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Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado para isso.  

2 Este Caderno contém 50 questões de Ginecologia e Obstetrícia. 

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

6 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para 

efeito de avaliação. 

7 A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material 

transparente, de tinta na cor preta. 

8 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder as questões e preencher a 

Folha de Respostas. 

9 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

10 Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e 

este Caderno. 
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01. Primigesta com 39 anos de idade, teve sua pressão arterial mantida entre 120 X 70 mmHg 
durante a gestação, mas, nas últimas semanas, apresentou elevação para 150 X 100 mmHg, 

persistindo nesses níveis durante o trabalho de parto, que se iniciou na 39  semana. Nessa 
ocasião, a paciente negou cefaleia, alterações visuais, náuseas ou dor abdominal e os 
exames laboratoriais demostraram: hematócrito 34%, plaquetas 160.000/mm

3
, TGO: 22 U/L, 

TGP: 15 U/L e proteinúria de fita negativa. Nesse caso, o diagnóstico é  

A) hipertensão crônica.    C) pré-eclâmpsia sobreposta. 

B) pré-eclâmpsia.    D) eclâmpsia. 
 

02. Parturiente de 26 anos, com 37 semanas de gravidez e apresentando restrição de 
crescimento intrauterino é submetida a parto normal, que ocorre sem alterações e com 
recém-nascido (RN) pesando 1900g. A complicação que esse RN pode apresentar é  

A) febre.    C) hiperglicemia. 

B) hipóxia.   D) anemia. 
 

03. Gestante com 31 semanas, com diagnóstico de placenta prévia, é admitida na emergência 
obstétrica por sangramento transvaginal. A pressão arterial e o pulso permaneceram normais 
durante o atendimento e a paciente foi submetida a uma cesárea sob anestesia geral. A saída 
da placenta foi fácil, mas foi percebida a presença de atonia uterina. Diante desse caso , a 
medicação contraindicada é 

A) Misoprostol via retal.      C) Terbutalina via endovenosa. 

B) Methylergonovina via intramuscular .   D) Prostaglandina E2 via vaginal. 
 

04. Paciente com 18 anos de idade e 10 semanas de gravidez, apresenta náuseas e vômitos 
frequentes. Os sintomas que indicariam um sério comprometimento, compatível com 
hiperemese gravídica, são 

A) hipokalemia e perda de mais de 5% do peso corporal. 

B) hipotireoidismo e perda de menos de 5% do peso corporal . 

C) diarreia e perda de potássio por distúrbio intestinal . 

D) hipoproteinemia e proteinúria com ganho de peso. 
 

05. Paciente de 32 anos, gesta 5 para 1 e 3 abortamentos consecutivos, todos entre 14 e 16 
semanas de gravidez, é examinada pelo ginecologista que verifica, por meio de 
ultrassonografia, a presença de gravidez gemelar dicoriônica/diamniótica compatível com 12 
semanas. Na história ginecológica da paciente, consta um diagnóstico de NIC III por biópsia, 
tendo sido realizada uma conização há 1 ano, com recorrência da doença há 3 meses. O 
médico assistente indica a realização de uma cerclagem devido  

A) ao diagnóstico da gravidez gemelar. 

B) à ocorrência dos abortamentos tardios anteriores. 

C) ao passado recente de conização. 

D) à recorrência e diagnóstico atual da NIC III . 

 
06. Gestante com 36 semanas procura a urgência obstétrica com queixa de redução dos 

movimentos fetais nas últimas 12 horas. O obstetra solicita perfil biofísico fetal e o resultado 
foi pontuação 8. O resultado e a recomendação médica para essa paciente são , 
respectivamente,  

A) normal, devendo orientar a paciente a realizar o mobilograma. 

B) suspeito, devendo o exame ser repetido em 24 horas . 

C) anormal, devendo a paciente ser submetida a cesárea. 

D) anormal, devendo ser complementado com dopplervelocimetria. 
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07. Vários estudos têm demonstrado que o reconhecimento e a intervenção precoces da 

hemorragia pós parto leva a um melhor resultado clínico-assistencial. Os fatores de risco 

relacionados a essa intercorrência são: 

A) trabalho de parto prolongado, prematuridade extrema e anestesia geral. 

B) corioamnionite, sobredistensão uterina e grande multiparidade. 

C) macrossomia, amniorrexe prematura e uso de ocitocina. 

D) polidrâmnio, gestação múltipla e diabetes gestacional. 
 

08. Após dois dias de cesárea por sofrimento fetal agudo, paciente M. F. S, com diagnóstico de 

pré-eclâmpsia grave, queixou-se de dores em quadrante superior direito do abdome. Uma 

tomografia revelou a presença de hematoma hepático de 4 cm sem evidência de rotura. O 

exame físico apresentou PA: 140 X 80 mmHg, FC: 90 bpm e os exames laboratoriais 

mostraram hemoglobina na concentração de 11.2g/dl e plaquetas, 140.000/mm
3
. A conduta a 

ser adotada nesse caso é: 

A) monitoramento hemodinâmico, checagem do padrão de coagulação sanguínea, evitar 
condições de aumento da pressão abdominal e acompanhamento do volume do 
hematoma. 

