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Leia estas instruções:  
 

1 
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. Atualmente, estudos demonstram que a prevenção da pré-eclâmpsia (PE) pode ser atingida 

com alta eficácia em gestantes com fatores de risco reconhecidos para PE. Nesse contexto, 

gestantes com fator de risco para desenvolver PE e a prescrição eficaz para a prevenção 

dessa doença nessas pacientes, são, respectivamente, 

A) secundigestas com hipertensão prévia à gravidez, que faziam uso de Captopril; aspirina 
100-150mg/dia antes de 20 semanas de gestação.  

B) multíparas, sem comorbidades, apresentando exames de rotina no pré-natal normais; 
ácido fólico 5mg/dia até 16 semanas de gestação.  

C) primigestas, com gravidez gemelar diamniótica confirmada há 13 semanas; vitamina D 
1000 UI/ dia antes de 20 semanas de gestação.  

D) multíparas, acometidas de 3 abortamentos prévios, não provocados , antes da 14ª semana; 
enoxaparina 40mg/dia a partir da 20ª semana de gestação. 

 

02. Segundo as diretrizes brasileiras para rastreamento do câncer de colo uterino (INCA/2016), 

mulheres a partir de 25 anos de idade devem realizar citologia de colo uterino e , se o 

resultado revelar lesão intraepitelial de alto grau , devem ser encaminhadas para a realização 

de colposcopia e biópsia de colo dirigida. Nesse contexto, considere os achados da 

colposcopia apresentados abaixo. 
 

I Epitélio acetobranco (EAB) tênue ou fino 

II Epitélio acetobranco (EAB) denso ou grosseiro  

III Mosaico fino 

IV Pontilhado irregular e grosseiro 
 

Os achados da colposcopia sugestivos de lesão intraepitelial de alto grau estão presentes 
nos itens  

A) II e III.   C) II e IV. 

B) I e III.    D) I e IV. 

 

03. Secundigesta, 39 anos, com data da última menstruação há 5  semanas, procura a 

maternidade com queixa de sangramento vivo em pequena quantidade, iniciado há um dia, e 

dor pélvica tipo cólica. Apresenta, durante a consulta, o Beta-Hcg quantitativo solicitado pelo 

médico da unidade básica de saúde e realizado há 4 d ias com resultado de 2600 mUI/ml. Na 

emergência, após constatar colo impérvio e pequeno sangramento , o obstetra decide solicitar 

novo Beta-Hcg quantitativo, cujo resultado foi 1500 mUI/ml. Nesse caso , as hipóteses 

diagnósticas possíveis são  

A) gravidez viável e abortamento. 

B) gravidez viável e mola hidatiforme. 

C) gravidez ectópica e abortamento. 

D) gravidez ectópica e mola hidatiforme. 

 

04. Mulher de 60 anos de idade, em consulta ginecológica, relata queixa de prurido vulvar há 5 
anos e que, há 15 dias, percebe sangramento nas vestes íntimas. Ao exame, observa-se 
úlcera sangrante, de bordas espessas e esbranquiçadas sobre área atrófica liquenificada, 
com dolorimento inflamatório nos pequenos e grandes lábios. Diante do quadro apresentado 
pela paciente, a conduta médica será 

A) tratar com antibiótico tópico. 

B) biopsiar a borda da úlcera e a área atrófica . 

C) tratar com pomada de corticoide tópico. 

D) fazer banhos de assento com solução de permanganato (KMnO 4). 
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05. A traquelectomia radical é o procedimento cirúrgico indicado em casos de câncer de colo do 

útero de estádio do tipo 

A) IIA, adenocarcinoma, com linfonodo pélvico comprometido . 

B) IA1, comprometendo canal endocervical, em paciente com prole completa . 

C) IB1, com linfadenectomia sentinela pélvica e/ou paraaórtica negativa . 

D) IB2, tumor menor do que 2 cm, em pacientes jovens, sem prole definida. 

 

06. Primigesta, 18 anos, 26 semanas, vem até a maternidade queixando-se de mal-estar, 

fraqueza e dor lombar à direita. Ao exame físico, apresenta estado geral regular, corada, 

hidratada, pulso de 118bpm, temperatura de 38,6ºC, abdome: AU=23cm, DU ausente, BCF 

160bpm. Toque vaginal não realizado. Os exames laboratoriais revelaram Hb 11,8g/dL e Ht 

35,7%, leucograma com 24.000 leucócitos sendo 92% de neutrófilos. Sumário de urina com 1 

milhão de leucócitos por ml. Diante desses achados, o provável diagnóstico e a melhor 

conduta são, respectivamente,  

A) sepse de origem urinária, internação em unidade de terapia intensiva e antibioticoterapia 
endovenosa de amplo espectro. 

B) sepse de origem urinária, internação em unidade de terapia intensiva e antibioticoterapia 
endovenosa com quinolonas. 

C) pielonefrite, realizar internação hospitalar para antibioticoterapia por via parenteral . 

D) pielonefrite, internação hospitalar com antibioticoterapia endovenosa e parto cesáreo após 
estabilização materna. 

