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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. A gravidez ectópica ainda é um desafio para a saúde pública e responde por 6% a 13% das 

mortes relacionadas ao período gestacional. Além disso, é considerada a principal causa de 

mortalidade materna no primeiro trimestre da gravidez. Tendo como base o tra tamento da 

prenhez ectópica, considere as afirmativas abaixo.  
 

I 
A cirurgia é a conduta-padrão no tratamento da gravidez ectópica. A laparotomia é 
imperativa nos casos de abdome agudo hemorrágico com instabilidade hemodinâmica.  

II 
Os principais critérios para a indicação do metotrexato (MTX) são: estabilidade 
hemodinâmica, diâmetro da massa anexial >5 cm e β -hCG inicial ≤15.000 mUI/mL. 

III 
A laparoscopia deve ser realizada nos casos de ruptura tubária com instabilidade 
hemodinâmica. 

IV 
O tratamento sistêmico com metotrexato (MTX) é realizado nos casos em que o 
embrião não apresenta batimentos cardíacos.  

 

Das afirmativas, estão corretas  

A) II e IV. 

B) I e III. 

C) I e IV. 

D) II e III. 

 

02. Uma secundigesta com parto normal anterior realizou pré‐natal, detectando-se, na rotina de 

exames iniciais, uma tipagem sanguínea B negativo, Du negativo. Seu obstetra verificou a 

tipagem sanguínea do pai, que é A positivo. Assim, solicitou Coombs indireto no sangue 

materno, que demonstrou positivo para anti‐D, motivo que lhe fez manter solicitação mensal 

desse exame. A gestante negou ter realizado profilaxia com imunoglobulina anti -D na 

gestação anterior. Na 28
a 

semana de gravidez, o resultado do Coombs era de 1:32. Avaliou-

se, por meio de USG Doppler, o pico sistólico da artéria cerebral média fetal, e o resultado foi 

1,1 múltiplo de mediana (MoM). Nesse caso, o próximo passo do obstetra será   

A) realizar avaliação semanal do pico sistólico da artéria cerebral média.  

B) resolver a gestação. 

C) administrar imunoglobulina anti‐D. 

D) realizar cordocentese para verificar a necessidade de transfusão intrauterina.  
 

03. Uma secundigesta, cesariana anterior há 7 anos, foi internada com 37 semanas para ser feita 

uma indução de parto devido a oligoâmnio. Foi realizada a dilatação do colo com sonda de 

Foley, seguida da administração de ocitocina, momento em que houve a expulsão da sonda e 

se detectou que o colo era pérvio para 3 cm. Nessa hora, houve a ruptura das membranas 

espontaneamente. A dilatação completa só foi possível em quatro horas. Nesse momento, já 

com a apresentação em +2 DeLee, a paciente foi colocada em posição ginecológica, e se 

solicitou que realizasse puxos. Após dez minutos nessa condição, além de a parturiente 

apresentar uma dor lancinante que, subitamente, desapareceu, não foi mais possível notar a 

presença de contrações uterinas. Além disso, a apresentação encontrava ‐se em +1 DeLee, 

mas também havia sangramento vaginal vivo e bradicardia fetal (60 bpm). Para esse  caso, o 

diagnóstico mais provável é 

A) ruptura da vasa prévia. 

B) prolapso de cordão. 

C) descolamento prematuro de placenta.  

D) ruptura uterina. 
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04. Após ruptura das membranas ovulares, uma primigesta de 39 semanas foi internada em 

trabalho de parto e evoluiu, normalmente, até a dilatação total. Nesse momento, o vértice da 

apresentação estava em +2 DeLee, e o ponto de reparo fetal, que é o lambda, est ava voltado 

para a iminência ileopectínea esquerda. A situação manteve-se da mesma forma por mais de 

cinquenta minutos, com a parturiente demonstrando cansaço e não conseguindo puxos 

adequados. A ausculta fetal intermitente, na sala de parto, demonstrava b atimentos 

cardiofetais regulares, variando entre 110 e 156. Nesse caso, a conduta a ser tomada é  

A) locar fórcipe de Simpson com rotação anti‐horária de 45 graus. 

B) realizar cesariana imediata. 

C) locar fórcipe de Kielland com rotação horária de 45 graus.  

D) orientar puxos dirigidos para estimular o nascimento.  

 

05. Quanto à epilepsia na gestação, analise as afirmativas abaixo.  
 

I 
A gravidez, em si, não tem efeito sobre a frequência das crises epilépticas, pois a 
maioria (>90%) das gestações associadas à epilepsia são bem-sucedidas. 

II O uso de ácido valproico pode aumentar o risco de malformações congênitas graves.  

III 
Há indicação absoluta de cesariana pelo risco de convulsões durante o trabalho de 
parto, mesmo em gestantes epilépticas medicadas.  

IV 
O anticonvulsivante fenitoína, além de estar indicado para controle das crises 
convulsivas em gestantes epilépticas, é a primeira escolha para tratar convulsões na 
eclâmpsia. 

 

Das afirmativas, estão corretas 

A) II e IV. 

B) I e III. 

C) I e II. 

D) III e IV. 