B) embolização percutânea das artérias hepáticas, transfusão sanguínea com concentrado de 
hemácias, repouso absoluto da paciente e acompanhamento do volume do hematoma . 

C) abordagem cirúrgica do hematoma, suporte transfusional para manutenção da 
hemodinâmica, evitar condições de aumento da pressão intra -abdominal e realização de 
tomografia computadorizada. 

D) hemotransfusão e infusão de plaquetas, checagem do padrão de coagulação sanguínea, 
Embolização percutânea das artérias hepáticas e evitar condições de aumento da pressão 
abdominal. 

 
09. Na assistência ao parto de um bebê macrossômico, o obstetra precisou reduzir o diâmetro 

biacromial. Desse modo, necessitou passar sua mão para dentro da vagina da paciente, 

acompanhando o braço posterior do feto até o cotovelo , flexibilizando-o sobre o tórax e o 

períneo. Nesse caso, o médico realizou a manobra de  

A) Barnum. 

B) Rubin.  

C) McRoberts. 

D) Woods. 
 

10. Paciente com pré-natal complicado por pré-eclâmpsia iniciada há 26 semanas que evoluiu 

com óbito fetal. Nesse caso, os exames laboratoriais a serem realizados para avaliar o 

quadro são dosagens de 

A) anticorpos antitireoidianos e para parvovírus. 

B) anticoagulante lúpico e anticorpo anticardiolipina. 

C) hemoglobina glicosilada e glicemia de jejum. 

D) hormônio tireoestimulante e T4 livre. 
 
11. Paciente de 35 anos, primigesta, com 18 semanas de gravidez, inicia o pré -natal e revela ser 

acometida por depressão e que faz uso de sertralina para o tratamento. Nesse caso, 

considerando os efeitos da droga prescrita, a melhor recomendação é 

A) descontinuar a medicação e fazer tratamento não farmacológico . 

B) manter o tratamento e fazer ultrassonografia morfológica . 

C) substituir a droga por um benzodiazepínico. 

D) suspender a medicação e solicitar ecocardiograma fetal . 
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12. Primigesta com 37 semanas está em trabalho de parto induzido devido a pré -eclâmpsia 
grave, em anestesia epidural com cateter e encontra-se em período expulsivo há 20 minutos. 
Foi constatada desaceleração da frequência cardíaca fetal para 60 bpm, nos úl timos 3 
minutos. O obstetra realiza um toque e afasta a possibilidade de prolapso de cordão, 
constatando dilatação completa e altura da apresentação cefálica no plano +2 de DeLee. 
Diante desses achados clínicos, o obstetra decide concluir o parto por fórceps. Nesse 
procedimento, importantes informações são necessárias para a sua realização , como 

A) posição fetal e quantidade de líquido amniótico. 

B) tipo de fórceps a ser usado e tamanho da cabeça fetal . 

C) variedade de posição e proporcionalidade fetomaterna. 

D) dados do perfil biofísico fetal e variedade de posição. 
 

13. Primigesta de 22 anos de idade, com gravidez de 25 semanas é admitida no serviço de 
urgência obstétrica com diagnóstico de rotura prematura de membranas ovulares. O uso de 
corticoide nesses casos, tem sido 

A) relacionado ao aumento do risco de infecção materna. 

B) indicado para reduzir o risco de enterocolite necrotizante. 

C) relacionado fortemente com sepsis neonatal . 

D) contraindicado por não ser  benéfico nessa idade gestacional. 
 

14. Na assistência ao trabalho de parto, durante a fase de dilatação, é importante o 
conhecimento das definições sobre o traçado cardiotocográfico, que pode diagnosticar 
hipoxemia fetal, permitindo a tomada de decisões para salvar a integridade fetal. N o caso de 
desacelerações tipo DIP II, da cardiotocografia intraparto, a descrição do traçado é : 

A) desaceleração de padrão regular em forma de “onda” , com padrão regular e associada 
com redução importante da variabilidade e da linha de base e duração mínim a de 30 
minutos. 

B) desaceleração em forma de “V” , com diminuição abrupta e profunda da frequência 
cardíaca fetal, que ocorre com frequência superior a 3 em cada 10 minutos e traduzem a 
compressão do cordão umbilical. 

C) desaceleração em forma de “W” assoc iada à diminuição da linha de base superior a 15 
bpm e com duração superior a 15 segundos, consideradas desacelerações precoces e 
acompanhadas de diminuição da variabilidade. 

D) desaceleração em forma de “U”, com início após, pelo menos, 20 segundos do iní cio da 
contração e recuperação gradual após o final da contração , com diminuição da 
variabilidade. 

 
15. Mulheres podem ser portadores da síndrome de ovários policísticos (SOP) quando 

apresentam manifestações de hiperandrogenismo (hirsutismo, acne, alopecia ) e ciclos 
menstruais irregulares. A prevalência da SOP é relevantemente variável. Ademais, mulheres 
com SOP podem também apresentar anormalidades hipotálamo-hipofisárias, aparência 
policística dos ovários à ultrassonografia pélvica e obesidade. A acanthosis nigricans 
observada nos casos clínicos de SOP constitui um achado confiável para  

A) hipoandrogenismo. 

B) hiperprolactinemia. 

C) hiperestrogenismo. 