 

07. G2 P1 (cesárea há 3 anos), 30 anos de idade, 42 semanas de idade gestacional por 

ultrassonografia de primeiro trimestre, sem complicações clínicas ou obstétricas, procura a 

maternidade, pois foi orientada que teria seu parto induzido. Ao exame físico , apresenta bom 

estado geral, eutrófica, sinais vitais normais, altura uterina de 35 cm e FCF 140 bpm. Ao 

exame de toque, percebe-se colo pérvio para 2 cm, grosso, posterior, firme, cefálico, plano – 

2 de De Lee e índice de Bishop igual a 4. A paciente realiza cardiotocografia na maternidade 

cujo resultado foi normal, reativa. 

Diante desse caso, os métodos recomendados para indução do parto são  

A) balão cervical (sonda de Foley) ou amniotomia. 

B) balão cervical (sonda de Foley) ou ocitocina. 

C) prostaglandina E2 ou amniotomia. 

D) ocitocina ou misoprostol. 

 

08. G4 P0 A3, com 9 semanas de gestação, relata três abortamentos prévios que ocorreram por 

volta de 7 semanas e informa que não fez avaliação intergestacional. Há uma semana, foram 

realizadas as dosagens séricas de Proteína S e Proteína C, que demonstraram deficiência 

funcional destas. Nesse caso, a conduta é: 

A) iniciar aspirina e enoxaparina após 12 semanas de gestação, pois o tratamento é 
justificado nos abortos de repetição. 

B) prescrever enoxaparina, pois as dosagens séricas indicam trombofilia hereditári a. 

C) prescrever enoxaparina e aspirina, pois as dosagens séricas indicam trombofilia adquirida . 

D) realizar assistência pré-natal habitual, pois a dosagem dessas proteínas na gestação não 
estabelece diagnósticos. 
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09. Primigesta, 33 anos de idade, submetida à aspiração manual intrauterina, teve diagnóstico de 
mola hidatiforme completa por exame histopatológico do material aspirado. O hCG 
quantitativo pré-esvaziamento foi 101.000 mUI/mL. Apresenta os valores de hCG 5.405, 
4.383, 6.154 e 8.324 mUI/mL, respectivamente, no 7°, 14°, 21° e 28°dias após o 
esvaziamento. O Rx de tórax mostrou nódulo arredondado periférico em lobo pulmonar 
direito, que mede 1,5 cm. O exame de ultrassonografia da pelve evidenciou lesão uterina em 
parede anterior, medindo 2,0 cm. O diagnóstico e tratamento proposto para essa paciente 
são, respectivamente, 

A) neoplasia trofoblástica gestacional, alto risco; poliquimioterapia . 

B) neoplasia trofoblástica gestacional,  baixo risco; monoquimioterapia. 

C) mola invasora, baixo risco; histerectomia. 

D) coriocarcinoma, baixo risco; monoquimioterapia. 
 

10. Primigesta de 37 semanas chega à maternidade encaminhada do pré -natal de alto risco por 
níveis pressóricos de 150 x 90 mmHg, assintomática. Até então , a pressão arterial vinha 
sendo considerada normal e a gestante só estava fazendo uso de sulfato ferroso. Ao obstetra 
relata ganho de 2kg na última semana. Exames complementares revelam Hb 11,5 g/dL e Ht 
35,0 %, plaquetas 280.000 / mm³, TGO 18U/L, TGP 23U/L, DHL 255U/L. Relação 
proteinúria/creatinúria 0,32. A ultrassonografia obstétrica revela feto com peso estimado de 
2180g (abaixo do percentil 5 na curva de Hadlock), líquido amniótico e Doppler da artéria 
umbilical e do ducto venoso normais. Diante desse quadro, o diagnóstico e a conduta a ser 
tomada são, respectivamente, 

A) restrição de crescimento fetal e internação para cesariana . 

B) pré-eclâmpsia e internação para controle dos níveis pressóricos e repetição dos exames . 

C) hipertensão gestacional e seguimento ambulatorial até completar 39 semanas. 

D) pré-eclâmpsia e internação para indução do parto .  
 

11. Gestante de 8 semanas, em uso de imunossupressores devido a transplante renal, apresenta 

múltiplas lesões vulvares enegrecidas, planas e confluentes. Vem como referência de outro 

serviço especializado, portando o resultado de biopsia referente a essas lesões.  O laudo 

evidencia lesão intraepitelial vulvar de alto grau / NIV3. A conduta, nesse caso, é  

A) vaporização das lesões com laser de CO 2 após a 12ª semana. 

B) expectante, caso a vulvoscopia não evidencie doença invasora .  

C) vulvectomia superficial imediata, independentemente da idade gestacional .  

D) aplicação de ácido tricloroacético a 90%, caso haja progressão das lesões . 

 

12. Comparando-se a citologia cérvico vaginal (Papanicolau) com o teste de HPV para o 

rastreamento do câncer do colo do útero, observa-se que 

A) a citologia tem baixa sensibilidade e baixa especificidade . 

B) o teste de HPV tem alta sensibilidade e baixa especificidade .  

C) a citologia e o teste de HPV têm baixa sensibilidade e baixa especificidade .  

D) o teste de HPV tem baixa sensibilidade e alta especificidade .  

 

13. Em relação à fisiopatologia da pré-eclâmpsia, considere as afirmativas abaixo. 
 

I A invasão do trofoblasto nas artérias espiraladas é incompleta. 

