,

(A) a proteinúria maior ou igual a 4 g/24h classifica a do-
ença como grave.

(B) o uso de AAS, na dose de 500 mg/dia, e cálcio 2 g/dia, 
a partir da 14ª semana, tem efeito na sua prevenção.

(C) a escolha da droga hipotensora, no tratamento da cri-
se hipertensiva, deve ser baseada na experiência do 
serviço  em particular,  exceção feita  ao diazóxido e 
Katanserim.

(D) a dose de ataque endovenosa do sulfato de magné-
sio, na iminência de eclâmpsia, é de 2 g e deve ser 
feita lentamente.

medico-ginecologista-obstetra
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▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O partograma é uma representação gráfica e esquemática 
da evolução do trabalho de parto e passou a ser obrigató-
rio pela OMS a partir de 1994. No partograma,

(A) a linha de ação é traçada paralela à linha de alerta, res-
peitando-se o intervalo de duas horas entre as linhas.

(B) a evolução do trabalho de parto no parto taquitócito 
ou precipitado ocorre em até duas horas.

(C) a principal causa da fase ativa prolongada é a des-
proporção cefalopélvica (DCP).

(D) a dilatação completa do colo é uma condição obriga-
tória para o diagnóstico de parada secundária da des-
cida.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O fórceps deve ser considerado um instrumento de sala 
de parto e tem as funções de preensão, rotação e tração. 
Tendo em vista o seu uso,

(A) o fórceps alto tem a indicação de abreviar o período 
expulsivo.

(B) o primeiro ramo a ser aplicado é sempre o esquerdo, 
nas variedades de posição direta (OP e OS).

(C) o fórceps de Simpsom é de rotação e corrige o assin-
clitismo.

(D) o fórceps de Piper é usado como alívio no trabalho de 
parto prolongado.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O planejamento familiar evoluiu muito nos últimos anos e 
existem vários modelos e métodos contraceptivos. Em re-
lação aos métodos contraceptivos, considera-se que

(A) a enxaqueca com áurea é contraindicação absoluta 
ao uso de anticoncepcionais hormonais orais combi-
nados (AHOC).

(B) o  uso  de  contraceptivos  à  base  de  progestágenos 
deve ser evitado em mulheres hipertensas.

(C) a via oral é preferencial em casos de hipertrigliceride-
mia, principalmente quando os níveis estão acima de 
300 mg/dl.

(D) o estrogênio dos anticoncepcionais hormonais orais 
combinados (AHOC) tem efeitos maléficos nos níveis 
de colesterol.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas trombofilias, existe um estado de hipercoagulabilidade 
que pode levar a episódios trombóticos. Nas trombofilias,

(A) a alteração do fator V de Laiden é a característica 
mais comum das trombofilias adquiridas.

(B) a síndrome de anticorpo  antifosfolípide (SAF) é uma 
doença autoimune adquirida.

(C) o uso do AAS 100 mg/dia isolado é o melhor trata-
mento na SAF.

(D) o uso de heparina isolada tem indicação limitada na 
SAF.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A mama é local frequente de neoplasias, tanto benignas 
quanto malignas. No câncer de mama,

(A) os fatores menarca tardia, menopausa precoce e pri-
meiro filho após os 30 anos de idade são considera-
dos de risco.

(B) 95% dos tumores são adenocarcinomas e 5%, sarco-
mas.

(C) a  presença  de  nódulos  com  diâmetro  laterolateral 
maior que o anteroposterior, na ultrassonografia das 
mamas, é considerada suspeita.

(D) o estádio I corresponde ao CA in situ.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na maior parte dos casos, o câncer do colo uterino tem 
evolução lenta e relação com o vírus do papiloma humano 
(HPV). No câncer do colo uterino,

(A) o tipo mais frequente é o adenocarcinoma.

(B) os sorotipos 26 e 28 de HPV são considerados de 
alto risco.

(C) o estádio I compreende lesões restritas ao colo.

(D) o tratamento pode ser feito com LEEP ou histerecto-
mia vaginal, no estádio IB 1.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na doença inflamatória pélvica aguda, o agente progride

(A) por planimetria, através do canal cervical.

(B) pela via linfática.

(C) pela via hematogênica.

(D) por contiguidade.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  doença  inflamatória  pélvica  crônica,  que  ocorrência 
NÃO representa quadro sequelar?

(A) Hidrossalpinge.

(B) Folículo hidrópico.

(C) Processo aderencial anexial.

(D) Pseudocisto peritoneal.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  fator  masculino,  como  responsável  pela  esterilidade 
conjugal, representa de

(A) 10 a 20%.

(B) 20 a 30%.

(C) 30 a 50%.