 

06. Primigesta com gravidez gemelar dicoriônica, diamniótica, cuja idade gestacional é 35 

semanas e 2 dias detectada por ultrassonografia de primeiro trimestre, dá entrada no pronto 

atendimento com queixa de perda de líquido há, aproximadamente, 20 horas  e com dores em 

cólicas em região hipogástrica. No exame físico, constatam -se 2 contrações de 30 segundos 

em 10 minutos, rotura prematura de membranas, com líquido amniótico claro, sem grumos e 

colo centralizado, com 3 cm de dilatação. A ultrassonografia f eita no dia anterior mostra o 

primeiro gemelar cefálico, com peso estimado de 1400 gramas, e o segundo gemelar pélvico, 

com peso estimado de 1200 gramas. Para esse caso, a conduta adequada é  

A) corticoterapia e parto normal.  

B) corticoterapia e cesariana. 

C) profilaxia para B-estreptococcus e parto normal.  

D) profilaxia para estreptococcus B e cesariana.  

 

07. Uma paciente com 37 semanas de gestação apresentou disúria, aumento da frequência 

urinária. Foi solicitado, então, sumário de urina a partir do qual constatou-se haver 50 

leucócitos/campo e nitrito positivo. Os antibióticos recomendados para o tratamento empírico 

dessa infecção do trato urinário são 

A) cefalexina e azitromicina. 

B) fosfomicina e cefalexina. 

C) nitrofurantoína e norfloxacina. 

D) sulfametoxazol + trimetropima e fosfomicina.  
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08. Primigesta, 29 anos, foi à maternidade com contrações uterinas rítmicas (2  a cada 10 

minutos), com 50 segundos de duração. Ao calcular a idade gestacional, o obstetra concluiu o 

seguinte: pela última menstruação, a paciente está com 34 semanas; pelo ultrassom feito com 

7 semanas, está com 40 semanas; e pelo ultrassom feito com 32 semanas, está com 37 

semanas. Além disso, os batimentos cardiofetais estão regulares com 142 bpm e a paciente 

apresenta colo fino, centralizado, com 3 cm de dilatação, e bolsa íntegra ao toque vaginal. 

Para esse caso, o obstetra deve considerar que a idade gestacional e a conduta são, 

respectivamente,  

A) 34 semanas e assistência ao parto.  

B) 34 semanas e tocólise. 

C) 37 semanas e cesariana. 

D) 40 semanas e assistência ao parto.  
 

09. Uma paciente, com 39 semanas de gestação, primigesta, com peso fetal est imado de 4.300 g 

detectado a partir da ultrassonografia feita há 3 dias, chegou à maternidade, em período 

expulsivo. No cartão de pré-natal, há curva glicêmica com sobrecarga de 75 g de dextrose 

com as seguintes medidas de glicemia: em jejum, 96 mg/dl; após uma hora, 190 mg/dl; e 

após duas horas, 158 mg/dl. Durante a saída do feto, notou-se distócia de ombro. Com base 

nesse caso, o obstetra deve  

A) fazer as manobras de flexão das coxas, a compressão suprapúbica e a mudança de 

posição da parturiente para quatro apoios, que são utilizadas para extração do feto.  

B) realizar pressão na parte superior do útero com a finalidade de facilitar a saída do feto e 

evitar uma das complicações descritas do parto distócico, que é a cabeça derradeira.  

C) realizar a fratura intencional da clavícula, que é proscrita atualmente, mesmo em casos 

emergenciais. 

D) proceder à aplicação de fórceps de Piper, que é indicada para extração do feto.  
 

10. Gestante de 24 anos, com 28 semanas de idade gestacional, secundigesta, primípara co m 

cesariana feita há 3 anos – momento em que recebeu imunoglobulina anti -RH após o parto – 

veio encaminhada do Programa Estratégia e Saúde da Família para o Pré -Natal de Alto Risco 

(PNAR), com exame de Coombs Indireto (CI) 1/64. A orientação que a paciente  deverá 

receber é: 

A) realizar ultrassonografia morfológica para avaliar possíveis repercussões fetais de anemia 

por isoimunização. 

B) continuar o pré-natal de baixo risco, pois o Coombs Indireto positivo deve-se à 

imunoglobulina que recebeu após o primeiro parto.  

C) realizar ultrassonografia com medida de velocidade média no pico sistólica do doppler da 

artéria cerebral média, para pesquisa de anemia fetal.  

D) continuar o pré-natal de baixo risco na Unidade de Saúde da Família devido ao baixo risco 

de isoimunização. 
 

11. RFS, 40 anos, Gesta II/Para I (cesárea)/Aborto I, comparece à sua primeira consulta de pré -

natal e pergunta se, nessa gestação, ela tem chance de ter diabetes. Como antec edentes 

pessoais, ela tem hipertensão arterial sistêmica, hipertrigliceridemia e infecção urinária (ITU) 

de repetição. Nos antecedentes obstétricos, além do parto cesárea anterior com recém -

nascido (RN) pesando 4125 g, ela teve um abortamento espontâneo. A  paciente tem 1,60 m 

de altura e pesa 65 kg. No exame de sangue realizado, constatou -se que sua glicemia de 

jejum, coletada dois meses antes da gestação, foi de 80 mg/dL. Frente a esse quadro, os 

fatores de risco que a paciente apresenta para diabetes gestacional são: 

A) índice de massa corporal (IMC), glicemia de jejum e ITU de repetição.  

B) idade, RN com peso maior que 4000 g e hipertensão arterial sistêmica.  

C) idade, IMC, glicemia de jejum e hipertensão arterial crônica.  

