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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

124 – ENFERMEIRO INTENSIVISTA 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Legislação do SUS Conhecimentos Gerais de Caxias Conhecimentos Específicos 

10 05 05 20 
     
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursocaxias@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL 

O homem vivia tranquilo, 1 
Em paz com a vida e com ele.  2 

Um belo dia, entretanto,  3 
Resolve escrever um artigo  4 
Sobre o Brasil, bem cuidado.  5 

Mas Brasil se escreverá 6 
Com "s" mesmo, ou com “z”? 7 
Ele vai no dicionário: 8 
Dá com "s" e dá com "z".  9 

Telefona à Academia:  10 
"Ninguém sabe não senhor,  11 

Talvez com "s", ou com "z".  12 
Tira dinheiro do bolso,  13 

Numas notas vem escrito  14 
Com "s" a palavra Brasil,  15 
Noutras vem mas é com "z",  16 
O homem vai ao vizinho, 17 
Sujeito modesto e sábio  18 

"Não sei dizer não senhor,  19 
Só sei que meu filho Pedro  20 

Esteve um ano no Hospício  21 
Porque queria saber 22 
Justamente o que você 23 

Quer saber e não consegue."  24 
O homem perde a paciência,  25 

Tira uma faca do bolso, 26 
Boa faca pernambucana. 27 

- Não quero mais me amolar,  28 
Aqui deve estar escrito  29 
"Fabricado no Brasil."  30 
Conforme estiver aqui,  31 

D'agora em diante, afinal,  32 
Mesmo que seja com "s"  33 
(Prefiro que seja com "z")  34 

Escreverei a palavra; 35 
A faca será juiz. - 36 
O homem olha pra faca, 37 
Meu Deus! era made in Germany. 38 
Segura o homem na faca,  39 

A faca enterrou no corpo  40 
E o filólogo morreu.                                               41 
                                                            MURILO MENDES
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01) Uma das alternativas não encontra comprovação 
no texto. Marque-a.  

 
No texto, o poeta 

(A) totaliza o tempo através do uso do presente                         
-passado-futuro. 

(B) mostra-se desiludido em face de uma realidade 
que se apresenta contrária às suas expectativas. 

(C) Busca o desvendamento de uma verdade de 
interesse pessoal. 

(D) Evidencia a dificuldade de o homem lidar com a 
verdade absoluta. 

 

02) O texto revela 
 

(A) A valorização do produto estrangeiro. 

(B) Um “eu” distanciado do mundo enfocado. 

(C) Um nacionalismo exacerbado. 

(D) Uma narrativa que se utiliza do presente 
histórico. 

 

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o 
que conota em: 

 

(A) “tranquilo”  (v.1) -  distante. 

(B) “bem cuidado” (v.5) - perfeccionismo. 

(C) “Hospício” (v.21) - reordenação. 

(D) “faca” (v.36) – solução. 
 

04) Na frase “A faca enterrou no corpo”  (v.40),  a 
expressão “a faca” exerce a mesma função 
sintática  de 

 

(A) “A faca” (v.36). 

(B) “a paciência” (v.25). 

(C) “O homem” (v.39.). 

(D) “Sobre o Brasil” (v.5). 
 

05) A expressão “um ano no Hospício” (v.21) exerce 
a mesma função sintática da oração 

 

(A) “O homem vivia tranquilo.” (v.1). 

(B) O homem vai ao vizinho” (v.17). 

(C)  “Mesmo que seja com “s”’ (v.33). 

(D) “que seja com “z”. (v.34). 
 

06) Desconsiderando a liberdade poética, uma das 
alternativas apresenta erro, levando-se em 
consideração a gramática padrão. Marque-a:  

 

(A) “Telefona à Academia” (v.10). 

(B) “Prefiro que seja com “z” (v.34). 

(C) “A faca será juiz” (v.36). 

(D) “Ele vai no dicionário” (v.8). 
 

07) Com referência aos mecanismos linguísticos 
usados no texto, é correto afirmar: 

 

(A) “tranquilo” (v.1), observando a ordem linear, se 
transposto para antes do verbo “vivia” altera o 
significado da oração. 

(B) O vocábulo “Conforme” (v.31) expressa modo. 

