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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
 
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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JÁ NÃO SE FAZEM PAIS COMO ANTIGAMENTE 
 

Lourenço Diaféria 

1º A grande caixa foi descarregada do caminhão com cuidado. De um lado estava escrito 
assim: “Frágil”. Do outro lado estava escrito: “Este lado para cima”. Parecia embalagem de 
geladeira, e o garoto pensou que fosse mesmo uma geladeira. Foi colocada na sala, onde 
permaneceu o dia inteiro. 
2º À noitinha a mãe chegou, viu a caixa, mostrou-se satisfeita, dando a impressão de que 
já esperava a entrega do volume. 
3º – Filhinho, vem ver o papai que a mamãe _________. 
4º O filho entrou na sala, acanhado diante do artefato estranho: era um boneco, 
perfeitamente igual a um homem adulto. Tinha cabelos encaracolados, encanecidos nas 
têmporas, usava Trim, desodorante, fazia a barba com gilete ou aparelho elétrico, sorria, 
fumava cigarros king-size, bebia uísque, roncava, assobiava, tossia, piscava os olhos – às 
vezes um de cada vez – assoava o nariz, abotoava o paletó, jogava tênis, dirigia carro, lavava 
pratos, limpava a casa, tirava o pó dos móveis, fazia strogonoff, acendia a churrasqueira, 
lavava o quintal, estendia roupa, passava a ferro, engomava camisas, e dentro do peito tinha 
um disco que repetia: “Já fez a lição? Como vai, meu bem? Ah, estou tão cansado! Puxa, hoje 
tive um trabalhão dos diabos! Acho que vou ficar até mais tarde no escritório. Você _________ 
ver o bode que deu hoje lá na firma! Serviço de dono-de-casa nunca é reconhecido! Meu bem, 
hoje não” 
5º O menino estava boquiaberto. Fazia tempo que sentia falta do pai, o qual havia dado no 
pé. Nunca se __________, porém percebia que a mãe também necessitava de um 
companheiro. E ali estava agora o boneco, com botões, painéis embutidos, registros, 
totalmente transistorizado. O menino entendia agora porque a mãe trabalhara o tempo todo, 
muitas vezes chegando bem tarde. Juntara economias, sabe lá com que sacrifícios, para 
comprar aquele paizão. 
6º – Ele conta histórias, mãe? 
7º Os técnicos olharam o garoto com indiferença. 
8º – Esse é o modelo ZYR-14, mais indicado para atividades domésticas. Não conta 
histórias. Mas assiste a televisão. E pode ser acoplado a um dispositivo opcional, que permite 
longas caminhadas ..... campos de futebol. Sabendo manejá-lo, sem forçar, tem garantia ........ 
suportar crianças até seis anos. Porém não conta histórias, e não convém insistir, pode 
desgastar o circuito do monitor. 
9º O garoto se decepcionou um pouco, sem demonstrar isso à mãe, que parecia 
encantada. 
10 Ligado ..... tomada elétrica (funcionava também com bateria), o equipamento paterno já 
havia colocado os chinelos e, sem dizer uma palavra, foi até à mesa e apanhou o jornal. 
11 A mãe puxou o filho pelo braço: 
12 – Agora vem filhinho. Vamos lá para dentro, deixa teu pai descansar. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas pontilhadas 
no texto: 
a) aos – de – na. 
b) nos – em – em. 
c) a – para – à. 
d) em – a – a. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha contínua no 
texto: 
a) trouxe – precisava – queixara. 
b) trousse – pressisava – queichara. 
c) trosse – precizava – quechara. 
d) trouxe – pressizava – queixara. 
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03 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica das palavras retiradas do 
texto e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 
( ) A mesma norma de acentuação gráfica que serve para “pé” serve também para 
“até”. 
( ) As paroxítonas “móveis” e “tênis” são acentuadas por terminarem em “is”. 
( ) O vocábulo “uísque” é acentuado porque o “i” é tônico de hiato. 
( ) Os vocábulos “elétrica” e “têmpora” obedecem à mesma regra de acentuação 
gráfica. 
a) F – V – F – F.    c) V – V – V – F. 
b) F – F – V – V.    d) V – F – F – V. 
 
04 - Analise as afirmativas referentes ao significado das palavras retiradas do texto: 
I - A palavra “encanecidos” tem como sinônimo “grisalhos”. 
II - As palavras “bode” e “pode” são consideradas exemplos de palavras parônimas.  
III - As palavras “mais” e “mas” são exemplos de palavras homófonas heterógraficas. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III. 
 
