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ENFERMEIRO OBSTETRA 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 
Leia o texto I e responda às perguntas. 

 

Texto I 

 

 

           Prezada senhorita, 

 

           Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi 

conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, 

estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de 

noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada 

firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 

para os deveres conjugais.  

           Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como 

vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em 

solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e 

militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade 

Cultural e Recreativa José de Alencar.  

          Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 

Sabugosa de Castro 

(José Cândido de Carvalho) 

 

1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar: 

 

a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso, 

tendo em vista a gravidade do tema. 

b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos 

burocrática. 

c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto. 

d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero 

como a carta. 

 

2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que 

foi conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do 

gênero ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como 

os abaixo elencados, EXCETO: 

 

a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita. 

b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não 

produzem uma linearidade temática. 
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c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a 

senhorita, destinatário da carta. 

d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não 

importando o conteúdo veiculado. 

 

 

 

Leia o texto II e responda às questões 3 e 4. 

 

 

Texto II 

 

Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG  

Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime. 

Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão. 

Pedro Triginelli 

 

Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de 

Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou 

um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do 

crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2). 

No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em 

casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em 

um local determinado. 

No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial 

responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o 

delegado aceite o boletim escrito de forma diferente: 

 

Em memória daquele velho da distante joazeiro 

Que entregou tão bela arma 

Sem querer glória ou dinheiro 

Fiz esse relato em verso. 

Ao doutor delegado peço 

Que o receba, por derradeiro. 

 

Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência: 

 

Recolhemos a tal arma 

sem força ou resistência 

O velho cumpriu o trato 

Sem gastar uma insistência 

O velho nunca mais vi 

Deve estar por aí 

Em paz com a consciência. 
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A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma 

comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido. 

Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de 

redação de documentos militares. 

Fonte: www.g1.globo.com 

3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar: 

 

a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com 

características poéticas. 

b) Temos um texto publicitário. 

c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com 

características injuntivas. 

d) Temos um texto jornalístico. 

 

4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS 

SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero 

que as encerra:  
 

III- 
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IV-  

 

 

a) Apenas II e III  b)III e IV  c)III  d)II e IV 

 

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de 

sentido denominado: 

 

a) Ambiguidade b)Paronímia  c)Sinonímia  d)Hipérbole 

 

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é: 

 

a)Penalizado  b)Apenado  c)Penificado  d)Penado.  

 

7. NULA 

 

8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e 

da imagem.   

 

a) Os pacientes estavam esperando havia muito tempo. 

b) Os pacientes estão em sofrimento. 

c) A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos. 

d) A profissional de saúde atende mal os pacientes. 
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9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da 

tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”: 

 

a) O próximo paciente.      b)O candidato.      c)O eleito.           d)A prioridade. 

 

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui, 

sintaticamente, um: 

a) Sujeito simples   b)Complemento nominal  

c)   Predicativo do sujeito  d)Adjunto adnominal 

11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum 

escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que: 

a)Alguns filósofos não são escritores.    b)Alguns filósofos são escritores. 

c)Nenhum filósofo é escritor.    d)Todos os escritores são filósofos 

 

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã, 

então não irei à praia” é: 

a) ~ (A ↔ B)   b)A → B  c)A ↔ B  d)A ^ B 

13. “ Todos os alunos jogam  futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.  

Logo, é CORRETO afirmar que: 

a)Todo jogador de futebol é aluno. 

b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol. 

c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.  

d) Nenhum aluno gosta de vôlei. 

 

14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa 

quadrada?” está relacionada com: 

a)Arranjos     b)Combinação   

c)Permutações com repetições  d)Permutação circular 

 

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um 

número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos 

diferentes é de respectivamente: 

a)46% e 8/65  b)40% e 8/65  c)40% e 3/41         d)42% e 7/65 

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do 

Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho 

para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, N
o
 4 de 05/03/14. 

Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico. 

b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico. 

c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.  

d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania. 
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17.  “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano, 

Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União 

Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando 

esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União 

Europeia:  

 

a) Grécia e Califórnia.  b)Alemanha e França. 

c) Hungria e África do Sul.  d) Portugal e México. 

 

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das 

“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países. 

 

a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia. 

b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia. 

c) Ajuda financeira e zona de livre comércio. 

d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia. 

 

19.  Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da 

população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país 

com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto, 

os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que 

visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são 

elas: 

 

a) PEC 215 e o PLP 227. 

b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215. 

c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227. 

d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília. 

