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1.  O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto das ações e de serviços 
de saúde sob gestão pública. Está organizado em redes regionalizadas e hierarquizadas e 
atua em todo o território nacional, com direção única em cada esfera de governo. O SUS, 
porém, não é uma estrutura que atua isolada na promoção dos direitos básicos de 
cidadania, mas insere-se no contexto das políticas sociais. Assinale a alternativa abaixo 
que melhor represente a interface do SUS com as demais Políticas Sociais. 
 
(A) Abrange, além da Saúde, a Educação, a Previdência e a Assistência Social. 
(B) Abrange, além da Saúde, o fundo de garantia e licença maternidade. 
(C) Abrange, hospitais primários, AMA, UBS e CAPS. 
(D) Abrange, além da previdência, planos de capitalização e direitos. 
(E) Abrange, os direitos e deveres da população no âmbito social. 

 
2.  No ano de 2006 os gestores estaduais, em conjunto com o Ministério da Saúde, 
estabeleceram o Pacto pela Saúde. As três dimensões do Pacto pela Saúde são: 
(A) Pacto pelo Parto Humanizado, Pacto pela Vida e Pacto pela Previdência. 
(B) Pacto em Defesa do SUS, Pacto pela Vida e Pacto de Gestão. 
(C) Pacto pelo Humaniza SUS, Pacto pela Comunidade e Pacto pelo Ministério Público. 
(D) Pacto em Defesa dos Excluídos, Pacto do Cuidado Prioritário aos Idosos e Pacto 

pela Vida. 
(E) Pacto em Defesa das Crianças, Pacto do Cuidado Prioritário aos Idosos e Pacto pela 

Vida. 

 
3.  A instituição do Pacto pela Vida representa mudanças fundamentais na reforma 
incremental do SUS. O Pacto pela Vida de 2006 definiu seis prioridades. Quais são elas? 
(A) Saúde do idoso, controle do câncer de colo de útero e de mama, redução da 

mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de respostas às 
doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, 
malária e influenza, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica. 

(B) Saúde do idoso, controle do câncer de vulva e de pele, redução da mortalidade 
infantil e materna, fortalecimento da capacidade preventiva das pandemias, com 
ênfase na malária, HIV, tuberculose, caxumba, propaganda curativa da saúde e  da 
atenção básica. 

(C) Saúde do idoso, controle do câncer intestinal e de pele, redução da mortalidade 
infantil e materna, fortalecimento da capacidade humanitária, com ênfase na doença 
de Chagas, HIV, poliomielite, caxumba, propaganda curativa da saúde e  do AMA. 

(D) Saúde da criança, controle do câncer de vulva e de pele, redução da mortalidade 
infantil e materna, fortalecimento da capacidade preventiva das pandemias, com 
ênfase na malária, HIV, tuberculose, caxumba, propaganda curativa da saúde e  da 
atenção básica. 

(E) Saúde da criança, controle do câncer intestinal e de pele, redução da mortalidade 
infantil e materna, fortalecimento da capacidade humanitária, com ênfase na doença 
de Chagas, HIV, poliomielite, caxumba, propaganda reabilitadora da saúde e  do 
AMA. 
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4.  Quais as estratégias que constituem a regionalização no Sistema Único de Saúde? 
(A) O direito aos cuidados paliativos, aperfeiçoar as desigualdades sociais e territoriais, 

promover a centralização, racionalizar os gastos, aperfeiçoar os recursos e 
potencializar o processo de hierarquização. 

(B) O direito aos cuidados paliativos, otimizar as desigualdades regionais e territoriais, 
promover a desintegralidade, racionalizar os gastos, aperfeiçoar os recursos e 
potencializar o processo de hierarquização. 

(C) O direito à saúde, otimizar as desigualdades regionais e territoriais, promover a 
desintegralidade, racionalizar os gastos, aperfeiçoar os recursos e potencializar o 
processo de hierarquização. 

(D) O direito da família, otimizar as entregas de medicações, promover a 
desintegralidade,  equidade e centralização da política local,  aperfeiçoar os recursos 
locais e potencializar o processo de hierarquização. 

(E) O direito à saúde, reduzir desigualdades sociais e territoriais, promover a equidade e 
a integralidade da atenção, racionalizar os gastos e potencializar o processo de 
descentralização. 

 
5.  Segundo a CARTA DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS DA SAÚDE, Portaria MS nº 675, 
de 30 de março de 2006, o 1° Princípio diz: Todo cidadão tem direito a ser atendido com 
ordem e organização. Assinale a alternativa que reflete ações baseadas no 1º principio da 
referida portaria. 
 
(A) Seus parentes também têm o direito de receber informações sobre seu estado. 
(B) Deve haver uma fila organizada por senhas com prioridade de idade e sexo. 
(C) Quem estiver em estado grave e/ou maior sofrimento precisa ser atendido primeiro 
(D) Todos tem direito a um atendimento sem preconceito de raça, cor, idade e sem 

barulho. 
(E) Quem está cuidando de você deve respeitar seu corpo, sua intimidade, sua cultura, 

sua religião e deve organizar os atendimentos por crachás. 

 
6.  De acordo com a OMS (2002) “Cuidado Paliativo é a abordagem que promove a 
qualidade de vida de pacientes e seus familiares diante de doenças que ameaçam a 
continuidade da vida, através de prevenção e alívio do sofrimento...”. Dentro dessa 
perspectiva é correto afirmar que: 
(A) Os cuidados paliativos se resumem apenas aos cuidados dispensados à fase final 

da vida, quando “não há mais nada a fazer”. 
(B) Uma vez que o paciente está “fora de possibilidades terapêuticas” não há a 

necessidade de suporte de uma equipe competente e de conhecimento científico. 
(C) Deve-se retardar ao máximo a abordagem paliativa, pois indica que não há mais 

medicamentos, procedimentos e abordagens indicados para o doente. 
(D) O cuidado paliativo requer a identificação precoce, avaliação e tratamento impecável 

da dor e de outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. 
(E) Cuidados paliativos são indicados para pacientes que não se adaptam às mudanças 

de vida impostas pela doença ou para famílias que tem dificuldades no 
enfrentamento desta condição de ameaça à vida. 
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7. Qual das alternativas abaixo contém as diretrizes para a atenção integral e humanizada 
ao recém nascido grave ou potencialmente grave segundo os princípios do SUS? 
(A) Promoção de equilíbrio, centralização da assistência, atenção humanizada, estímulo 

psicomotor com a participação dos familiares e protagonismo da mãe e do pai nos 
cuidados ao recém nascido. 