(C) A forma verbal “seja” (v. 34) expressa uma ação 
certa. 

(D) “Noutras vem mas é com “z” (v.16), do ponto de 
vista formal, dispensa a vírgula antes da 
conjunção “mas”. 

 

08) “Mesmo que” (v.33) inicia uma declaração: 
 

(A) “explicativa”. 

(B) “concessiva”. 

(C) “conclusiva”. 

(D) “comparativa”. 
 

09) A alternativa em que o emprego do recurso 
linguístico que aparece nesse texto está 
devidamente explicado é: 

 

(A) “vivia”, em “O homem vivia tranquilo” (v.1), 
expressa uma ação concluída no passado. 

(B) “Pedro”, em “...meu filho Pedro” (v.20), exerce a 
função de vocativo. 

(C) “Só”, em “Só sei que meu filho Pedro” (v.20), 
pertence à mesma classe morfológica de “belo”, 
(v.3). 

(D) “afinal”, em “D'agora em diante, afinal,” (v.32)  
expressa ideia de conclusão. 

 

10) Marque a alternativa cuja oração tem predicado 
verbo-nominal. 

 

(A) “O homem vivia tranquilo,” (v.1). 

(B) “meu filho Pedro / Esteve um ano no Hospício” 
(v.20/21). 

(C) “...mas é com “z” (v.16). 

(D) “Numas notas vem escrito / Com “s” a palavra 
Brasil” (v.14/15). 
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11) O Pacto pela Vida está constituído por um 

conjunto de compromissos sanitários, expressos 

em objetivos de processos e resultados. Estes 

derivados da análise da situação de saúde do 

País e das prioridades definidas pelos governos 

federal, estaduais e municipais. Não constitui um 

de seus objetivos: 
 

(A) Contribuir para a redução da mortalidade por 

câncer de próstata. 

(B) Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da 

Família como modelo de atenção básica à saúde 

e como centro ordenador das redes de atenção à 

saúde do SUS. 

(C) Implantar a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa, buscando a atenção integral. 

(D) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, 

infantil por doença diarreica e por pneumonias. 
 

12) Compete à direção municipal do Sistema de 

Saúde (SUS): 

 

(A) Identificar estabelecimentos hospitalares de 

referência e gerir sistemas públicos de alta 

complexidade, de referência estadual e regional. 

(B) Promover articulação com os órgãos 

educacionais e de fiscalização do exercício 

profissional, bem como com entidades 

representativas de formação de recursos 

humanos na área de saúde. 

(C) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos 

serviços privados de saúde. 

(D) Em caráter suplementar, formular, executar, 

acompanhar e avaliar a política de insumos e 

equipamentos para a saúde. 

 

13) Sobre o financiamento do Sistema Único de 

Saúde (SUS), é incorreto afirmar que: 
 

(A) As receitas geradas no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS) serão creditadas diretamente 

em contas especiais, movimentadas pela sua 

direção, na esfera de poder onde forem 

arrecadadas. 

(B) Os recursos financeiros do Sistema Único de 

Saúde (SUS) serão depositados em conta 

especial, em cada esfera de sua atuação, e 

movimentados sob fiscalização das Secretarias 

Municipais de Saúde. 

 

 

 

(C) As atividades de pesquisa e desenvolvimento 

científico e tecnológico em saúde serão co-

financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

pelas universidades e pelo orçamento fiscal; 

além de recursos de instituições de fomento e 

financiamento ou de origem externa e receita 

própria das instituições executoras. 

(D) O orçamento da seguridade social destinará ao 

Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com 

a receita estimada, os recursos necessários à 

realização de suas finalidades, previstos em 

proposta elaborada pela sua direção nacional, 

com a participação dos órgãos da Previdência 

Social e da Assistência Social, tendo em vista as 

metas e prioridades estabelecidas na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. 

 

14) O Sistema Único de Saúde (SUS), contará, em 

cada esfera de governo, sem prejuízo das 

funções do Poder Legislativo, com as seguintes 

instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e 

Conselho de Saúde. 

 

Sobre estas instâncias colegiadas, é incorreto afirmar 

que: 

(A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 

quatro anos. 

(B) Os Conselhos de Saúde devem avaliar a 

situação de saúde e propor as diretrizes para a 

formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes. 