D) resistência periférica à insulina.  
 
16. Uma paciente (M.T.N.M.) de 25 anos dá entrada no serviço de emergência 3h após sofrer 

violência sexual. Ela está bastante nervosa e relata ter ocorrido ejaculação vaginal sem o uso 
de preservativo masculino. Diante dessa situação, a prescrição mais adequada como 
seguimento visando tratar uma possível infecção sexua lmente transmissível é 

A) ampicilina, doxicilcina e gentamicina. 

B) ceftriaxona, metronidazol e azitromicina. 

C) ampicilina, gentamicina e metronidazol . 

D) penicilina benzatina e gentamicina. 
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17. S.N.R.F., paciente de 17 anos, é levada por sua mãe ao ambulatório de ginecologia com 
história de amenorreia, redução progressiva da velocidade de crescimento durante a infância 
e marcada ausência de crescimento na fase puberal, deficiência cognitiva em algumas 
atividades, embora a inteligência média seja considerada normal. Apresenta cariótipo 45, X. 
Ao exame, espera-se encontrar os seguintes achados: 

A) grande envergadura e estatura alta.     C) agenesia de útero e do terço superior de vagina . 

B) baixa estatura e pescoço alado.           D) genitália ambígua e elevação de testosterona. 
 

18. J.K.N., paciente de 33 anos, mãe de 2 filhos gêmeos univitelinos, portadora de enxaqueca 
crônica com aura, procura o ambulatório de ginecologia para aconselhamento sobre os 
métodos anticoncepcionais. Apresenta exame clínico normal e nega antecedentes familiares 
de qualquer doença. O método contraceptivo mais adequado para essa paciente e que se 
inclui na categoria 1 dos critérios de elegibilidade traduzidos pela FEBRASGO é  

A) injetável trimestral.    C) anel vaginal. 

B) DIU de cobre.     D) pílula combinada oral. 
 

19. A.S., sexo feminino, 25 anos, nuligesta, é encaminhada ao ambulatório de patologia cervical, 
portando laudo citológico do colo uterino de lesão escamosa intraepitelial de alto grau. Ao 
exame colposcópico, verifica-se lesão acetobranca e iodo negativa em lábio anterior do colo 
uterino, adentrando parcialmente o canal cervical. Realizada a biópsia, confirmou-se o 
diagnóstico citológico. A seguir, a melhor conduta médica a ser adotada é realizar  

A) controle colposcópico.    C) histerectomia total abdominal. 

B) cirurgia de Wertheim-Meigs.    D) conização do colo uterino. 
 

20. O controle das infecções sexualmente transmissíveis que se manifestam como endocervicite 
ainda configuram um importante problema de saúde pública,  visto que a grande parte das 
mulheres com essas infecções tem sintomatologia pobre ou ausente. A leucorreia vaginal 
pode ser a única manifestação clínica, antes de se instalar o quadro clássico de doença 
inflamatória pélvica aguda. Nesses casos, os agentes mais frequentemente encontrados são 

A) Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia trachomatis. 

B) Gardnerella vaginalis e Enterobacteriaceae. 

C) Corynebacterium sp e Haemophilus ducreyi. 

D) Trichomonas vaginalis e Calymmatobacterium granulomatis. 
 

21. Paciente de 18 anos de idade comparece, três dias após o diagnóstico de doença 
inflamatória pélvica, ao ambulatório de ginecologia. Fez uso de azitromicina em dose única. 
Relata dor hipogástrica, queda do estado geral e febre. Ao exame físico, apresenta 
taquicardia e dor à palpação profunda de fossa ilíaca direita. No exame especular, evidencia -
se secreção purulenta cervical volumosa, dor à palpação anexial direita e à mobilização 
uterina. Diante do quadro apresentado pela paciente será necessário realizar .  

A) tratamento ambulatorial, prescrição de ceftriaxone e metronidazol e reavaliação em 48h . 

B) internação, prescrição de cefoxitina e doxiciclina e laparotomia exploradora . 

C) internação, prescrição de cefoxitina e doxiciclina e ultrassonografia transvaginal . 

D) tratamento ambulatorial, prescrição de azitromicina e metronidazol e seguimento em 72h . 
  

22. B.A.J.G., 21 anos, nulípara, sem queixas no momento, apresenta USG de rotina que mostra 
02 imagens medindo 28x16mm e 25x13mm sugestivas de teratoma em ovário esquerdo, com 
Doppler normal e níveis de CEA, CA-125, β-HCG e α fetoproteína dentro dos limites 
adequados. O diagnóstico foi confirmado por cirurgia laparoscópica dois meses depois da 
primeira consulta. Efetuada a cistectomia com preservação do ovário em qu estão, o laudo 
anatomopatológico posterior resultou em teratoma cístico maduro, com ausência de 
malignidade no material examinado. Foram realizados exames de rotina (laboratório com 
marcadores tumorais e ECO transvaginal) a cada três meses no 1º ano e depo is anualmente, 
com remissão completa do quadro e preservação da função hormonal. Em relação aos 
teratomas císticos benignos,  
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A) em jovens, sempre se deve fazer a ooforectomia, pois o risco de recidiva é alto.  

B) são lesões ovarianas que contêm tecido de origem em todos os folhetos embrionários, 
sendo os mais comuns derivados do endoderma. 

