CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 03/2013 PARA PROVIMENTO
DE VAGAS PARA O CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DO
MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - ESTADO DO PARANÁ
CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA - PLANTONISTA
DATA: 09/06/2013 - PERÍODO DE PROVA: MANHÃ

LEIA AS INSTRUÇÕES:
Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 60
(sessenta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma,
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva;
Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao
preenchimento do cartão resposta;
Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de
tinta azul ou preta;
Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip,
telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador,
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas;
É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de
aplicação de prova;
Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta
devidamente assinado e deixe o local de provas;
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de
prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

INSCRIÇÃO:_____________
NOME COMPLETO:_________________________________________
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O ESPELHO
Marcello Migliaccio
1º
Falar _____ da TV virou moda. É “in” repudiar a baixaria, desancar o onipresente eletrodoméstico. E num
país em que os domicílios sem televisão são cada vez mais raros, o que não falta é especialista no assunto. Se um
dia fomos uma pátria de 100 milhões de técnicos de futebol, hoje, mais do que nunca, temos um considerável
rebanho de briosos críticos televisivos.
2º
Depois de azular as janelas das grandes e das pequenas cidades, os televisores ganharam as ruas. Hoje não
se encontra um boteco, padaria ou consultório dentário que não tenha um. Há até taxistas que trabalham com um
olho no trânsito e outro na novela. E, nas esquinas escuras _______ se come o suspeitíssimo cachorro-quente,
pode-se assistir ao “Jornal Nacional” e ser assaltado em tempo real.
3º
Mas, quando os “especialistas” criticam a TV, estão olhando para o próprio umbigo. Feita ....... nossa
imagem e semelhança, ela é resultado do que somos enquanto rebanho globalizado. Macaqueia e realimenta nossos
conceitos e preconceitos quando ensina, diariamente, o bê-á-bá a milhões de crianças.
4º
Reclamamos que, na programação, só vemos sexo, violência e consumismo. Ora, isso é o que vemos
também ao sair à rua. E, se fitarmos o espelho do banheiro com um pouco mais de atenção, levaremos um susto
com a reprise em cartaz. Talvez por isso a TV nos choque, por nos mostrar, sem rodeios, a quantas anda o
inconsciente coletivo. E não adianta dourar a pílula; já tentaram, mas não deu ibope.
5º
Aqui e ali, alguns vão argumentar que cultivam pensamentos mais nobres e que não se sentem
representados no vídeo. Mas a fração que lhes cabe está lá, escondidinha como é próprio às minorias. Está nos bons
documentários, nas belas imagens dos eventos esportivos, na dramaturgia sensível, no humorismo que surpreende,
nos desenhos e nas séries inteligentes, no entrevistador que sabe ouvir o entrevistado, nas campanhas altruístas.
6º
Reclama-se muito que, nas novelas, os negros fazem, quase sempre, papéis de subalternos. Mas é essa
condição que a sociedade reserva à maioria deles, e também ........ maior parte dos nordestinos, na vida real. O que
a televisão fornece é um retrato da desigualdade no país.
7º
E, quando explora a mulher, estigmatiza gays, restringe o mercado para o ator idoso ou vende cerveja,
maledicência e atrocidade na programação vespertina, ela reflete o mundo dominado pelo macho-adulto-brancocapitalizado.
8º
A televisão mostra ainda violência no ____________, gritam os pacifistas na sala de estar. Como se não
houvesse milhões de Stallones, Gibsons, Bronsons, Van Dammes e Schwarzeneggers armados até os dentes no
Afeganistão, Golfo Pérsico, Colúmbia, Mianmar, favelas brasileiras ou trincheiras angolanas.
9º
É natural que uma parte de nós se revolte, o que parece tão compreensível quanto inócuo. Campanhas
contra a baixaria televisiva lembram a piada do marido traído que encontra a mulher com o amante no sofá da sala
e, no dia seguinte, vende o móvel para solucionar o problema. Garrotear a TV é tapar o sol com a peneira.
10
Enquanto a discussão ganha adeptos, continuamos devorando nosso tubo de imagem de estimação. Depois,
de barriga cheia, saímos à rua para ratificar, legitimar com pensamentos, palavras e atitudes, que as coisas são
mesmo assim e que, pelo jeito, a reprise continuará.