 

20.  No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real. 

Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada. 

DEU CERTO. Entre os criadores do Real, temos: 

a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida. 

b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique 

Cardoso. 

c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida. 

d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. As Conferências de Saúde instituídas pela lei n. 8.142-1990 possibilitam a participação 

da comunidade na condução do SUS, valorizando os direitos do cidadão. Sobre as 

Conferências de Saúde, é CORRETO afirmar:  

 

a) Controlam a execução da politica de saúde. 

b) São convocadas a cada 2 anos pelo Conselho de Saúde. 

c) São responsáveis pela fiscalização dos gastos do SUS. 

d) Propõem as diretrizes para a formulação da politica da saúde. 

   

22. A legislação brasileira define a participação da iniciativa privada na assistência a saúde 

e: 

a) Permite a comercialização de órgãos e tecidos para fins de transplante. 

b) Permite a participação complementar de instituições privadas no SUS, tendo as 

filantrópicas e as sem fins lucrativos prioridade na participação. 

c) Permite a participação de empresas estrangeiras na assistência a saúde do país. 

d) Faculta a participação de recursos públicos para subvenções as instituições com fins 

lucrativos. 

 

23. A lei 8080-1990 NÃO inclui no campo de atuação do SUS: 

a) A participação na formulação da politica e na execução de ações de combate a 

fome e distribuição de renda. 

b) A colaboração na proteção do meio ambiente. 

c) A vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) A coordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. 

 

24.  A saúde é um direito de todos e um dever do Estado desenvolvido mediante uma 

politica social e econômica que vise acima de tudo às ações e serviços para sua: 

 

a) Regionalização, centralização e recuperação. 

b) Promoção, proteção e recuperação. 

c) Centralização, prevenção e promoção. 

d) Promoção e recuperação. 

 

25. A Vigilância Sanitária consiste em um conjunto de ações: 

 

a) Capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 

sanitários decorrentes do meio ambiente. 

b) Destinadas a desenvolver ações de fiscalização do meio ambiente, sobretudo em regiões 

afetadas por grandes calamidades. 

c) Programadas para avaliar e controlar o valor nutricional dos alimentos hortigranjeiros. 

d) Destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da periferia 

urbana. 
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26. É CORRETO afirmar que a assistência á saúde é livre: 

 

a) Ao capital estrangeiro irrestritamente. 

b) A participação de instituições privadas com fins lucrativos. 

c) A assistência privada nos casos de calamidade pública. 

d) À iniciativa privada. 

27.  A lei 10.507 de 10 de setembro de 2002 cria a profissão de Agente Comunitário de 

Saúde. São atribuições dos agentes comunitários de saúde, EXCETO: 

a) Desenvolver ações de reabilitação objetivando a independência do usuário. 

b) Estimular a organização da comunidade. 

c) Desenvolver atividades de educação em saúde individual e coletiva. 

d) Realizar visitas domiciliares, reuniões de grupos ou outras ações básicas de saúde. 

 

28. À direção nacional do SUS cabe, EXCLUSIVAMENTE: 

a) A execução e implementação das politicas relativas às condições dos ambientes de 

trabalho. 

b) Formulação, avaliação e apoio das politicas de alimentação e nutrição. 

c) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros. 

d) Acompanhar e divulgar os indicadores de saúde no âmbito da unidade federada. 

 

29. Os municípios para desenvolverem em conjunto ações e serviços que lhes 

correspondam, poderão utilizar: 

 

a) Portaria municipal.    b) Convênios.   

c) Consórcios administrativos.   d) Contratos. 

 

30. NÃO devemos considerar como atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS): 

a) Convênios entre postos de saúde. 

b) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida. 

c) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 

d) Avaliação de impactos que as tecnologias provocam á saúde. 

 

31. Marque a alternativa que aponta um indicador de processo na avaliação da atenção ao 

pré-natal e ao puerpério: 

 

a) Percentual de gestantes que se inscreveram no programa e realizaram a primeira 

consulta até o quarto mês, em relação à população-alvo (número de gestantes existente 

ou estimado pelo número de nascidos vivos do município). 

b) Proporção de mortalidade materna no município, comparada com a do ano anterior. 

c) Percentual de recém-nascidos com tétano neonatal, em relação ao total de recém-nascidos 

vivos do município. 

d) Percentual de recém-nascidos com diagnóstico de sífilis congênita em relação ao total de 

recém-nascidos vivos do município. 
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32. Estados e municípios, por meio das unidades integrantes de seu sistema de saúde, devem 

garantir atenção pré-natal e puerperal realizada em conformidade com os parâmetros 

estabelecidos a seguir: 

 

I - (     ) Captação precoce das gestantes com realização da primeira consulta de pré-natal até 

120 dias da gestação. 

