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Questão 17 

Sobre o sangramento uterino anormal, é correto afirmar que: 

 

A) A investigação da cavidade uterina não está indicada 
para pacientes sem melhora dos sintomas após 
tratamento medicamentoso; 

B) A ablação endometrial é o tratamento da menorragia na 
pós-menopausa na falha de terapia medicamentosa; 

C) Os achados histeroscópicos em mulheres com SUA 
apresentam-se normais em mais de 80% dos casos; 

D) O aspecto histeroscópico de uma lesão hiperplásica 
endometrial de alto risco é semelhante ao endométrio 
normal; 

E) A biopsia endometrial pode ser realizada por curetagem, 
visão direta ou aspiração. 

 

Questão 18 

Sobre a técnica operatória da miomectomia laparoscópica, 
assinale a alternativa correta: 

 

A) O ponto ideal para realização da incisão uterina é o de 
maior protrusão do mioma na superfície do útero; 

B) A direção ideal para histerotomia é longitudinal, pois 
permite maior ergonomia no momento da sutura 
miometrial; 

C) Não se deve realizar a ligadura das artérias uterinas 
previamente à abordagem dos miomas, pois a taxa de 
hemotransfusão e o tempo cirúrgico, está associada ao 
futuro reprodutivo; 

D) A sutura do miométrio deve sempre ser realizada em 
apenas um plano, pois favorece a menor manipulação 
do tecido; 

E) Uma das vantagens da miomectomia laparoscópica é a 
redução do período de contracepção pós-operatória 
para 1 mês. 

 

Questão 19 

Qual a localização do ponto de Palmer?      

 

A) Inserção do quadrante inferior esquerdo medial na linha 
crista ilíaca antero superior; 

B) Inserção do quadrante superior esquerdo infracostal; 

C) Inserção do quadrante superior direito infracostal; 

D) Inserção do quadrante inferior direito medial na linha 
crista ilíaca antero superior; 

E) Inserção do quadrante na linha média infra umbilical. 

Questão 20 

Sobre a histerectomia laparoscópica, assinale a alternativa 
correta: 

 

A) Em casos de doença benigna, o inventário da cavidade 
não se faz necessário; 

B) Com o advento da laparoscopia, não há mais espaço 
para indicação das vias abdominal aberta e vaginal; 

C) O manipulador uterino auxilia apenas na visualização 
dos fórnices vaginais e, portanto, não se faz essencial 
para esta técnica cirúrgica; 

D) A histerectomia total laparoscópica é aquela realizada 
inteiramente por via laparoscópica, com exceção da 
sutura da cúpula vaginal, que pode ser feita por via 
vaginal; 

E) No momento da dissecção do espaço vesicouterino, o 
auxiliar deve mobilizar o útero no sentido cranial e 
ligeiramente posterior. 

 

Questão 21 

Ainda sobre as referências anatômicas na laparoscopia, 
pode-se afirmar que: 

 

A) Após cruzar a artéria ilíaca externa direita, o ureter 
assume um percurso caudal e lateral. 

B) O ureter cruza o plexo hipogástrico inferior por baixo do 
mesmo; 

C) Ao fazer a dissecção do ureter, deve-se manter a 
adventícia intacta; 

D) O ureter não recebe irrigação da artéria uterina; 

E) O ureter é uma estrutura retroperitoneal e não pode ser 
visto por transparência; 

 

Questão 22 

Mulher, 25 anos de idade, com diagnóstico de teratoma 
ovariano de 2,5 cm, sem outras comorbidades e IMC de 
23Kg/m2, está sendo submetida a laparoscopia. No começo, 
após punção inicial, a pressão intraabdominal mais utilizada 
durante o procedimento é: 

 

 

A) 22-25 mmHg; 

B) 12-15 mmHg; 

C) 17-20 mmHg; 

D) 8-10 mmHg; 

E) 27-30 mmHg. 
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Questão 23 

Em casos de infertilidade, pode-se afirmar que: 

  

A) As taxas de gravidez ectópica são maiores na 
abordagem laparoscópica, com lise de aderências e 
dilatação de fimose do pavilhão tubário na fimbrioplastia, 
quando comparada à abordagem laparotômica; 

B) Não há indicação de laparoscopia na suspeita clínica de 
endometriose, doença inflamatória pélvica, 
hidrossalpinge, aderências, obstrução tubária e 
miomatose; 

C) A laparoscopia na investigação de casais inférteis se faz 
necessária quando a fertilização in vitro está indicada; 

D) O procedimento laparoscópico permite não somente o 
estadiamento do processo aderencial, mas também o 
tratamento imediato das aderências. 