D) RN com peso maior que 4000 g, IMC e glicemia de jejum. 
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12. Pesquisadores brasileiros publicaram, em 2012, o artigo intitulado Tratamento de doença 
periodontal e risco de parto prematuro: revisão sistemática e metanálise , no qual 
apresentaram, a partir da metanálise, estudos randomizados com grávidas que tinham 
diagnóstico de doença periodontal antes de 20 semanas de gestação. Eles objetivavam 
avaliar os efeitos do tratamento dessa doença durante a gravidez para prevenir o nascimento 
prematuro e o baixo peso do RN ao nascer. Para tanto, fizeram uma comparação entre 3.576 
mulheres, que estavam em grupos de intervenção para tratar a doença periodontal, e 3.412 
mulheres, que receberam tratamento habitual. O risco relativo (RR) com intervalos de 95% de 
confiança (IC 95%) foi calculado. Com relação aos partos prematuros, os resultados foram 
RR = 0,90; IC 95%: 0,68-1,19; e, para o baixo peso ao nascer, foram RR = 0,92; IC  95%: 
0,71-1,20. Considerando esses resultados, os pesquisadores devem concluir que  

A) as gestantes tratadas e as não tratadas para doença periodontal não apresentaram 
diferença significativa, considerando o parto prematuro e o baixo peso ao nascer.  

B) as gestantes tratadas para a doença periodontal apresentaram redução significativa dos 
partos prematuros. 

C) as gestantes tratadas para doença periodontal apresentaram elevação significativa dos 
partos prematuros. 

D) as gestantes com tratamento habitual apresentaram maior prevalência de recém -nascidos 
com baixo peso ao nascer. 

 

13. Secundigesta, 40 anos, GII/PI (cesariana prévia com 30 semanas por amniorrexe prematura), 
que tem história de trombose venosa profunda há 5 anos e usava anticoagulante por via oral 
até 2 meses atrás, comparece ao obstetra para começar o pré-natal. A paciente está com 10 
semanas de gestação pela data da última menstruação. Sendo assim, o obstetra deve  

A) colher cultura para estreptococo do grupo B e iniciar progesterona por via vaginal.  

B) solicitar apenas os exames de primeiro trimestre, pois não se trata de gravidez de risco.  

C) introduzir imediatamente heparina de baixo peso molecular em dose profilática subcutânea.  

D) orientar a paciente sobre o risco de prematuridade nessa gestação e introduzir AAS.  
 

14. O aborto infectado ou séptico decorre da eliminação incompleta do ovo, do embrião ou da 
placenta. Esse tipo de aborto mantém aberto o canal cervical e favorece a ascensão de 
bactérias da microbiota vaginal e intestinal à cavidade uterina.  Quando há abortamento 
séptico,   

A) a infecção puerperal associada a ele não é a principal causa de morta lidade materna. 

B) a prescrição de antibióticos de amplo espectro por via oral é necessária, com 
esvaziamento dos produtos da concepção após 48 horas da antibioticoterapia.  

C) as bactérias anaeróbicas estão presentes na cavidade uterina, na maioria dos cas os. 

D) a curetagem é feita antes do início da antibioticoterapia se ele ocorrer após 12 semanas 
de gravidez. 

 

15. Gesta 2 Para 1, com 13 semanas, comparece à segunda consulta do pré-natal e refere que, 
na sua gestação anterior, teve um parto induzido com 31 semanas, devido a um quadro de 
pré-eclâmpsia grave. Nega outros antecedentes médicos significativos. Os exames 
laboratoriais solicitados, na primeira consulta do pré-natal, pela enfermeira apresentaram 
resultados normais. É casada, nega tabagismo e refere alimentação adequada. Assim, para 
prevenir um novo quadro de pré-eclâmpsia, o obstetra deve 

A) prescrever heparina não fracionada ou de baixo peso molecular em dose profilática, 
iniciando no segundo trimestre. 

B) propor a suplementação de cálcio (1 g/dia) e vitamina C (500 mg/dia), iniciando com 12 
semanas. 

C) prescrever ácido acetilsalicílico (AAS), na dose de 100 a 150 m g, iniciando antes de 16 
semanas. 

D) fazer controle rigoroso da pressão arterial e ganho de peso, pois não há evidências claras 
de que alguma medicação pode prevenir a pré-eclâmpsia. 



UFRN  Residência Médica 2021  Ginecologia e Obstetrícia  Quero abraçar, na fuga, o pensamento.     5  

16. Uma gestante no curso de 12 semanas, assintomática, terá indicação para início do 

tratamento específico para toxoplasmose, na gravidez, quando os resultados do exame 

sorológico e o teste de avidez forem, respectivamente,  

A) IgG positivo, IgM negativo e avidez para IgM < 30%. 

B) IgM positivo, IgG positivo e avidez para IgG < 30%. 

C) IgG negativo, IgM positivo e avidez para IgM > 30%. 

D) IgM positivo, IgG negativo e avidez para IgG > 30%. 

 

17. Se uma primigesta em gestação de 40 semanas estiver com quadro de pré -eclâmpsia leve, 

são considerados indícios para indicar e contra indicar a indução de parto, respectivamente,  

A) índice Bishop > 9 e miomectomia prévia. 

B) índice Bishop > 6 e rotura prematura de membranas.  

C) rotura prematura de membranas e isoimunização Rh.  

D) miomectomia prévia e apresentação anômala.  

 

18. Uma mãe resolveu levar sua filha adolescente ao médico no dia seguinte em que esta havia 

sido vacinada contra rubéola. Durante a consulta, o médico constatou que a adolescente 

estava com cinco semanas de gestação por ultrassonografia. Sendo assim, o obste tra deve 

A) tranquilizar a gestante, pois, geralmente, não ocorre teratogênese fetal com o uso da vacina.  