II 
Existe redução da ação de prostaciclina na circulação materna e aumento da ação do 
tromboxano. 

III O volume plasmático, em relação à gestante normal, encontra-se aumentado. 

IV Na pré-eclâmpsia, a perfusão renal está aumentada. 
 

Estão corretas as afirmativas  

A) I e II.  B) II e III.  C) I e IV.  D) III e IV. 
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14. Primigesta, na 36
a
 semana de gestação, apresenta dor de forte intensidade em baixo ventre 

há 1 hora. Exame físico: PA = 170x110 mmHg, FC materna 104 bpm. Altura uterina de 34 cm 

com aumento difuso do tônus, BCF = 180 bpm. Toque vaginal: colo uterino posterior 

esvaecido 100% e dilatado 8 cm, apresentação cefálica e bolsa íntegra e tensa. Diante desse 

caso, o diagnóstico e a conduta são, respectivamente, 

A) descolamento prematuro de placenta; romper bolsa e resolução da gravidez .  

B) trabalho de parto prematuro; inibir o trabalho de parto com nifedipina  . 

C) descolamento prematuro de placenta; prescrever hidralazina e solicitar ultrassom  . 

D) trabalho de parto prematuro; prescrever sulfato de magnésio e nifedipina . 

 

15. O preenchimento da declaração de óbito é responsabilidade médica. Considere o caso a 

seguir e a declaração de óbito que deverá ser preenchida pelo médico.  

 

CASO CLÍNICO 
 

Primigesta de 18 anos de idade, gestação a termo, acompanhada no pré -natal de alto risco por 

pré-eclâmpsia leve, em uso apenas de aspirina 100 mg por dia, chega na maternidade em 

trabalho de parto avançado. Pressão arterial na admissão de 140 × 90 mmHg. Lo go após o parto 

normal apresentou hemorragia intensa sem controle com ocitocina endovenosa e misoprostol por 

via retal, seguida de parada cardiorrespiratória, choque hipovolêmico, coma profundo e óbito.  

 

DECLARAÇÃO DE ÓBITO 

 
 

O preenchimento correto da declaração de óbito no caso é: 

A) PARTE I- Hemorragia pós-parto e PARTE II- parto normal. 

B) PARTE I- Parada cardiorrespiratória e PARTE II- hipertensão e choque. 

C) PARTE I- Parada cardiorrespiratória e PARTE II- puerpério imediato. 

D) PARTE I- Hemorragia pós-parto e PARTE II- coma e puerpério. 
 

16. Uma paciente de 30 anos vai ao consultório ginecológico muito ansiosa para saber se está 

grávida. Ela tem ciclos regulares e costuma menstruar na mesma data todos os meses, 

porém ainda faltam 2 dias para a provável data da menstruação. Nesse caso, a melhor opção 

para confirmar a gestação é solicitar  

A) a dosagem urinária de beta-HCG imediatamente, pois ela detecta 150 m/ml, e, ainda que 
não haja gravidez, o teste também pode resultar positivo.  

B) a dosagem de HCG no sangue, pois ele é capaz de detectar 1.500 mUI/ml. Certamente o 
resultado será positivo se a paciente estiver grávida.  
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C) a dosagem sanguínea de beta-HCG, que pode identificar até 5 m/ml. Recomenda-se 
aguardar de 3 a 5 dias de atraso menstrual, mesmo que o resultado já possa ser positivo 
nessa data. 

D) a ultrassonografia, pois esta permite visualizar o embrião, o que indica certeza de 
gravidez, sendo esse o período ideal para diagnóstico.  

 

17. Gestante com 30 anos, Gesta VI, Para IV, Aborto I (4 partos normais e 1 aborto espontâneo 
há 2 anos), com idade gestacional de 33 semanas e 3 dias, em trabalho de parto, procura 
atendimento em uma maternidade. A paciente apresenta, ao exame obstétrico, 4 contrações 
de 45 segundos em 10 minutos, colo uterino 90% apagado e dilatado para 3 cm, 
apresentação cefálica e plano -2 de De Lee e bolsa íntegra. Os batimentos cardiofetais são 
de 150 bpm, com desacelerações tardias na cardiotocografia. O sofrimento fetal agudo , nesse 
caso, é indicado por  

A) aceleração dos batimentos cardiofetais . 

B) ocorrência de taquissistolia persistente. 

C) colo uterino esvaecido com prematuridade extrema. 

D) presença de desacelerações tardias. 

 

18. Diante da ocorrência de diabetes mellitus associada à gravidez, o pré-natal bem conduzido, 

pode reduzir riscos tanto materno quanto fetal. Apesar do bom controle glicêmico melhorar de 

forma significativa o prognóstico materno-fetal, podem ocorrer complicações perinatais, como  

A) hipoglicemia neonatal, que pode levar a convulsões , coma e sequelas neurológicas de 
longo prazo. 

B) macrossomia fetal, que ocorre independentemente dos níveis de glicemia, visto que ela é 
determinada por fatores genéticos.  

C) hipercalcemia neonatal, uma complicação frequente do diabetes na gestação que provoca 
depósitos na placenta. 

D) policitemia e hiperviscosidade neonatal, que se relacionam à desidratação, e não ao 
regime de hiperglicemia. 