E) A fimbrioplastia consiste na lise de aderências que 
envolvem o ovário e tem melhores resultados quando 
realizada via laparoscópica. 

 

Questão 24 

No tratamento laparoscópico da endometriose, as manobras 
de exposição do campo operatório se fazem importantes. 
Sobre a suspensão dos ovários, pode-se afirmar que: 

  

A) Não deve ser realizada pois dissemina novos focos 
endometrióticos; 

B) É importante pois permite exposição adequada do 
espaço retovaginal; 

C) Deve ser realizada com punção no hilo ovariano; 

D) Deve ser feita apenas com auxílio de agulha reta, via 
transparietal; 

E) É proscrita quando se observam aderências no espaço 
retovaginal. 

 

Questão 25 

 

Em relação à corrente elétrica bipolar na videoendoscopia 
ginecológica: 

A) Pode ser utilizada nos modos blend 1, 2, 3; 

B) Pode ser utilizada nos modos corte e coagulação; 

C) A placa de retorno de pólo negativo não deve ser 
utilizada; 

D) A placa de retorno de pólo positivo deve ficar próxima à 
área cirúrgica; 

E) O circuito elétrico corre entre 2 pólos da pinça, e não 
necessita da placa neutra. 

Questão 26 

Mulher, 40 anos de idade, secundigesta, cesárea prévia, em 
pronto socorro com diagnóstico de gestação ectópica rota e 
presença de líquido livre em pequena quantidade à 
ultrassonografia transvaginal, apresenta-se 
hemodinamicamente estável. Sobre a possibilidade da 
laparoscopia, pode-se afirmar que: 

A) Está contraindicada a laparoscopia devido a presença 
de líquido livre na cavidade; 

B) Está contraindicada a laparoscopia devido à cesárea 
prévia; 

C) Está indicada a laparoscopia para salpingooforectomia 
unilateral; 

D) Está indicada a laparoscopia para salpingectomia ou 
salpingostomia; 

E) Está indicada a laparoscopia associada a histeroscopia. 

 

Questão 27 

Mulher, 37 anos de idade, hipertensa bem controlada, com 
antecedente de cirurgia laparotômica longitudinal mediana há 
3 anos, apresenta cicatriz peri e infraumbilical, tem 
diagnóstico à ultrassonografia transvaginal de imagem 
sugestiva de cisto dermóide de 4,5cm. Sem outras 
comorbidades. Quanto à indicação cirúrgica: 

A) A cirurgia laparoscópica é contraindicada devido à 
presença de possíveis aderências em área de punção 
umbilical; 

B) A cirurgia laparoscópica é contraindicada devido ao 
volume do cisto dermóide; 

C) A cirurgia laparoscópica é contraindicada devido à 
hipertensão; 

D) A cirurgia laparoscópica pode ser realizada utilizando-se 
a primeira punção em quadrante superior esquerdo do 
abdome; 

E) A cirurgia laparoscópica pode ser realizada iniciando-se 
a primeira punção em quadrante superior direito do 
abdome. 

