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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

125 – ENFERMEIRO OBSTETRA 
 

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 
0 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 ás 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 que a 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 

 

(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 e 

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 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 meso-região do leste 

maranhense e na micro-região de Porto Franco. 

 

 

 

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

05 de julho de 1836, fora elevado 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)  Na Bandeira Nacional Brasileira, há a insígnia no 

centro 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 



 
 

CARGO: ENFERMEIRO OBSTETRA (125)                                                                                                          Página 7 de 9 
 

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

 

 

21) As manifestações da  gravidez são classificadas 

em três grupos: presuntivo, provável e positivo.  

São sinais e sintomas positivos (de certeza) de 

gravidez, exceto: 

 

(A) Exame Beta HCG positivo. 

(B) Batimentos cardíacos fetais (BCFs). 

(C) Movimentos fetais sentidos  pelo examinador. 

(D) Evidência ultrassonográfica.  

 

22) Não representa uma alteração mamária 

característica na gravidez: 

 

(A) Aumento no tamanho das mamas devido à 

hipertrofia dos alvéolos mamários.   

(B) As aréolas tornam-se mais largas e mais 

intensamente pigmentadas. 

(C) Hipersensibilidade e formigamento podem 

acontecer nas primeiras semanas de gravidez. 

(D) Os mamilos ficam menores e mais eréteis. 

 

23) Sobre o crescimento e desenvolvimento do feto, 

no terceiro mês de gestação  não é esperado: 

 

(A) O mecônio está presente no trato intestinal.  

(B) Aparecimento da genitália externa. 

(C) O rim rudimentar começa a secretar urina. 

(D) A membrana sobre o ânus se rompe.  

 

24) O trabalho de parto bem sucedido também 

depende das contrações uterinas que acontecem 

em intervalos regulares e que possuem a 

intensidade adequada. Sobre as contrações 

uterinas no trabalho de parto, não se pode 

afirmar que: 

 

(A) São involuntárias, rítmicas e intermitentes. 

(B) Provocam vasodilatação dos vasos do cordão 

umbilical, considerada normal. 

(C) Aumentam em intensidade, frequência e 

duração, à medida que o trabalho de parto 

avança, devido ao estiramento do colo.  

(D) No término de uma contração, o segmento 

uterino superior mantém seu tamanho encurtado 

e espessado, e, a cada nova contração, torna-se 

mais espesso e mais curto.   

 

 

 

 

25) São características das contrações falsas, 

exceto: 

 

(A) Ocorrem em intervalos regulares. 

(B) Não resultam em dilatação e apagamento 

cervicais progressivos. 

(C) Geralmente, são aliviadas pela sedação branda. 

(D) A intensidade diminui ou permanece igual. 

 

26) A quarta Manobra de Leopold deve ser utilizada 

para determinar: 

 

(A) a posição fetal ou identificar a relação das costas 

do feto e pequenas partes com as partes anterior, 

posterior ou laterais da pelve materna. 

(B) a porção do feto apresentada. 

(C) a atitude fetal ou a proeminência máxima da 

cabeça fetal sobre a borda pélvica. 

(D) a apresentação fetal ou a parte do feto (cabeça 

ou nádega do feto) que está na porção superior 

do fundo uterino. 

 

27) São intervenções de enfermagem no cuidado 

imediato com o recém nascido, exceto: 

 

(A) Limpar o muco da face, boca e nariz. Aspirar com 

uma pêra.   

(B) Administrar injeção profilática de vitamina K. 

(C) Colocar as pulseiras de identificação idênticas na 

mãe e no recém nascido. 

(D) Administrar o tratamento profilático contra a 

oftalmia neonatal. O tratamento deve ser 

realizado com colírio contendo penicilina. 

 

28) O teste do pezinho é uma das principais formas 

de diagnosticar doenças que, quanto mais cedo 

forem identificadas, melhores são as chances 

de tratamento. Entre estas doenças não está 

incluída: 

 

(A) Fenilcetonúria.  

(B) Anemia perniciosa. 

(C) Fibrose cística.  

(D) Hipotireoidismo congênito. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES DE 21 A 40 
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29) A síndrome da morte súbita é um dos maiores 

fatores de morte no primeiro ano do bebê.  É 

recomendado que os recém nascidos saudáveis 

sejam posicionados para dormir na seguinte 

posição:  

 

(A) Decúbito ventral. 

(B) Decúbito lateral esquerdo. 

(C) Decúbito dorsal. 

(D) Decúbito lateral direito. 

 

30) Não é uma manifestação clinica apresentada no 

caso de Mola hidatiforme: 

 

(A) Titulos de Beta HCG menores que o esperado 

para a idade gestacional. 

(B) Hiperêmese.  

(C) Rápido aumento do útero.  

(D) Expulsão das vesículas.  

 

31) Uma gestante apresentou o seu Cartão de 

Vacinas com comprovação vacinal de três doses 

de vacina dT (Dupla adulto), sendo a última dose 

feita há mais de 5 anos. Para essa gestante a 

conduta será:  

 

(A) Reiniciar o esquema com as três doses da 

vacina. 

(B) Administrar uma dose de reforço. 

