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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 20 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, 90 minutos 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. Paciente, 34 anos, gesta III, para III , casada, professora, veio à Unidade Básica de Saúde 

(UBS) com atraso menstrual de 6 semanas. Ao exame físico, apresentou colo uterino 

amolecido, porém fechado. Foi realizado teste de gravidez com resultado positivo e 

imediatamente iniciado o pré-natal. Uma semana depois, a paciente voltou à UBS para 

mostrar o resultado de uma ultrassonografia (USG) transvaginal, feita nesse mesmo dia do 

retorno. O resultado do exame constatou útero gravídico com saco gestacional regular , 

posicionado no corpo uterino, com presença de embrião sem sinais de vitalidade e idade 

gestacional estimada em 6 semanas. O resultado foi confirmado com nova USG após 7 dias, 

realizada na maternidade por orientação do médico da UBS. No momento da consulta na 

maternidade, a gestante não apresentava quaisquer sinais ou sintomas, e seu colo estava 

impérvio sem sangramento. Considerando o resultado das duas ultrassonografias, a 

classificação do abortamento e a conduta médica a ser tomada são, respectivamente, 

A) abortamento retido e internar a paciente para realizar aspiração manual intrauterina 
(AMIU). 

B) abortamento completo e prescrever repouso relativo e apenas analgesia em caso de dor 
abdominal.  

C) abortamento incompleto e internar a paciente , prescrevendo misoprostol por via oral e por 
via vaginal para expulsão fetal.  

D) abortamento retido e prescrever ocitocina endovenosa em bomba para fazer curetagem 
após a expulsão do embrião. 

 

02. Usuária de crack é encontrada desmaiada em via pública, sendo socorrida pelo SAMU que foi 

acionado por populares. Os socorristas do SAMU constatam útero gravídico com altura 

uterina de 30 cm, pressão arterial de 150/100 mmHg e frequência cardíaca fetal de  115 

batimentos por minuto. Na maternidade, o obstetra constata sangramento escuro e volumoso, 

útero contraído e hipertônico e batimentos cardiofetais em 105 batimentos por minuto. A 

principal hipótese diagnóstica para esse caso é  

A) rotura uterina. 

B) rotura de vasa prévia. 

C) placenta de inserção baixa. 

D) descolamento prematuro de placenta.  

 

03. Considere, na tabela a seguir, a idade de quatro pacientes e os seus respectivos resultados  

da citologia de colo uterino, coletada pelo médico da unidade básica de saúde (UBS).  
 

PACIENTE IDADE CITOLOGIA 

I 26 com atipias de células escamosas possivelmente não neoplásicas  

II 37 com lesão intraepitelial de alto grau 

III 23 com lesão intraepitelial de baixo grau 

IV 30 com atipias de células escamosas não podendo afastar alto grau  
 

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

médico da UBS encaminhará para colposcopia imediata as pacientes  

A) I e III. 

B) I e IV. 

C) II e IV. 

D) II e III. 
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04. Primigesta, com 35 semanas e 3 dias de gestação estimada por data da última menstruação 

e ultrassonografia de primeiro trimestre, chega à emergência referindo cefaleia occipital, 

escotomas e epigastralgia intensa com náuseas e vômitos. Nega contr ações e perdas 

vaginais. Familiar relata que o pré-natal foi sem anormalidades, com a realização de 5 

consultas na UBS e que a paciente nunca teve pressão alta. Ao exame, apresenta pressão 

arterial de 170/110 mmHg, altura uterina de 31 cm, tônus uterino no rmal, ausência de 

contrações, batimentos cardiofetais de 148 bpm, edema pronunciado de face e de membros 

inferiores. Em relação a essa paciente, analise as afirmativas a seguir.  
 

I 
Há indicação de terapia preventiva anticonvulsivante com sulfato de magnésio e 
conduta antihipertensiva com hidralazina endovenosa ou nifedipina via oral.  

II 
Há indicação de administração de betametasona IM por 48h e de tratamento da crise 
hipertensiva com metildopa por via oral.  

III Por se tratar de pré-eclâmpsia grave, está indicada a interrupção da gestação.  

IV A paciente tem baixo risco de recorrência de pré-eclâmpsia em gestação futura. 
 

Das afirmativas, estão corretas 

A) III e IV. 

B) I e II. 