(B) Promoção de independência funcional, orientação quanto ao aleitamento materno, 
atenção humanizada e estímulo neuropsicomotor com a participação dos familiares. 

(C) Promoção de equilíbrio, centralização da assistência, trabalho multiprofissional, 
atenção humanizada e estímulo psicomotor com a participação dos familiares. 

(D) Promoção da equidade, integralidade da assistência, atenção humanizada; e 
estímulo à participação e ao protagonismo da mãe e do pai nos cuidados ao recém 
nascido. 

(E) Promoção de transparência quanto ao serviço público, programa da saúde da família 
e aleitamento materno, integralidade da assistência e atenção humanizada. 

 
8.  A Política de Humanização se constrói a partir de Princípios, Métodos, Diretrizes e 
Dispositivos. Como foco de intervenção a PNH engloba duas vertentes: o trabalhador e o 
usuário da saúde. Dessa maneira, as metas de implementação de ações devem ter como 
base as diretrizes da Política que podem ser apontadas, basicamente, como: 
(A) Classificação de Risco, Ambiente Acolhedor, Clínica Hegemônica, Cogestão, Direito 

a Acompanhante com refeição e Visita Aberta. 
(B) Acolhimento, Direito à Acompanhante, Valorização do Trabalho, Clínica Ampliada, 

Ambiência, Visita Aberta e Cogestão. 
(C) Ouvidoria, Valorização do Trabalhador da Saúde, Equipe Multiprofissional, Clínica 

Ampliada, Colegiado Gestor, Acolhimento e Refeição para acompanhante. 
(D) Ambiência, Equipe Posso Ajudar?, Ouvidoria, Acolhimento e Classificação de Risco, 

Grupos de Cogestão, Direito à Acompanhante para incapaz e Clínica Ampliada. 
(E) Direito à Acompanhante, Grupo de Trabalho de Humanização, Clínica Hegemônica, 

Cogestão, Acolhimento, Ambiência e Equipe Interdisciplinar. 

 
9. Os cuidados paliativos baseiam-se em conhecimento científico inerente às várias 
especialidades e possibilidades de intervenção clínica e terapêutica. O trabalho de uma 
equipe de cuidados paliativos é regido pelos princípios de: 

I. Reafirmar a vida e ver a morte como um processo natural. 
II. Oferecer um sistema de suporte que auxilie o paciente a viver tão ativamente 

quanto possível, até a sua morte. 
III. Oferecer um sistema de suporte que auxilie a família e entes queridos a sentirem-

se amparados durante todo o processo da doença. 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas a alternativa II está correta. 
(B) A alternativa II e III estão corretas. 
(C) Todas as alternativas estão erradas. 
(D) Apenas a alternativa III está correta. 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 
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10.   É um instrumento que possibilita a vinculação dos procedimentos executados no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) ao usuário, ao profissional que os realizou e 
também à unidade de saúde onde foram realizados: 
 
(A) Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 
(B) Sistema de Informação de Agravos de Notificação. 
(C) Cartão Nacional de Saúde. 
(D) Sistema de Informações sobre Mortalidade. 
(E) Sistema de Informações Ambulatoriais. 

 
Todas as questões de Língua Portuguesa abaixo foram elaboradas a partir do texto O que 
devemos aos jovens, da escritora brasileira Lya Luft e publicado na revista VEJA, Edição 
2143 / 16 de dezembro de 2009. 
(Disponível em http://veja.abril.com.br/161209/devemos-jovens-p-026.shtml). 
 

11. Leia o texto e escolha a alternativa que preenche adequadamente o espaço em 
branco, de acordo com as normas ortográficas da Língua Portuguesa: 
 
Fiquei surpresa quando uma entrevistadora disse que em meus textos falo dos jovens 
como arrogantes (...). Lido com palavras a vida toda, foram uma de minhas primeiras 
paixões e ainda me seduzem pelo misto de comunicação e confusão que causam, como 
nesse caso, e por sua beleza, riqueza e ambiguidade. 
Escrevo repetidamente sobre juventude e infância, família e educação, cuidado e 
negligência. Sobre nossa falha __________________amorosa, interesse e atenção. 
 
(A) quanto à autoridade. 
(B) quanto a autoridade. 
(C) quanto há autoridade. 
(D) sobre há autoridade. 
(E) sobre à autoridade. 
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12.   Assinale a alternativa cuja grafia das palavras em negrito está de acordo com as 
normas ortográficas da Língua Portuguesa. 
(...)Tenho refletido muito sobre quanto deve ser difícil para a juventude esta época em que 
nós, adultos e velhos, damos aos jovens tantos maus exemplos, correndo 
desvairadamente atrás de mitos bobos, desperdiçando nosso tempo com coisas 
desimportantes, negligenciando a família, exagerando nos compromissos, sempre caindo 
de cansados e sem vontade ou paciência de escutar ou de falar. Penso, sobretudo no 
desastre da educação: nem mesmo um exame de Enem tranquilo conseguimos lhes 
oferecer. A _________ _________ de jovens inscritos, quase a metade deles, não se 
deve a __________ ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença.(...) 
 

(A) A macissa ausência  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrasos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

(B) A macissa ausencia  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrasos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

(C) A maciça ausência  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrasos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

(D) A maciça ausência  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrazos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

(E) A masciça ausencia  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrazos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

 
13.   Dando continuidade ao texto  “O que devemos aos jovens”  a autora  escreve a frase 
que está contida nas alternativas abaixo. Assinale a alternativa cuja frase está com a 
pontuação correta. 
(A) De modo que: tratando dos jovens e de suas frustrações, falo sobre nós, adultos, 

pais, professores, autoridades, e em quanto lhe somos devedores. 
(B) De modo que tratando dos jovens e de suas frustrações falo sobre nós adultos, pais, 

professores, autoridades e em quanto lhe somos devedores. 
(C) De modo que: tratando dos jovens, e de suas, frustrações falo sobre nós adultos 

pais professores autoridades e em quanto lhe somos devedores. 
(D) De modo, que, tratando dos jovens e de suas frustrações: falo sobre nós, adultos, 

pais, professores, autoridades, e em quanto lhe somos devedores. 
(E) De modo que, tratando dos jovens e de suas frustrações, falo sobre nós, adultos, 

pais, professores, autoridades, e em quanto lhe somos devedores. 