 

19. A restrição de crescimento intra-uterino do tipo II é definida como o crescimento fetal abaixo 

do percentil 10 para a idade gestacional e caracteriza-se por  

A) determinar ocorrência de feto simétrico, harmônico ou desproporcional e com 
malformações. 

B) ser o tipo menos frequente, mais grave, e ter como principal etiologia a desnutrição e o 
fumo. 

C) apresentar a relação entre a circunferência cefálica e a abdominal alterada por 
comprometimento hepático. 

D) apresentar feto assimétrico ou desproporcional  cujo agente etiológico incide no final do 
segundo trimestre. 

 

20. Analise o caso clínico abaixo. 
 

Paciente tercigesta de 26 anos apresentou em sua primeira gestação pré -eclâmpsia leve, 

trabalho de parto prolongado e macrossomia fetal. Atualmente , vem sendo acompanhada 

no pré-natal, estando na 26ª semana de gestação. Em seus exames laboratoriais, 

apresentou glicemia de jejum 98 mg/dL.  
 

De acordo com a proposta da International Association of the Diabetes and Pregnancy Study 

Groups (IADPSG), aceita pela Associação Americana de Diabetes e pela Organização 

Mundial da Saúde, entre outros, esse quadro representa um caso de:  

A) resistência à insulina.   C) diabetes tipo 2.  

B) diabetes gestacional.    D) rastreio positivo. 
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21. Primigesta de 39 semanas chega ao centro obstétrico no início da fase ativa do trabalho de 

parto. O exame físico geral e o abdominal não apresentaram alterações patológicas, a 

dinâmica uterina encontra-se adequada à fase do parto e a altura uterina é de 35 cm. Ao 

toque vaginal, verificou-se bolsa íntegra, apresentação cefálica e altura da apresentação −2 

de De Lee. A avaliação da bacia mostra promontório não atingível, espinhas ciáticas médias, 

ângulo subpúbico de 100°, diâmetro bituberoso igual a 10,5 cm e diâmetro cóccige -subpúbico 

de 9 cm. Essa avaliação é compatível com  

A) pelve limítrofe. 

B) vício pélvico. 

C) bacia androide. 

D) bacia normal. 

 

22. Paciente de 24 anos, Gesta II Para I, sendo um parto normal, chega ao serviço de urgência 

da maternidade apresentando perda líquida vaginal. O cálculo da idade gestacional foi 

compatível com 35 semanas e, ao exame obstétrico, detectou-se apresentação cefálica e feto 

com boa vitalidade. O exame especular confirma a amniorrexe. Diante desse caso , o obstetra 

deve 

A) realizar a antibioticoprofilaxia para sepse neonatal por estreptococo do grupo beta  e iniciar 
a indução do parto. 

B) iniciar a antibioticoprofilaxia para sepse neonatal por estreptococo do grupo beta e  
administrar corticóides para o amadurecimento pulmonar fetal.  

C) administrar sulfato de magnésio para proteção neural do feto e induzir o parto após 48 
horas de iniciada a perda líquida vaginal.  

D) administrar corticóides para o amadurecimento pulmonar fetal e realizar uma 
ultrassonografia para avaliar o volume de l íquido amniótico residual.  

 

23. Paciente, no 5º dia pós-parto normal, cujo feto pesou 3.850g ao nascer, apresenta febre há 

dois dias, útero amolecido e palpável a nível de cicatriz umbilical e lóquios  com coloração 

achocolatada. Diante do quadro apresentado, a hipótese diagnóstica e a conduta a ser 

realizada, são, respectivamente, 

A) estreptococcia puerperal e colher cultura materna com swab anal e vaginal. 

B) endometrite e iniciar cobertura antibiótica para bactérias anaeróbias e gram negativas.  

C) sepse materna e iniciar cobertura para estafilococos e anaeróbios.  

D) infecção urinária materna com foco em bexiga e prescrever antibiótico para anaeróbios.  
 

24. Paciente de 35 anos, portadora de hipertensão crônica, comparece ao pré-natal de alto risco 

levando resultados de exames complementares realizados há duas semanas, quando estava 

com 12 semanas de gestação. Os resultados apresentam classificação sanguínea A+;  Hb 

12,5g/dL; Htc 32%; glicemia de jejum 80 mg/dL; sumário de urina normal; urocultura negativa; 

sorologias: HBsAg, VDRL e anti-HIV negativas; sorologia para toxoplasmose com IgG 

negativa e IgM positiva. Com base na análise desses resultados, a conduta do obstetra será  

A) tranquilizar a gestante, pois o achado de IgM positiva com IgG negativa é fortemente 
sugestivo de falso-positivo da IgM. 

B) indicar a realização de amniocentese em unidade hospitalar de referência para 
esclarecimento diagnóstico. 

C) solicitar teste de avidez de IgG, que deve indicar infecção inicial , e prescrever 
espiramicina e pirimetamina imediatamente. 

D) iniciar espiramicina imediatamente e solicitar, com urgência, nova dosagem de IgG e IgM 
para averiguar a viragem do IgG. 
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25. Quando o toque vaginal revela colo dilatado com 6 cm e identifica -se o mento como ponto de 

referência fetal, sendo a variedade de posição mento esquerda anterior, o obstetra deve 

A) administrar ocitocina. 