C) os elementos mais comuns são derivados do ectoderma, como pele, folículos pilosos, 
dentes, ossos e glândulas sebáceas e sudoríparas.  

D) a torção ovariana nem sempre necessita de manejo cirúrgico. 
  

23. Mulher de 20 anos procura atendimento com queixa de “nunca ter menstruado na vida”. 
Refere telarca aos 12 anos e pubarca aos 14. Percebe mamas túrgidas uma vez por mês 
seguindo-se de dor pélvica com aumento de intensidade progressivo, que atualmente 
considera incapacitante, não cedendo com analgésicos usuais. Ao exame físico, encontra -se 
caracteres sexuais externos femininos com mamas, pelos e genitália externa bem 
desenvolvidas. Não se consegue visualizar o colo uterino, pois a vagina parece terminar em 
fundo cego. A ultrassonografia pélvica encontra útero de 26 cm

3
 e ovários normais. O 

diagnóstico mais adequado para esse caso clínico é  

A) síndrome de Rokitansky.    C) síndrome de Kallmann. 

B) síndrome de Morris.     D) septo vaginal transverso. 
 

24. Em consulta ginecológica, mulher de 28 anos, nuligesta, refere dor menstrual há muitos anos. 
Refere também dispareunia profunda há 6 meses, sinusiorragia, disquesia e aumento da 
frequência de evacuações intestinais e diminuição da consistência das fezes no período 
menstrual. Realizou ultrassom transvaginal que evidenciou útero em retroversoflexão, volume 
de 75cm

3
, homogêneo, espessura endometrial de 5mm, ovário direito com imagens císticas 

acompanhadas de ecos internos de baixa intensidade de 3cm de diâmetro e ovário esquerdo 
de 7cm

3
. Nesse caso, o diagnóstico e a conduta adequada são, respectivamente, 

A) massa cística anexial simples e dismenorreia, sem indicação de intervenção cirúrgica.  

B) endometriose pélvica, com indicação de abordagem cirúrgica por videolaparoscopia.  

C) endometrioma e aderências periovarianas, com indicação de laparotomia exploradora.  

D) massa anexial complexa com características de malignidade, com indicação de 
laparotomia. 

 

25. Mulher, 25 anos, G1P1A0, vida sexual ativa, em uso de contraceptivo oral, apresenta queixa 

de conteúdo vaginal abundante, branco-acinzentado com bolhas, que piora após a 

menstruação, com odor desagradável após o coito. Refere que estas queixas são perenes e 

não se associam com prurido vaginal, ardor, febre ou dispareunia. No diagnóstico, 

correspondem aos achados do ph vaginal e ao exame microscópico do conteúdo vaginal da 

paciente, respectivamente:  

A) o ph vaginal de 3,5 e ausência ou redução de espécies normais de lactobacillus 
produtores de peróxido de hidrogênio.  

B) o ph vaginal de 4,5 e identificação de leveduras após aplicação de solução salina ou KOH 
a 10%. 

C) o ph vaginal de 6,0 e presença de parasitas móveis ovais e ligeiramente maiores que um 
leucócito em um preparado salino do conteúdo vaginal.  

D) o ph vaginal de 4,5 e identificação de células epiteliais vaginais com muitas bactérias 
aderidas, com borda celular pontilhada mal definida.  

 

26. Nos casos de abortamentos repetidos, as mulheres, após avaliação médica para a pesq uisa 
das possíveis causas, podem ser tratadas de forma medicam entosa pelo uso de progesterona 
ou com terapia cirúrgica através de cerclagem. Entretanto, para ser submetida a qualquer dos 
tratamentos, a mulher deve, preferencialmente, ser diagnosticada com o abortamento 
habitual. O abortamento habitual é a 

A) perda espontânea e consecutiva de 3 ou mais gestações antes de 22 semanas de 
gravidez. 

B) perda espontânea e consecutiva de 2 ou mais gestações antes de 12 semanas de 
gravidez. 

C) perda provocada e não consecutiva de 3 ou mais gestações antes de 22 semanas de 
gravidez. 

D) perda provocada e consecutiva de 2 ou mais gestações antes de 12 semanas de gravidez.  
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27. C.S.G, 23 anos, secundigesta com aborto espontâneo ocorrido há 3 anos, inicia pré -natal 

tardiamente na unidade básica de saúde (UBS), pois apresentava ciclos irregulares com 

períodos de amenorreia, por ser portadora da síndrome dos ovários policísticos e não 

suspeitava  de gravidez. Descobriu a gestação quando foi consultada por seu ginecolog ista 

que pediu uma ultrassonografia a qual revelou gestação única com feto vivo, com idade 

gestacional estimada em 18 semanas e 3 dias. Comparece com 19 semanas e sem queixas 

na UBS para consulta pré-natal com a enfermeira. Ao exame, apresentou bom estado geral, 

normotensa, afebril, altura uterina = 20cm e 144 batimentos cardiofetais por minuto. Recebe a 

prescrição de sulfato ferroso diário e a solicitação dos exames laboratoriais de rotina. 