B) confirmar a idade gestacional e induzir o abortamento pelo risco de teratogênese fetal.  

C) solicitar IgG e IgM para rubéola, após 15 dias da aplicação da vacina e, só após isso, induzir 

o abortamento. 

D) realizar a ultrassonografia para rastreio de malformação fetal na 22ª semana de gravidez, 

para poder tomar uma decisão. 

 

19. Primigesta, gemelar dicoriônica, diamniótica, no curso de 32 semanas, apresenta morte em 

um dos fetos. Ambos estão em apresentação cefálica. Quanto ao seguimento dessa gravidez, 

a melhor conduta é 

A) realizar a indução imediata do parto normal para resolução da gestação.  

B) realizar a cesárea imediatamente para resolução da gestação. 

C) manter vigilância semanal quanto a coagulopatias e realizar a indução da maturação 

pulmonar. 

D) prescrever o uso de anticoagulante enoxparina até o parto e realizar a indução da 

maturação pulmonar. 

 

20. Primigesta, 40 anos, chega à consulta muito ansiosa por ter realizado exame de avaliação de 

transluscência nucal na 12ª semana de gravidez, o qual mostrou valor de 40 mm. Nesse 

exame, também não foi detectado o osso nasal. Para essa paciente, o obstetra deve  

A) informar que o valor encontrado por meio da transluscência nucal é diagnóstico de trissomia, 

havendo necessidade de estudo do cariótipo fetal para indicar o tipo específico.  

B) explicar que esse exame diagnostica, sem margem de erro, a cromossomopatia, a qual 

associada à idade materna sugere feto sindrômico. 

C) explicar que não há necessidade de outros exames para comprovação, pois se trata de feto 

com síndrome de Down. 

D) orientar sobre os riscos e a possibilidade de cromossomopatia, passível de confirmação com 

estudo do cariótipo fetal colhido por biópsia de vilo corial, líquido amniótico ou sangue.  
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21. Multípara, 38 anos, hipertensa crônica, chega, à primeira consulta, com gestação no curso de 

7 semanas em uso de enalapril 10 mg ao dia. É Gesta V/Para III/Aborto I, com fetos 

prematuros devido à síndrome HELLP. Com base nesse quadro, o obstetra que a acompanha 

no pré-natal deve 

A) suspender o enalapril, iniciar aspirina 100 mg/dia e realizar controle dos níveis tensionais.  

B) manter o enalapril e encaminhar a paciente para pré-natal de alto risco materno-fetal. 

C) fornecer o suporte nutricional e substituir o enalapril pelo captopril e encaminhar a 

paciente para o pré-natal de alto risco. 

D) manter a medicação, devido ao alto risco de pré-eclâmpsia sobreposta, e manter o 

seguimento com o controle dos níveis tensionais. 

 

22. São fatores causais e/ou preditivos para ocorrência de parto prematuro:  

A) obesidade e mensuração do colo uterino cervical >  25 mm. 

B) intervalo interpartal superior a 10 anos associado à conização cervical prévia.  

C) parto prematuro prévio e medida do colo uterino com 22 a 24 semanas < 25 mm.  

D) altura uterina inferior à idade gestacional estimada em primigesta.  

 

23. São consequências possíveis da rotura prematura de membranas ovulares:  

A) síndrome da banda amniótica fetal e acretismo placentário.  

B) insuficiência renal fetal e vulvovaginite materna.  

C) hemorragia cerebral fetal e sinéquia uterina.  

D) hipoplasia pulmonar fetal e infecção uterina materna.  

 

24. Mulher em uso de ácido valproico encontra-se assintomática para controle da epilepsia, sem 

crises há 2 anos. Descobre gravidez após um dia de atraso menstrual e, imediatamente, vai à 

consulta com um obstetra para receber orientação em relação à medicação que utiliza. O 

obstetra deve orientar a paciente a 

A) manter o ácido valproico e iniciar imediatamente o ácido fólico que evitará a teratogênese.  

B) iniciar o ácido fólico, mantendo-o até 12 semanas, e suspender o anticonvulsivante.  

C) manter a medicação até 8 semanas, pois não há efeito teratogênico nessa idade 

gestacional. 

D) iniciar o ácido fólico, mantendo-o durante toda a gravidez, e trocar o anticonvulsivante.  

 

25. Paciente gesta 4, Para 4 apresentou grande sangramento transvaginal fétido após 5 dias de 

parto normal, cujo feto pesou 3.880 g. Encontra-se com queixa de tontura, mal-estar, 

anorexia e dor pélvica. Ao realizar exame físico, constata-se o seguinte: temperatura: 39 ºC, 

TA: 80x60 mmHg, FC: 90 bpm, abdome distendido, útero semi-involuído acima da cicatriz 

umbilical e doloroso ao toque. A hipótese diagnóstica correta é 

A) infecção puerperal por laceração de trajeto.  

B) endometrite por restos ovulares.  

C) mastite puerperal pelo ingurgitamento mamário.  

D) infecção urinária por translocação bacteriana.  
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26. Após indução da ovulação, uma mulher de 32 anos, com uso de citrato de clomif eno, 
apresentou crescimento de 2 folículos em endométrio pouco espessado e em escassa 
quantidade de muco cervical. Não houve gestação após o coito programado. O ginecologista 
responsável optou, no 2º ciclo, pelo uso do letrozol, mas houve também o desenvolvimento 
de dois folículos, espessamento endometrial adequado e muco filante. O resultado obtido 
nesse ciclo foi decorrente 

A) do citrato de clomifeno que promove um feedback negativo no hipotálamo ou hipófise.  