B) indicar cesariana imediatamente. 

C) aguardar o parto vaginal. 

D) utilizar fórceps de Kielland. 

 

26. Mulher de 26 anos com 34 semanas de gravidez, fumante moderada, tem diagnóstico de 

restrição de crescimento fetal, detectado em ultrassonografia com doppler, há três semanas. 

A avaliação atual das artérias umbilicais fetais mostra que o parâmetro da razão 

sístole/diástole está maior que a medida anterior. Diante do laudo ultrassonográfico, o médico 

explicará à paciente que 

A) o parâmetro avaliado deve aumentar com o avançar da gravidez. 

B) o resultado indica comprometimento da vitalidade fetal . 

C) este parâmetro é normal em mulheres fumantes. 

D) o estudo doppler está indicando que o feto está bem, sem gravidade . 

 

27. O perfil biofísico fetal faz parte da propedêutica fetal anteparto, que , nas gestações de alto 

risco, é empregada de forma rotineira na prática obstétrica, geralmente com o intuito de 

investigar o estado de oxigenação fetal. Dentre os parâmetros preconizad os nesse exame, 

encontram-se 

A) quantidade de líquido amniótico e mobilograma. 

B) quantidade de movimentos corporais e teste de pose . 

C) tônus muscular fetal e cardiotografia estimulada. 

D) cardiotocografia de repouso e movimentos respiratórios . 

 

28. A ocorrência de oligoidrâmnio pode ser diagnosticada por meio de ultrassonografia 

obstétrica. O feto exposto à redução severa de líquido amniótico durante longo tempo, 

especialmente no período pré termo, pode ser acometido de  

A) pé torto congênito e lábio leporino. 

B) hipoplasia pulmonar e deformidade óssea. 

C) gastrosquise e contratura dos membros inferiores . 

D) morte fetal e falhas de fechamento do tubo neural . 

 

29. Paciente de 18 anos, com 35 semanas de gravidez, recebe prescrição médica de antibiótico  

por bacteriúria assintomática. Nesse caso, o diagnóstico dessa intercorrência certamente foi 

feito pela identificação de 

A) exame sumário de urina com presença de bactérias e leucócitos +++ . 

B) urocultura com mais de 100 mil colônias de bactérias . 

C) queixa da paciente de ardor urinário à micção com hematúria . 

D) exame sumário de urina com bactérias e presença de febre . 

 

30. Paciente primigesta tem diagnóstico de diabetes gestacional , e o médico do pré-natal de alto 

risco explicou que ela deve usar um medicamento hipoglicemiante, pois o fato de ter diabetes 

gestacional e ser primigesta favorece a ocorrência , nessa gravidez, de 

A) pré-eclâmpsia.   C) abortamento espontâneo. 

B) diabetes tipo 2.   D) trombose venosa profunda. 
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31. A endometriose é definida como a presença de tecido endometrial (glândulas endometriais e 
estroma) fora do útero, que induz uma reação inflamatória crônica. Algumas mulheres com 
endometriose podem apresentar  sintomas dolorosos e /ou infertilidade, enquanto outras são 
assintomáticas. A prevalência exata da endometriose é desconhecida, entretanto estimada   
entre 2 a 10% em mulheres em idade reprodutiva, e 50%  em mulheres inférteis.  Em relação 
a sua fisiopatologia, a teoria   

A) da metaplasia celômica envolve a transformação de tecido peritoneal anormal em tecido 
endometrial ectópico. Nela, estímulos endógenos, como genéticos ou imunológicos, 
promovem a diferenciação de células da linhagem neutrofilica em células endometriais.  

B) da menstruação retrógrada, que é a teoria mais aceita atualmente, afirma que o 
endométrio tópico é levado através das trompas de Falópio até́  a cavidade peritoneal , 
durante a menstruação, juntamente com o processo inflamatório local e estresse oxidativo 
provocado. 

C) dos restos embriológicos mullerianos propõe que células tronco intratrauterinas originadas 
na medula óssea mantêm a capacidade de se desenvolver em lesões endometrióticas 
profundas, sob a influência de inibinas.  

D) dominante para doença peritoneal propõe que alterações glandulares e estromais locais, 
relacionadas a um aumento na concentração de polissacaridases, promovem invasão no 
tecido glandular peritoneal, com surgimento de focos endometrióticos. 

 

32. A endometriose, de maneira geral, parece não conferir risco aumentado para neoplasia . No 
entanto, há evidências epidemiológicas e moleculares de sua associação com determinados 
tipos de câncer. Sendo assim, em pacientes com endometriose e  câncer de ovário, os níveis 
de fator de crescimento e transformação (TGF), de ciclo -oxigenase (COX) e de fator de 
crescimento endotelial vascular (VEGF) encontram-se, respectivamente, 

A) diminuído – aumentado – diminuído.  C) aumentado – diminuído – aumentado. 

B) diminuído – diminuído – diminuído.   D) aumentado – aumentado – aumentado. 

