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3 h de duração*
40 questões

Médico

Ginecologista e Obstetra

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

Texto
“É a imprensa a via de acesso à divulgação da maioria
das inovações linguísticas, notadamente a imprensa
escrita, jornais e revistas. Isso porque a informação
jornalística está ligada à cultura de massa, de intenção
comunitária e generalizante. Nela a linguagem rebuscada foi substituída pela simplificação, a serviço de
uma maior comunicabilidade.”

(20 questões)
2. Suponha a seguinte notícia de jornal.
“As pesquisas que medem o nível de desemprego no
país, constataram que, nos últimos meses houve mais
demissões que contratações. Os analistas acreditam
que, se houverem mais turbulências na economia
mundial, o desemprego continuará em alta ao longo
do ano”.
Considerando a linguagem formal, analise as afirmativas abaixo sobre o texto.
1. O texto apresenta problemas de pontuação.
2. A concordância verbal está de acordo com a
norma culta da língua portuguesa.
3. O texto é composto por orações subordinadas.
4. Os substantivos “pesquisas”, “analistas” e
“desemprego” têm função de sujeito nas frases
em que aparecem no texto.
5. O texto emprega uma linguagem acessível
e, por isso, considerada aceita pela gramática
normativa.

Nelly de Carvalho. O que é neologismo.

1. Considere as seguintes afirmativas a respeito do
texto.
1. O pronome “nela”, grifado no texto, refere-se: à
“imprensa escrita” e à “informação jornalística”.
2. Se a palavra “divulgação” (primeira linha do
texto) estivesse no plural, o “a” craseado seria
mantido, já que continuaria sendo palavra
feminina.
3. Os verbos “ser” e “estar” foram empregados no
texto como verbos de ligação e, assim, constituindo predicados verbais.
4. A palavra “comunitária” é acentuada graficamente, pois se trata de uma paroxítona terminada em ditongo.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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3. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) As rúbricas foram devidamente colocadas em
cada página do processo. (frase correta)
b. ( ) A cessão da Câmara dos Vereadores encerrou-se agora. (frase correta)
c. ( ) Os funcionários obedeceram às ordens dadas
pela chefia imediata. (erro de regência verbal)
d. ( X ) As empresas não enviaram os relatórios para
mim analisar. (erro no emprego do pronome)
e. ( ) Ele é amoral e tem atitudes imorais. (as palavras destacadas são homônimas)

4. Assinale a frase que apresenta correta colocação
pronominal.
a. ( ) Responsabilidade: é esse tipo de atitude que
busca-se aqui neste setor.
b. ( ) Em tempo nenhum, se percebeu qualquer
sinal de desrespeito.
c. ( ) Me pediram para falar pela equipe naquela
reunião.
d. ( ) Nunca envolva-se em discussões sobre as
quais não há o que argumentar.
e. ( X ) Comunicar-se-ão em tempo as novas regras
de conduta neste Departamento.

5. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) O iminetente Deputado virá à nossa cidade.
b. ( ) Vultuosa quantia de dinheiro falso foi apreendida pela polícia naquela ronda diária.
c. ( X ) Memorando é um documento que circula
entre departamentos em uma instituição
pública.
d. ( ) “Respeitosamente” e “Atenciosamente” são
fechos de ofícios e devem ser usados, respectivamente, para: autoridades de mesma hierarquia e autoridades de hierarquia superior à
do remetente.
e. ( ) Pronomes de Tratamento equivalem à
segunda pessoa do plural. Assim, a frase
“Aguardamos a vossa consideração sobre
nosso pleito”, em documentos oficiais, está
correta.
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Temas Atuais

5 questões

6. O Banco Central Europeu decidiu recentemente
reduzir a taxa de juros da zona do Euro, de 1% para
0,75%.
Assinale a alternativa que indica uma das razões que
nortearam essa decisão.
a. ( X ) A desaceleração da economia europeia.
b. ( ) A necessidade de diminuir o nível de poupança e investimento na zona do Euro.
c. ( ) A aceleração dos níveis de emprego e falta de
mão de obra.
d. ( ) O aumento da produção industrial no último
trimestre.
e. ( ) O volume extremamente alto de reservas
de alguns países europeus, entre os quais a
Alemanha, Espanha, Grécia e Portugal.