Retorna para a segunda consulta com médico na 23
a
 semana e apresenta os exames cujos 

resultados foram: tipagem sanguínea = A – (negativo), Hb 11,6g/dl, Ht 37%, glicemia 82 g/dl, 

sumário de urina normal, VDRL/ HIV/ HbsAg não reagentes e suscetível para toxoplasmose. 

Após o médico constatar exame obstétrico normal solicita  que ela retorne para consulta com 

ele em 30 dias, trazendo resultado de Coombs indireto e teste oral de tolerância à glicose 

(TOTG 75g). C.S.G. retorna na 27
a
 semana com TOTG normal, mas Coombs=1:128. Diante 

desse resultado, a melhor conduta a ser tomada pelo médico será solicitar 

A) ultrassonografia com doppler da cerebral média fetal . 

B) cordocentese para avaliação de anemia fetal . 

C) amniocentese para avaliação de anemia fetal . 

D) a repetição do Coombs mensal e manter acompanhamento. 

 
28. Primigesta, 16 anos, comparece à maternidade com queixa de febre há 2 dias, dor abdominal 

importante e saída de secreção purulenta e fétida pela vagina. O médico constata que a 
gestante iniciou pré-natal faz duas semanas e calcula sua idade gestacional pela data da 
última menstruação em 9 semanas e 4 dias. Ao exame regular do estado geral, apresenta 
temperatura axilar = 39, 4 graus Celsius, abdome depressível, normotenso, mas doloroso a 
palpação e colo aberto ao toque com saída de secreção purulenta com san gue e restos. 
Hemograma solicitado na urgência revela Hb 5,6 g/dl, leucócitos totais 23.200 /mm

3
 e 

plaquetas 145.000/mm
3
. Diante do quadro apresentado pela paciente, a melhor conduta é  

A) misoprostol por via vaginal e antibioticoterapia EV. 

B) curetagem uterina imediatamente. 

C) aspiração manual intrauterina imediatamente. 

D) transfusão sanguínea e antibioticoterapia EV. 
 

29. Gestação ectópica é definida como a presença de saco gestacional fora da cavidade uterina. 

Ela pode evoluir para um quadro de ruptura com necessidade de tratamento cirúrgico de 

urgência ou ser diagnosticada na forma íntegra permitindo tratamento cirúrgico conservador 

com salpingostomia. Em mulheres que ainda não tiveram filhos , pode ser prescrito o 

metotrexate.  Considere os seguintes parâmetros, apresentados por pacientes com gestação 

ectópica.  
 

I Estabilidade hemodinâmica. 

II Beta-HCG> 5000 Um/ml. 

III Embrião sem atividade cardíaca. 

IV Saco gestacional > 5cm. 
 

Os parâmetros que permitem o tratamento da paciente com metotrexate são 

A) II e IV. 

B) II e III. 

C) I e II. 

D) I e III. 
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30. A insuficiência placentária é encontrada, sobretudo, em quadros hipertensivos maternos, 

trombofilias e algumas doenças autoimunes. Nas gestações que cursam com pré -eclâmpsia 

(PE), ocorre invasão trofoblástica inadequada levando a um quadro de insuficiência 

placentária decorrente da progressiva obliteração das arteríolas do sistema viloso terciário. 

Nesses casos, observam-se aumento da resistência na circulação placentária e diminuição do 

aporte de gases e nutrientes para o feto. Dessa forma, a avaliação da vitalidade fetal através 

de exames complementares está indicada em gestantes com PE para a detecção dessas 

alterações. Considere os seguintes parâmetros encontrados na ultrassonog rafia com 

dopplerfluxometria de gestante com PE. 
 

I Índice de pulsatilidade da artéria umbilical abaixo do percentil 85.  

II Índice de resistência na artéria umbilical menor do que o da cerebral média.  

III Ducto venoso com onda A ausente.  

IV Fluxo diastólico umbilical reverso. 
 

Os indicativos de insuficiência placentária com maior risco para sofrimento fetal são  

A) II e III. 

B) III e IV. 

C) I e IV. 

D) I e III. 
 

31. Gestante de 36 anos, em sua terceira gestação com dois partos vaginais prévios , comparece à 

maternidade com sangramento intenso e cólicas. O obstetra constata idade gestacional de 10 

semanas e 2 dias pela data da última menstruação, fundo uterino na cicatriz umbilical e colo 

aberto ao toque vaginal com saída de vesículas hidrópicas em grande quantidade pela vagina. 

Devido à suspeita de doença trofoblástica, o médico solicita exames laboratoriais e de imagem, 

e interna a gestante para realizar aspiração manual intrauterina. Após o esvaziamento uterino , 

o médico verifica que o conteúdo é compatível com mola hidatiforme completa e recebe os 

exames solicitados cujos resultados foram: raio X de tórax normal, Ht 38%, Hb 12,2 g/dl, 

plaquetas 345.000/mm3, beta HCG quantitativo 14.560 UI/ml, tipagem sanguínea O+. Diante  

desses achados, a conduta correta no seguimento pós esvaziamento é a dosagem 

A) quinzenal de beta HCG quantitativo até 3 resultados negativos . 

B) mensal de beta HCG quantitativo até 3 resultados negativos por 6 meses.  

C) semanal de beta HCG quantitativo até 3 resultados negativos e, a seguir, mensalmente, 
por 6 meses. 