 
14.   Assinale a alternativa que descreve o significado mais adequado da palavra mazelas  
segundo o sentido pretendido pela autora: 
(...) Então, quando falo em dificuldades ou mazelas da juventude, é de nós que estou, 
melancolicamente, falando. (...). 
 

(A) Tudo que é irresponsável e irreverente. 
(B) Tudo que é proibido e perigoso. 
(C) Tudo que é alegre e recomendável. 
(D) Tudo que aflige ou molesta. 
(E) Tudo que é correto e seguro. 
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15.   A oração contida nas alternativas abaixo é a sequência do texto abaixo. Assinale a 
alternativa que apresenta a pontuação correta após a palavra destacada em negrito.  
 
(...) Quero deixar claro que nem todos estão paralisados, pois muitas famílias saudáveis 
criam em casa um ambiente de confiança e afeto, de alegria. Muitas escolas conseguem 
impor a disciplina essencial para que qualquer organização ou procedimento funcione, e 
nem todos os políticos e governantes são corruptos. Mas quero também declarar que 
aqueles que o são já bastam para tirar o fervor e matar o otimismo de qualquer um. 
 
(A) Assim  não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 
(B) Assim : não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 
(C) Assim , não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 
(D) Assim ; não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 
(E) Assim  - não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 

 
16.   Assinale a alternativa que apresenta a correta concordância verbal para a oração 
extraída do texto “O que devemos aos jovens”. 
 
(A) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repete e se acumula são para 

deixar qualquer jovem desencantado. 
(B) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repete e se acumulão é para deixar 

qualquer jovem desencantado. 
(C) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repetem e se acumulam é para 

deixar qualquer jovem desencantado. 
(D) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repetem e se acumulam são para 

deixar qualquer jovem desencantado. 
(E) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repetem e se acumulão são para 

deixar qualquer jovem desencantado. 

 
17.   Qual a grafia correta da palavra que preenche o espaço em branco na frase abaixo?  
 
(...) que todos os jovens sejam arrogantes, todas as crianças ______________, todas as 
famílias disfuncionais. Um pouco da doce onipotência da juventude faz parte, pois os 
jovens precisam romper laços, transformar vínculos (não cuspir em cima deles) para se 
tornar adultos lançados a uma vida muito difícil, na qual reinam a competitividade, os 
modelos negativos, os problemas de mercado de trabalho, as universidades decadentes e 
uma sensação de bandalheira geral.(...) 
 
(A) mau-educadas 
(B) mal-educadas 
(C) má-educadas 
(D) mau educadas 
(E) más educadas 
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18.  Na frase abaixo, preencha os espaços em branco com as palavras escritas 
corretamente. 
 
(...) estudar para quê? Trabalhar para quê? Pior que isso: ser honesto ______, se 
nossos_______ líderes se portam de maneira tão________ e, ano após ano, a 
impunidade continua reinando neste país que tenta ser ufanista (...)  
 
(A) para que, pretensos, vergonhoza 
(B) para quê, pretensos, vergonhosa 
(C) para quê, pretenços, vergonhoza 
(D) para quê, pretênsos, vergonhosa 
(E) para que, pretenssos, vergonhosa 

 
19.   A palavra ufanista na frase (...) e, ano após ano, a impunidade continua reinando 
neste país que tenta ser ufanista (...) significa:  
 
(A) Ter orgulho exacerbado pelo país em que nasceu; ser patriota. 
(B) Ser honesto e honrado. 
(C) Ter sentimento de vergonha do país em que nasceu. 
(D) Ter satisfação sobre algo que é visto como honrável. 
(E) Ter atitude ou opinião desfavorável sobre o país de origem. 

 
20.   Assinale a alternativa cuja grafia das palavras em negrito está de acordo com as 
normas da língua portuguesa.  
 
(...) Tenho sete netos e netas. A idade deles vai de 6 a 21 anos. Todos são motivo de 
alegria e ___________, todos ____________, com seu ________ particular de ser, 
qualquer dedicação, esforço, parceria e amor da família. Não tenho nenhuma visão 
negativa da juventude, muito menos da infância. Acho, sim, que nós, os adultos, somos 
seus grandes devedores, pelo mundo que lhes estamos legando.  
 
(A) Todos são motivo de alegria e esperança , todos compensam , com seu geito  

particular de ser, 
(B) Todos são motivo de alegria e esperança , todos compençam , com seu jeito  

particular de ser, 
(C) Todos são motivo de alegria e esperanssa , todos compensam , com seu geito  

particular de ser, 
(D) Todos são motivo de alegria e esperança , todos compensão , com seu jeito  

particular de ser, 
(E) Todos são motivo de alegria e esperança , todos compensam , com seu jeito  

particular de ser,  
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21.   O histórico de enfermagem aponta vários pontos que necessitam atenção especial 
do enfermeiro. Em se tratando de idosos, geralmente são identificados vários Diagnósticos 
de Enfermagem (DE) simultaneamente presentes. Para nortear a escolha dos DE 
prioritários o enfermeiro deve considerar: 
 
(A) Os DE associados a condições que colocam a vida do idoso em risco, DE 

associados ao que mais incomoda o idoso e seu cuidador, DE relacionados com a 
manutenção de saúde no dia a dia e qualidade de vida de idosos e cuidadores. 

(B) DE relacionados com a manutenção de saúde no dia a dia e qualidade de vida de 
idosos e cuidadores, os DE associados a condições que colocam a vida do idoso em 
risco, DE associados ao que mais incomoda o idoso e seu cuidador. 

(C) DE associados ao que mais incomoda o idoso e seu cuidador, DE relacionados com 
a manutenção de saúde no dia a dia e qualidade de vida de idosos e cuidadores, os 
DE associados a condições que colocam a vida do idoso em risco. 

(D) DE associados ao que mais incomoda o idoso, DE relacionados com a manutenção 
de saúde no dia a dia e qualidade de vida de idosos e cuidadores, os DE associados 
a condições que colocam a vida do idoso em risco. 

(E) DE associados ao que mais incomoda o idoso e seu cuidador, os DE associados a 
condições que colocam a vida do idoso em risco, DE relacionados com a 
manutenção de saúde no dia a dia e qualidade de vida de idosos. 