 

33. Paciente com 59 anos de idade, em consulta ginecológica, queixa -se de dispareunia e que 
vem evitando relação sexual nos últimos dois anos. Informa que, antes desse per íodo, 
usufruía de uma vida sexual prazerosa com seu parceiro. Nega sintomas vasomotores. Nunca 
realizou nenhuma cirurgia. O exame especular da vagina revela uma mucosa vaginal 
extremamente atrófica. Não apresenta contraindicação à terapia hormonal. O tratamento 
recomendado para essa paciente é a prescrição de 

A) lubrificante vaginal isolado.    C) androgênio e progesterona orais.  

B) estrogênio transdérmico.    D) terapia estrogênica tópica. 

 

34. J.M.S, 17 anos, estudante do último ano do ensino médio, vem para consulta ginecológica 
solicitando a prescrição de pílula anticoncepcional. Informa que iniciou sua vida sexual há 4 
meses, fazendo uso correto de preservativos em todas as relações sexuais. Busca um 
método mais seguro, já que não deseja engravidar antes da conclusão da faculdade. 
Pretende continuar o uso de preservativos, mesmo após a prescrição do anticoncepcional 
hormonal, pois sabe da sua importância para evitar as infecções sexualmente transm issíveis. 
Nega qualquer doença atual ou prévia. Nesse caso, o médico deve 

A) explicar a paciente quais são as vantagens e desvantagens dos métodos 
anticoncepcionais, prescrever o método escolhido e comunicar aos pais que a jovem 
iniciou sua atividade sexual. 

B) pedir que a paciente retorne, acompanhada de seus pais e, nessa próxima consulta, falar 
para a família sobre as vantagens e desvantagens dos métodos anticoncepcionais, para 
que juntos façam a escolha. 

C) explicar a paciente quais são as vantagens e desvantagens dos métodos 
anticoncepcionais, envolvê-la na decisão e prescrever o método escolhido, respeitando as 
contraindicações. 

D) examinar a paciente, colher a citologia oncótica, solicitar exames complementares, não 
prescrever nenhum método anticoncepcional e encaminhá-la para seguimento no 
ambulatório de adolescência. 
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35. A síndrome da tensão pré-menstrual (SPM) caracteriza-se pela ocorrência de sintomas 

físicos e psíquicos, de forma cíclica. Existe uma gama de terapêuticas não medicamentosas e 

tratamentos medicamentosos para o controle dos sintomas, mas não para a resolução do 

quadro. Analise as afirmativas a seguir, relacionadas ao tratamento medicamentoso da SPM.  
 

I 
Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS) no tratamento da SPM 
agem principalmente devido a sua ação antidepressiva.  

II 
O uso dos ISRS deve ser contínuo, sendo efetivo apenas em relação aos sintomas 
físicos da síndrome da tensão pré-menstrual. 

III 
A melhor escolha, entre os ansiolíticos utilizados, é a buspirona , uma vez que o 
alprazolam pode acarretar dependência.  

IV 
A prescrição de diuréticos melhora os sintomas de mastalgia, inchaço abdominal e 
edema de extremidades, sendo indicada, nesse caso,  a espironolactona. 

 

Sobre o tratamento medicamentoso da SPM, estão corretas as afirmativas   

A) II e IV.    C) I e III. 

B) I e II.     D) III e IV. 

 

36. A maioria das massas anexiais são benignas e autolimitadas. A acurácia no diagnóstico 

diferencial dessas lesões é importante para evitar exames e controles desnecessários, os 

quais podem induzir à realização de procedimentos potencialmente iatrogênicos. A 

ultrassonografia (USG) é o melhor método para a avaliação e escolha de conduta. Sobre as 

imagens de baixa relevância clínica na avaliação das massas anexiais, analise as afirmativas 

abaixo. 
 

I Na pré-menopausa, qualquer imagem cística regular deve ser considerada como cisto.  

II Os cistos funcionais devem regredir ou persistir inalterados em controles evolutivos.  

III 
A maior parte das estruturas císticas simples, mesmo as maiores que 3  cm, 
corresponde a estruturas foliculares em atresia cística.  

IV 
As imagens sólidas maiores que 3 cm são descritas como de muito baixo potencial de 
malignidade, devendo ser interpretadas como benignas. 

 

Estão corretas as afirmativas,  

A) III e IV.   C) I e IV. 

B) I e II.    D) II e III. 

 

37. A grande variedade de descritores e termos utilizados pelos profissionais da USG acaba por  

dificultar a interpretação clínica das lesões ovarianas. Visando a padronização dos 

descritores, surgiu, na Europa, o grupo International Ovarian Tumor Analysis  (IOTA), que 

propõe termos lógicos e simples em suas definições. Segundo o critério do grupo IOTA, as 

lesões ovarianas uniloculares com componente sólido têm risco de malignidade associado de 

A) 20,3%.   C) 37,1%.  

B) 4%.    D) 65,3%. 

 

38. A especificidade da USG para a determinação da exata natureza das lesões neoplásicas é de 

baixa acurácia. Mesmo assim, é um exame muito útil na distinção das massas anexiais de 

alto e baixo risco de malignidade. As lesões ovarianas têm alto risco de malignidade quando, 

na USG, são maiores que 

A) 3 cm e apresentam conteúdo hipercogênico com sombra. 

B) 3 cm e apresentam conteúdo em vidro fosco.  

C) 10 cm, multiloculares e apresentam componente sólido.  