D) mensal de beta HCG quantitativo até 3 resultados negativos e ,após, mensalmente, por 12 
meses. 

 
32. O diagnóstico da síndrome antifosfolipídeo (SAAF) é, antes de tudo, clínico, de modo que a 

paciente deve ter uma ou mais das características trombóticas ou obstétricas dessa condição. 

Os testes laboratoriais para anticorpos antifosfolipídeos são usados para confirmar ou refutar 

o diagnóstico. O médico pode confirmar o diagnóstico de SAAF em paciente  

A) secundigesta com 8 semanas, 1 aborto espontâneo prévio no primeiro trimestre e dois 
exames positivos para anticorpos anticoagulante lúpico.  

B) primigesta, 13 semanas, sem comorbidades e com anticorpo anticoagulante lúpico positivo 
em um único exame. 

C) gestante com 16 semanas, 3 abortos espontâneos prévios no primeiro trimestre e dois 
exames positivos para anticorpos anticardiolipina.  

D) secundigesta, com parto pré-termo por pré-eclâmpsia grave na gestação anterior e com 
anticorpo anticoagulante lúpico positivo em um único exame. 
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33. Paciente de 37 anos, gesta II para I, com cesariana prévia realizada há 5 anos com peso fetal 

ao nascimento de 4900g, comparece à consulta com médico da unidade básica de saúde 

(UBS) com IMC=32kg/m
2
. Relata que é filha de mãe diabética e mostra os resultados dos 

exames solicitados pelo médico na última consulta, na qual queixava-se de amenorreia há 3 

meses, aumento do apetite e da sede. O médico constata hemoglobina glicada de 7%, 

hemograma normal e beta-HCG reagente. A melhor conduta a ser tomada pelo médico da 

UBS com base nos exames é 

A) considerar a gestante diabética e solicitar glicemia de jejum para acompanhamento do pré -
natal na UBS. 

B) solicitar glicemia de jejum para confirmar diabetes gestacional e reavaliar em 15 dias . 

C) solicitar teste de tolerância oral com 75 g de glicose para diagnosticar diabetes e reavaliar 
em 15 dias. 

D) considerar a gestante diabética a partir do valor da hemoglobina glicada e encaminhar 
para pré-natal de alto risco. 

 
34. A presença simultânea de dois fetos no útero materno define a gestação gemelar que é 

classificada de acordo com a corionicidade e o número de cavidades amnióticas. 

Considerando as complicações da gravidez gemelar,  aquela que ocorre exclusivamente na 

gemelidade monocoriônica e diamniót ica é 

A) a síndrome de transfusão feto fetal  

B) o parto prematuro 

C) o óbito fetal 

D) a restrição de crescimento intrauterino 
 
35. No pré-natal, a primeira doença hematológica a ser investigada é a anemia. Toda gestante 

recebe a solicitação para realizar hemograma na primeira consulta. As anemias mais comuns 
na gestação são a ferropriva por deficiência de ferro e a megaloblástica por deficiência d e 
vitamina B12 e ácido fólico. A principal alteração encontrada no hemograma de gestantes 
com anemia megaloblástica é 

A) o volume corpuscular médio (VCM) < 80fl . 

B) a hemoglobina (Hb) < 11g/dl. 

C) a presença de esquizócitos. 

D) o volume corpuscular médio (VCM) > 100fl. 
 

36. Vários fatores de risco têm sido descritos na etiologia do carcinoma de ovário. Existem dados 
e associações estatísticas que apontam situações como sendo de risco elevado para essa 
patologia. Levando em consideração os fatores de risco associados ao câncer de ovário, 
analise as afirmativas abaixo. 
 

I 

Idade acima de 50 anos, mulheres nuligestas e que nunca utilizaram  

anticoncepcionais orais estão entre as variáveis que favorecem o desenvolvimento 

da doença. 

II 
Mutação nos genes BRCA1 e BRCA2 conferem risco de até 20% para câncer de 

ovário a partir dos 25 anos de idade.  

III 
Uso de indutores por mais de 12 ciclos elevam em 2,5 vezes o risco, 

principalmente de tumores de alto potencial de malignidade. 

IV 
Ingesta alimentar de carne e gordura animal e a exposição a elementos químicos 

como asbestos e silicatos estão relacionados ao surgimento desse tipo de câncer.  
 

Em relação aos fatores que aumentam a predisposição ao câncer de ovário , estão corretas as 

afirmativas 

A) III e IV. 

B) II e III. 

C) I e II. 

D) I e IV. 
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37. O tratamento da incontinência urinária pode ser clínico ou cirúrgico. Nos últimos anos, o 
tratamento clínico vem ganhando maior projeção, pelos bons resultados, baixo índice de 
efeitos colaterais e pela diminuição de custos. Em relação às modalidades de tratamento 
empregadas para esse fim, é correto afirmar que 

A) os anticolinérgicos empregados no tratamento da bexiga hiperativa e da hiperatividade do 
detrusor como a oxibutinina, a tolterodina, o solifenacin, o darifenac in, a fesoterodina e o 
tróspium apresentam nível 1 de evidência clínica e grau de recomendação A.  