11
Aquele repórter sensacionalista que repete ....... exaustão a cena de linchamento, o apresentador que
tripudia sobre o drama do desvalido, a loura que vê na criança um consumidor a mais, o jovem que tem num
“reality show” desumano a alternativa para sua falta de horizonte, amenina precocemente erotizada, no fundo,
somos todos nós.
(Folha de S. Paulo, 19/10/2003.)

01 - Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas de linha contínua do texto:
a) mau – onde – dia a dia.
b) mau – aonde – dia-a-dia.
c) mal – onde – dia a dia.
d) mal – aonde – dia-a-dia.
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha pontilhada do texto:
a) à – à – à.
b) a – a – a.
c) a – à – à.
d) à – a – a.
03 - Assinale a alternativa em que a palavra destacada não seja um pronome relativo:
a) (...) que trabalham com um olho no trânsito e outro na novela. (2º parágrafo)
b) (...) que cultivam pensamentos mais nobres (...) (5º parágrafo)
c) (...) que sabe ouvir o entrevistado (...) (5º parágrafo)
d) (...) que encontra a mulher com o amante no sofá da sala (...) (9º parágrafo)
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04 - “(...) o apresentador que tripudia sobre o drama do desvalido (...)”. O verbo que exige o mesmo
tipo de complemento que o grifado acima está empregado em:
a) A televisão mostra muita violência.
c) Ela reflete o mundo dominado.
b) Mas a fração que lhes cabe está lá.
d) Os negros fazem, quase sempre, papéis de subalternos.
05 - A área e o perímetro do trapézio isósceles abaixo medem, respectivamente:

c) 152 cm2 e 48 cm.
d) 76 cm2 e 58 cm.

a) 304 cm² e 58 cm.
b) 152 cm2 e 58 cm.

06 - Uma empresa de turismo está organizando um cruzeiro pela costa brasileira. O navio possui
capacidade para 100 passageiros mais a tripulação, de modo que de cada passageiro, será cobrado R$
800,00 mais R$ 10,00 por cada lugar vago. Para que essa empresa obtenha rentabilidade máxima
nesse cruzeiro, o número de passageiros deve ser igual a:
a) 85.
c) 95.
b) 90.
d) 100.
07 - Um computador é basicamente composto por software e hardware. Entre as alternativas que
seguem, a seguinte opção não remete a um exemplo de hardware:
a) Sistema Operacional.
c) Interface USB.
b) Disco Rígido (HD).
d) Mouse.
08 - A Suíte para escritório BrOffice (hoje conhecida como LibreOffice) possui um aplicativo voltado a
edição de textos (assim como o Word no pacote Microsoft Office). A seguinte opção apresenta o nome
deste aplicativo:
a) Base.
c) Impress.
b) Draw.
d) Writer.
09 - De acordo com os dados oficiais do Censo 2.010 do IBGE, a população atual de Fazenda Rio
Grande é de quantos habitantes?
a) 81.576 habitantes.
c) 81.756 habitantes.
b) 81.675 habitantes.
d) 81.765 habitantes.
10 - No ano passado mais de 500 mil cédulas falsas foram retiradas de circulação, este ano quase 100
mil cédulas já foram recolhidas. Que instituição abaixo é a responsável pelo controle e recolhimento
final das cédulas falsas em todo o país?
a) Banco Central.
c) Caixa Econômica Federal.
b) Banco do Brasil.
d) Casa da Moeda.
11 - Mulher de 39 anos, Gesta V, Para IV, 3 partos normais e o último Cesariana com Laqueadura
Tubária. Exame colpocitológico de rotina mostra o resultado: NIC III (HSIL). A melhor conduta é:
a) Colposcopia e biópsia dirigida.
b) Conização do colo do útero.
c) Histerectomia Total Abdominal.
d) Histerectomia Total Abdominal com Ooforectomia Bilateral.
12 - Mulher de 48 anos procura atendimento com queixa de períodos de amenorréia e sangramento
menstrual irregular e muito abundante (metrorragia). Início do quadro há 6 meses. Ao exame, útero
um pouco aumentado com mioma subseroso de 4 cm. Anexos sem alterações. Endométrio com 20 mm
de espessura (laudo da ultra-sonografia). A melhor conduta é:
a) Reposição hormonal com estrogênio e progesterona continuamente.
b) 150mg IM de Medroxiprogesterona a cada 3 meses.
c) Histerectomia Total Abdominal.
d) Histeroscopia e Biópsia do endométrio.