(C) A representação dos usuários nos Conselhos de 

Saúde e Conferências será paritária em relação 

ao conjunto dos demais segmentos. 

(D) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde (Conasems) terão 

representação no Conselho Nacional de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                           QUESTÕES DE 11 A 15 
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15) São disposições constitucionais acerca do 

Sistema Único de Saúde, exceto: 
 

(A) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de 

outras atribuições, executar as ações de 

vigilância sanitária e epidemiológica, bem como 

as de saúde do trabalhador. 

(B) É vedada a participação direta ou indireta de 

empresas ou capitais estrangeiros na assistência 

à saúde no país, salvo nos casos previstos em 

lei. 

(C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos. E também ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. 

(D) As instituições privadas poderão participar, de 

forma suplementar, do Sistema Único de Saúde, 

segundo diretrizes deste. 

 

 

 

 

 

 

16) No Hino Nacional Brasileiro, há em uma das suas 

estrofes dois versos de um poeta e professor 

nascido em Caxias no Maranhão. Que versos 

são esses? 

 

(A) “Gigante pela própria natureza / És belo, és forte 

/  impávido colosso” 

(B) Se em teu formoso céu, risonho e límpido / A 

imagem do Cruzeiro resplandece” 

(C) “Nossos bosques têm mais vida / Nossa vida em 

teu seio mais amores.” 

(D) “Deitado eternamente em berço esplêndido / Ao 

som do mar e à luz do céu profundo” 

 

17)  Sobre a cidade de Caxias no Maranhão, não é 

correto afirmar que: 

(A) Foi, primitivamente, um agregado de grandes 

aldeias dos índios Timbiras e Gamelas. 

(B) Está situada na mesorregião do leste 

maranhense e na microrregião de Porto Franco. 

 

 

 

(C) Através da Lei Provincial, número 24, datada de 

05 de julho de 1836, fora elevada à categoria de 

cidade com a denominação de Caxias. 

(D) Geograficamente, em relação ao território 

nacional, o município de Caxias está localizado 

na região Nordeste do Brasil, Oeste do Norte 

Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão. 

 

18) Dom Manoel Joaquim da Silveira denominou 

Caxias com qual título? 

 

(A) Freguesia das Aldeias Altas. 

(B) Arraial das Aldeias Altas. 

(C) Vila de Caxias. 

(D) A Princesa do Sertão Maranhense. 

 

19) O poder político executivo em Caxias é 

representado por qual(is) órgão(s)? 

 

(A) Câmara Municipal. 

(B) Tribunal de Justiça. 

(C) Controlador e Procuradoria Geral. 

(D) Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. 

 

20)  No centro da Bandeira Nacional Brasileira, há a 

insígnia extraída do Lema Positivista escrito pelo 

seu idealizador e filósofo caxiense: “Ordem e 

Progresso”. Qual o nome desse idealizador e 

filósofo? 

 

(A) Raimundo Teixeira Mendes. 

(B) Joaquim Vespasiano Ramos. 

(C) Antônio Gonçalves Dias. 

(D) Henrique Maximiano Coelho Neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS                                   

QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Considerando a Portaria Nº 1.600/2011, 

constituem-se diretrizes da Rede de Atenção às 

Urgências, EXCETO:  

 

(A) Humanização da atenção, garantindo efetivação 

de um modelo centrado no usuário e baseado 

nas suas necessidades de saúde. 

(B) Regionalização do atendimento às urgências 

com articulação das diversas redes de atenção e 

acesso regulado aos serviços de saúde. 

(C) Monitoramento e avaliação da qualidade dos 

serviços através de indicadores de desempenho 

que investiguem a efetividade e a resolutividade 

da atenção. 

(D)  Regulação articulada entre todos os 

componentes da Rede de Atenção às Urgências 

com garantia da equidade e universalidade do 

cuidado. 

 

22) Os resultados que a Política Nacional de 

Humanização busca são, EXCETO: 

 

(A) Redução de filas e do tempo de espera, com 

ampliação do acesso. 

(B) Valorização dos direitos dos usuários. 

(C)  Atendimento acolhedor e resolutivo baseado em 

critérios de risco. 

(D) Implantação de modelo de atenção com 

responsabilização e vínculo. 