(C) Nenhuma dose da vacina antitetânica deverá ser 

administrada. 

(D) Administrar pelo menos 2 doses da vacina até o 

dia do parto. 

 

32) De acordo com o Calendário Nacional de 

Vacinação, o esquema da seguinte vacina 

deverá ser administrado aos 3 e 5 meses de 

idade e um reforço aos 12 meses de idade: 

 

(A) Meningocócica C. 

(B) VIP. 

(C) Pneumocócica 10. 

(D) Penta. 

 

33) Para determinada paciente foi  prescrita a 

administração de 1000 ml de soro fisiológico 

(0,9%) + 1000 ml de soro glicosado (5%), a ser 

administrada durante o período de 24h de 

internação. O gotejamento aproximado será de: 

 

(A) 19 gotas por minuto. 

(B) 28 gotas por minuto. 

(C) 37 gotas por minuto. 

(D) 42 gotas por minuto. 

 

34) Algumas Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DST) quando não diagnosticadas e tratadas a 

tempo, podem evoluir para complicações graves 

e até mesmo para o óbito. Sobre este grupo de 

doenças, é incorreto afirmar que: 

 

(A) A maioria das infecções pelo papilomavírus 

humano (HPV) são assintomáticas ou 

inaparentes. 

(B) O cancro mole  caracteriza-se por lesões 

múltiplas (podendo ser única) e habitualmente 

dolorosas, muito mais frequentes no sexo 

masculino. 

(C) A sífilis é uma doença sistêmica, manifestando-

se nos genitais e em outros locais, tais como 

orofaringe, couro cabeludo, sistema nervoso 

central etc. 

(D) A causa mais comum e importante de Doença 

Inflamatória Pélvica (DIP) é a Donovanose. 

 

35) Durante a Consulta de enfermagem, foi atendida 

uma paciente com história de vesículas 

agrupadas em “cacho”, sobre base eritematosa 

na área genital, cujo aparecimento foi precedido 

de aumento de sensibilidade, ardência, prurido 

ou sintomas uretrais, especialmente com história 

de recorrência das lesões. Estas manifestações 

clinicas são consistentes com a seguinte Doença 

Sexualmente Transmissível (DST): 

 

(A) Gonorreia. 

(B) Condiloma acuminado. 

(C) Herpes. 

(D) Tricomoníase.  

 

36) Em sua primeira Consulta de Enfermagem de 

Pré-Natal, a paciente Sofia informou que a Data 

de sua Ultima Menstruação (DUM) foi em 

04/03/2018. Sendo assim, a Data Provável do 

Parto (DPP) de Sofia será em: 

 

(A) 11/12/2018. 

(B) 13/12/2018. 

(C) 04/12/2018. 

(D) 09/12/2018. 
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37) A presença deste fator de risco não permite a 

realização do pré-natal pela equipe de atenção 

básica: 

 

(A) Restrição do crescimento intrauterino. 

(B) Macrossomia fetal. 

(C) Ganho ponderal inadequado. 

(D) Intervalo interpartal menor do que dois anos ou 

maior do que cinco anos. 

 

38) São poucas as situações em que pode haver 

indicação médica para a substituição parcial ou 

total do leite materno. Nas seguintes situações, o 

aleitamento materno não deve ser recomendado, 

exceto: 

 

(A) Criança portadora de galactosemia, doença do 

xarope de bordo e fenilcetonúria. 

(B) Mãe infectada com tuberculose em tratamento. 

(C) Mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2 (vírus 

linfotrópico humano de linfócitos T). 

(D) Mães infectadas pelo HIV. 

 

39) A Síndrome Hellp é uma complicação obstétrica 

grave, de difícil diagnóstico,e que pode causar a 

morte da mãe e também do bebê. Seu quadro 

clínico caracteriza-se por: 

 

(A) Hemólise, diminuição das enzimas hepáticas e 

trombocitose. 

(B) Policitemia, elevação das enzimas hepáticas e 

trombocitose. 

(C) Hemólise, elevação das enzimas hepáticas e 

plaquetopenia 

(D) Hemólise, diminuição das enzimas hepáticas e 

plaquetopenia. 

 

40) Sobre a palpação obstétrica e medida da altura 

uterina, não se pode afirmar que: 

 

(A) A identificação da situação e da apresentação 

fetal é feita por meio da palpação obstétrica, 

procurando-se identificar os polos cefálico e 

pélvico e o dorso fetal, facilmente identificados a 

partir do terceiro trimestre. 

(B) O feto pode estar em situação longitudinal (mais 

comum) ou transversa. A situação transversa 

reduz a medida de altura uterina, podendo 

falsear sua relação com a idade gestacional. 

(C) A situação transversa e a apresentação pélvica, 

ao final da gestação, podem significar risco no 

momento do parto. Nestas condições, a mulher 

deve ser referida para a unidade hospitalar de 

referência que tenha condições de atender caso 

de distócia. 

(D) A palpação obstétrica deve ser realizada após a 

medida da altura uterina. Ela deve iniciar-se pela 

delimitação do fundo uterino, bem como de todo 

o contorno da superfície uterina (este 

procedimento reduz o risco de erro da medida da 

altura uterina). 

 

 

 