 
22.   Em relação aos medicamentos citados nas afirmações abaixo relacionadas, é correto 
afirmar que: 
 
(A) Os beta-bloqueadores (propranolol) podem ocasionar hipocalemia, hiperuricemia. 
(B) A dipirona sódica quando utilizada na forma injetável, pode ocasionar hipertensão e 

taquicardia. 
(C) Os frascos de insulina nunca devem ser congelados, mas devem ser armazenados 

em geladeira, na porta ou na parte inferior. A insulina que está em uso poderá ser 
mantida em temperatura ambiente (15ºC a 30ºC), por até um mês. 

(D) Doses médias e grandes de hidrocortisona ou cortisona podem causar diminuição da 
frequência cardíaca, retenção de sal e água e hiperpotassemia. 

(E) A administração de Bicarbonato de Sódio 8,4% deve ser injetada lentamente e  
diluída em solução  fisiológica 0,9% . Não deve ser utilizada SG 5%. 
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23.   Em relação aos sinais e sintomas indicativos de Acidente Vascular Cerebral – AVC: 
assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas: 

( ) Perda súbita de força ou formigamento de um lado do corpo – face e/ou membro 
superior e/ou membro inferior; 

( ) Dificuldade súbita de falar ou compreender; 
( ) Súbita tontura, perda de equilíbrio e ou de coordenação; 
( ) Queixa prévia de esquecimento e surdez; 
( ) Dor de cabeça súbita, intensa sem causa aparente. 

 
(A) V, V ,F ,F ,V 
(B) V, V ,V ,V ,F 
(C) V, V ,V ,V ,V 
(D) V, V ,V ,F ,V 
(E) V, F ,V ,V ,V 

 
24. O Conselho Federal Enfermagem estabelece e fixa parâmetros para o 
Dimensionamento do Quadro de Profissionais de Enfermagem. Assim, pode-se afirmar 
que: 
 
(A) As referências estabelecidas para dimensionar o quantitativo de pessoas nas 

unidades assistenciais podem sofrer variações conforme as realidades regionais 
e/ou locais, justificando-se a não aplicabilidade em muitas instituições. 

(B) A composição do quadro para as unidades assistenciais leva em conta as ausências 
ao serviço dos profissionais; a presença de crianças (menores de 06 anos); clientes 
crônicos (com mais de 60 anos) sem acompanhantes e o sistema de classificação. 

(C) Para permitir ao enfermeiro fazer uma diferenciação de cuidados de acordo com a 
complexidade do estado de cada paciente pode-se usar um sistema de classificação 
de pacientes, porém seu uso é facultativo visto a realidade em muitos locais e 
regiões. 

(D) A responsabilidade e a autonomia para a definição do quantitativo é da área de 
gestão de pessoas de uma instituição, uma vez que esta realiza o recrutamento e 
seleção e conhece os índices de absenteísmo da equipe de enfermagem. 

(E) Deve-se observar a distribuição percentual do total dos profissionais nas unidades 
para assistência semi-intensiva e intensiva de 40% de enfermeiros e 60% auxiliares 
de enfermagem, além de cobertura para situações relacionadas à rotatividade de 
pessoal. 
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25.   A delegação insuficiente é um dos erros cometidos pelo enfermeiro ao delegar 
responsabilidades para os membros da sua equipe e tem como causa: 
 
(A) O enfermeiro assumir que a delegação pode ser interpretada como excesso de 

conhecimento sobre o trabalho a ser realizado. 
(B) O enfermeiro assumir que a delegação pode ser interpretada como uma falta de 

necessidade de controlar o trabalho a ser realizado. 
(C) O enfermeiro assumir que a delegação pode ser interpretada como uma falta de 

qualidade sobre o trabalho a ser realizado. 
(D) O enfermeiro assumir que a delegação pode ser interpretada como excesso de 

conhecimento e experiência sobre delegação. 
(E) O enfermeiro assumir que a delegação pode ser interpretada como uma falta de 

capacidade de sua parte para fazer o trabalho. 

 
26.   As precauções padronizadas para pacientes com os seguintes diagnósticos: 
Varicela, Tuberculose Pleural, Colonização por microrganismo multirresistente e meningite 
viral são: 
 
(A) Precauções para aerossóis e Precauções por contato, Precaução Padrão, 

Precauções por contato, Precaução padrão. 
(B) Precauções por gotículas e Precauções por contato, Precauções para aerossóis, 

Precauções por contato, Precauções por gotículas. 
(C) Precauções para aerossóis, Precaução Padrão, Precaução padrão, Precauções 

para aerossóis. 
(D) Precauções por contato, Precauções para aerossóis, Precauções por contato e 

Precauções para gotículas. 
(E) Precauções para aerossóis e Precauções por contato, Precauções por aerossóis, 

Precauções por contato e Precaução Padrão. 

 
27.   Quais são as classes de medicamentos existentes utilizadas para o tratamento da 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida? 
 
(A) Inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa, Inibidores não nucleosídeios da 

transcriptase reversa e Inibidores de protease.  
(B) Inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa, Inibidores não nucleosídeios da 

transcriptase reversa, Inibidores de protease, Inibidores de integrase, Inibidores de 
adesão. 

(C) Inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa, Inibidores não nucleosídeios da 
transcriptase reversa, Inibidores de protease, Inibidores de adesão. 

(D) Inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa, Inibidores não nucleosídeios da 
transcriptase reversa, Inibidores de protease, Inibidores de integrase, Inibidores de 
fusão. 

(E) Inibidores da transcriptase reversa, Inibidores de protease, Inibidores de integrase, 
Inibidores de fusão. 
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28.   Em relação aos Sinais Vitais: 
 

I. Se o manguito do esfigmanômetro for mantido abaixo da linha do coração durante 
a aferição da pressão arterial, resultará em um falso valor baixo.  

II. A aferição da Pressão Arterial pode ser errônea se o manguito for mais largo do 
que o recomendado. O resultado será uma medida mais baixa do que o real. 

III. Na respiração de Cheyne-Stokes o ritmo é irregular, com respirações 
anormalmente superficiais durante dois ou três ciclos consecutivos. A seguir, 
ocorre um período de apnéia seguida por vários  ciclos rápidos. 

IV. Quando o indivíduo está hipotenso, o volume de sangue pulsátil é mais baixo que o 
normal e tal condição pode prejudicar leitura da saturação periférica de oxigênio 
através do oxímetro de pulso. 