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13 - Paciente de 22 anos procura atendimento com queixa de corrimento purulento e disúria.
Contracepção com pílula combinada. Ao exame, conteúdo vaginal purulento, leve hiperemia da
mucosa vaginal. Sangramento à coleta endocervical, muco turvo. Exame a fresco da secreção vaginal
mostra incontáveis polimorfonucleares, sendo difícil identificar elementos celulares. Teste das aminas
negativo. Somente com esses dados, o melhor tratamento é:
a) Metronidazol creme vaginal a 0,75%, 5g/dia/7dias.
b) Fluconazol 150mg por via oral, dose única.
c) Penicilina Benzatina, 1200000 U, IM, dose única.
d) Azitromicina 1g + Ciprofloxacina 500mg (dose única).
14 - Mulher de 58 anos, submetida a Histerectomia Total Abdominal por mioma há 10 anos se queixa
de perda de urina aos esforços. Os exames complementares mostram: ausência de infecção urinária e
IUE por deficiência esfincteriana intrínseca. O tratamento recomendado é:
a) Laparotomia para correção de possível fístula vésico-vaginal.
b) Colocação de faixa suburetral sintética.
c) Qualquer técnica cirúrgica que abaixe o colo vesical.
d) Tratamento clínico, com anticolinérgicos.
15 - Paciente de 56 anos com tumor sólido-cístico de ovário, bilateral, e ascite hemorrágica. Os
marcadores tumorais mostram: CA 125 aumentado, alfa-feto proteína normal e CEA aumentado. O
tumor deve ser:
a) Benigno, do tipo seroso.
b) Maligno, do tipo mucinoso.
c) De linhagem embrionária.
d) Fibroma.
16 - Em paciente que procura tratamento para esterilidade por anovulação, a primeira escolha para
induzir a ovulação deve ser:
a) Os análogos do GnRh sempre que a paciente puder arcar com os custos.
b) Medroxi-progesterona na 2ª fase do ciclo.
c) O citrato de clomifeno, pois apresenta menos efeitos colaterais e menor incidência de Síndrome de
Hiperestimulação Ovariana, quando comparado com os análogos do GnRh.
d) Metformim associado a ciproterona.
17 - Paciente de 51 anos deseja iniciar Terapia de Reposição Hormonal. O médico deve avisar a
paciente que:
a) Infelizmente a TRH só pode ser prescrita em mulheres com menos de 50 anos.
b) É essencial a realização de mamografia e ultra-sonografia transvaginal antes de iniciar o tratamento.
c) Deverá ser feita sempre com estrogênio e progesterona combinados, diariamente.
d) O principal benefício que advém desta terapia é a prevenção secundária de doenças cardiovasculares.
18 - Primigesta de 27 anos, sete consultas de pré-natal, sem intercorrências. Última consulta há 2
semanas. Procura atendimento em maternidade com 37 semanas de gestação e queixa de cefaléia,
escotomas cintilantes e dor epigástrica em barra. Ao exame, BCF 142 bpm. Fundo de útero: 34 cm.
Ausência de metrossístoles. PA= 160 X 120 mmHg. Edema de membros inferiores: edema 2+/4+. A
conduta no quadro descrito deve ser internação, tratamento da crise hipertensiva e:
a) Hidantoína e antecipação do parto.
b) Sulfato de magnésio e antecipação do parto.
c) Sedação e acompanhamento do bem-estar fetal.
d) Hipotensor oral de manutenção
19 - Gestante de 32 anos, com quadro de estenose mitral classe funcional II, internada em trabalho de
parto, com 40 semanas de gestação, metrossístoles: 3/10’/45’’, dilatação cervical de 7 cm, bolsa das
águas íntegra, BCF=132bpm regular. Após os cuidados de profilaxia de endocardite bacteriana, a
conduta obstétrica será:
a) Cesareana e laqueadura tubária.
b) Amniotomia e laqueadura tubária.
c) Analgesia com meperidina e parto espontâneo.
d) Analgesia peridural e fórceps de alívio no período expulsivo.