II- (   ) Atividades educativas a serem realizadas em grupo ou individualmente, com 

linguagem clara e compreensível, proporcionando respostas às indagações da mulher ou da 

família e as informações necessárias. 

III- (     ) Realização de, no mínimo, quatro consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente, 

uma no primeiro trimestre, uma no segundo trimestre e duas no terceiro trimestre da 

gestação. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) V, V, F   b) F, V, F  c) V, F, F  d) V, V, V 

 

33. Os princípios fundamentais da atenção perinatal, assinalados pela OMS, indicam que o 

cuidado na gestação e no parto normal deve: 

 

a) Ser multidisciplinar, com a participação de profissionais da saúde como parteiras 

tradicionais, obstetras, neonatologistas, enfermeiros, educadores para parto e 

maternidade e cientistas sociais. 

b) Estar centrado e ser dirigido para as necessidades só da mulher e seu filho. 

c) Ser integral e não levar em conta necessidades intelectuais mas apenas as emocionais, 

sociais e culturais das mulheres e seus filhos, e não somente um cuidado biológico. 

d) Ser medicalizado, o que significa que o cuidado fundamental deve ser previsto, utilizando 

conjunto mínimo de intervenções que sejam realmente necessárias. 

 

34. Em relação à prevenção e às ações a serem tomadas quanto às doenças crônicas em 

gestantes, assinale a VERDADEIRA: 

 

a) Hipertensão arterial crônica: a adequação de drogas e a avaliação do comprometimento 

cardíaco e renal são as únicas medidas importantes para se estabelecer prognóstico em 

gestação futura. 

b)Diabetes mellitus: o controle estrito da glicemia prévio à gestação, e durante esta, 

tanto no diabetes pré-gravídico, como no gestacional, bem como a substituição do 

hipoglicemiante oral por insulina, associado ao acompanhamento nutricional e 

dietético, têm reduzido significativamente o risco de macrossomia e malformação fetal, 

de abortamentos e mortes perinatais. O melhor controle do diabetes durante a 

gestação, comprovadamente, leva a melhores resultados maternos e perinatais. 

c) Epilepsia: a orientação, conjunta com neurologista, para o uso de monotropia e de droga 

com maior potencial teratogênico, por exemplo, a carbamazepina, tem mostrado melhores 

resultados perinatais. A orientação para o uso de ácido fólico prévio à concepção também 

tem-se correlacionado à redução no risco de malformação fetal, porque neste grupo de 

mulheres a terapia medicamentosa diminui o consumo de folato. 

d) Infecções pelo HIV: o controle pré-concepcional no casal portador do HIV pressupõe a 

recuperação dos níveis de linfócitos T-CD4+ (parâmetro de avaliação da imunidade) e a 

redução da carga viral de HIV circulante para níveis indetectáveis. Esses cuidados, 
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acrescidos das técnicas de assistência preconizadas para a concepção em casais HIV+ 

(sorodiscordantes ou soroconcordantes) e das ações para a prevenção da transmissão vertical 

durante toda a gravidez, no parto e no pós-parto, incluindo a não amamentação, permitem 

que a gestação ocorra em circunstâncias de risco zero para a mulher e para a criança, 

promovendo melhores resultados maternos e perinatais. 

 

35. Ao longo da gestação, algumas ansiedades típicas podem ser percebidas de acordo com 

o período gestacional. Faça a correlação.  

 

I- Primeiro Trimestre II- Segundo trimestre           III- Terceiro Trimestre. 

 

(        ) Aumentam as queixas físicas. 

(        ) Introspecção e passividade. 

(        ) Oscilações do humor (aumento da irritabilidade). 

(        ) Alteração do desejo e do desempenho sexual. 

 

Assinale a sequência CORRETA: 

a)I, II, I, III          b)III, II, II, I     c) III, II, I, II       d) III, II, I, I 

 

36. “Mara, 23 anos, mora em residência sem água encanada. Ela está no sexto dia pós-

parto normal que ocorreu 11 horas após amniotomia espontânea. Foi submetida a 

vários toques vaginais durante os períodos de dilatação e expulsão. A enfermeira em 

visita domiciliar examina a puérpera que no momento apresenta Útero doloroso, 

amolecido e hipoinvoluído (tríade de Bumm), dor abdominal em baixo ventre, calafrios, 

lóquios purulentos e com odor fétido, episiorrafia sem sinais flogísticos”. 