 

23) Considerando a ressuscitação Cardiopulmonar 

(RCP), são critérios para a realização de 

compressões torácicas eficientes e de boa 

qualidade, EXCETO: 

 

(A) Deprimir o tórax em, no mínimo, 5 cm e no 

máximo 6 cm e permitir o completo retorno entre 

as compressões. 

(B) Manter frequência de compressões de 100 a 

120/min. 

(C) Alternar os profissionais que aplicam as 

compressões a cada 2 minutos. 

(D) Minimizar as interrupções das compressões em 

no máximo 30 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

24) São causas associadas, potencialmente 

reversíveis, de Parada Cardiorrespiratória, 

EXCETO: 

 

(A) Hipovolemia. 

(B) Hipóxia.  

(C) Hipertermia.  

(D) Hipercalemia. 

 

25) São sinais de Choque séptico, EXCETO:  

 

(A) Pele quente e seca. 

(B) Pressão arterial normal ou diminuída. 

(C) Nível de consciência alterado.  

(D) Enchimento capilar > 2 seg. 

 

26) O choque hipovolêmico Classe III apresenta:  

 

(A) Quantidade de sangue perdido (% volume): < 

750 mL (< 15%).  

(B) Quantidade de sangue perdido (% volume): 

1000-1500mL (15-30%). 

(C) Quantidade de sangue perdido (% volume): 

1500-2000mL (30-40%). 

(D) Quantidade de sangue perdido (% volume): > 

2500mL (> 40%). 

 

27) A avaliação primária de trauma crânioencefálico 

deve ser realizada com ênfase para, EXCETO: 

 

(A) Garantir a estabilização manual da coluna 

cervical. 

(B) Garantir permeabilidade de via aérea. 

(C) Avaliar precocemente a Escala de Coma de 

Glasgow. 

(D) Prevenção da perda de calor corporal. 

 

28) No atendimento à vítima de trauma 

crânioencefálico, o exame da cabeça e pescoço 

deverá ser voltado para a evidência de sinais de 

gravidade. Marque a alternativa que NÃO 

apresenta um destes sinais:  
 

(A) Sinais de perda liquórica.  

(B) Sinais de fratura de face temporal. 

(C) Exposição de tecido cerebral. 

(D) Presença de fraturas abertas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES DE 21 A 40 
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29) São suspeitas ou critérios de inclusão para tórax 

instável, EXCETO: 

 

(A) Dor torácica à inspiração ou expiração, bem 

como à palpação. 

(B) Taquipneia (FR > 25 IPM) ou bradipneia (FR < 8 

IPM).  

(C) Crepitação óssea ou enfisema subcutâneo à 

palpação. 

(D) Lesões externas na região torácica.  

 

30) Sobre o Pneumotórax aberto, considere: 

 

I. Cobrir imediatamente o ferimento com curativo 

oclusivo com plástico ou papel metálico com 3 

pontos//lados de fixação. 

II. Considerar ventilação com pressão negativa 

cuidadosa pelo risco de pneumotórax 

hipertensivo. 

III. Nos ferimentos por arma de fogo, é importante 

realizar a busca por ferimentos na parede 

torácica anterior e posterior. 

 

Está (ão) CORRETO (S) o que se afirma em:  

(A) I, II, III. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) III, apenas. 

 

31) Na avaliação, a suspeita de trauma abdominal 

fechado deve-se considerar, EXCETO: 

  

(A) A ausculta de ruídos hidroaéreos é prioritária.  

(B) Evitar a palpação profunda quando houver 

evidência franca de lesão, pois ela pode 

aumentar hemorragias e piorar outras lesões.  

(C) Pode haver associação de trauma raquimedular 

no trauma abdominal fechado. 

(D) Sinais de choque sem causa aparente ou mais 

grave do que o explicado por outras lesões.   

 

32) Conceitualmente, a inconsciência é o estado de 

desconhecimento de si próprio e do ambiente, 

caracterizado pela ausência de 

alerta/responsividade após estímulos externos. 

Considerando a afirmativa, marque a alternativa 

INCORRETA:  

 

(A) Ferimentos em lábios e/ou língua ou liberação de 

esfíncteres podem sugerir estado pós-

convulsivo. 