7. O cenário político latino-americano foi sacudido,
recentemente, por acontecimentos ocorridos no
Paraguai que, segundo alguns analistas, constituem
um retrocesso na evolução da democracia na região.
Assinale a alternativa que indica o fato a que se refere
a afirmação.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Ollanta Humala, aprovada pelo Congresso daquele país.
( ) O cancelamento das eleições presidenciais em
que saiu vencedor Fernando Lugo, um ex-bispo católico, que iria governar o país.
( X ) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Fernando Lugo, aprovada pelo Congresso daquele país.
( ) A vitória, nas eleições gerais, do Partido da
Pátria Paraguaia, formado por antigos integrantes do governo Stroesner.
( ) A destituição do presidente constitucional do
país, apoiada pelos governos da Argentina
e do Brasil, mas fortemente contestada pelo
Peru e Venezuela.
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8. Examine as afirmativas abaixo:
1. Na última década, o perfil socioeconômico do
Brasil teve importantes mudanças.
2. Uma das mudanças ocorridas foi o fortalecimento da classe C.
3. Muitos autores defendem que milhares de
pessoas saíram da pobreza e ascenderam às
classes médias.
4. Entre os fatores que teriam sido responsáveis
por estas mudanças estão a estabilização dos
preços.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

9. Em abril, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu matéria de grande importância, relacionada à
adoção do sistema de cotas raciais nas universidades
brasileiras.

10. O noticiário deu grande destaque à descoberta
da chamada “Partícula de Deus”.
Assinale a alternativa correta a respeito dessa
descoberta.
a. (

b.

c.

d.

e.

Qual foi a decisão em questão?
a. ( ) Proibiu a adoção do sistema de cotas raciais
em universidades brasileiras.
b. ( X ) O sistema de cotas raciais em universidades
não contraria a Constituição brasileira.
c. ( ) O sistema de cotas raciais em universidades,
além da injustiça que encerra, fere frontalmente a isonomia dos candidatos às vagas
disputadas nos Vestibulares.
d. ( ) Estendeu o sistema de cotas, em proporções
idênticas, aos indígenas, descendentes de
asiáticos, descendentes de marranos e aos
quilombolas.
e. ( ) Respeitando o direito dos que já ingressaram
em universidades, beneficiados pelo sistema
de cotas, entendeu ser a medida anticonstitucional, recomendando a sua imediata
suspensão.

) Trata-se de uma descoberta inesperada, pois
os cientistas contemporâneos, na sua maioria materialistas, há muito tinham abandonado as antigas pesquisas que pretendiam
encontrá-la.
( ) Vislumbrado na Idade Média pelo cientista
inglês John Higgs, é um novo elemento químico capaz de explicar a formação da matéria
no universo.
( ) Talvez seja a descoberta mais importante
da ciência moderna, uma vez que permite
comprovar racional e cientificamente o criacionismo, ou seja, que o universo e a humanidade são criações divinas.
( X ) A descoberta anunciada pode ser o há muito
procurado bóson de Higgs, considerado a
chave para entender a estrutura fundamental
da matéria.
( ) A Partícula de Deus é uma forma de vida que
não pode ser enquadrada em nenhum dos
reinos da natureza até então conhecidos.
Acredita-se tratar-se da sobrevivência de uma
espécie extinta no início da formação do
universo.

Conhecimentos Gerais
de Medicina

10 questões

11. A taxa ou o índice que relaciona o número de
óbitos por uma determinada causa e o número de
pessoas que foram acometidas por tal doença e nos
dá ideia da gravidade do agravo, pois indica o percentual de pessoas que morreram é a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Magnitude.
Mortalidade.
Esperança de vida.
Gravidade.
Letalidade.
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12. Atribuí-se a Hipócrates a criação do prontuário
médico.
A respeito do assunto, identifique abaixo as alternativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ).
( ) O preenchimento do prontuário do paciente
é obrigação e responsabilidade intransferível
do médico.
( ) O prontuário do paciente corretamente preenchido é efetivamente a principal peça de
defesa do médico nos casos de denúncia por
mau atendimento, na presunção da existência
de erro médico.
( ) É direito de todo paciente ou seu responsável
legal, por si ou por advogado constituído,
obter cópia integral de seu prontuário médico
o qual deve ser obtido incontinênti mediante
recibo escrito, assinado e identificado.
( ) O prontuário do paciente é o conjunto de
documentos padronizados e ordenados, onde
devem, obrigatoriamente, ser registrados
todos os cuidados profissionais prestados aos
pacientes e que atesta o atendimento médico
a uma pessoa numa instituição de assistência
médica ou num consultório médico.
Assinale a alternativa que indica a sequênca correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–V–V–V
V–V–F–V
F–V–V–F
F–V–F–F
F–F–V–F