B) do citrato de clomifeno que não ocupa os receptores estrogênicos.  

C) da liberação de FSH que é maior com o letrozol.  

D) dos níveis de estradiol que são maiores com o letrozol.  
 

Para responder às questões 27 e 28, considere o caso abaixo. 
 

Mulher de 27 anos decide procurar o ginecologista por desejo de gestação. Sua 
história clínica cursa com amenorreia há 3 anos, que nunca havia lhe causado 
preocupação. Não fazia uso de métodos contraceptivos. Além disso, nega galactorreia 
ou outras queixas bem como o uso de qualquer medicação. Durante a consulta, 
constata-se galactorreia bilateral multiductal à expressão manual. Foram realizadas 
dosagens de hormônios tireoidianos (que estavam normais) e de prolactina, que estava 
aumentada (120ng/mL). A ressonância magnética de sela túrcica mostra adenoma 
hipofisário de 1,2 cm, com discreta extensão parasselar à direita.   

 

27. Para essa paciente, o ginecologista deve optar pelo tratamento  

A) cirúrgico com abordagem transesfenoidal.  

B) clínico com agonista da dopamina.  

C) clínico com radioterapia. 

D) cirúrgico seguido de radioterapia adjuvante.  
 

28. Passados 45 dias do tratamento, houve o desaparecimento da galactorreia e o retorno dos 
ciclos menstruais. Quanto ao seu desejo de engravidar, o ginecologista deve orientar a 
paciente a  

A) tentar engravidar quando os ciclos estiverem bem-estabelecidos, indicando que os níveis 
de prolactina normalizaram. 

B) continuar tentando engravidar, já que as suas chances aumentam com o início do 
tratamento. 

C) desistir de engravidar pelo fato de ela ter um tumor extrasselar e ainda estar em 
tratamento.  

D) usar um método de barreira contraceptiva, até ter a confirmação da diminuição do tumor 
pela RM, para depois tentar engravidar.  

 

29. Considere os dois casos clínicos reproduzidos abaixo.    
 

I 

Mulher, 67 anos, menopausa aos 48 anos, nunca se submeteu à terapêutica hormonal 
com estrogênios ou progestagênios depois de estar na menopausa. Refere leucorreia 
com odor forte. Ao realizar o exame físico, constata-se o seguinte: vagina atrófica 
++/3, presença de leucorreia fluida acinzentada com liberação de odor fétido após 
adição de solução de KOH. 

II 

Mulher, 35 anos, utilizando pílula anticoncepcional hormonal combinada, refere 
leucorreia que percebe na roupa com coloração amarelada, associada à irrit ação e ao 
prurido vulvovaginal. Ao realizar o exame ginecológico, verifica -se que a vagina está 
hiperemiada com leucorreia branca em placas e grumos sobre a mucosa.  

 

Após a análise dos casos, conclui-se que    

A) a pílula favorece a infecção pelo agente etiológico no caso II, enquanto a gravidez dificulta 
a ocorrência do mesmo agente. 

B) o pH vaginal, no caso I, deve ser menos ácido do que o normal, e o tratamento pode ser 
realizado com cremes vaginais com derivados imidazólicos.  

C) o agente etiológico mais provável, no caso I, é um fungo, e o pH vaginal deve ser ácido.  

D) o agente etiológico mais provável, no caso II, é um protozoário, e o pH vaginal deve ser 
alcalino. 
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30. Adolescente comparece ao pronto-socorro ginecológico, no domingo pela manhã, 30 horas 

após ter sido vítima de violência sexual, com consumação da relação sem uso de 

preservativo. Nesse caso, a conduta a ser tomada é  

A) administrar, imediatamente, o levonorgestrel 0,75 mg (em dose única), a profilaxia para 

sífilis e HIV além de colher sangue e material para análise do conteúdo vaginal.  

B) prescrever o levonorgestrel 1,5 mg e realizar coleta de sangue para exames sorológicos, 

tratando de acordo com o resultado desses exames.  

C) proceder à coleta de material no sangue bem como do conteúdo vaginal e, depois, 

administrar a profilaxia para infecções sexualmente transmissíveis.  

D) administrar, imediatamente, o levonorgestrel 1,5 mg bem como prescrever profilaxia para 

sífilis, clamídia, gonorreia, hepatite B e HIV.  

 

31. Paciente, 41 anos, apresenta queixa de nódulo em mama direita há 1 ano. Realizou 

acompanhamento clínico, no qual ficou evidenciado crescimento progressivo há 1 mês. Na 

palpação das mamas, o ginecologista detectou um nódulo regular, fibroelástico e móvel, no 

quadrante superolateral da mama direita, medindo 7 cm. O médico solicitou uma biópsia de 

fragmento por agulha grossa, cujo resultado revelou o anatomopatológico de fibroadenoma. 

Nesse caso, o principal diagnóstico diferencial é  

A) carcinoma mamário. 

B) tumor filoides de mama.  

C) hamartoma da mama. 

D) papiloma mamário. 

 

32. O processo de ovulação é complexo e implica a participação de inúmeras substâncias. Tendo 

como base esse processo, considere as afirmativas abaixo.  
 

I 

O aumento na produção de estradiol realimenta positivamente o hipotálamo e a 

hipófise, resultando na supressão das concentrações séricas médias do hormônio 

folículo estimulante (FSH) e do hormônio luteinizante (LH) bem como da amplitude de 

pulso de LH. 