 

Nessa situação, qual o diagnóstico mais provável e qual a conduta CORRETA? 

 

a) Hipotonia Uterina - Ensinar a massagem abdominal para estimular a contratilidade. 

b) Tromboflebite Puerperal - Indicar repouso absoluto no leito e 

encaminhar para a maternidade; 

c) Tromboflebite Séptica Puerperal - Proceder à reposição de líquidos por via oral e 

implementar medidas de prevenção de infecção cruzada. 

d) Endometrite Puerperal - Implementar medidas de higiene, Monitorar sinais 

vitais, Administrar medicação se prescrita e se necessário solicitar avaliação 

médica. 

 

37. No tocante a presença de edemas, podemos AFIRMAR: 

 

a)Edema limitado aos membros inferiores, porém na presença de hipertensão ou 

ganho de peso aumentado e/ou proteinúria + (urina I) - Orientar repouso em 

decúbito lateral esquerdo. 

b) Edema generalizado (face, tronco e membros), ou que já se manifesta ao acordar 

acompanhado ou não de hipertensão ou aumento súbito de peso - Deve ser avaliada pelo 

médico da unidade e encaminhada para serviço de médio risco. 

c) Edema unilateral de MMII, com dor e/ou sinais flogísticos - Suspeita de processos 

trombóticos (tromboflebites, TVP). Deve ser avaliada pelo médico da unidade e 

encaminhada para serviço de baixo risco. 

d) todas as alternativas estão corretas. 
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38. Sobre o Tétano, julgue os itens: 

 

I- O tétano neonatal, também conhecido como “mal de sete dias” ou “tétano 

umbilical”, é uma doença aguda, grave, não transmissível e imunoprevenível. 

II- O tétano neonatal é causado pelo Clostridium tetani, que acomete recém-nascidos, 

geralmente na primeira semana de vida ou nos primeiros quinze dias. 

III- A prevenção do tétano neonatal se dá por meio da garantia de atenção pré-natal de 

qualidade com vacinação das gestantes, do atendimento higiênico ao parto, com uso de 

material estéril para o corte e clampeamento do cordão umbilical e do curativo do coto 

umbilical, utilizando solução de álcool a 70%. 

IV- A forma mais grave do tétano pode afetar a musculatura respiratória a ponto de 

provocar insuficiência respiratória e ou até a morte. 

 

 

a) Apenas I e II estão corretas  b) Apenas II e IV estão corretas 

c) Apenas I e IV estão corretas  d) Todas estão corretas. 

 

39. Gravida de 4 meses apresenta prurido vulvar e presença de conteúdo vaginal com 

placas esbranquiçadas e aderidas à parede vaginal. Está CORRETO: 

 

a) A paciente está com candidíase. Deve-se tratar, preferencialmente, com 

antifúngico tópico por sete dias (derivados imidazólicos: miconazol, terconazol, 

clotrimazol) em qualquer idade gestacional. Não usar tratamento sistêmico. 

b) A paciente está com vaginose bacteriana e/ou tricomoníase. Tratar com metronidazol 

tópico (uma aplicação vaginal por sete noites) ou sistêmico (metronidazol 250mg, VO, 

de 8/8 horas por sete dias ou secnidazol 2g, VO, em dose única) após o primeiro 

trimestre. 

c) A paciente está com candidíase. Tratar com metronidazol tópico (uma aplicação 

vaginal por sete noites) ou sistêmico (metronidazol 250mg, VO, de 8/8 horas por sete 

dias ou secnidazol 2g, VO, em dose única) após o primeiro trimestre. 

d) A paciente está com vaginose bacteriana e/ou tricomoníase. Deve-se tratar, 

preferencialmente, com antifúngico tópico por sete dias (derivados imidazólicos: 

miconazol, terconazol, clotrimazol) em qualquer idade gestacional. Não usar tratamento 

sistêmico. 

 

40- O ___________________ caracteriza-se por cefaléia intensa de inicio abrupto 
 

a) AVC extradural.   b)AVC isquêmico.  

c)AVC hipervolêmico.  d) AVC hemorrágico. 