 

Questão 28 

Sobre a técnica de Palmer, pode-se afirmar que: 

A) É a punção inicial em quadrante superior esquerdo e 
pode ser utilizada em gestantes; 

B) É a punção de trocartes em quadrantes inferiores para 
abordagem das estruturas pélvicas; 

C) É a incisão vertical na cicatriz umbilical, na linha 
mediana, para punção inicial; 

D) É o teste de aspiração para verificação da punção inicial; 

E) É a técnica de punção umbilical com Trocarte de 
Hasson. 
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Questão 29 

Assinale a alternativa correta sobre eletrocirurgia em 
videoendoscopia ginecológica: 

  

A) É recomendado utilizar apenas energia monopolar para 
realizar a coagulação do tecido ovariano; 

B) Ao utilizar a energia bipolar, a corrente elétrica passa de 
um polo (instrumento laparoscópico) para o outro polo 
(placa receptora); 

C) Ao acionar o bipolar, deve-se interromper o fluxo de 
energia após visualizar a carbonização do tecido; 

D) Eletrocirurgia trata-se de corte e coagulação de tecidos 
com o uso de corrente elétrica de alta frequência; 

E) A energia monopolar é a mais adequada para 
dissecções em regiões com vasos, especialmente 
aqueles de maior calibre. 

 

Questão 30 

Em relação aos meios de distensão da cavidade uterina para 
realização da histeroscopia, pode-se afirmar que:    

A) A raquianestesia dificulta o diagnóstico precoce de 
complicações associadas ao intravazamento, que são o 
edema de mucosas, sibilos e roncos; 

B) O CO2 é muito utilizado na histeroscopia ambulatorial; 
seu inconveniente é a grande formação de bolhas, 
podendo ser substituída pelo soro fisiológico; 

C) A glicina é um dos meios mais utilizados sendo uma 
solução hiperosmolar com possibilidade de desidratação 
por absorção; 

D) O manitol é uma solução hiposmolar que pode levar a 
hiperglicemia e hiponatremia no “overload” associado à 
sua utilização; 

E) O controle das perdas do distensor é desnecessário 
quando o procedimento é realizado com soro fisiológico; 

 

Questão 31 

Na abordagem laparoscópica da endometriose, a fossa 
pararretal é um espaço frequentemente utilizado. Pode-se 
afirmar que: 

  

A) A fossa pararretal é limitada anteriormente pelo 
ligamento largo; 

B) O limite lateral da fossa parraretal é a artéria ilíaca 
externa; 

C) Para acessar a fossa pararretal deve-se seccionar a 
artéria retal média; 

D) O ligamento uterossacro é um dos limites do espaço 
pararretal; 

E) O plexo nervoso retal não atravessa a fossa pararretal. 

Questão 32 

Define-se técnica aberta em laparoscopia: 

 

A) Inserção do trocarte inicial sob visão direta após 
dissecção de planos até peritônio; 

B) Associação da técnica de videolaparoscopia e 
videohisteroscopia; 

C) Conversão da laparoscopia em laparotomia; 

D) Punção inicial com agulha de Veress para 
pneumoperitônio; 

E) Abertura da incisão de quadrante inferior para retirada 
de peça cirúrgica. 

 

Questão 33 

Paciente de 27 anos com diagnóstico de cisto anexial 

complexo à esquerda, IMC de 31kg/m2, hipotireoidismo 

controlado com medicação, sem outras comorbidades. Sobre 

a indicação de laparoscopia, pode-se afirmar que: 

 

A) Pode-se indicar a laparoscopia; a técnica para 
pneumoperitônio aberta ou fechada poderá ser utilizada, 
apesar da obesidade; 

B) Há contraindicação para cirurgia laparoscópica pélvica 
ginecológica devido à obesidade; 

C) Há contraindicação para cirurgia laparoscópica pois é 
um cisto complexo; 

D) É recomendável que a pressão intra-abdominal durante 
a cirurgia laparoscópica seja mantida entre 22-25mmHg 
devido à obesidade; 

E) É recomendável que a pressão intra-abdominal durante 
a cirurgia laparoscópica seja mantida entre 18-20mmHg 
devido à obesidade. 