II 

Hormônio antimulleriano sérico (AMH) tem sido usado como um marcador potencial da 

saúde e do envelhecimento ovarianos.  É secretado por pequenos folículos antrais e se 

correlaciona com o número total de folículos antrais ovarianos.  

III 

 A liberação dos efeitos de feedback positivo do estradiol, da progesterona e da 

inibina A da fase lútea resulta em um aumento da fase lútea/folicular inicial na 

frequência de pulso do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) e um aumento 

subsequente no FSH. 

IV 

O aumento modesto na secreção do FSH, na fase folicular inicial, estimula, 

gradualmente, a foliculogênese e a produção de estradiol, levando ao crescimento 

progressivo do grupo de folículos selecionados naquele ciclo.  
 

Das afirmativas, estão corretas 

A) I e III. 

B) I e II. 

C) II e IV. 

D) III e IV. 
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33. O tempo médio de retorno à fertilidade em mulheres pós-parto não lactantes, até a primeira 
ovulação, pode ser de 45 a 94 dias após o parto, com as primeiras ovulações ocorrendo entre 
25 e 27 dias. Para abordar a contracepção e outras necessidades agudas pós-parto em 
tempo hábil, recomenda-se que haja um acompanhamento após duas a três semanas depois 
do parto. Seguindo os critérios de elegibilidade para os métodos de anticoncepção, é 
necessário considerar que 

A) o modelo de tomada de decisão compartilhada, centrado na paciente e usado para 
aconselhar mulheres sobre contracepção, deve incluir o plano de vida reprodutiva da 
paciente, as características desejadas dos anticoncepcionais, as questões médicas ou 
comorbidades e os planos para a amamentação. 

B) os implantes de progesterona e estrógenos podem ser inseridos com segurança em 
qualquer momento após o parto, pois as vantagens, geralmente, superam os riscos 
teóricos ou comprovados. 

C) a contracepção hormonal combinada de estrogênio e progestagênios inclui pílulas, adesivo 
e anéis vaginais, não sendo recomendado até três a seis semanas após o parto devido ao 
efeito da progesterona, que pode causar tromboembolismo venoso.  

D) as mulheres indecisas sobre a contracepção, em qualquer momento do pós-parto, devem 
ser aconselhadas em relação a todas as opções de métodos contraceptivos bem como 
receber materiais de apoio por escrito sobre esses métodos, não incluindo contracepção 
de emergência. 

 

34. O diagnóstico das úlceras genitais com base na anamnese e no exame físico, muitas vezes, é 
impreciso. Portanto, todas as mulheres com lesões ulceradas devem ser submetidas a testes 
diagnósticos. Considere a figura reproduzida a seguir, que apresenta algumas lesões desse 
tipo. 

 

 
 

Com base nas lesões 1, 2 e 3, os testes capazes de elucidar o diagnóstico de cada uma delas 
são, respectivamente,  

A) teste de amplificação de ácido nucleico (NAAT); cultura tecidual; e teste da Reagina 
Plasmática Rápida (PRP). 

B) teste de amplificação de ácido nucleico (NAAT); teste da reação em cadeia da polimerase 
(PCR); e exame do campo escuro. 

C) cultura da secreção da borda da lesão ou bulbão; cultura tecidual; e exame do campo 
escuro. 

D) cultura da secreção da borda da lesão ou bulbão; teste da reação em cadeia da 
polimerase (PCR); e teste da Reagina Plasmática Rápida (PRP).  
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35. A teoria da dupla célula constitui uma explicação lógica dos eventos envolvidos na 

esteroidogênese e no desenvolvimento folicular ovariano. Nesse sistema,  

A) o FSH é incapaz de induzir seus próprios receptores.  

B) a granulosa é a responsável pela produção de andrógenos, e a teca, pela de estrogênios.  

C) as células da granulosa são desprovidas de receptores de estrogênios e de testosterona.  

D) o FSH induz a atividade de aromatase nas células da granulosa.  

 

36. O câncer de ovário não é uma doença altamente prevalente.  Em todo o mundo, há 300.000 

novos casos e 185.000 mortes relacionados ao câncer de ovário anualmente, com as taxas 

de incidência mais altas em países desenvolvidos.  Sobre câncer de ovário, 

A) a maior prevalência é entre pacientes com história familiar, em particular aquelas com 
síndrome de câncer hereditário (BRCA1, BRCA2, síndrome de Lynch ou outros).  

B) a estratégia de triagem (antígeno de câncer, ultrassom transvaginal ou teste multimodal) 
mostrou reduzir a mortalidade associada a um baixo risco de danos por invasão.  

C) o carcinoma epitelial de ovário está associado a pacientes jovens, infertilidade, 
endometriose, síndrome do ovário policístico e uso de anticoncepcionais hormonais.  

D) o marcador sérico CA 125 acima de valores elevados é patognomônico de tumor maligno 
ovariano, principalmente em mulheres sem história de câncer de mama.  

 

37. A resposta sexual alterada culmina com a insatisfação sexual e pode desencadear 

depressão, dificultar as relações interpessoais além de levar ao rebaixamento da autoestima, 

interferindo, assim, na qualidade de vida da mulher. O diagnóstico de disfunção sexual 

feminina inclui 

A) autoerotismo.     C) desejo sexual hipoativo. 

B) ejaculação precoce.    D) disfunção erétil. 