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20 - Na ameaça de parto prematuro, no curso da 34ª semana, feto com boa vitabilidade, o melhor
esquema de corticoterapia é:
a) Betametasona – 12mg IM, duas doses, a intervalos de 24 horas.
b) Dexacortisona – 6mg IM, duas doses, a intervalos de 12 horas.
c) Não há indicação de corticoterapia neste caso.
d) Hidrocortisona – 1g EV, dose única.
21 - Em caso de descolamento prematuro da placenta e feto morto, a melhor conduta é:
a) Cesárea de imediato.
b) Cesárea em caso de gestação de termo e indução se a idade gestacional for menor que 35 semanas.
c) Aguardar o desencadeamento do trabalho de parto.
d) Apressar o parto vaginal (amniotomia).
22 - Paciente chega ao pré-natal com a vacinação completa contra tétano feita há 4 anos. A rotina a
ser instituída é:
a) Repetir as três doses imediatamente.
b) Fazer dose de reforço.
c) Repetir as três doses, desde que a última dose seja feita 15 dias antes do parto.
d) Não fazer nada, pois a paciente está imunizada.
23 - Exame ultra-sonográfico de rotina na 17ª semana de gestação revela ausência de batimentos
cárdio-fetais. A melhor conduta a ser seguida é:
a) Proceder à curetagem uterina com dilatação do colo.
b) Induzir o abortamento com misoprostol ou ocitocina.
c) Laparotomia.
d) Aguardar abortamento espontando.
24 - A imunoglobulina anti-Rh utilizada na profilaxia da Doença Hemolítica Perinatal age:
a) Na circulação fetal, impedindo a ação dos anticorpos maternos.
b) Sobre a anemia fetal, estimulando a produção de hemácias fetais.
c) Aderindo-se às hemácias fetais que atingem a circulação materna, impedindo que elas sirvam de estímulo
antigênico para a mãe.
d) Aderindo-se ao AC maternos, impedindo sua ação na circulação fetal.
25 - Uma paciente de 59 anos, em menopausa há 5 anos, osteoporose moderada, sintomas
vasomotores, foi submetida a quadrantectomia por câncer estádio Ia, com mamografia atual normal. A
melhor opção de tratamento é:
a) Dar raloxifeno mais veralipida.
b) Dar tibolona.
c) Fazer trh com esquema contínuo percutâneo.
d) Usar somente progestagênio.
26 - A colpite vesicular e o condiloma acuminado, são aspectos colposcópicos associados com:
a) Clamídia e herpes simples.
b) Herpes simples e HPV.
c) HPV e Gardnerella.
d) Trichomonas e papovavirus.
27 - As seguintes drogas podem aumentar a prolactina, EXCETO:
a) Estrogênios.
b) Fenotiazinas.
c) L-dopa.
d) TRH.
28 - Qual a dosagem hormonal que melhor reflete a entrada da mulher na transição menopáusica?
a) Androgênios.
b) Estrogênios.
c) FSH.
d) LH.
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29 - Quanto a uma paciente com queixa de hemorragia genital sempre após relação sexual, deve-se
pensar no seguinte diagnóstico:
a) Cisto de ovário.
b) Mioma intramural.
c) Ovulação tardia.
d) Pólipo cervical.
30 - São diretrizes do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, EXCETO:
a) Compreender em sua dimensão mais ampla, objetivando a criação e ampliação das condições necessárias ao
exercício dos direitos da mulher.
b) Estabelecer relações com pessoas singulares, seja por razões econômicas, culturais, religiosas, raciais, de
diferentes orientações sexuais, etc. O atendimento deverá nortear-se pelo respeito a todas as diferenças, sem
discriminação de qualquer espécie e sem imposição de valores e crenças pessoais, e incorporar aos processos de
sensibilização e capacitação para humanização das práticas em saúde.
c) Atingir apenas as mulheres da terceira idade, resguardadas as especificidades dos distintos grupos populacionais.
d) Melhorar e qualificar os mecanismos de repasse de informações sobre as políticas de saúde da mulher sobre os
instrumentos de gestão e regulação do SUS.