 
(A) Todas as afirmações estão corretas, exceto a afirmativa IV. 
(B) Todas as afirmações estão corretas, exceto as afirmativas I e III. 
(C) Somente as afirmações I e IV estão corretas. 
(D) Todas as afirmações estão corretas. 
(E) Somente a afirmação II está correta. 

 
29.   Em relação aos medicamentos abaixo relacione a 1ª coluna com a 2ª e, a seguir, 
assinale a alternativa cuja combinação esteja correta: 
 

1. Gluconato de cálcio 10%  (a) É anticonvulsivante. Se necessário, diluir somente 
em SF0,9 %. 

2.Fenitoina  (b) É diurético. Pode ser diluída em SG%% ou em SF 
0,9%. Permanece estável por 24 h em temperatura 
ambiente e protegida da luz.  

3.Amiodarona (c) É sedativo. Pode ser administrado por via EV em 
bolus ou diluída em SG%% ou em SF 0,9%.Se diluído, 
utilizar imediatamente. Pode causar flebite. 

4. Furosemida  (d) É indicado para correção de hipocalcemia. Não é 
necessário reconstituir. Caso a infusão seja direta – 
fazer a injeção da solução em 10 minutos. 

5. Midazolan (e) É antiarrítmico Deve ser infundido em “bolus” ou se 
necessário diluir, utilizar somente SG%%. Pode causar 
flebite. 

 
(A) 1a, 2c, 3e, 4d, 5b 
(B) 1c, 2d, 3a, 4b, 5e 
(C) 1d, 2a, 3e, 4b, 5c 
(D) 1b, 2c, 3d, 4a, 5e 
(E) 1d, 2b, 3c, 4e, 5a 
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30.  Você é enfermeiro (a) da Unidade de Internação Cirúrgica e está sob sua 
responsabilidade um paciente no 1º dia pós-operatório de Laparotomia Exploratória. Uma 
das complicações que pode ocorrer nesse paciente é o quadro de Sepse e o enfermeiro 
deve estar atento para fazer o seu reconhecimento. Pergunta-se: quais são os 
sinais/sintomas indicativos de Sepse que o paciente pode apresentar? 
 
(A) Bradicardia, taquipnéia, hipertermia, leucocitúria. 
(B) Hipotensão, rebaixamento do nível de consciência, hipotermia, débito urinário 

diminuído. 
(C) Taquicardia, Hipertensão, Saturação de oxigênio <92%, agitação psicomotora. 
(D) Palidez cutânea, cianose de extremidades, hipertermia, dor abdominal. 
(E) Taquicardia, taquipnéia, hipertermia ou hipotermia, alteração leucocitária.  

 
31.   Selecione a alternativa correta, em relação ao exame físico da gestante. 
 
(A) O exame físico na gestante deve ser realizado somente na região abdominal, com 

mensuração da altura uterina, palpação obstétrica e ausculta cardíaca fetal. 
(B) A inspeção da gestante na região do tórax deve considerar somente os sons 

respiratórios e frequência cardíaca materna. 
(C) A inspeção da gestante na região das mamas deve considerar a simetria e 

coloração. O padrão venoso pode ficar acentuado, os mamilos e as aréolas ficam 
mais escuros, e as glândulas de Montgomery, proeminentes. 

(D) Durante todo exame físico a gestante deve permanecer em decúbito lateral 
esquerdo, pois além de ser mais confortável, evita a compressão da veia cava. 

(E) Faz parte do exame físico da gestante o controle do peso e da estatura, que devem 
ser realizados apenas na primeira consulta. 

 
32.   Durante a avaliação inicial de uma gestante em provável parada cardiorrespiratória 
(sem história de trauma), deve-se: 
 
(A) identificar inconsciência e ausência de respiração ou respiração anormal, acionar 

ajuda, detectar ausência de pulso e iniciar compressões torácicas externas. 
(B) acionar ajuda após 2 minutos de esforços de Ressuscitação Cardiopulmonar. 
(C) abrir vias aéreas, detectar ausência de respiração, ventilar, detectar ausência de 

pulso e então acionar ajuda. 
(D) detectar ausência de pulso e respiração, abrir vias aéreas e então acionar ajuda. 
(E) detectar inconsciência e ausência de respiração ou respiração anormal, acionar 

ajuda, detectar ausência de pulso e realizar desfibrilação. 
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33.   Considere as seguintes afirmações: 
I. Em gestantes a desfibrilação é contra-indicada devido à aplicação de altas doses 

de energia no feto. 
II. Durante a ressuscitação cardiopulmonar de uma gestante pode-se considerar o 

deslocamento uterino manual para esquerda e a cesárea perimortem para diminuir 
a compressão aorto-cava. 

III. Quando se administra medicamentos durante a ressuscitação cardiopulmonar de 
uma gestante deve-se realizá-los em doses mais altas devido à presença do feto.  

IV. A relação compressões torácicas externas e ventilações em gestantes deve ser de 
30 compressões torácicas para 2 ventilações.  

É correto afirmar que: 
 
(A) I e II estão corretas. 
(B) I e III estão corretas. 
(C) II e III estão corretas. 
(D) II e IV estão corretas. 
(E) III e IV estão corretas. 

 
34.   Qual situação encontrada pelo profissional de saúde justificaria o agendamento da 
primeira consulta pré-natal? 
(A) Volume abdominal visivelmente aumentado. 
(B) Útero palpável na região abdominal. 
(C) Presença de batimentos cardíacos fetais. 
(D) Movimentação fetal referida pela paciente. 
(E) Atraso menstrual de pelo menos 15 dias. 

 
35.   Com base na Regra de Naegele, qual será a data provável do parto de uma gestante 
que refere o primeiro dia do último ciclo menstrual em 28/03/12?  
(A) 04/01/2013 
(B) 05/12/2012 
(C) 03/12/2012 
(D) 03/01/2013 
(E) 04/12/2012 

 
36.   As recomendações do Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento 
(PHPN) quanto ao número mínimo de consultas pré-natais e máximo de dias após o parto 
para a realização da consulta puerperal são, respectivamente:  
(A) 5 e 40 
(B) 6 e 40 
(C) 7 e 40 
(D) 5 e 42 
(E) 6 e 42 
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37.   O enfermeiro em uma Unidade de Saúde, visando à qualidade da assistência à 
gestante, deve ser capaz de detectar precocemente os estados hipertensivos para a 
prevenção de agravos materno e fetal.  
Considere as afirmativas abaixo e responda a questão. 