C) I e III. 

D) II e IV. 
 

05. Um oncologista, após atender a uma senhora de 60 anos de idade, na terceira recidiva de 

câncer de mama, com múltiplas metástases e derrame pleural bilateral de repetição, concluiu 

que a paciente não tinha possibilidades terapêuticas de cura. Em razão disso, orientou a 

própria paciente e os familiares sobre os cuidados paliativos. Depois desse atendimento, a 

senhora procurou seu médico ginecologista e manifestou a intenção de se submeter a 

tratamento quimioterápico experimental, com droga ainda em fase inicial de experimentação 

clínica e com grande potencial de efeitos colaterais, da qual tomou conhecimento pela rede 

mundial de computadores. A paciente afirmou que “deseja tentar tudo  para continuar viva”. 

Nessa situação, de acordo com o Código de Ética Médica e a bioética em ginecologia, o 

ginecologista deve esclarecer detalhadamente os riscos e os benefícios da escolha da 

paciente e, caso ela persista em sua decisão de buscar por esse novo tratamento, ele deve  

A) apresentar à paciente as estatísticas de sobrevida em casos semelhantes e, com a ajuda 
de familiares diretos da paciente, impedi-la de procurar outros tratamentos. 

B) estabelecer um plano de suporte clínico, emocional e espiritual, colocando -se à disposição 
da paciente para a continuidade dos cuidados médicos.  

C) informar à paciente, por respeito à liberdade de escolha, os meios de acesso ao 
tratamento desejado, evitando prescrevê-lo. 

D) recusar-se a continuar atendendo a paciente, a fim de evitar complicações éticas futuras 
relacionadas à terapêutica desnecessária. 

 

06. A prematuridade é uma intercorrência muito temida por obstetras e pediatras por provocar 

grande morbidade e mortalidade neonatal. O trabalho de parto prematuro pode ter várias 

causas. Entre estas, as mais frequentes são  

A) vaginose bacteriana, sobrepeso materno, oligohidrâmnio, hipotireoidismo.  

B) infecção urinária, polidrâmnio, amniorrexe prematura, vaginose bacteriana . 

C) tabagismo, hipotireoidismo, infecção urinária, sobrepeso materno.  

D) amniorrexe prematura, gemelaridade, oligohidrâmnio, placenta pr évia.  
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07. Gestante de 32 anos, gesta IV, para II, aborto I, comparece ao pré-natal na unidade de 

referência com ultrassonografia mostrando 14 semanas de gravidez e apresenta glicemia de 

jejum de 103 mg/dL. Refere que, no último parto, seu filho pesou 4200 g ao nascer. 

Considerando o resultado da glicemia e a idade gestacional, o próximo passo da conduta é  

A) indicar mudança do estilo de vida e pedir perfil glicêmico após 2 semanas.  

B) indicar hipoglicemiante oral e solicitar hemoglobina glicada imediatamente.  

C) confirmar diagnóstico com glicemia de jejum após 24 semanas de idade gestacional.  

D) solicitar TTGO-75g e recomendar perfil glicêmico diariamente por 2 semanas.  

 

08. Paciente de 28 anos, com 13 semanas de gravidez, gesta III, para II, aborto 0, procura 

atendimento médico queixando-se de dor no baixo ventre. Durante a consulta, mostra 

ultrassonografia transvaginal realizada há 4 semanas que evidencia colo uterino com 3,0 cm 

de comprimento. O obstetra, então, pensando em afastar uma evolução indesejada, resolve  

A) prescrever repouso absoluto no leito e progesterona em óvulo vaginal à noite.  

B)  repetir ultrassonografia entre 22 e 24 semanas de gravidez para medir o colo.  

C)  indicar cerclagem do colo uterino para prevenir parto prematuro.  

D)  observar evolução clínica do colo, mantendo a paciente internada por 4 semanas.  

 

09. Na passagem fetal através do canal de parto, em resposta à contratilidade uterina, o feto é 

empurrado também pelos músculos da parede abdominal, sendo compelido a executar 

movimentos consecutivos. O conjunto desses movimentos chama-se Mecanismo do Parto. 

Nesse processo, a passagem da maior circunferência da apresentação fetal através do anel 

do estreito superior da bacia materna configura   

A) insinuação.   B) rotação interna.           C) encaixamento.           D) descida.  