05 - Analise as afirmativas referentes ao gênero e número dos substantivos retirados do 
texto, marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida assinale a 
sequência correta de cima para baixo: 
( ) O plural de “dono-de-casa” é “donos-de-casas”. 
( ) O plural no diminutivo de “botões” é “botõezinhos”. 
( ) “Crianças” é um substantivo feminino uniforme comum de dois gêneros. 
( ) “Homem” é um substantivo masculino biforme com o feminino proveniente de 
um radical distinto. 
a) F – V – F – V.    c) F – F – V – V. 
b) V – V – F – F.    d) F – F – F – V. 
 
06 - Em “Mas assiste a televisão”. (7º parágrafo), o elemento coesivo destacado introduz 
um novo período, atribuindo a este, em relação ao anterior, a noção de: 
a) oposição.     c) explicação. 
b) conclusão.    d) condição. 
 
07 - Assinale a alternativa em que o segmento grifado abaixo está substituído pelo 
pronome correspondente de modo incorreto: 
a) Fez a lição = Fê-la. 
b) Os técnicos olharam o garoto com indiferença = Os técnicos olharam-no com indiferença. 
c) A mãe puxou o filho pelo braço = A mãe puxou-lhe pelo braço. 
d) Pode desgastar o circuito do monitor = Pode desgastá-lo. 
 
08 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - Com o novo “pai”, a família decididamente readiquiria os velhos hábitos domésticos. 
II - O pai eletrônico era um perfeito exemplar da sociedade de consumo, domesticada 
pela propaganda massificante. 
III - A última frase da crônica nos mostra que renasceram na mãe os antigos zelos e 
preocupação com a paz doméstica. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
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09 - O volume de um cone circular reto cujo diâmetro da base mede 9 cm e a geratriz 
mede 7,5 cm é igual a: 
a) 40,5π cm3.     c) 121,5π cm3. 
b) 91π cm3.     d) 131,5π cm3. 
 
10 - Uma equipe composta por 14 pedreiros constrói um muro com altura de 3 m e 
comprimento de 800 m em 22 dias, trabalhando 8 horas por dia. Se essa equipe fosse 
composta por 10 pedreiros, trabalhando 10 horas por dia, um muro com 2,5 m de altura e 
1000 m de comprimento seria construído em: 
a) menos de 20 dias.    c) mais de 24 e menos de 28 dias. 
b) mais de 20 e menos de 24 dias.  d) mais de 28 e menos de 35 dias. 
 
11 - Zinho nasceu quando Zico tinha 12 anos. Hoje, o produto de suas idades é igual a 
363. Zico tem: 
a) 10 anos.     c) 12 anos. 
b) 11 anos.     d) 33 anos. 
 
12 - Um violão pode ser vendido de duas maneiras: à vista, por R$ 840,00; ou a prazo, em 
duas parcelas no valor de R$ 450,00, sendo a primeira parcela paga no ato da compra. 
Na venda desse violão a prazo, são cobrados juros mensais de, aproximadamente: 
a) 45%.     c) 25%. 
b) 35%.     d) 15%. 
 
13 - Numa turma com 80 alunos, sabe-se que 75% dos alunos gostam de Matemática, e 
que 3/5 dos alunos gostam de Ciências. O número de alunos dessa turma que gostam de 
Ciências e de Matemática é igual a: 
a) 16.       c) 32. 
b) 28.      d) 36. 
 
14 - A Festa da Padroeira dos Motociclistas de Tijucas do Sul já completou sua terceira 
edição. A primeira comemoração ocorreu em: 
a) Julho de 2.012.    c) Junho de 2.012. 
b) Julho de 2.013.    d) Junho de 2.013. 
 
15 - Grau de parentesco do ex-Governador José Richa e do Governador Beto Richa: 
a) Avô e neto.    c) Pai e filho. 
b) Irmãos.     d) Tio e sobrinho. 
 
16 - O Ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, foi advogado de 
que Partido Político Abaixo? 
a) Democratas. 
b) Partido da Social Democracia Brasileira. 
c) Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 
d) Partido dos Trabalhadores. 
 
17 - Primeiro nome dado em meados da década de 1.930 a região onde hoje se localiza o 
Município de Tijucas do Sul: 
a) Ambrósio.     c) Aruatã. 
b) Arraial Grande.    d) Campos Gerais de Curitiba. 
 