 

38. Paciente de 52 anos comparece ao ginecologista por sentir dor supra púbica intermitente, 

acompanhada do aumento da frequência urinária e noctúria há 4 meses. Retorna ao médico 

para apresentar os resultados dos exames que foram solicitados. O resultado da urocultura 

foi negativo e a citoscopia detectou a presença de úlcera única (úlcera de Hunner). O 

diagnóstico mais provável dessa paciente é  

A) bexiga hiperativa. 

B) cistite intersticial. 

C) endometriose. 

D) síndrome da bexiga dolorosa. 

 

39. Paciente com 33 anos vai ao ginecologista e informa que já teve o 5º episódio, em 2020, de 

corrimento vaginal branco, com grumos e prurido intenso. Ao realizar o exame da secreção 

vaginal a fresco, visualiza-se a presença de hifas. Nega patologias prévias. Relata também 

ao médico que esse ano tem sido de muito estresse devido à pandemia da COVID -19. O 

tratamento mais adequado para remissão da doença, a longo prazo, é 

A) fluconazol oral (150 mg), em dose única, associado com miconazol intravaginal por 7 a 14 
dias. 

B) fluconazol 150 mg a cada 72 horas, em três doses, e, em seguida, fluconazol 150 mg de 
manutenção uma vez por semana, por seis meses.  

C) fluconazol oral (150 mg) em duas doses sequenciais administradas com três dias de 
intervalo, e, em seguida, fluconazol 150 mg dose única com intervalos mensais, por quatro 
meses. 

D) itraconazol oral (200 mg) em duas doses sequenciais com clotrimazol, intravaginal por 7 a 
14 dias. 
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40. O hiperandrogenismo é uma alteração endócrina caracterizada pela amplificação dos efeitos 

dos androgênios em seus receptores na unidade pilossebácea (UPS) ou pela alteração na 

esteroidogênese adrenal ou ovariana, resultando na elevação dos níveis séricos dos 

androgênios na mulher. Faz parte do diagnóstico a avaliação clínica e laboratorial. São 

critérios diagnósticos dessa alteração:  

A) acne, hirsutismo, calvície temporal, atividade exagerada da 5α -redutase e maior conversão 
de testosterona em dihidrotestosterona.  

B) clitorimegalia, alteração no timbre da voz, acanthosis nigricans, SHBG elevada, 
triglicérides > 150 mg/dL, glicose > 100 mg/dL e HDL-C < 40 mg/dL. 

C) acrocórdons em pescoço, axilas e vulva, testosteronas total e livre baixas, níveis elevados 
de insulina e elevada atividade da enzima aromatase.  

D) disfunção menstrual, centralização da gordura corporal, sinais de virilização, níveis séricos 
de testosterona ≤ 45 ng/dL e 17-OHProgesterona ≤ 200 ng/dL.  

 

41. O objetivo mais importante, ao escolher uma incisão abdominal, é fornecer exposição 

adequada para o procedimento programado, levando em  consideração a possibilidade de que 

o planejado pode mudar, pois depende dos achados intraoperatórios ou complicações. Sobre 

as incisões cirúrgicas na parede abdominal, a de  

A) Maylard promove um excelente campo operatório, com a secção dos retos abdominais.  

B) Pfannenstiel produz resultados cosméticos pobres, com a exposição favorável na 
abordagem pélvica. 

C) Kustner é referida como a de Pfannenstiel modificada.  

D) Cherney promove a desinserção dos músculos vastomediais.  
 

42. Em relação à puberdade normal feminina, considere as afirmativas abaixo.  
 

I A menarca só ocorre após o desenvolvimento completo das mamas.  

II O pico do crescimento ocorre 1 ano antes da menarca. 

III Os androgênios adrenais determinam o estirão de crescimento.  

IV Ocorre aumento dos pulsos de LH durante o sono.  

V Quando surge o broto mamário, ocorre desaceleração do crescimento.  
 

Das afirmações, estão corretas 

A) I, II e V. 

B) I, III e IV. 

C) III e V apenas. 

D) II e IV apenas. 

 

43. Paciente de 55 anos foi ao ginecologista que lhe prescreveu uma terapia hormonal. Para que 

haja um acompanhamento desse tratamento pelo médico, essa paciente deve ser orientada a 

realizar uma propedêutica composta por  

A) exames clínico e ginecológico periódicos, mamografia anual e ultrassonografia 
transvaginal a cada retorno médico.  

B) exames clínico e ginecológico periódicos, mamografia anual e pesquisa anual de sangue 
oculto nas fezes. 

C) ultrassonografia transvaginal a cada retorno médico, exames clínico e ginecológico 
periódicos bem como dosagens de estrogênios plasmáticos.  

D) ultrassonografia transvaginal a cada retorno médico, pesquisa anual de sangue oculto nas 
fezes e dosagens de estrogênios plasmáticos.  

 



     UFRN  Residência Médica 2021  Ginecologia e Obstetrícia  Quero abraçar, na fuga, o pensamento. 12 

44. Paciente de 33 anos, casada, parda, comparece ao serviço de urgência e emergência da 

MEJC/UFRN, queixando-se de dor pélvica de forte intensidade e dor contínua no hemitórax 

direito associada à dispneia sem esforço. Relata que os sintomas iniciaram há cerca de 3 

anos, de caráter cíclico com exacerbação no período menstrual, porém aumentaram de 

intensidade nos últimos 2 meses. Sua menarca foi aos 14 anos, e a sexarca, aos 16 anos. 