 

10. Ao examinar uma gestante, o médico diagnostica uma apresentação cefálica defletida de 

segundo grau ou de fronte. Nessa situação, o obstetra deve  

A) indicar amniotomia e aguardar a dilatação total e parto vaginal.   

B) iniciar ocitocina para acentuar a flexão da cabeça.  

C) indicar resolução do parto por via abdominal.  

D) realizar manobra de rotação interna pelo uso de fórceps.  
 

11. A amenorreia é a ausência de menstruação e pode ser causada por diferentes condições. 

Para a adequada avaliação etiológica e terapêutica, devem ser realizados a história clínica e 

o exame físico detalhados, além de exames laboratoriais e de imagem indicados de forma 

criteriosa. Quanto às amenorreias primárias, analise as afirmativas a seguir.  
 

I 
Entre as causas hereditárias de amenorreia primária, a mais comum é a decorrente do 
hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático, que, quando associado à alteração 
olfatória com anosmia ou hiposmia, caracteriza a Síndrome de Kallman. 

II 
Numa paciente com amenorreia primária, apresentando níveis do hormônio folículo 
estimulante (FSH) normais, os fatores causais da amenorreia serão os distúrbios da 
ovulação e a insuficiência ovariana.  

III 
A solicitação de cariótipo é particularmente indicada nas pacientes que apresentam 
amenorreias primárias hipergonadotróficas. 

IV 
As características das amenorreias primárias, resultantes da agenesia mü lleriana, 
estão ligadas aos níveis elevados de FSH e de testosterona.  

Das afirmativas, estão corretas 

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

B) I e IV.    D) II e III. 
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12. Segundo o Ministério da Saúde, “A violência sexual, cuja compreensão remonta a uma trama 

de raízes profundas, produz consequências traumáticas e indeléveis para quem a sofre. Por 

atravessar períodos históricos, nações e fronteiras territoriais, e permear as mais diversas 

culturas, independente de classe social, raça -etnia ou religião, guarda proporções 

pandêmicas e características universais ”.  
Fonte:bvsms.saude.gov.br/bvs/publicações/prevenção_agravo_violencia_sexual_mulheres_3ed.pdf  

Durante o atendimento médico de urgência a pacientes vítimas de violência sexual, a conduta 

correta a ser tomada é 

A) prescrever antirretrovirais para fins profiláticos, devendo a vítima receber informação 
sobre a importância do uso correto das medicações até o término do tratamento. É 
necessário também informar que o uso do antirretroviral no esquema da profilaxia pós -
exposição (PEP) pode implicar o risco da ocorrência de efeitos adversos, e, caso ocorra 
icterícia, mesmo que leve, deve-se interromper o prosseguimento da PEP. 

B) realizar a imunoprofilaxia contra a hepatite B, que deve ser considerada nos casos com 
suspeita ou confirmação de exposição da vítima ao sêmen, sangue ou outros fluidos 
corpóreos do agressor. A administração da imunoglobulina humana anti-hepatite B poderá́  
ocorrer em até́ , no máximo, 4 dias após a violência sexual, mas recomenda -se a sua 
aplicação nas primeiras 12 horas, após a violência, nos casos de não imunização e de 
esquema vacinal desconhecido ou incompleto das  vítimas. 

C) utilizar a profilaxia ARV (antirretroviral) do HIV, que é considerada a abordagem protocolar 
de emergência nos casos de violência sexual com contato de fluidos do agressor. Deve ser 
iniciada, idealmente, nas primeiras 2 horas ou, no máximo, em 48 horas, mesmo nos casos 
de abuso crônico, em que a vítima é exposta, repetidamente, ao mesmo agressor. Nesse 
caso, o esquema terapêutico deve ser mantido por quatro semanas consecutivas.  

D) indicar a anticoncepção de emergência (AE) para todas as mulheres e/ou adolescentes 
que tenham sofrido violência sexual, por meio de contato certo ou duvidoso com sêmen, 
independente do período do ciclo menstrual em que se encontrem. Porém, é 
desnecessária a AE quando há o relato de uso prévio de método contraceptivo de elevada 
eficácia, devendo-se, no entanto, considerar o estado de orientação cognitiva da pessoa.  