18 - Quando é que o eleitor terá a oportunidade de votar em dois candidatos para o cargo 
de Senador? 
a) Em 2.016.   c) Em 2.020. 
b) Em 2.018.   d) Nunca, o eleitor somente pode escolher um candidato ao Senado.  
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19 - Em relação ao tratamento da sífilis materna, é considerado tratamento inadequado, 
EXCETO: 
a) Todo aquele realizado com qualquer medicamento que não seja penicilina. 
b) Tratamento incompleto, mesmo tendo sido realizado com penicilina. 
c) Tratamento realizado ou finalizado no período menor que 60 dias antes do parto. 
d) Quando o parceiro não foi tratado, ou foi tratado inadequadamente, e manteve contato 
sexual com a gestante após seu tratamento, sem usar  preservativo. 
 
20 - Sobre a sífilis na gestação, é INCORRETO afirmar que: 
a) As alterações patológicas ocasionadas pela sífilis, observadas na mulher grávida, são 
diferentes das que ocorrem naquela não-grávida. 
b) A apresentação assintomática é a mais frequente. 
c) O desfecho da infecção treponêmica na gestação pode ser a prematuridade, abortamento 
espontâneo, óbito fetal, recém-nascidos sintomáticos  e recém-nascidos assintomáticos. 
d) O risco de transmissão ao feto varia de acordo com o estágio da doença na gestante.  
 
21 - As causas mais comuns e importantes de Cervicite na mulher são: 
a) Tricomoníase e Vaginose.   c) Donovanose e Linfogranuloma. 
b) Gonorreia e Clamídia.    d) Candidíase e Cancro mole. 
 
22 - Sobre a Candidíase, é INCORRETO afirmar que: 
a) A candidíase vulvovaginal é muito comum no transcorrer da gravidez, podendo apresentar 
recidivas pelas condições propícias do pH vaginal que se estabelece nesse período. 
b) O tratamento sistêmico deve ser feito em conjunto ao tratamento tópico em todos os casos. 
c) Por não ser uma DST, o(s) parceiro(s) sexual(ais) não precisam ser tratados, exceto os 
sintomáticos. Alguns autores recomendam o tratamento via oral de parceiros apenas para os 
casos recidivantes. 
d) Em mulheres que apresentam quatro ou mais episódios por ano, devem ser investigados 
outros fatores predisponentes: diabetes, imunodepressão, inclusive a infecção pelo HIV, uso de 
corticóides etc. 
 
23 - São fatores de risco que permitem a realização do pré-natal pela equipe de atenção 
básica, EXCETO: 
a) Distúrbios hipertensivos da gestação (hipertensão crônica preexistente, hipertensão 
gestacional ou transitória). 
b) História reprodutiva anterior de macrossomia fetal. 
c) Intervalo interpartal menor do que dois anos ou maior do que cinco anos. 
d) Ganho ponderal inadequado na gravidez atual. 
 
24 - Sobre o Sistema único de Saúde, é INCORRETO afirmar que: 
a) O atendimento e a internação domiciliares, no âmbito do Sistema Único de Saúde, serão 
realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, 
terapêutica e reabilitadora. 
b) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde-SUS será 
ascendente, do nível local até o federal. 
c) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico 
está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS. 
d) Caberá aos Estados e Municípios, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena. 
 
25 - Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, é INCORRETO afirmar que: 
a) Tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da 
atenção básica.  
b) Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das 
demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território. 
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c) O financiamento da Atenção Básica deve ser bipartite.  
d) É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e 
participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos. 
 
26 - O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção  
e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção 
para  redução da morbimortalidade infantil. Sobre o assunto, é CORRETO afirmar que: 
a) Quando o bebê tem uma boa pega, o mamilo fica em uma posição dentro da boca da 
criança que o protege da fricção e compressão, prevenindo, assim, lesões mamilares. 
b) O leite de mães de recém-nascidos prematuros não tem diferença em relação ao leite de 
mães de bebês a termo. 
c) A concentração de gordura no leite diminui no decorrer de uma mamada. 
d) As crianças amamentadas exclusivamente ao seio têm ritmo de crescimento semelhante ao  
de crianças alimentadas com alimentação artificial ou mista. 
 
27 - Sobre as Dismenorreias, é INCORRETO afirmar que: 
a) Considera-se dismenorreia primária, ou essencial, os casos nos quais inexistem problemas 
orgânicos subjacentes. 
b) É reconhecida sua relação com ciclos ovulatórios, sendo menor sua incidência na vigência 
destes. 
c) A dismenorreia primária usualmente se inicia poucas horas antes ou logo com o início do 
sangramento. De intensidade variável, pode ou não acontecer concomitante a outros sintomas. 
d) Nos casos de dismenorreia secundária, a dor tende a existir de duas semanas antes até 
alguns dias após o sangramento menstrual. 
 