B) a aplicação da toxina botulínica está associada à melhora significativa na qualidade de 
vida da paciente com incontinência urinaria, sendo o início do efeito em torno de dois dias 
após a injeção, com pico de ação em sete dias da aplicação.  

C) a neuromodulação lombar constitui uma outra modalidade de tratamento da incontinência 
urinaria e consiste no implante cirúrgico de vários eletrodos na  quinta raiz nervosa 
lombar, próximo à serosa vesical,  em uma única etapa cirúrgica.  

D) a redução na ingesta de bebidas carbonatadas promove importante melhora na frequência 
urinária, urgência miccional e noctúria, princ ipalmente nas horas que antecedem o sono, 
melhorando a qualidade de vida da paciente.  

 

38. Normalmente, a investigação do casal infértil inicia-se após pelo menos um ano de exposição 
sexual sem gravidez. A investigação antes de um ano se justifica em mulhe res com mais de 
35 anos, ciclos menstruais irregulares, história de doença inflamatória pélvica, diagnóstico ou 
suspeita de endometriose. A avaliação do fator ovulatório inicia -se com a anamnese. Dentre 
os exames complementares, destaca-se a 

A) dosagem dos níveis séricos de progesterona, realizada no 21º dia do ciclo, em mulheres 
com ciclos de 28 a 30 dias. 

B) biópsia de endométrio a ser realizada no 12º dia do ciclo, em mulheres com ciclos de 28 a 
30 dias. 

C) monitoração ultrassonográfica do crescimento fo licular, que deve iniciar-se em torno do 
14º dia do ciclo menstrual.  

D) histerossalpingografia que deve ser realizada entre o 7º e o 11º dia do ciclo menstrual e 
na ausência de sinais de infecção pélvica.  

 

39. Mulher de 66 anos apresentou episódio isolado e discreto de sangramento transvaginal, em 

episódio único, há 1 mês. Teve apenas 01 parto vaginal aos 32 anos. Relata ser  diabética 

insulino-dependente de difícil controle. Realizou ultrassonografia transvaginal que mostrou 

espessamento endometrial focal de 13 mm. A conduta mais adequada, nesse caso, é a  

A) ablação endometrial. 

B) aspiração manual intrauterina. 

C) biópsia excisional dirigida. 

D) histerectomia total abdominal.  
 

40. O diagnóstico definitivo da endometriose é cirúrgico, porém a suspeição e o diagnóstico 

clínico são pontos de partida para o ginecologista desvendar essa enfermidade, mitigando o 

atraso de anos apregoado entre o início dos sintomas até o reconhecimento da endometriose. 

Em relação aos sintomas apresentados pela paciente portadora de endometriose, é correto 

afirmar que 

A) a dispareunia de profundidade pode ser provocada por tração ou estiramento de fibras 
elásticas do colo uterino ou por pressão direta dos nódulos de endometriose nos ligamentos 
redondos. 

B) nas mulheres com endometriose, a disquezia ocorre na fase pós-menstrual, sendo observada 
quando a doença infiltra a bexiga, o mesentério, os ligamentos redondos e os paramétrios. 

C) a dismenorreia pode ser causada pela presença de prostaglandinas endometriais ou ser 
desencadeada por contração uterina forte na tentativa de vencer alguma obstrução ao fluxo.  

D) a endometriose assintomática é um achado operatório incidental e requer maior investigação, 
principalmente nos casos de massas anexiais cisticas para confirmação etiológica, em 
especial no menacme. 
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41. Entre todas as anomalias müllerianas, a histeroscopia cirúrgica está indicada apenas para a 

realização da septoplastia. É recomendável realizar a cirurgia na primeira fase do ciclo 

menstrual, logo após a menstruação, época em que a espessura endometrial é mais delgada. 

Em relação a esse procedimento,  

A) o preparo da cavidade endometrial pode ser necessário nas situações em que se visualiza 
um septo largo e que se estende até o terço inferior da cavidade uterina.  

B) nas situações onde o septo é de base estreita e não foi feito o preparo com análogo de 
GnRH, a aplicação de uma solução com vasoconstrictor no septo é recomendável.  

C) na utilização dos ressectoscópios bipolares, a distensão da cavidade uterina é feita 
comumente com solução de manitol a 30%, glicina 15% ou solução de sorbitolmanitol.  

D) a incisão na septoplastia deve ser feita na porção mais cranial do septo , na linha média, 
mais próxima à parede anterior do útero, para preservar os ostios tubáreos.  

 
42. No ovário, as funções endócrina e reprodutiva estão intimamente ligadas, pois a produção 

hormonal é dependente da maturação folicular, da qual decorre a ovulação, que é um 

processo complexo. Vários são os eventos que fazem parte desse processo, sendo esperado 

ou previsível o seguinte: 

A) à medida que o folículo dominante é selecionado, aumenta a fabricação de receptores de 
FSH no folículo e a secreção ovariana de fatores de crescimento intrauterinos, como o 
fator de crescimento semelhante a inibina.  

B) concentrações séricas de inibina B são mínimas nesta fase, havendo um  aumento na 
frequência pulsátil da liberação do FSH, que aumenta a cada doze horas na fase lútea 
precoce. 