 
I. O acompanhamento da pressão arterial deve ser avaliado em conjunto com o 

ganho súbito de peso e/ou presença de edema.  
II. A medida da pressão arterial deve ser realizada com a gestante deitada, em 

decúbito dorsal horizontal, após um período de repouso de no mínimo 5 minutos. 
III. A observação de níveis tensionais iguais ou maiores que 140mmHg e 90mmHg 

corresponde à hipertensão arterial na gestação. 
IV. A pressão arterial também pode ser medida no braço direito, com a gestante 

posicionada em decúbito lateral esquerdo. 
 
É correto afirmar que:  
 
(A) II e III são verdadeiras. 
(B) II e IV são verdadeiras. 
(C) I e IV são verdadeiras. 
(D) I, III e IV são verdadeiras. 
(E) Todas são verdadeiras.  

 
38.   Gestante comparece em 30/04/12 à Unidade de Saúde para a realização da primeira 
consulta pré-natal. Menciona certeza em relação ao primeiro dia do último ciclo menstrual: 
28/01/12. 
Para realizar a mensuração obstétrica, um dos pontos a ser delimitado é o fundo uterino. 
No dia da consulta, em qual região do abdome da gestante, provavelmente encontrava-se 
o fundo uterino? 
 
(A) Na altura da cicatriz umbilical. 
(B) Entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical. 
(C) Acima da sínfise púbica. 
(D) Lateralmente, de acordo com o posicionamento do dorso fetal. 
(E) Entre a cicatriz umbilical e o apêndice xifóide. 
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39.   As afirmativas abaixo estão relacionadas à ausculta obstétrica. Assinale com (V) as 
verdadeiras e com (F) as falsas e em seguida, assinale a alternativa que contém a 
sequência correta.  

( ) O sopro funicular tem origem materna e é isócrono com os batimentos cardíacos 
fetais. 

( ) O foco de escuta, nas situações transversas localiza-se junto à cicatriz umbilical. 
( ) A frequência cardíaca fetal, nas últimas semanas de gestação, pode atingir 

valores normais entre 110 a 160 batimentos por minuto. 
( ) Os batimentos cardíacos fetais podem estar audíveis, utilizando-se o Sonar-

Doppler, a partir de aproximadamente 10-12 semanas de gestação. 
( ) A frequência cardíaca fetal, uma vez confirmada, deve ser contada durante 5 

minutos, no mínimo, a fim de identificar alterações grosseiras no rítmo cardíaco. 
(A) V; V; F; V; V  
(B) V; F; V; F; F  
(C) V; F; F; V; V 
(D) F; V; V; V; F 
(E) F; V; F; V; F  

 
40.   Ao verificar a história de imunização antitetânica de uma gestante, por meio do 
cartão de vacina, observa-se que há registro de recebimento de três doses, sendo que a 
última ocorreu há menos de cinco anos. Qual a conduta indicada nesta situação? 
(A) Iniciar o esquema vacinal novamente com três doses. 
(B) Não é necessário vacinar. 
(C) Vacinar imediatamente com uma dose de reforço. 
(D) Completar o esquema vacinal com duas doses. 
(E) Vacinar no período pós-parto com uma dose de reforço. 

 
41.   No caso de gestante com diagnóstico sorológico de sífilis, para que o recém-nascido 
seja considerado tratado intra-útero, é necessário que o tratamento materno seja 
finalizado até quantos dias antes do parto? 
(A) 10 
(B) 07 
(C) 20 
(D) 60 
(E) 30 

 
42.  Assinale a alternativa que contém a sequência correta dos períodos clínicos do parto. 
(A) Dilatação, deslocamento, descida e expulsão. 
(B) Dilatação, expulsão, dequitação e Greenberg. 
(C) Insinuação, dilatação, desprendimento e Greenberg. 
(D) Rotação dos segmentos, rotação externa, dilação e nascimento. 
(E) Insinuação, rotação externa, nascimento e dequitação. 
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43.   Em relação ao mecanismo de parto, assinale a alternativa correta. 
(A) O movimento de lateralidade cefálica que visa a penetração das bossas parietais no 

estreito superior da bacia é chamado de flexão. 
(B) A insinuação se dá concomitantemente à rotação interna da cabeça fetal. 
(C) Através da rotação externa, a cabeça exteriorizada volta à posição que se 

encontrava anteriormente à rotação interna. 
(D) A passagem da apresentação fetal pelo estreito superior da bacia é chamada de 

desprendimento cefálico.   
(E) O feto insinuado tem sua apresentação acima das espinhas ciáticas. 

 
44.   Quando o eixo da cavidade uterina é perpendicular ao eixo fetal, temos a situação: 
(A) Longitudinal 
(B) Córmica 
(C) Oblíqua 
(D) Transversal 
(E) Cefálica 

 
45.   Uma assistência pré-natal de qualidade pressupõe uma avaliação contínua das 
situações de risco, com o intuito de identificar problemas e estabelecer condutas para 
prevenir ou minimizar agravos para as gestantes e recém nascidos. Dentre essas 
situações, podemos destacar: 
(A) idade menor que 17 anos e maior que 30 anos; altura menor que 1,45m; conflitos 

familiares e baixa escolaridade. 
(B) IMC < 19; grande multiparidade; parto prematuro anterior e endocrinopatia pré-

gestacional. 
(C) hipertensão gestacional anterior; peso pré-gestacional menor que 45 kg e maior que 

90 kg; gravidez atual não planejada, porém desejada. 
(D) Situação conjugal insegura; diabetes mellitus; IMC > 20 e parto cesáreo anterior. 
(E) abortamento habitual; diabetes mellitus tipo I; intervalo interpartal menor que cinco 

anos e doenças autoimunes. 