28 - Os fatores de risco para o câncer de mama são divididos em risco muito elevado, 
risco medianamente elevado e risco pouco elevado. São fatores de risco muito elevado, 
EXCETO: 
a) Menopausa tardia (≥ 55 anos). 
b) Mãe ou irmã com câncer de mama na pré-menopausa. 
c) Antecedente de hiperplasia epitelial atípica ou neoplasia lobular in situ. 
d) Suscetibilidade genética comprovada (mutação de BRCA1-2). 
 
29 - São consideradas cirurgias não conservadoras no tratamento do câncer de mama, 
EXCETO: 
a) Adenomastectomia subcutânea ou mastectomia subcutânea (retirada da glândula mamária, 
preservando-se pele e complexo aréolo-papilar). 
b) Mastectomia simples ou total (retirada da mama com pele e complexo aréolo-papilar). 
c) Ressecção segmentar ou setorectomia (exérese do tumor com margens). 
d) Mastectomia com retirada do(s) músculo(s) peitoral(is) com linfadenectomia axilar (radical). 
 
30 - Sobre a Osteoporose, analise as afirmativas abaixo como sendo Verdadeiras (V) ou 
Falsas (F): 
( ) O diagnóstico da osteoporose comumente é realizado com base na Densidade 
Mineral óssea (DMO), sendo os resultados interpretados por meio da definição da OMS, 
pela comparação da DMO da paciente em questão com a média da população adulta 
jovem normal, para o mesmo sexo e raça. 
( ) São alguns fatores de risco importantes relacionados à osteoporose: idade, sexo 
feminino, história prévia e familiar de fratura, baixa Densidade mineral óssea do colo de 
fêmur e  tabagismo atual. 
( ) A osteoporose apresenta-se comumente entre pessoas idosas, sendo 
frequentemente assintomática. 
A sequência CORRETA corresponde a: 
a) V, V, V.    c) F, V, V. 
b) V, F, F.    d) F, F, F. 
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31 - Sobre a Amenorreia por insuficiência ovariana prematura, analise as duas 
afirmativas abaixo e assinale a resposta CORRETA: 
1 - Consiste na ocorrência de amenorreia e hipogonadisno hipergonadotrófico após os 
40 anos de idade. A associação de amenorreia e FSH > 40 UI/L, em duas dosagens 
separadas, deve alertar para esse diagnóstico. 
2 - Caso o processo desencadeante da insuficiência ovariana se instale antes da 
maturação completa do eixo gonadotrófico, teremos um quadro de amenorreia em um 
paciente com características sexuais secundárias ausentes ou incompletas. 
a) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa. 
b) Ambas as afirmativas são verdadeiras. 
c) A primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira. 
d) Ambas as afirmativas são falsas. 
 
32 - Sobre o Câncer de cólo do útero, é INCORRETO afirmar que: 
a) As lesões precursoras do câncer do colo do útero são assintomáticas, podendo ser 
detectadas por meio da realização periódica do exame citopatológico e confirmadas pela 
colposcopia e exame histopatológico. 
b) O adenocarcinoma é o tipo mais incidente e que acomete o epitélio escamoso (representa 
cerca de 80% dos casos), e o carcinoma epidermoide, é o tipo mais raro e que acomete o 
epitélio glandular. 
c) A infecção pelo HPV é um fator necessário, mas não suficiente para o desenvolvimento do 
câncer do colo do útero. 
d) No estágio invasor da doença os principais sintomas são sangramento vaginal (espontâneo, 
após o coito ou esforço), leucorreia e dor pélvica, que podem estar associados com queixas 
urinárias ou intestinais nos casos mais avançados. 
 
33 - De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, sobre o rastreamento para a 
prevenção do câncer de cólo do útero, é INCORRETO afirmar que: 
a) O rastreamento citológico em mulheres na menopausa pode levar a resultados falso-
positivos causados pela atrofia secundária ao hipoestrogenismo. 
b) O rastreamento em gestantes deve seguir as recomendações de periodicidade e faixa etária 
como para as demais mulheres. 
c) Mulheres submetidas à histerectomia total por lesões benignas, sem história prévia de 
diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais de alto grau, podem ser excluídas do 
rastreamento, desde que apresentem exames anteriores normais. 
d) O início da coleta deve ser aos 18 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade 
sexual. 
 