C) estradiol elevado, atuando em conjugação com a insulina, deprime as concentrações  de 
FSH e de LH, assim como a amplitude dos pulsos de LH, e inibe a síntese de androgênios 
na teca. 

D) na fase pré-menstrual, em decorrência do aumento da freqüência de pulsos do GnRH, 
taxas crescentes de FSH iniciam o recrutamento dos folículos primordiai s, cada um 
contendo um oócito parado na fase diplótena.  

 

43. O padrão histológico típico dos leiomiomas, que correspondente à grande maioria dos 

nódulos leiomiomatosos, caracteriza-se pela presença de amplos feixes de células 

musculares lisas que se entrelaçam em diferentes direções, sem atipias, necrose ou mitoses, 

permeadas por variável quantidade de colágeno e vasos sanguíneos. Em relação aos padrões 

histológicos dos leiomiomas, é correto afirmar: 

A) o leiomioma atípico, também denominado bizarro e simplástico, caracteriza-se pela 
presença de células claras e redondas, entremeadas por grande quantidade de fibras 
elásticas. 

B) os leiomiomas celulares apresentam contagem mitótica inferior a 10 campos 
microscópicos de grande aumento e não apresentam necrose tumoral.  

C) o leiomioma vascular apresenta vasos proeminentes, sendo a variante schwannóide  
caracterizada pela disposição poligonal das células musculares, assemelhando-se às 
neoplasias do tecido linfóide. 

D) os leiomiomas epitelióides são constituídos por células musculares que, ao invés de 
alongadas, são redondas e caracterizam-se pela disposição em paliçada, mimetizando as 
neoplasias da bainha nervosa. 

 
44. A margem miometrial livre é constituída pela porção de miométrio sem comprometimento 

miomatoso até a superfície serosa. A avaliação dessa margem constitui critério de segurança 

para a miomectomia histeroscópica. A espessura da margem restante permite realizar com 

segurança as manobras cirúrgicas, sendo menores os riscos de perfuração. Os valores das 

margens livres foram definidos em consenso e estão fixados em 

A) 2,0 a 2,5 cm.    C) 0,5 a 1,0 cm. 

B) 1,5 a 2,0 cm.    D) 1,0 a 1,5 cm. 
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45. Mulher, 37 anos, gesta III para I aborto II, último parto há 10 anos, procurou o serviço de 

ginecologia para tratamento de infertilidade e sangramento menstrual irregular. Seguindo -se a 

propedêutica para pesquisa de casal infértil, foi solicitada histerosc opia diagnóstica. Um 

possível laudo histeroscópico que justifique a causa de infertilidade apresentará  

A) canal endocervical normal, cavidade uterina discretamente a rqueada e óstios tubários 
aparentemente pérvios à passagem do gás de distensão. 

B) canal endocervical normal, cicatriz hipertrófica de cesárea exuberante e útero com 
retroversão moderada. 

C) canal endocervical normal e cavidade uterina com pontos esbranquiçados, por vezes 
organizando- se em placas brancas aderidas ao endométrio.  

D) canal endocervical normal, cavidade uterina de contornos normais e áreas congestas, com 
pontos esbranquiçados sugerindo mosaico.  

 
46. Embora as complicações do tratamento cirúrgico da sinéquias uterinas sejam várias, a de 

maior incidência é a 

A) perfuração uterina. 

B) infecção. 

C) deformidade cavitária. 

D) hemorragia. 
 
47. Em pacientes magras, a principal preocupação nos procedimentos iniciais da videocirurgia 

recaem em 

A) introdução da agulha de Veress tangenciando a parede num ângulo de 25°.  

B) maior cuidado com o volume de CO2 introduzido. 

C) risco de lesão dos vasos pélvicos principais, pela anatomia modificada.  

D) maior preocupação com a estética na incisão periumbilical.  
 

48. Na puberdade, a maturação do eixo hipotálamo-hipófise-ovariano envolve uma sequência de 
eventos endócrinos. O início desses eventos caracteriza-se por  

A) produção hormônio anti-mulleriano pelas células da granulosa. 

B) elevação dos níveis de FSH. 

C) surgimento de padrões pulsáteis de LH durante o sono.  

D) maturação do retrocontrole positivo da ativina. 
 
49. Paciente de 38 anos de idade realizou cirurgia de Wertheim -Meigs devido a carcinoma 

espinocelular do colo do útero, estadio FIGO Ib1, com preservação de ovários. O resultado do 

exame anatomopatológico evidenciou, além do tumor cervical de  3 cm, infiltração de 

paramétrios laterais com margens cirúrgicas vaginais livres. A conduta subsequente que 

deverá ser tomada é  

A) reabordagem cirúrgica com ooforectomia.    C) quimioterapia sistêmica adjuvante.  

B) seguimento oncológico em 3 meses.    D) radioterapia pélvica adjuvante.  
 

50. Paciente assintomática de 45 anos tem diagnóstico de carcinoma mamário ductal in situ, 

multicêntrico, à esquerda. O exame físico é normal. Nesse caso, a melhor abordagem 

cirúrgica é  

A) quadrantectomia com esvaziamento axilar. 

B) mastectomia com esvaziamento axilar.  

C) quadrantectomia com biópsia do linfonodo sentinela.  

D) mastectomia com biópsia do linfonodo sentinela.  