 
46.   São considerados Sinais de Certeza da gestação: 
(A) amenorréia,  presença de movimentos fetais detectados pelo examinador e 

delineamento da gestação por meio da ultrassonografia. 
(B) detecção de batimentos cardíacos fetais, presença de movimentos fetais detectados 

pelo examinador e delineamento da gestação por meio da ultrassonografia. 
(C) detecção de batimentos cardíacos fetais, presença de movimentos fetais detectados 

pela mulher/paciente e delineamento da gestação por meio da ultrassonografia. 
(D) amenorréia, detecção de batimentos cardíacos fetais e delineamento da gestação 

por meio da ultrassonografia. 
(E) amenorréia, detecção de batimentos cardíacos fetais, presença de movimentos 

fetais detectados pela mulher/paciente e delineamento da gestação por meio da 
ultrassonografia. 
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47.  Segundo a Atenção Humanizada ao Abortamento (Norma Técnica, 2011), os 
abortamentos podem ser classificados em: 
(A) completo, inevitável, retido, infectado, provocado, habitual e eletivo previsto em lei. 
(B) ameaça de abortamento, completo, inevitável, provocado, retido, infectado e 

habitual. 
(C) ameaça de abortamento, completo, retido, infectado, habitual e eletivo previsto em 

lei. 
(D) ameaça de abortamento, completo, inevitável, retido, infectado e eletivo previsto em 

lei. 
(E) ameaça de abortamento, completo, inevitável, retido, infectado, habitual e eletivo 

previsto em lei. 

 
48.   Segundo a Atenção Humanizada ao Abortamento (Norma Técnica, 2011), define-se 
por Abortamento: 
(A) a interrupção da gravidez até a 13ª semana e com produto da concepção pesando 

500g. 
(B) a interrupção da gravidez na 20ª semana e com produto da concepção pesando 

menos de 500g. 
(C) a interrupção da gravidez antes da  22ª semana e com produto da concepção 

pesando 500g. 
(D) a interrupção da gravidez até a 13ª semana e com produto da concepção pesando 

menos de 500g. 
(E) a interrupção da gravidez até a 20ª ou 22ª semana e com produto da concepção 

pesando menos de 500g. 

 
49.   As afirmativas abaixo podem estar relacionadas a hemorragia puerperal, 
considerada intercorrência grave no período pós-parto, cuja detecção é realizada pelo 
enfermeiro por meio da anamnese e do exame físico.  

I. A puérpera relata troca frequente de absorvente higiênico, porém sempre com 
pouca perda e odor fétido. 

II. A puérpera apresenta alteração do estado geral, hipotensão e palidez. O útero 
encontra-se amolecido e a loquiação é abundante. 

III. A puérpera apresenta hipertensão e a episiorrafia encontra-se edemaciada, 
abaulada e com sangramento. 

IV. A puérpera apresenta sudorese e dispnéia. 
V. A puérpera relata perda sanguínea e dor em membros inferiores. 

 
Neste sentido, estão corretas as afirmativas: 
(A) II e IV, apenas.  
(B) III e IV, apenas. 
(C) III e V, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
(E) I, II, III, IV e V. 
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50.   No que se refere à Infecção Puerperal:  
I. é uma infecção localizada nos órgãos genitais e que ocorre após o parto ou 

abortamento recente.  
II. é a principal causa de morbidade e mortalidade materna, ao lado das doenças 

hipertensivas.  
III. são cuidados de enfermagem específicos, o controle da temperatura e da pressão 

arterial e a avaliação dos sinais de Homan e Bandeira.  
IV. são fatores predisponentes, a desnutrição, a nuliparidade e patologias renais 

associadas. 
V. apresenta como principal sintoma a temperatura acima de 38ºC após o primeiro dia 

que se mantém elevada por dois dias consecutivos dentro dos primeiros dias após 
o parto. 

 

Neste sentido, estão corretas as afirmativas: 
(A) I e V, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I, II e IV, apenas. 
(D) III, IV e V, apenas. 
(E) I, II, III, IV e V. 

 
51.   Assinale a alternativa correta. 
(A) Os lóbulos mamários são formados por  alvéolos, ductos e ampolas lactóforas. 
(B) Os ductos são as estruturas responsáveis pela produção do leite. 
(C) A produção de leite se dá apenas por um estímulo endócrino. 
(D) O parênquima mamário é formado por tecido adiposo, alvéolos e ductos. 
(E) O hormônio responsável pela produção de leite é a prolactina e pela ejeção é a  

ocitocina. 

 
52.   Relacione a primeira coluna com a segunda: 

1. Mamilo semi-protruso. 
2. Mamilo protruso. 
3. Mamilo invertido. 
4. Mamilo pseudo invertido. 
5. Mamilo hipertrófico. 

( ) considerado malformado, apresenta-se com 
aderências na base e não se altera após estimulação. 
( ) apresenta-se bem delimitado em relação à região 
mamilo-areolar. 
( ) a região do mamilo se confunde com a aréola. 
( ) extremamente desenvolvido, podendo dificultar a 
pega adequada. 
( ) após a estimulação é semelhante ao semiprotruso, 
porem depois volta ao seu estado de inversão. 

(A) 1,5,4,2,3 
(B) 3,2,1,5,4 
(C) 5,1,2,3,4 
(D) 3,2,4,1,5 
(E) 4,2,1,5,3 
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53.   Relacione a primeira coluna com a segunda:  
 

1. Leite de transição. 
2. Leite posterior. 
3. Leite anterior. 
4. Leite maduro. 
5. Colostro. 
 

( ) produzido durante as mamadas, rico em gorduras. 
( ) produzido durante a gravidez, seu volume varia 
de 2 a 20 ml em cada mamada. 
( ) produzido no intervalo das mamadas. 
( ) produzido a partir do 15º dia, seu volume varia de 
700 a 900 ml/dia  
( ) produzido a partir do 7º até 14º dia, seu volume 
médio é de 500 ml/dia. 

 
(A) 2,5,3,4,1 
(B) 4,1,5,2,3 
(C) 1,5,3,2,4 
(D) 5,1,4,3,2 
(E) 2,3,1,4,5 

 
54.   São procedimentos favoráveis para uma amamentação efetiva: 
 
(A) lubrificar os mamilos com creme hidratante durante a gestação 
(B) orientar aplicação de calor local em caso de mama ingurgitada 
(C) tratar os mamilos fissurados com pomada de vitamina A 
(D) realizar teste de flexibilidade areolar antes de colocar a criança para mamar 
(E) orientar a mãe a oferecer as duas mamas em todas as mamadas 

 
55.   Uma gestante que apresente um quadro de sangramento vaginal de cor vermelho 
escuro, dor súbita e batimentos cardíacos fetais ausentes, pode sugerir um quadro de: 
(A) prenhez ectópica 
(B) rotura uterina 
(C) descolamento prematuro de placenta 
(D) doença trofoblástica gestacional 
(E) abortamento 

 
56.  Gestante relata secreção vaginal abundante, de aspecto purulento, fétida e 
acompanhada de prurido vulvar. A probabilidade nesse caso é de: 
 
(A) vaginose bacteriana. 
(B) candidíase. 
(C) tricomoníase. 
(D) vaginite atrófica. 
(E) cervicite. 
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57.   Primigesta na 8ª semana de gravidez tem o seguinte resultado de exame VDRL (+) 
1:4. Qual a melhor conduta a ser seguida? 
 