 

13. A regulação do ciclo ovariano depende da complexa interação entre os diferentes ní veis de 

estímulo e o controle da produção do hormônio folículo-estimulante (FSH), do hormônio 

luteinizante (LH) e dos esteroides. Em relação à fisiologia ovariana, analise as afirmativas a 

seguir. 
 

I 

Concentrações séricas de inibina B são mínimas na fase pré-menstrual. Há um rápido 
aumento na frequência pulsátil da liberação de GnRH, a qual sobe de um pulso a cada 
12 horas na fase lútea tardia para um pulso a cada 30 minutos na fase folicular 
precoce. 

II 

O estradiol elevado, atuando em conjunto com inibina A, aumenta as  concentrações 
de FSH e de LH assim como a amplitude dos pulsos de LH. O LH ativa a síntese de 
androgênios na teca como também inicia a luteinização e a produção de progesterona 
na camada granulosa. 

III 

À medida que o folículo dominante é selecionado, a quantidade de receptores de LH 
nesse folículo, a secreção ovariana de fatores de crescimento intrauterinos e o fator 
de crescimento semelhante a insulina (IGF-1) aumentam. Nessa circunstância, o 
folículo dominante cresce cerca de 2mm por dia, até alcançar o tamanho de 22 a 
26mm. 

IV 

Na fase pré-menstrual, em decorrência do aumento da freqüência de pulsos do GnRH, 
taxas crescentes de FSH iniciam o recrutamento dos folículos primordiais, cada um 
contendo um oócito parado na primeira divisão meiótica, os quais se desenvolverão no 
próximo ciclo. 

 

Das afirmativas estão corretas 

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

 



 

UFRN  Residência Médica 2020   Prova Geral  Não existe grandeza onde não há simplicidade, bondade e verdade .     5 

14. Primigesta, com 20 anos e 40 semanas de idade gestacional, apresenta evolução do trabalho 

de parto segundo partograma abaixo. Ao exame obstétrico de admissão , foi constatado o 

seguinte: altura uterina de 33 cm, bacia em ângulo subpubico > 90°, promontório inatingível e 

espinhas ciáticas planas.  

 
Fonte:http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/parto_aborto_puerperio.pdf  

Diante da análise da última avaliação desse caso, o obstetra conclui que a paciente encontra-se em 

A) período expulsivo prolongado e indica a cesárea.  

B) período expulsivo prolongado e indica o fórceps. 

C) parada secundária da descida e indica a cesárea. 

D) parada secundária da descida e prescreve a ocitocina. 
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15. Uma adolescente, 19 anos, sem atividade sexual, com ausência de menstruação, é  informada 

pelo seu médico que há forte probabilidade de suas gônadas se tornarem malignas. Ela 

apresenta desenvolvimento mamário no estágio II de Tanner. Para essa paciente , o 

diagnóstico mais provável e a melhor explicação para o desenvolvimento mamário são, 

respectivamente, 

A) insensibilidade androgênica e conversão periférica dos androgênios.  

B) agenesia mülleriana e produção gonadal de estrogênios .  

C) disgenesia gonadal e sensibilidade do tecido mamário à progesterona.  

D) SOP e produção autônoma de estrogênio específico da mama.  

 

16. O sangramento uterino anormal (SUA) é um distúrbio em que um ou mais dos parâmetros do 

sangramento uterino normal está alterado, como a quantidade, a duração ou a frequência. Ele 

também é definido como perda menstrual excessiva, com repercussões físicas, emocionais, 

sociais e materiais na qualidade de vida da mulher, podendo ocorrer isoladamente ou em 

combinação com outros sintomas.  O SUA é uma condição em que  

A) pólipos endometriais em mulhers na peri e pós-menopausa, quando sintomáticos, 
apresentam como manifestação clínica mais comum o sangramento uterino anormal.  

B) a sintomatologia, na adenomiose, é variável, destacando -se dor pélvica, fluxo menstrual 
de pequena duração na fase lútea e dependente da p rofundidade do miométrio atingido.  

C) qualquer alteração dos mecanismos de coagulação pode ocasioná-lo, sendo as causas 
mais comuns a púrpura trombocitopênica e as leucemias.  

D) o endométrio sofre um processo inflamatório, promovendo o encurtamento da fase lútea no 
menacme, causando uma perda sanguínea mais volumosa.  