(B) Considerar a possibilidade de intoxicação 

exógena frente a alterações pupilares. 

(C) Avaliar instabilidade hemodinâmica e identificar 

possíveis causas. 

(D) Assegurar via aérea definitiva aos pacientes com 

Escala de Coma Glasgow <10. 

 

33) Considerando a hipertensão arterial sistêmica, é 

CORRETO afirmar:  

 

(A) A redução rápida dos níveis pressóricos leva à 

isquemia e infartos iatrogênicos, por 

hipoperfusão.  

(B) Elevação da pressão arterial (em geral PA 

diastólica ≥ 120 mmHg), sem sintomas graves e 

sem risco imediato à vida, não é considerada 

uma urgência hipertensiva. 

(C) A Furosemida é contraindicada na insuficiência 

ventricular esquerda e nas situações de 

hipervolemia.  

(D) O Metoprolol é indicado na presença de 

bradicardia ou distúrbio cardíaco de condução 

grave. 
 

34) São complicações cardiovasculares 

consideradas emergências hipertensivas, 

EXCETO: 
  

(A) Dissecção de aorta. 

(B) Angina estável. 

(C) Infarto Agudo do Miocárdio. 

(D) Falência de ventrículo esquerdo.  

 

35) O estado hiperosmolar hiperglicêmico é 

caracterizado por, EXCETO:  
 

(A) Glicemia capilar > 250 mg/dl. 

(B) Glicemia capilar >600 mg/dl. 

(C) Alteração variável no nível de consciência 

(confusão a Coma). 

(D) Sinais de desidratação severa. 
 

36) São evidências de má perfusão na Insuficiência 

Cardíaca Descompensada, EXCETO:  
 

(A) Pressão de pulso reduzida. 

(B) Extremidades frias. 

(C) Ingurgitamento jugular. 

(D) Hipotensão arterial.  
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37) A máscara facial não-reinalante com reservatório 

é indicada para pacientes com importante 

desconforto respiratório, que necessitam de altas 

concentrações de O2, mas que se mantêm 

responsivos e com ventilação espontânea. Inclui 

a presença de, EXCETO:  

 

(A) Sinais de hipoxemia/hipóxia tissular.  

(B) Sinais de desconforto respiratório. 

(C) SatO 2 ≤ 94%. 

(D) Crises de broncoespasmo por qualquer causa. 

 

38) Sobre o atendimento à Eclâmpsia, marque (V) 

para Verdadeiro ou (F) para Falso: 

 

 ) São suspeitas ou critérios de inclusão a 

paciente com idade gestacional ≥ 20 semanas, 

associada à convulsão ou coma, na ausência de 

doenças neurológicas, e pressão arterial sistólica 

(PAS) ≥ 140 mmHg, e/ou pressão arterial 

diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg.  

 ) Na verificação da altura uterina, se idade 

gestacional desconhecida, considerar altura do 

fundo uterino em cicatriz umbilical compatível 

com 20 semanas.  

 ) Na inspeção da vulva deve-se verificar se há 

presença de hemorragias, perdas líquidas e 

partes fetais.  

 ) Recomenda-se a punção venosa periférica no 

membro superior esquerdo, em virtude do 

transporte em decúbito lateral direito. 

 

Marque a alternativa que apresenta a seqüência 

CORRETA: 

(A) F, V, V, V.  

(B) V, V, V, F. 

(C) V, F, V, V. 

(D) V, F, F, V. 

 

39) Consta em prescrição médica, a indicação para 

administrar 2.000 mL de soro glicosado 5%, em 

24 horas. O gotejamento em equipo macrogotas 

será de aproximadamente: 

 

(A) 28 gotas/minuto. 

(B) 30 gotas/minuto. 

(C) 35 gotas/minuto. 

(D) 42 gotas/minuto. 

 

 

40) A gravidez ectópica corresponde à nidação do 

ovo fora da cavidade uterina. O tipo mais 

frequente é a tubária. São fatores de risco para 

gravidez ectópica, EXCETO: 

  

(A) História de gravidez ectópica prévia. 

(B) Cirurgia tubária prévia. 

(C) Infecções tubárias anteriores.  

(D) Miomatose uterina.   

 

 

 