(A) Encaminhar para tratamento imediatamente. 
(B) Repetir o VDRL e em caso positivo encaminhar para tratamento. 
(C) Aguardar mais 4 semanas e repetir o exame se positivo encaminhar para 

tratamento. 
(D) Resultado normal, orientar quanto ao resultado e seguir pré-natal. 
(E) Solicitar FTA-abs e em caso positivo encaminhar para tratamento. 

 
58.   Assinale a alternativa correta quanto ao ciclo menstrual: 
 
(A) O LH é o hormônio responsável pelo desenvolvimento do corpo lúteo. 
(B) O estrógeno é o hormônio responsável pelo crescimento e desenvolvimento dos 

órgãos reprodutores e das glândulas mamárias. 
(C) O FSH e a progesterona mantém níveis elevados na primeira metade do ciclo, 

enquanto que o LH e o estrógeno mantém níveis elevados na segunda metade do 
ciclo. 

(D) O FSH é o hormônio responsável pelo crescimento e maturação do folículo ovariano. 
(E) A evolução dos folículos ovarianos é marcada por três fases distintas e consecutivas 

hipotalâmica, lútea e ovulatória.  

 
59.   Em Programas de Saúde da Família (PSF) o Planejamento Familiar: 
 
(A) visa garantir os princípios do SUS no que se refere a universalização do acesso e a 

garantia da integralidade da assistência. 
(B) depende de ações como orientação/informação aos clientes, divulgação do serviço, 

captação das pessoas, continuidade e oferta de todos os  métodos anticonceptivos. 
(C) deve promover ações assistenciais a mulheres em diferentes necessidades e faixas 

etárias, incluindo o cuidado com a reprodução e sexualidade. 
(D) modelo de política de saúde que traz a proposta do trabalho da equipe de 

enfermagem. 
(E) é um modelo de educação em saúde o qual abrange temas relacionados à saúde 

sexual e reprodutiva de homens e mulheres. 

 
60.   Os métodos contraceptivos: 
 
(A) Variam quanto a eficácia, ação no organismo e vulnerabilidade. 
(B) Variam quanto ao custo, modo de ação e vias de administração. 
(C) Variam quanto aos critérios de elegibilidade. 
(D) Variam quanto aos efeitos no organismo e efeitos na corrente sanguínea. 
(E) Variam quanto a aceitação e bloqueio das gonadotrofinas hipofisárias. 
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edudata  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
INSTRUÇÕES 

• Verifique se este caderno de prova contém um CASO CLÍNICO. 
Se o caderno estiver incompleto, solicite outro ao fiscal da sala. 
Não serão aceitas reclamações posteriores. 

VOCÊ DEVE 
• Responder o CASO CLÍNICO na folha pautada e personalizada que receber. 

Atenção: o verso dessa folha poderá ser utilizado como rascunho e não será 
considerado na correção. 

ATENÇÃO  

• Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta. 
• Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de aparelhos 

eletrônicos. 
• Você terá 5h (cinco horas) para responder a todas as questões e preencher a 

Folha de Respostas e a folha pautada do CASO CLÍNICO. 
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Caso Clínico 
 
M.H.G., compareceu em 06 de janeiro de 2013 a Unidade Básica de Saúde para a 
segunda consulta de pré - natal. Tem 30 anos é da raça branca, estudou por 6 anos, 
convive com companheiro e filhos, é solteira mas mantém união estável. Trouxe na 
consulta de hoje laudo de USG realizado em 04 de dezembro de 2012: feto único vivo, 
Idade Gestacional compatível com 11 semanas e três dias. 
Dados já registrados no prontuário clínico 
- Gravidez Atual: Data da última menstruação: 27/09/2012. 
Referiu ter dois filhos vivos, outro falecido após 1 hora de vida e que perdeu outro com 11 
semanas de gravidez. 
- Resultados de exames: Hb 10,5 g/dl; Ht 30%; Tipo sanguíneo: O Rh positivo; 
Toxoplasmose: IGG reagente e IGM não reagente; Urina tipo I 50.000 leucócitos por mL; 
Urocultura presença de Escherichia Coli; Glicemia de jejum 80 mg/dL; HIV não reagente; 
Rubéola IGG e IGM não reagentes; Hepatite B (HBsAg) não reagente e um laudo de 
exame de colpocitologia oncótica realizado há dois meses sem alterações. 
- Condição Prévia de Saúde: nega Hipertensão, Diabetes e uso de fumo ou álcool. Peso 
pré-gravídico: 55 kg. Estatura 165 cm. 
 
Na consulta de 06/01/2013 MHG refere incômodo por apresentar prurido vulvar e 
corrimento vaginal de aspecto esbranquiçado. Peso de 57 kg; PA de 110 X 60 mmHg, 
altura uterina de 15cm, BCF 144bat/min. 
 
Frente aos dados apresentados acima responda as seguintes perguntas: 
 

1.   Indique o número de gestações, partos e abortos de M.H.G. 

2.   Qual é a data provável do parto? 

3.   Qual é a idade gestacional no 06/01/2013 utilizando o parâmetro DUM? 

4.  Qual é a idade gestacional no 06/01/2013 utilizando o parâmetro do USG de 04 de 
dezembro de 2012? 

5.   Referente às informações descritas qual sua orientação à gestante? 

6.  Com relação à queixa de prurido vulvar e corrimento vaginal esbranquiçado, qual a 
ação imprescindível na assistência que antecede a instituição de tratamento? 

7.  Considerando os exames laboratoriais recomendados pelo Ministério da Saúde como 
rotina mínima na consulta pré-natal inicial, você solicitaria à M.H.G. outro(s) exame(s) 
além dos apresentados? Se sim, qual (is)? 

8.  Referente aos resultados de exames laboratoriais registrados, você os associaria à 
alguma(s) intercorrência(s)? Se sim, à qual (is)? 

 