Tem ciclos menstruais regulares de 27 em 27 dias. É G0P0A0 e relata dificuldades para 

engravidar. Não faz uso de método contraceptivo no momento. Os exames realizados 

evidenciaram: RM, T1 e T2, com e sem supressão de gordura, mostrando lesões nodulares 

hiperintensas na pleura com difusão restrita. A US transvaginal revelou massa cística e 

multiloculada nos anexos à direita bem como hematossalpinge ipselateral. Para esse caso, o 

diagnóstico e o tratamento são, respectivamente,  

A) metástase ovariana e quimioterapia.  

B) adenocarcinoma de ovário e cirurgia oncológica.  

C) endometriose e cirurgia para ressecção dos focos.  

D) endometrioma e hormônio terapia.  

 

45. Paciente de 37 anos foi submetida a uma histerectomia por miomas uterinos que se tornaram 

sintomáticos e não responderam à terapia clínica. O cirurgião está́  tentando garantir que a 

paciente não tenha prolapso subsequente da cúpula vaginal. Uma medida tomada para isso é 

o uso de sutura para fixar a cúpula vaginal aos ligamentos retouterinos. A paciente também 

tem ampla área de fundo de saco. A técnica a ser utilizada para reduzir ainda mais a 

probabilidade de prolapso da cúpula vaginal é  

A) obliteração da cavidade vaginal.  

B) fixação da vagina à parede abdominal anterior.  

C) obliteração do fundo de saco. 

D) pessário profilático.  

 

46. Paciente de 65 anos, GIV/PIV (1 cesariana) e ligadura tubária, IMC 36 kg/m², em uso de 

losartana 50 mg/dia desde os 49 anos, procura o ambulatório de ginecologia referindo 

sangramento uterino após 10 anos do último episódio menstrual. Traz uma ultrassonografia 

realizada no dia anterior, que apresenta útero com 64 x 33 x 32 mm, ligeiramente 

heterogêneo, com eco endometrial de 20 mm também heterogêneo, com áreas císticas. 

Realizando-se histeroscopia ambulatorial com biópsia dirigida, torna-se possível confirmar 

diagnóstico preliminar de  

A) adenocarcinoma endometriode em parede posterior.  

B) adenomiose uterina associada a pólipo endocervical.  

C) hiperplasia endometrial simples com atipia.  

D) metaplasia endometrial complexa com atipia. 

 

47. Para as pacientes portadoras da síndrome metabólica, o anticoncepcional hormonal 

combinado deve conter derivados da  

A) gonana. 

B) 19-Nortestosterona. 

C) estrona.  

D) 17α-Hidroxiprogesterona. 
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48. Paciente de 18 anos, nulípara, afirma que ainda não começou a menstruar. Nega perda de 

peso excessiva ou exercícios em excesso. Todas as suas irmãs tiveram a menarca aos 13 

anos de idade. De acordo com a mãe, um médico havia mencionado que sua filha não tinha o 

rim direito, fato detectado a partir de uma ultrassonografia de abdome. Ao ser examinada, 

constatou-se o seguinte: 1,65 m de altura; 58 kg de peso; pressão sanguínea de 110/60; 

glândula tireoide normal à palpação; desenvolvimento mamário, genitália externa feminina e 

pelos axilares e pubianos no estágio 4 de Tanner; sem lesões de pele. O provável diagnóstico 

dessa paciente é 

A) síndrome de Morris. 

B) agenesia mülleriana.  

C) síndrome de Swyer.  

D) disgenesia gonadal pura. 
 

49. O endométrio é um tecido dinâmico, em constante mudança na idade reprodutiva feminina, 

principalmente em resposta às influências hormonais. O estrogênio está relacionado ao 

crescimento e à proliferação tecidual, enquanto a progesterona inibe o crescimento bem como 

estimula a secreção glandular e as mudanças no estroma. Essas mudanças podem evoluir 

para processos endometriais benignos ou malignos. De acordo com essa evolução,  

A) os moduladores seletivos dos receptores de estrogênio (SERM), como o tamoxifeno, por 
atuarem como agonistas estrogênicos no tecido mamário, paradoxalmente, são 
antagonistas no endométrio, elevando o risco de hiperplasia endometrial.  

B) a síndrome de Lynch, também chamada de síndrome do câncer de cólon não poliposo 
hereditário (HNPCC), aumenta o risco de hiperplasia e de câncer de endométrio, inclusive 
em pacientes mais jovens. 

C) a hiperplasia endometrial pré                              ́ -neoplásica é referida como neoplasia intraepitelial 
endometrial, nome que reflete sua origem clonal, o crescimento invasivo e o risco de 
presença concomitante ou incipiente do adenocarcinoma endometrial.  

D) as hiperplasias simples e complexas com atipia, normalmente, apresentam história natural 
diferente, uma vez que o principal fator de risco para a presença ou concomitância do 
câncer é a atipia. 

 

50. Paciente de 39 anos, tabagista, procurou o pronto-socorro com queixa de nódulo doloroso em 

mama esquerda, há 7 dias. Refere episódio semelhante há 6 meses. Ao realizar exame 

clínico, detectou-se a presença de nódulo com cerca de 2 cm na região retroareolar, com 

hiperemia e sinal de flutuação. A principal hipótese diagnóstica e conduta inicial são, 

respectivamente, 

A) mastite granulomatosa e corticoterapia.  

B) carcinoma de mama e punção aspirativa por agulha fina.  

C) fibroadenoma e punção aspirativa por agulha fina.  

D) abcesso subareolar recidivante e drenagem de abcesso associada à antibioticoterapia.    

 