13. São exames complementares de imagem considerados como invasivos na investigação clínica:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Dermatoscopia.
Uretrocistografia miccional.
Radiografia simples de abdome.
Ultrassonografia de abdome total.
Tomografia computadorizada sem contraste.
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14. Você é o médico do trabalho da Prefeitura
Municipal. Um candidato a motorista de transporte
coletivo é portador de epilepsia com crises convulsivas frequentes.
De acordo com a ética médica, assinale a alternativa
com a melhor conduta a ser tomada frente a este caso.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Atestar que o candidato é apto a realizar tal
função, sem ir contra os princípios do sigilo
médico, tendo em vista que esta condição
não representa perigo para a população.
( ) Atestar que o candidato é apto a realizar tal
função, porém deve comunicar aos administradores a natureza etiológica da doença,
revelando o sigilo médico.
( ) Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles
tomem a decisão de substituir o candidato,
revelando o sigilo médico.
( ) Comunicar aos seus administradores o diagnóstico da doença para que eles tomem a
decisão de substituir o candidato, já que esta
doença é um diagnóstico comum dentro da
população e não precisa ser mantido o sigilo
médico.
( X ) Comunicar aos seus administradores a natureza etiológica da doença para que eles
tomem a decisão de substituir o candidato,
sem revelação do sigilo médico.

15. As emergências alérgicas são reações mediadas
por anticorpos em resposta a antígenos externos.As
reações em resposta à ligação de um antígeno a uma
imunoglobulina E (IgE), com degranulação de mastócitos e liberação de mediadores inflamatórios após
algumas horas caracteriza a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Reações anafilactoides.
Reação tipo I de hipersensibilidade imediata.
Reação tipo II citotóxica.
Reação tipo III complexo imune.
Reação tipo IV de hipersensibilidade tardia.
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16. Pacientes idosos que se apresentam na unidade
local de saúde com história clínica de emagrecimento
e hematoquesia devem ser investigados com:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Colonoscopia.
Cintilografia.
Ultrassonografia trans-retal.
Clister opaco com duplo contraste.
Radiografia simples de abdome em pé e
deitado.

17. O exame de imagem que apresenta a melhor
sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da
Apendicite Aguda é a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Urografia excretora.
Laparoscopia diagnóstica
Ultrassonografia abdominal.
Tomografia computadorizada.
Radiografia simples de abdome.

20. Em um município de Santa Catarina com 200.000
habitantes, foram registrados 1.000 óbitos por diversas causas durante o ano de 2010. Dentre esses óbitos,
160 homens e 40 mulheres tiveram como diagnóstico
melanoma metastático.
Com base nestes dados, é possível dizer que:
a. (
b. (

) A taxa de mortalidade geral foi de 50 por 1.000.
) A incidência de casos de melanoma foi de 10
por 500.
c. ( X ) A mortalidade proporcional por melanoma foi
de 20%.
d. ( ) A letalidade por melanoma entre mulheres foi
de 20%.
e. ( ) A letalidade por melanoma entre homens foi
de 80%.

18. Na aplicação do SUS, o principal responsável pela
saúde pública de sua população estabelecido pelo
Pacto pela Saúde, assinado em 2006, onde o gestor
passa a assumir imediata ou paulatinamente a plenitude
da gestão das ações e dos serviços de saúde é o (a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

União.
Estado.
Município.
Ministério da Saúde.
Conselho Estadual de Saúde.

19. A diretriz do SUS que se refere à garantia dada
pelo Estado de que a sociedade civil organizada tem a
possibilidade de influir sobre as políticas públicas de
saúde é a(o):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Equidade.
Igualdade.
Integralidade.
Controle social.
Descentralização.
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Conhecimentos Específicos
21. Mulher vai a consulta de seu ginecologista com
queixa de corrimento vaginal há 5 dias, sem odor
fétido e prurido vulvovaginal. Ao exame ginecológico
é possível notar que a vulva está edemaciada, a vagina
apresenta secreção branca tipo placas aderidas na
mucosa. O colo uterino não tem lesões aparentes.
De acordo com os sintomas e sinais relatados, assinale a alternativa que corresponde à melhor opção
diagnóstica.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Gonorreia
Tricomoníase
Vaginose bacteriana
Vulvovaginite fúngica
Chlamídia tracomatis

22. Mulher aos 17 anos de idade ainda não desenvolveu mamas e não menstruou. Em consulta
ginecológica confirmou a ausência dos caracteres
sexuais secundários. A genitália externa é feminina,
porém pouco desenvolvida para a idade cronológica.
Dosados, os hormônios folículo estimulante e luteinizante estavam elevados no sangue.
Com estes dados, assinale a alternativa que melhor
explica o quadro relatado:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Disgenesia gonadal
Hímen imperfurado
Menopausa precoce
Síndrome dos ovários policísticos
Síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser

