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Questão 24 
A referência bibliográfica: INCA. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Parâmetros 
técnicos para o rastreamento do câncer do colo do útero. - Rio de Janeiro: Inca, 2019, que consta no 
Anexo III, publicado no dia 10/10/2019 às 17:40 na página do ceps.ufpa.br, solicitada na questão 24 da 
prova de Enfermagem Obstétrica do Processo Seletivo de Residência Multiprofissional 2020, afirma em 
sua página 15 “mulheres com LSIL ou ASC-US no resultado do exame de rastreamento devem repetir o 
exame citopatológico após seis meses ou um ano, de acordo com a faixa etária: em um ano para mulheres 
de até 30 anos e em seis meses para aquelas com mais de 30 anos”, ou seja, exatamente como descrita 
na questão, tornando-a totalmente correta. 
Portanto, matem-se a alternativa (A) como correta. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 30 
A alternativa (C) está totalmente incorreta, visto que, conforme referência citada (ZUGAIB, 2012), mais 
especificamente no capítulo que trata da “Doença hipertensiva específica da gestação”, afirma que: 
A Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG) compreende o conjunto das alterações 
pressóricas observadas na gestação, incluindo pré-eclâmpsia e a eclampsia, caracterizada pela presença 
de hipertensão arterial, edema e proteinúria a partir de 20 semanas de gestação, em pacientes 
previamente normotensas. Considera-se proteinúria patológica a presença de 300 mg ou mais de 
proteínas excretas na urina coletada em 24 horas. Esta patologia pode ser classificada como pré-
eclâmpsia leve ou grave. Na pré-eclâmpsia leve considera-se proteinúria maior ou igual a 300 mg em 24 
horas e na pré-eclâmpsia grave considera-se proteinúria maior ou igual a 5 g ou 5000 mg em 24 horas. 
Além disso, o comendo da questão solicita a alternativa correta, com base nessa referência, sobre este 
quadro patológico na gravidez. Portanto, o valor da proteinúria acima de 200 mg ainda não pode ser 
considerado proteinúria significativa nem caso de pré-eclâmpsia leve, como afirmado no recurso do 
candidato. 
Portanto, matem-se a alternativa (C) como incorreta e a alternativa correta a letra (D). 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 42 
No que se refere ao motivo do recurso do candidato sobre a questão da prova de Enfermagem Obstétrica 
vamos considerar o deferimento. Ocorre que a questão está toda completa, porém dentre os problemas 
permanentes do cenário epidemiológico faltou acrescer a mortalidade materna. ainda que todos os 
outros problemas estejam contidos na questão. 
- RECURSO PROCEDENTE 
- QUESTÃO ANULADA 
 