 

Questão 34 

O tipo de nó mais adequado para a aproximação de tecido 
sob tensão é: 

 

A) Nó Tumble Square; 

B) Nó de cirurgião; 

C) Nó de Jamming; 

D) Nó Aberdeen; 

E) Nó Steeve. 
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Questão 35 

Para uso seguro da corrente elétrica monopolar em 
laparoscopia ginecológica, pode-se afirmar que: 

 

A) Necessita da placa neutra do eletrocautério o mais 
próximo da área cirúrgica da paciente; 

B) Necessita da placa de pólo positivo do eletrocautério em 
região de apoio: panturrilha ou dorso; 

C) Não é indicado o uso da placa neutra; 

D) Necessita da placa de pólo positivo do eletrocautério o 
mais longe da área cirúrgica da paciente; 

E) Necessita da placa de pólo negativo do eletrocautério o 
mais longe da área cirúrgica da paciente. 

 

Questão 36 

Em casos de tratamento laparoscópico para mioma uterino, 
pode-se afirmar que: 

  

A) A miomectomia laparoscópica está indicada na 
presença de miomas intramurais ou subserosos 
sintomáticos ou menores que 6 centímetros; 

B) A miomectomia laparoscópica profilática visando 
preservação de potencial reprodutivo, independente da 
sintomatologia, deve ser praticada pois não oferece risco 
de aderências; 

C) O mapeamento pré-operatório do tamanho, topografia, e 
distância dos miomas em relação à serosa e ao 
endométrio é essencial para uma boa técnica cirúrgica; 

D) O clampeamento temporário das artérias uterinas para 
redução do sangramento durante a miomectomia não é 
factívelno tratamento laparoscópico; 

E) Os miomas que oferecem menor dificuldade ao serem 
retirados por via laparoscópica têm localização ístmica 
posterior. 

 

Questão 37 

Em cirurgia laparoscópica para endometriose pélvica com 
endometrioma ovariano e aderência de ovário ao ureter distal, 
a recomendação da ESGE, ESHRE e WES é: 

 

A) Evitar dissecção da região e optar pela cauterização da 
área; 

B) Dissecar a região iniciando-se pela área aderida e optar 
pela cauterização de toda a área; 

C) Dissecar a região iniciando-se pela área aderida e 
cauterizar o endometrioma; 

D) Dissecar a região a partir do tecido normal mais proximal 
à aderência e ressecar o tecido endometriótico; 

E) Dissecar a região a partir do tecido normal mais próxima 
à pelve renal para evidenciar todo o trajeto ureteral. 

Questão 38 

Sobre a anestesia na cirurgia laparoscópica, pode-se afirmar 
que: 

  

A) A posição de Trendelenburg posiciona as vísceras 
abdominais melhorando a restrição ventilatória já 
causada pelo pneumoperitônio; 

B) O pneumoperitônio causa aumento importante do 
retorno venoso o que simula uma situação de 
hipovolemia aguda; 

C) A pressão intrabdominal durante a cirurgia deve ser a 
maior possível, para atingir boa exposição do campo 
operatório; 

D) Não é possível a combinação de anestesia geral e 
raquianestesia para os procedimentos laparoscópicos; 

E) A pressão intrabdominal durante a cirurgia deve ser a 
menor possível para manter exposição suficiente do 
campo operatório. 

 

Questão 39 

Para o tratamento cirúrgico conservador do endometrioma 

ovariano, a(s) técnica(s) recomendada(s) pelas sociedades 

ESGE, ESHRE e WES: 

 

A) Cistectomia total ou parcial (ao menos 80%) associada 

ao uso de eletrocoagulação bipolar; 

B) Ablação por laser de CO2 dos focos peritoneais e de 

útero sacro, evitando-se a área ovariana; 

C) Laparoscopia diagnóstica para estadiamento e uso de 

análogos de GnRH; 

D) Punção do cisto endometriótico com drenagem do 

conteúdo evitando-se uso de corrente elétrica; 

E) Incisões múltiplas na cápsula do cisto para drenagem do 

conteúdo e lavagem da cavidade. 

 

Questão 40 

Qual a distância focal de um telescópio, ou óptica, de  

10 mm, 30 graus? 