23. Mulher com 51 anos de idade apresenta há 6
meses fogachos frequentes diurnos e noturnos, alteração do sono e irritabilidade. Nega sintomas de secura
vaginal e incontinência urinária de esforço. Há três
anos realizou histerectomia total com preservação dos
ovários por miomatose uterina. Não apresenta hipertensão arterial ou diabetes mellitus; nega tabagismo e
histórico familiar de câncer de mama. Realizou exame
ginecológico de rotina e mamografia recentes normais.
Assinale a alternativa que corresponde à opção de
terapia hormonal mais adequada.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Progesterona via oral
Progesterona via vaginal
Estrogênio mais progesterona via oral
Estrogênio via vaginal
Estrogênio via oral

24. Paciente de 56 anos de idade vai a consulta
ginecológica de rotina anual. Menopausada há 10
anos, refere secura vaginal e dor na relação sexual há
6 meses; nega fogachos ou outro sintoma climatérico.
O exame ginecológico mostrou atrofia vulvovaginal. A
mamografia recente é normal.
Assinale a alternativa que corresponde à melhor
opção quanto à terapia hormonal.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

e. (
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(20 questões)

Prescrever progesterona via vaginal.
Prescrever progesterona via oral.
Prescrever estrogênio via vaginal.
Prescrever estrogênio mais progesterona via
oral.
) Prescrever estrogênio e progesterona via
transdérmica.
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25. Em relação à lesão intraepitelial de baixo grau do
colo uterino, assinale a alternativa que corresponde
ao percentual de progressão para lesão intraepitelial
de alto grau.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1 a 5%
10 a 15%
30 a 35%
40 a 45%
50 a 55%

26. Das alternativas listadas abaixo, em relação ao
risco relativo de desenvolvimento de câncer invasivo
de mama baseado na histologia, qual a que representa o maior risco?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Adenose
Ectasia ductal
Fibroadenoma
Metaplasia apócrina
Hiperplasia ductal com atípica

27. A sífilis, a donovanose e o herpes genital apresentam um sintoma comum.

29. Em todas as alternativas abaixo estão listadas
contraindicado o uso de anticoncepcional hormonal
combinado oral, exceto uma. Assinale-a.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Polaciúria
Odor fétido
Dispareunia
Úlcera genital
Corrimento vaginal

28. Assinale a alternativa que corresponde a uma
contraindicação para a inserção do dispositivo
intrauterino T de cobre.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Endometriose
Câncer de mama
Doença cardíaca isquêmica
Tabagista após 35 anos de idade
Período de lactação anterior à sexta semana
do pós-parto

30. Em relação às neoplasias de ovário, qual das alternativas listadas abaixo corresponde à neoplasia de
origem epitelial?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Sarcoma
Teratoma
Coriocarcinoma
Tumor de Brenner
Arrenoblastoma

31. Na nomenclatura obstétrica, é correto afirmar:
a. (

Assinale a alternativa que indica esse sintoma.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

b.

c.

d.

e.

) A situação fetal pode ser cefálica, pélvica ou
córmica e a apresentação pode ser transversa,
longitudinal ou oblíqua.
( X ) A situação fetal pode ser transversa, longitudinal ou oblíqua e a apresentação pode ser
cefálica, pélvica ou córmica.
( ) A situação fetal pode ser transversa, longitudinal ou oblíqua e a apresentação pode ser
ocipital, bregmática, de fronte ou de face.
( ) A apresentação pode ser cefálica, pélvica ou
córmica e a situação pode ser ocipital, bregmática, de fronte ou de face.
( ) A apresentação pode ser transversa, longitudinal ou oblíqua e a situação pode ser ocipital,
bregmática, de fronte ou de face.

Em nulíparas
Mulheres com cefaleia
Mulheres com epilepsia
Histórico de trombose venosa profunda
Período imediatamente após aborto infectado
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32. Os períodos ou fases do parto são, na ordem
correta:

36. Que conduta durante o pré-natal é mais efetiva
para diminuir a prevalência de partos prematuros?

a. ( ) Fase latente, fase ativa, expulsivo e dequitação.
b. ( ) Dilatação, expulsão, mio-tamponamento uterino e dequitação.
c. ( X ) Dilatação, expulsivo, dequitação e mio-tamponamento uterino.
d. ( ) Dilatação, expulsão do polo cefálico, expulsão dos ombros, expulsão da citura pélvica,
dequitação.
e. ( ) Expulsivo, dequitação, mio-tamponamento e
primeira hora pós-parto.

a. (
b. (
c. (

33. A principal causa de hemorragia pós parto é:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Atonia uterina.
Inversão uterina.
Lacerações de trajeto.
Retenção placentária.
Distúrbios de coagulação.