31 - Quais dos medicamentos abaixo podem causar prejuízo à eficácia dos anticoncepcionais orais?
a) Carbamazepina, metronidazol.
b) Mebendazol, carbamazepina.
c) Rifampicina, carbamazepina.
d) Rifampicina, mebendazol.
32 - São causas de hiperprolactinemia, EXCETO:
a) Hipotireoidismo primário.
b) Insuficiência renal crônica.
c) Uso de medicamentos.
d) Tumores osteoprolactínicos.
33 - Paciente com atraso menstrual de 28 dias, com pequena perda sanguínea e peritonismo intenso.
Assinale o diagnóstico provável:
a) Aborto evitável.
b) Prenhez ectópica.
c) Mola hidatiforme.
d) Apendicite aguda.
34 - É incorreto afirmar em relação a incontinência urinária de esforço (IUE), que:
a) A uretra e a vagina não estão unidas ao elevador do ânus.
b) A pressão intrauretral inferior à vesical leva a IUE.
c) A IUE é a causa mais frequente de perda involuntária de urina na mulher.
d) O teste do cotonete ou “Q tip test” é usado como propedêutica na IUE.
35 - São classificadas como variedades de sangramento uterino disfuncional, a exceção de:
a) Manchas pós-menstruais.
b) Metrorragia.
c) Sangramento periovulatório.
d) Polimenorréia.
36 - Assinale a alternativa incorreta:
a) O cancro mole pode ser tratado com eritromicina.
b) A diferença entre cancro mole e o sifilítico pode ser feita clinicamente.
c) O agente etiológico do cancro mole é a Clamydia trachomatis.
d) O foco primário da gonorréia na mulher, se localiza no canal cervical.
37 - Não é correto afirmar que:
a) A cândida é de difícil tratamento, pois resiste a temperaturas de 70-80º e, portanto, as roupas não se esterilizam
à lavagem e podem difundir o contágio.
b) A Gardenerella vaginalis pode encontrar-se presente na flora vaginal de mulheres sem sinais de vaginite.
c) O medicamento de escolha para tratamento de Trichomonas é a eritromicina.
d) As celúlas chave (clue cells) podem estar presentes em esfregaços vaginais de casos de Gardenerella vaginalis.
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38 - A cândida é de difícil tratamento, pois resiste a temperaturas de 70-80º e, portanto, as roupas não
se esterilizam à lavagem e podem, EXCETO:
a) Infertilidadde.
b) Dispareunia.
c) Insuficiência lútea.
d) Dismenorréia.
39 - Na pré-eclampsia leve encontramos, EXCETO:
a) Níveis tensionais de até 140/90 mmHG.
b) Edema limitado aos membros inferiores(+).
c) Proteinúria inferior a 0,300g.
d) Discreta cefaléia aos médios esforços.
40 - São sinais presuntivos de gestação, EXCETO:
a) Presença de batimentos cardio-fetais.
b) Alterações cutâneas.
c) Náuseas.
d) Amenorréia.
41 - Em relação à gestação gemelar, é incorreto afirmar que:
a) A mortalidade perinatal é menor que a habitual.
b) Se os dois fetos estiverem cefálico pode-se realizar parto vaginal.
c) É recomendável o uso de corticóides entre 28 e 34 semanas.
d) Se o primeiro feto for pélvico e o segundo transverso indica-se cesariana.
42 - Em relação ao uso de diuréticos no manejo da hipertensão induzida pela gestação não
complicada, é incorreto afirmar que:
a) Acentuam a contração do volume plasmático.
b) Aumentam a perfusão placentar.
c) Levam a um desequilíbrio hidro-eletrolítico no feto.
d) Não diminuem o risco de eclampsia.
43 - Qual o hormônio produzido pelo organismo feminino em maiores quantidades e que, convertido
no tecido gorduroso, fígado e hipotálamo, é responsável pelas ações estrogênicas na pós–menopausa:
a) Androstenediona.
b) Estradiol.
c) Estriol.
d) Progesterona.
44 - Após a menopausa, qual a principal causa de morte entre as mulheres:
a) Acidentes autombilísticos e mortes violentas.
b) Câncer de colo uterino.
c) Câncer de mama.
d) Doença cardiovascular.
45 - O estrogênio natural pode apresentar as seguintes ações, EXCETO:
a) Aumento de triglicérides.
b) Diminuição da lipoproteína de baixa densidade (LDL).
c) Diminuição do colesterol total.
d) Facilitação da agregação plaquetária.