34 - Sobre a rotura prematura das membranas, é INCORRETO afirmar que: 
a) A rotura das membranas amnióticas antes da 20ª semana de gestação caracteriza o quadro 
de abortamento inevitável. 
b) Classicamente, dois tipos de conduta podem ser adotados: intervencionista e conservadora. 
A conduta conservadora pode ser realizada sem a necessidade de internação da paciente. 
c) A infecção é uma das principais causas da rotura prematura pré-termo das membranas 
(RPPM). 
d) São contraindicações para a instituição da conduta conservadora: infecção materna ou fetal, 
descolamento prematuro da placenta, malformações fetais, óbito fetal e trabalho de parto. 
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35 - Sobre a endometriose, analise as afirmativas abaixo: 
I - É uma doença crônica inflamatória benigna, estrogênio-dependente, definida como a 
presença de glândulas e estroma endometrial em locais que não a cavidade uterina, 
principalmente na cavidade pélvica, peritônio e ovários. 
II - O diagnóstico de endometriose é mais frequentemente realizado em mulheres na 
menacme, sendo, na maioria das vezes, tardio, em virtude da ampla variabilidade de 
sinais e sintomas, bem como da existência de fatores de confusão com outras doenças. 
III - Raramente é encontrada em mulheres na pós-menopausa, exceto nas que fazem 
terapia hormonal (TH). 
O número de afirmativas INCORRETAS corresponde a: 
a) Zero. 
b) Uma. 
c) Duas. 
d) Três. 
 
36 - Sobre a anticoncepção de emergência, é INCORRETO afirmar que: 
a) O método de Yuzpe consiste na administração combinada de um estrogênio e um 
progestágeno sintético, administrados até cinco dias após a relação sexual desprotegida. 
b) No método de Yuzpe, a associação mais estudada, recomendada pela Organização Mundial 
de Saúde, é a que contém etinil-estradiol e levonorgestrel. 
c) Se o vômito ocorrer nas primeiras uma a duas horas após a administração da AE, 
recomenda-se que a dose seja repetida. 
d) As indicações do método de Yuzpe e do levonorgestrel são as mesmas para a 
anticoncepção de emergência, assim como seu mecanismo de ação. Mas há evidentes 
vantagens do o método de Yuzpe sobre o levonorgestrel. 
 
37 - Sobre a vacina papilomavírus humano, é INCORRETO afirmar que: 
a) É indicada para jovens do sexo feminino de 9 a 13 anos de idade, para a imunização ativa 
contra os tipos de HPV 6, 11, 16 e 18. 
b) Usuários que desenvolvem sintomas indicativos de hipersensibilidade, depois que recebem 
uma dose da vacina, não devem receber outras doses. 
c) Deve-se evitar a gravidez durante o esquema de vacinação com a vacina HPV. 
d) A vacinação consiste na administração de três doses com o seguinte esquema vacinal: zero, 
3 e 6 meses. 
 
38 - Existem sinais de presunção, sinais de probabilidade e sinais de certeza de 
gravidez. Analise os sinais apresentados abaixo: 
1 - Presença dos batimentos cardíacos fetais (BCF). 
2 - Positividade da fração beta do HCG no soro materno a partir do oitavo ou nono dia 
após a fertilização. 
3 - Manifestações clínicas (náuseas, vômitos, tonturas, salivação excessiva, mudança de 
apetite, aumento da frequência urinária e sonolência). 
4 - Percepção dos movimentos fetais. 
5 - Amolecimento da cérvice uterina, com posterior aumento do seu volume. 
São sinais de probabilidade de gravidez: 
a) 1, 3 e 4. 
b) 1 e 5. 
c) 2 e 5. 
d) 1, 2 e 4. 
 
39 - São indicações obstétricas absolutas para parto cesáreo, EXCETO: 
a) Placenta prévia oclusiva total. 
b) Macrossomia fetal. 
c) Morte materna com feto vivo. 
d) Prolapso de cordão. 
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40 - Sobre a Placenta prévia, é INCORRETO afirmar que: 
a) Corresponde a um processo patológico em que a implantação da placenta, inteira 
ou parcialmente, ocorre no segmento inferior do útero. 
b) As mulheres nulíparas são consideradas de maior risco. 
c) Na anamnese, é relatada perda sanguínea por via vaginal, súbita, de cor vermelha viva, 
de quantidade variável, não acompanhada de dor. É episódica, recorrente e progressiva. 
d) O exame obstétrico revela volume e tono uterinos normais e frequentemente apresentação 
fetal anômala.  Habitualmente, os batimentos cardíacos fetais estão mantidos.  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
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