 

41- Paciente grávida com Níveis de PA superiores a 140/90mmHg, proteinúra positiva 

e/ou sintomas clínicos (cefaleia, epigastralgia, escotomas, reflexos tendíneos 

aumentados). Possível diagnóstico e melhor conduta profissional é: 

 

a) Paciente com suspeita de pré-eclâmpsia grave: Referir imediatamente ao 

pré-natal de alto risco e/ou unidade de referência hospitalar. 

b) Paciente com suspeita de pré-eclâmpsia grave: Orientar repouso, principalmente 

pós-prandial e controle de movimentos fetais. 
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c) Paciente com suspeita de pré-eclâmpsia leve: Verificar presença de proteína em 

exame de urina tipo 1. Se possível, solicitar proteinúria (fita urinária com 

resultado positivo (+ ou mais) e/ou dosagem em urina de 24 horas – positivo a 

partir de 300mg/24h). 

d) Paciente de risco: Referir ao pré-natal de alto risco. 

 

42. Para se definir e descrever a prática de enfermagem faz-se necessário: 

 

a) Implantar protocolos clínicos para direcionar as ações de enfermagem - POP 

b) Implantar instruções normativas assistenciais e gerenciais – IT. 

c) Padronizar uma linguagem específica da profissão – SAE. 

d) Implantar e cumprir a Resolução COFEN 293/89 – CIPE/CIPESC. 

 

43. Na suspeita de síndrome do anticorpo antifosfolipídio devem ser realizadas, com 

intuito de confirmação diagnóstica, as dosagens de: 

 

a) FAN, pesquisa de fator reumatóide e anticorpo antilúpico coagulante. 

b) FAN, anticorpo anticardiolipina e fibrinogênio. 

c)FAN, TAP e anticorpo anticardiolipina. 

d) FAN, anticorpo antilúpico coagulante e PTT.  

 

44. Qual das seguintes patologias implica em maior risco para desenvolvimento de 

adenocarcinoma de endométrio? 

 

a) Pólipo endometrial. 

b) Hiperplasia endometrial complexa sem atipias. 

c) Atrofia endometrial. 

d) Hiperplasia endometrial simples com atipias. 

 

45. Paciente de 52 anos de idade apresenta derrame papilar unilateral, em ducto único, 

sanguinolento. Qual o provável diagnóstico: 

 

a) Galactorréia por indução medicamentosa.  b)Ectasia ductal. 

c) Carcinoma intraductal invasivo.  d) Fibroadenoma. 

 

46. Entre os fatores potencialmente carcinogenéticos, destaca-se a infecção por 

papiloma vírus, que pode levar ao câncer de: 

 

a) Endométrio.  b) Trompa.  c) Ovário.  d) Colo. 

 

47. Paciente com 35 anos, solteira, com atividade sexual há 15 anos, apresentou, em 

exame ginecológico de rotina, imagem colposcópica que revelou zona de transformação 

atípica com mosaico irregular e áreas de pontilhado grosseiro adentrando o canal 

cervical. A biópsia da lesão revelou neoplasia intra-epitelial cervical grau III (NIC III). 

A conduta é: 

 

a) Conduta expectante. b) Conização.  c) Cauterização.   d) Histerectomia. 
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48. Grávida de 38 semanas apresenta hemoglobina de 7g/dL, VCM de 78mз, CHCM de 

26% e HCM de 25pg/cel. A conduta correta é administrar: 

 

a) Transfusão de papa de hemácias.   

b) Ferro com ácido fólico parenterais. 

c) Ferro injetável. 

d) Ferro injetável e ácido fólico via oral. 

 

49. Hipertensa de 35 anos, com 42 semanas de gestação e feto morto retido, evolui com 

trabalho de parto prolongado, após indução pelo método de Krause e ocitócicos. 

Imediatamente após a expulsão fetal, apresenta dispneia intensa, cianose, edema 

pulmonar, hipotensão e, depois, obnubilada, cai em coma e vai a óbito. O provável 

diagnóstico é: 

 

a) Apoplexia uterina com choque hipovolêmico. 

b) Descolamento prematuro de placenta. 

c)Aminiorrexe prematura com choque séptico. 

d) Embolia amniótica. 

 

50. Em relação à diabetes e sua terapêutica, marque a alternativa CORRETA: 

a) A insulina pode ser administrada por via oral. 

b)  Uma das consequências mais grave da superdosagem de insulina é a 

hipoglicemia. 

c) A perda de peso não auxilia na terapêutica dos clientes portadores de diabetes. 

d) A terapêutica necessária para o tratamento da diabetes tipo II é sempre a insulina. 

 

 

www.pciconcursos.com.br