 

17. A anticoncepção moderna ofereceu à humanidade um avanço inestimável na qualidade de 

vida, principalmente às mulheres que, atualmente, conseguem planejar quando querem 

engravidar. O advento do anticoncepcional hormonal combinado (AHC), que marca o início 

dessa nova fase da anticoncepção, é resultado da associação entre um componente 

estrogênico e outro progestogênico. Em relação à anticoncepção moderna , analise as 

afirmativas a seguir.  
 

I 
O anel vaginal disponível no Brasil libera 120 μg/dia de etonogestrel e 15 μg/dia de 
etinilestradiol (EE), enquanto o anticoncepcional em adesivo libera 20 μg/dia de EE e 
150 μg/dia de norelgestromina.  

II 
Os AHC agem, primariamente, inibindo a secreção de gonadotrofinas, sendo o 
estrogênio o principal responsável pelos efeitos contraceptivos observados, pois inibe 
o pico pré-ovulatório do hormônio luteinizante (LH).  

III 
Os efeitos adversos mais frequentemente relacionados ao estrogênio são fadiga, 
aumento de apetite, sangramento uterino irregular, náuseas e vômitos, mastalgia, 
cefaleia e aumento de peso. 

IV 
Os contraceptivos orais combinados (COC) apresentam grande variabi lidade de 
formulações, sendo o EE o componente estrogênico mais comum, utilizado em doses 
que variam entre 15 μg e 40 μg.  

 

Das afirmativas, estão corretas 

A) II e III. 

B) I e III. 

C) II e IV. 

D) I e IV. 
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18. Dentre as infecções do trato reprodutivo, destacam -se as vulvovaginites e vaginoses, 

processos nos quais o meio ambiente vaginal fisiológico, composto primordialmente por 

Lactobacillus, encontra-se alterado, o que possibilita a proliferação de outros microrganismos 

que podem estar associados a processo inflamatório (vaginites) ou  não estarem relacionados 

à inflamação (vaginoses). Em relação ao diagnóstico da vaginose bacteriana (VB), analise os 

critérios a seguir. 
 

I corrimento vaginal homogêneo branco-acinzentado 

II presença de “colpitis maculareis” 

III teste das aminas (whiff test) positivo 

IV medida do pH vaginal maior do que 4,5 

V presença de eritema e petéquias vaginais  
 

Dos critérios apresentados, os de Amsel, utilizados no diagnóstico da vaginose bacteriana , 

estão presentes nos itens 

A) II, III e V. 

B) I, III e IV. 

C) I, II e III. 

D) II, IV e V. 

 

19. T.C.A.F., 54 anos, procura atendimento médico no ambulatório de ginecologia por apresentar , 

ha três meses, sangramento vaginal esporádico em pequena quantidade. A paciente faz uso 

de terapia hormonal (TH) combinada com estrogênio e progesterona, transdérmica, há 3 

anos. Apresenta ultrassonografia transvaginal (USG) recente, que mostra endométrio 

homogêneo com 12 mm de espessura e miométrio sem anormalidades. Diante desse caso, a 

conduta a ser tomada pelo ginecologista será  

A) aumentar a dose da progesterona. 

B) aumentar a dose do estrogênio.  

C) realizar biópsia do endométrio.  

D) trocar a via de administração da TH. 

 

20. A doença inflamatória pélvica (DIP) é considerada um conjunto de processos inflamatórios da 

região pélvica gerados a partir da propagação  de microrganismos  provenientes da vagina e 

do colo do útero, que podem ascender para o endométrio, as tubas, o peritônio e as 

estruturas adjacentes. A anamnese e o exame físico são fundamentais para o seu 

diagnóstico. Na anamnese de uma paciente com suspeita de DIP, o ginecologista deve levar 

em consideração  

A) contato sexual com parceiro  há mais de 6 meses, durante perimenopausa. 

B) relação da dor com o ciclo menstrual, havendo maior tendência da dor ocorrer no meio do 
ciclo, coincidindo com o surgimento de escapes menstruais.  

C) história prévia de apendicectomia, cálculo urinário e síndrome do intestino irritá vel. 

D) história prévia de DIP ou de gravidez ectópica, pois tais situações favorecem maior chance 
de recidiva tanto da DIP quanto da gravidez ectópica . 

 

 

 

 

 

 