D) 10 cm, multiloculares e sem componente sólido.  
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39. O câncer de endométrio é o segundo tumor pélvico mais comum no Brasil. Estima-se que a  

incidência do câncer endometrial é de aproximadamente 6 a 8 casos por 100.00 0 mulheres 

por ano, afetando principalmente as mulheres com 55 a 65 anos. Sobre os cânceres de 

endométrio estrógeno dependente, avalie as afirmativas abaixo.  
  

I Ocorrem em 70 a 80% dos casos. 

II São representados pelos carcinomas de células claras e seroso. 

III São pouco diferenciados, com prognóstico desfavorável.  

IV Apresentam mutações como a PTEN e KRAS. 
 

Estão corretas as afirmativas,  

A) II e III.   B) I e IV.  C) II e IV.  D) I e III.  

 

40. Vários fatores são potencialmente capazes de aumentar o risco de uma mulher desenvolver 

câncer de endométrio. Podem ser considerados fatores de risco  

A) tabagismo e menopausa precoce. 

B) uso do tamoxifeno e tabagismo. 

C) diabetes mellitus e uso do tamoxifeno.  

D) diabetes mellitus e menopausa precoce.  
 

41. A sexualidade é o conjunto de fenômenos da vida sexual, parte importante e fundamental do 

ciclo da vida humana. Quando ocorre alteração no ciclo da resposta sexual, o que ocasiona a 

disfunção sexual (DS), o bem-estar e a saúde sexual ficam prejudicados. A disfunção sexual 

feminina (DSF) é definida como  

A) desordem persistente e recorrente da falta de orgasmo e dor/dificuldade para permitir a 
relação sexual. 

B) desordem intermitente da falta do desejo/interesse sexual, da excitação subje tiva e 
genital, do orgasmo e/ou dor/dificuldade para permitir a relação sexual.  

C) desordem intermitente e recorrente da falta de desejo/interesse sexual, que leva a uma 
angústia pessoal. 

D) desordem persistente e recorrente da falta de desejo/interesse sexual, da excitação 
subjetiva e genital, do orgasmo e/ou dor/dificuldade para permitir a relação sexual.  

 

42. Amenorreia é a ausência ou suspenção anormal da menstruação em mulheres em idade 

reprodutiva. É classificada em primária e secundária, definidas como amenorréia antes ou 

após a menarca respectivamente. Em relação à amenorreia primária, as pacientes que devem 

ser avaliadas são  

A) adolescentes que não tiveram a menarca até os 15 anos de idade.  

B) adolescentes que não tiveram menarca após 1 ano do início da telarca.  

C) adolescentes que não tiveram menarca até́  13 anos, mas já apresentam desenvolvimento 
de caracteres sexuais secundários.  

D) adolescentes que não tiveram menarca até́  os 14 anos, mesmo sem sinais de hirsutismo 
ou transtornos alimentares. 

 

43. Frente a um quadro clínico suspeito de câncer de mama, deve -se proceder a investigação 

diagnóstica, com exames de imagem , tais como, a mamografia (MMG), a ultrassonografia 

(USG) e/ou a ressonância magnética (RNM), a depender da suspeita. As ferramentas 

diagnósticas classificam seus laudos de maneira padronizada, com base no Breast Imaging 

Reporting and Data System (BIRADS), elaborado pelo Colégio Americano de Radiologia. 

Através da classificação do exame, define -se a existência da lesão suspeita, quando se pode 

fazer apenas acompanhamento clínico ou até quando se faz necessária uma biópsia da lesão. 

Baseado-se nessa padronização, quando a mamografia revela a classificação   
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A) IVb, existe alta suspeita de malignidade, com 51-94% de risco, sendo indicada a biópsia 
por agulha ou incisional ou excisional.  

B) IVa, existe baixa suspeita de malignidade, com 11 -50% de risco, sendo indicada a biópsia 
por agulha ou incisional ou excisional. 

C) III, os achados são provavelmente benignos, devendo o seguimento médico ocorrer com 6 
meses e, se estável por 2 anos, passar a seguimento anual.  

D) IVc, o achado é altamente suspeito de malignidade, com risco maior que 95%, sendo 
indicada a imediata excisão cirúrgica da lesão.  

 

44. Mulher de 38 anos, G2P1A1, em consulta ginecológica de rotina , relata que é hipertensa de 

difícil controle, tabagista há cerca de 15  anos,  consumindo aproximadamente 20 cigarros por 

dia. Usa pílula anticoncepcional combinada de etinilestradiol 30 mcg e levonorgestrel 100 

mcg por drágea, há alguns anos, está bem adaptada e não apresenta nenhum efeito adverso. 

Ao exame físico e ginecológico, a paciente não apresentou anormalidades. Destaca que 

procurou assistência médica porque viu na TV que o uso de anticoncepcionais trazia riscos à 

saúde. A melhor conduta para essa paciente, em relação aos métodos contraceptivos , é  

A) manter a pílula combinada reduzindo apenas a dose do etinilestradiol e do levonorgestrel.  

B) trocar o contraceptivo atual por medicação injetável combinada.  

C) manter a pílula em uso atual sem alterações, devido à boa adaptação da paciente. 

D) trocar o contraceptivo atual por pílulas de desogestrel oral.  