46 - O bacilo de Ducrey é o agente etiológico do (a):
a) Cancro duro.
b) Cancro mole.
c) Cervicite crônica na mulher jovem.
d) Colpite senil.
47 - São medicamentos usados na TPM (=tensão pré-menstrual), EXCETO:
a) Benzodiazepínicos.
c) Fluoxetina.
b) Bromocriptina.
d) Indapamida.
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48 - Qual (is) do (s) medicamento (s) abaixo pode (m) causar prejuízo (s) à eficácia dos
anticoncepcionais orais?
a) Carbamazepina.
b) Mebendazol e Rifampicina.
c) Mebendazol.
d) Rifampicina e Carbamazepina.
49 - Os estrogênios naturais seriam:
a) Estrogênios equinos conjugados, mestranol, estradiol, estriol.
b) Estrogênios equinos conjugados, estradiol, estrona, estriol.
c) Etinil-estradiol, estriol, estradiol, dienestrol.
d) Estilbestrol, estriol, estrona, estradiol.
50 - Paciente de 35 anos com menopausa há 2 anos. Refere ter sofrido episódio de tromboflebite aos
30 anos. Assinale a alternativa correta:
a) Associar cálcio e bisfosfonato.
b) Não deve fazer TRH.
c) Usar estrogênio por via cutânea e associar um progestagênio por via percutânea.
d) Usar o esquema combinado contínuo de estrogênio e progestagênio por via percutânea.
51 - São causas de gestação ectópica, EXCETO:
a) Cirurgia tubária prévia.
b) Doença inflamatória pélvica prévia.
c) Gestação ectópica prévia.
d) Miomatose uterina.
52 - Síndrome HELLP. Assinale a alternativa correta:
a) A interrupção da gestação depende da idade gestacional.
b) Deve-se fazer o diagnóstico com púrpura trombocitopênica.
c) Plaquetas situam-se entre 150.000 e 200.000/ mm3.
d) Raramente ocorre hematoma e ruptura da cápsula hepática.
53 - O esquema de Zuspan na prevenção e controle de convulsões preconiza:
a) 20 ml de sulfato de magnésio à 50% EV.
b) 8 ml de sulfato de magnésio à 20% com 12 ml de água destilada EV.
c) 12 ml de sulfato de magnésio à 50% com 8 ml de água destilada EV.
d) 8 ml de sulfato de magnésio à 50% com 12 ml de água destilada EV.
54 - O diagnóstico diferencial da mola hidatiforme se faz:
a) Abortamento retido.
b) Gestação gemelar.
c) Erro de data da última menstruação.
d) Todas as afirmativas.
55 - Assinale a alternativa falsa em relação à bacteriúria assintomática na gestação:
a) A bacteriúria assintomática deve ser sempre tratada.
b) A fosfomicina em dose única é também uma opção terapêutica.
c) As quinolonas são contraindicadas.
d) Define-se como a presença de até 100.000 ufc/ml.
56 - Em relação a gestação ectópica é incorreto afirmar:
a) A prenhez ectópica tubária é a mais frequente das gestações ectópicas.
b) A endometriose tubária pode favorecer a implantação do ovo nesse local.
c) A ecografia endovaginal fornece elementos para diagnósticos mais precoces do local de implantação do ovo.
d) Na prenhez ectópica cornual o tratamento é a histerectomia.
57 - O cancro duro, lesão primária da sífilis, surge após o contágio:
a) 7 à 14 dias.
b) 14 à 21 dias.
c) 1 semana.
d) 4 à 8 semanas.
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58 - A cor normal do colo uterino em uma gestante é:
a) Amarelado em decorrência de leucorréias gravídicas.
b) Avermelhado.
c) Branco.
d) Violáceo.
59 - Assinale a alternativa falsa:
a) Na ameaça de aborto o colo uterino está fechado.
b) No aborto completo o colo uterino está fechado.
c) No abortamento incompleto o sangramento está presente.
d) No aborto infectado o colo uterino está fechado.
60 - São indicações especiais para a administração transdérmica do estrógeno, exceto:
a) Úlcera péptica.
b) Colelitíase.
c) Hipertensão.
d) Pneumopatias.
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