34. Na assitência ao parto, é correto afirmar:
a. ( ) A episiotomia deve ser utilizada de rotina para
todas as parturientes.
b. ( ) A episiotomia deve ser realizada de rotina em
primigestas e de forma restrita em multíparas.
c. ( X ) A episiotomia deve ser realizada apenas se
houver indicação precisa.
d. ( ) A episiotomia deve ser realizada de rotina em
mulheres sedentárias.
e. ( ) A episotomia deve ser realizada em casos de
partos assitidos na posição vertical.

35. A cirurgia cesariana está sempre indicada em
caso de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Feto macrossômico.
Placenta prévia centro total.
Antecedente de Herpes genital.
Antecedente de infecção pelo HPV.
Quadro de hipertensão gestacional.

Página 10

) Repouso relativo durante a gestação.
) Rastreamento e tratamento de anemias.
) Rastreamento e tratamento de diabetes
gestacional.
d. ( X ) Rastreamento e tratamento de infecções
urinárias.
e. ( ) Detecção precoce e acompanhamento de
síndromes hipertensivas.

37. Gestante de 32 semanas apresenta corrimento
vaginal com odor desagradável. Ao exame é confirmada a presença de Clue Cels.
Qual a conduta mais adequada?
a. ( X ) Tratar com Metronidazol via oral por 7 dias.
b. ( ) Tratar com Metronidazol tópico (vaginal) por
7 dias.
c. ( ) Tratar com Miconazol tópico por 10 dias.
d. ( ) Tratar com Miconazol tópico por 10 dias e
Metronidazol oral por 7 dias.
e. ( ) Não é necessário tratamento, apenas orientações de higiene.

38. As medidas descritas no acompanhamento ao
trabalho de parto e parto ajudam na prevenção de
hipoxia fetal, exceto a alternativa:
a. (

b.
c.
d.

e.

) Evitar a utilização de agentes uterotônicos
(ocitocina e prostaglandina) em partos que
progridem normalmente.
( ) Corrigir rapidamente a hipoglicemia e os distúrbios hidro-eletrolíticos.
( X ) Realizar amniotomia (ruptura artificial da
bolsa amniótica) assim que possível.
( ) Monitorar cuidadosamente os batimentos
cardíacos fetais dos partos induzidos e das
gestantes de alto risco.
( ) Estimular a livre movimentação da parturiente, evitando a posição de decúbito dorsal
horizontal.

Estado de Santa Catarina

39. Devem receber Imunoglobulina anti-D por via
intramuscular as gestantes com Rh negativo nas
seguintes situações, exceto:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Após trauma abdominal.
Após procedimento invasivo.
Após parto de recém-nascido Rh positivo.
Em quadros hemorrágicos durante a gestação.
Mulher já sensibilizada.

40. Primigesta com gestação de 39 semanas e feto
cefálico vai ao pronto-socorro com cefaleia, escotomas e hipertensão. Durante a consulta, apresenta
convulsões tônico-clônicas. Inicia-se o atendimento
com cuidados gerais e oxigenação.
Que outras condutas estão indicadas?
a. ( ) Após confirmar vitalidade fetal, encaminhar
para a clínica médica para avaliação e conduta
do quadro hipertensivo. Avaliar a interrupção
da gestação após compensar o quadro.
b. ( X ) Encaminhar ao laboratório e programar a
interrupção da gravidez, após a estabilização
do quadro.
c. ( ) Preescrever benzodiazepínico, hipotensor,
avaliação da vitalidade fetal , realizar tomografia para afastar acidente vascular cerebral e, se
descartado, ministrar sulfato de magnésio e
providenciar a cesariana.
d. ( ) Preescrever sulfato de magnésio, hipotensor,
avaliar a vitalidade fetal, solicitar exames de
sulfato de magnésio, hipotensor e hidantal.
Avaliar vitalidade fetal e iniciar ocitocina, se o
colo estiver favorável ou cesariana, se estiver
desfavorável.
e. ( ) Proceder a interrupção imediata da gravidez,
com anestesia geral, que já faz o controle das
convulsões e da hipertensão. Manter sulfato
de magnésio por 24 horas no puerpério.
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