 

45. Mulher de 35 anos procura atendimento ginecológico apresentando dismenorreia intensa e 

infertilidade. Informa ao médico que já realizou duas fertilizações in vitro (FIV) sem sucesso.  

Na ultrassonografia pélvica com preparo intestinal, observou-se lesão em fórnice vaginal de 2 

cm, uterossacros espessados bilateralmente e lesão única de menos de 2 cm em parede do 

reto com invasão de camada muscular a  12 cm da borda anal. A histerossalpingografia e o 

espermograma do marido foram normais. A contagem de folículo antral revelou 3 folículos em 

cada ovário. Nesse caso, o tratamento adequado para a paciente será  

A) laparoscopia com biópsia e cauterização de focos com liberação para gravidez espontânea 
em seguida. 

B) laparoscopia com exérese de focos de endometriose, ressecção por "shaving" de lesão 
intestinal e FIV em seguida. 

C) laparoscopia diagnóstica e terapêutica, bloqueio com análogo de GnRH por 1 ano e nova 
FIV em seguida. 

D) laparoscopia com exérese de focos de endometriose, retossigmoidectomia segmentar e 
inseminação intrauterina em seguida.  

 

46. Mulher de 30 anos de idade, nuligesta, comparece ao consultório ginecológico desejando 

engravidar há mais de 01 ano. Apresenta menstruações a cada 45 dias e exames 

laboratoriais com prolactina discretamente elevada, TSH aumentado e T4 livre abaixo dos 

níveis normais. Diante do quadro apresentado pela paciente, a conduta mais indicada é  

A) administrar cabergolina após excluir tumor de hipófise.  

B) tratar a hiperprolactinemia e o hipotireoidismo prescrevendo cabergolina e hormônio 
tireoidiano. 

C) tratar o hipotireoidismo com hormônio tireoidiano e, após a normalização, reavaliar a 
prolactina. 

D) administrar citrato de clomifeno para indução de ovulação.  

 

 

 



     UFRN  Residência Médica 2020  Ginecologia e Obstetrícia  Não existe grandeza onde não há simplicidade, 
bondade e verdade. 
12 

47. O cancro mole, cancro venéreo simples ou cancro de Ducrey  é uma afecção provocada pelo 

Haemophilus ducrey.  Caracteriza-se por lesões, em geral, múltiplas ou única, que são 

dolorosas e têm aspecto purulento. Entre as várias opções de tratamento dessa doença, 

analise as possíveis prescrições abaixo.  
 

I Ceftriaxona 250 mg, IM, dose única. 

II Azitromicina 1 g, VO, dose única.  

III Amoxicilina 1g, VO, dose única.  

IV Ciprofloxacina 500 mg, VO, dose única.  
 

No tratamento do cancro mole, são utilizadas as opções de tratamento presentes nos itens 

A) I e IV.  B) II e III .  C) I e II.  D) III e IV.  

 

48. Mulher de 55 anos, em uso de terapia hormonal combinada contínua há́ cinco anos, procura 

atendimento ginecológico queixando-se de que há três meses, apresenta sangramento 

vaginal esporádico, em pequena quantidade. A ultrassonografia mostra endométrio de 14 mm 

de espessura e miométrio homogêneo. Nessa situação, a conduta médica será  

A) realizar biópsia do endométrio.  

B) aumentar a dose do progestogênio.  

C) trocar o esquema de terapia hormonal.  

D) aumentar a dose do estrogênio.  

 

49. Os fatores de risco para doença inflamatória pélvica aguda estão relacionados a eventos e 

comportamentos que facilitam as doenças sexualmente transmissíveis e /ou a colonização do 

trato genital inferior, bem como à ascensão dos agentes patogênicos. Assim, são 

considerados fatores de risco 

A) a frequência de atividade sexual e o uso de duchas vaginais.  

B) o número de parceiro sexuais e o uso de contraceptivos orais.  

C) a bacteriospermia e a obesidade. 

D) o tabagismo e a nuliparidade. 

 

50. A infecção pela Chlamydia é bastante frequente na população feminina, com alto grau de 

morbidade e sequelas, mesmo pós-tratamento. Em relação a essa infecção, analise as 

afirmativas abaixo. 
 

I 
A infecção por Chlamydia é adquirida através da relação sexual ou pelo contato da 
mucosa com outra área infectada, podendo, em muitos casos, provocar uma infecção 
significante, sem, no entanto, promover sintomatologia exuberante.  

II 
Essa infecção acomete principalmente as pacientes das classes socioeconômicas 
mais baixas, contribuindo sobremaneira para aumentar a incidência de gravidez 
ectópica, esterilidade conjugal e dor pélvica crônica.  

III 
A cervicite causada pela Chlamydia tem evolução rápida, tendo esse agente, trofismo 
pelas células do epitélio escamoso, sendo a endocérvice seu principal alvo.  

IV 
O tratamento da endocervicite causada pela Chlamydia deverá ser instituído através 
da administração de Azitromicina 1g via oral em dose única, após seu diagnóstico 
confirmado pela bacterioscopia vaginal a fresco.  

 

Estão corretas as afirmativas,  

A) II e III. 

B) I e II.  

C) I e IV.  

D) III e IV. 
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