(D) 75 a 85%.
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O contraceptivo de barreira que promove a amenorreia é

(A) o DIU de cobre.

(B) o preservativo (condon).

(C) o DIU de prata.

(D) o DIU de levonorgestrel.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso de anticoncepcionais hormonais orais combinados 
(AHOC) pode ser indicado a pacientes com

(A) cefaleia enxaquecosa.

(B) trombofilia hereditária.

(C) cefaleia holocraniana ocasional.

(D) trombose venosa aguda.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em gestação gemelar  pode ocorrer  união entre fetos,  o 
que caracteriza a gemelidade imperfeita. Nesses casos, a 
gestação classifica-se como

(A) monozigótica, monocoriônica e monoamniótica.

(B) monozigótica, monocoriônica e diamniótica.

(C) dizigótica e diamniótica.

(D) dizigótica e monoamniótica.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A gestação com mais de um feto é chamada de gestação 
múltipla. Essa gestação é considerada

(A) gravidez de alto risco, por aumentar a prematuridade.

(B) gravidez de alto risco, por aumentar o pós-datismo.

(C) gravidez de baixo risco, pois não interfere na evolu-
ção da gravidez.

(D) gravidez de baixo risco, por reduzir a pré-eclâmpsia.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na gestação gemelar, pode ocorrer transfusão de um feto 
a outro. Na transfusão fetofetal,

(A) o oligoâmnio é próprio do feto transfundido.

(B) o rastreamento pode ser feito pela translucência nu-
cal, no primeiro trimestre.

(C) a policitemia é própria do feto transfusor.

(D) a biometria fetal está excluída da tríade diagnóstica.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A prematuridade é uma condição de alto risco. Nos casos 
em que ocorre,

(A) o antecedente obstétrico de parto prematuro não é fa-
tor de risco.

(B) a função placentária insuficiente não interfere no risco.

(C) a hipertensão na gravidez não interfere na prevalên-
cia de prematuridade.

(D) a  sobredistenção  uterina  causada  pelo  polidrâmnio 
aumenta o risco.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ultrassonografia pode ser usada na predição do parto 
prematuro. Nestes casos, ela deve ser feita e apresenta o 
seguinte resultado:

(A) USG com 10 semanas = colo uterino abaixo de 3,0 cm.

(B) USG com 12 semanas = colo uterino abaixo de 5,0 cm.

(C) USG com 24 semanas = colo uterino abaixo de 2,5 cm.

(D) USG com 30 semanas = colo uterino abaixo de 2,0 cm.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A amniorrexe prematura

(A) tem origem na fragilidade das membranas.

(B)  está restrita à gravidez a termo.

(C) está restrita à gravidez prematura.

(D) decorre da insuficiência ovariana.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na amniorrexe prematura, a conduta mais apropriada é a 
seguinte:

(A) interrupção da gravidez em qualquer idade gestacio-
nal.

(B) expectante até o termo.

(C) individualizada, conforme a idade gestacional e o ris-
co infeccioso.

(D) início de antibiótico de largo espectro 24 horas após a 
rotura das membranas.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os casos de infertilidade aumentaram nos últimos anos. 
Na investigação básica do casal infértil,  que exame está 
fora da rotina?

(A) Espermograma.

(B) Histerossalpingografia.

(C) Monitorização ecográfica da ovulação.

(D) Prolactina sérica.
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▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No climatério, a terapia de reposição hormonal deve ser

(A) contínua, para evitar tumores endometriais.

(B) evitada  em  mulheres  com  antecedente  familiar  de 
câncer de mama.

(C) cíclica, para proteger do risco de câncer de mama.

(D) feita com progesterona em mulheres histerectomiza-
das.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação à síndrome uretral, deve-se considerar o segu-
inte:

(A) o diagnóstico é feito por exclusão.

(B) o estudo urodinâmico confirma o diagnóstico.

(C) a lesão anatômica da bexiga e/ou da uretra é deter-
minante dos sintomas.

(D) o climatério/menopausa é condição menos relevante 
de sua ocorrência.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os tumores de ovário são patologias que podem ter  diag-
nóstico tardio. Em neoplasias não epiteliais do ovário,

(A) o disgerminoma tem como característica principal for-
mações císticas multiloculadas com septo espesso.

(B) o tumor do seio endodérmico é uma neoplasia malig-
na que surge na pós-menopausa.

(C) a neoplasia mais comum em mulheres jovens é o te-
ratoma maduro.

(D) o tecido predominante,  no  struma ovarii é  o  tecido 
pancreático.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A variedade de posição mais frequente que se apresenta 
no estreito superior da pelve, na fase final do trabalho de 
parto, é:

(A) ODA.

(B) OP.

(C) OEP.

(D) OEA.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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