 
 

A) 10 cm 

B) 5 cm 

C) 20 cm 

D) 30 cm 

E) 15 cm 
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Questão 41 

Mulher, 56 anos de idade, 2 Gesta 2 Para, menopausa aos 

49 anos, nunca fez uso da terapêutica hormonal da 

pósmenopausa. Apresentou sangramento vaginal em 

pequena quantidade há um dia. Refere que sua última 

citologia cérvicovaginal foi coletada há 6 meses e estava 

normal. Sem doenças crônicas ou uso de medicações. Seu 

IMC é de 25,5 kg/m2. O exame ginecológico não revelou 

nenhuma anormalidade, exceto mínimo sangramento que se 

exterioriza pelo orifício externo do colo uterino. Se sua 

cavidade uterina fosse examinada por histeroscopia (com 

biópsia, se necessária), é mais provável que se encontrasse. 

  

A) mioma submucoso; 

B) endométrio atrófico; 

C) hiperplasia de endométrio; 

D) carcinoma endometrial; 

E) pólipo endometrial. 

 

Questão 42 

Pode-se afirmar sobre a eletrocirurgia na videoendoscopia 
ginecológica: 

 

A) A corrente de corte é uma corrente alternada de 
vaporização tecidual; 

B) A corrente de corte é uma corrente contínua de 
vaporização tecidual; 

C) A corrente de coagulação é uma corrente continua 
modulada de alta voltagem; 

D) A corrente em modo Blend mistura as correntes 
contínuas de corte e coagulação; 

E) A energia monopolar é mais segura para cauterização 
de vasos e lesões endometrióticas que a energia bipolar. 

 

Questão 43 

A corrente monopolar empregada de uma só vez por meio da 
pinça de Maryland, em dissecção laparoscópica, deve ser 
acionada por: 

  

A) 1 a 2 segundos; 

B) 3 a 5 segundos; 

C) 5 a 7 segundos; 

D) 7 a 10 segundos; 

E) 10 a 15 segundos. 

Questão 44 

Na adesiólise laparoscópica de aderências entre uma alça de 
jejuno e omento, qual instrumental o cirurgião deve usar?  

  

A) Corrente bipolar; 

B) Dissecação com tesoura de Metzenbaum curva; 

C) Bisturi Harmônico; 

D) Corrente Monopolar; 

E) Tração por pinças de apreensão. 

 

Questão 45 

Em laparoscopia, qual o comprimento ideal do fio de sutura a 
ser utilizado para aplicar o nó do Roeder? 

 

A) 15 cm; 

B) 30 cm; 

C) 10 cm; 

D) 50 cm; 

E) 90 cm. 

 

Questão 46 

Em uma videolaparoscopia utilizando um telescópio de 10 
mm, de 0 graus, a 10 cm de distância de um tecido, a 
ampliação da imagem será de: 

 

A) 40 vezes; 

B) 30 vezes; 

C) 20 vezes; 

D) 10 vezes; 

E) 5 vezes. 

 

Questão 47 

Gestante de 16 semanas apresenta diagnóstico de 
apendicite. A conduta cirúrgica: 

 

A) Contraindicada a laparoscopia devido ao volume uterino 

B) Contraindicada a laparoscopia devido à anestesia geral 

C) Poderá ser indicada a laparoscopia, utilizando-se a 
punção inicial em quadrante superior direito 

D) Poderá ser indicada a laparoscopia, utilizando-se a 
punção inicial em quadrante superior esquerdo 

E) Poderá ser indicada a laparoscopia, com a punção inicial 
intraumbilical habitual, mantendo-se a pressão intra-
abdominal em 15-20mmHg durante a cirurgia 
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Questão 48 

Sobre a cirurgia laparoscópica em pacientes gestantes, pode-
se afirmar que: 

  

A) É proscrita independente da idade gestacional; 

B) Em geral, nos casos de cisto ovariano, é a abordagem 
mais adequada até 28 semanas de gestação; 

C) A pressão intrabdominal pode ser mantida em 20mmHg 
sem prejuízo do retorno venoso e das trocas 
úteroplacentárias; 

D) A monitorização do feto durante a cirurgia é 
desnecessária; 

E) O trocarte utilizado para a inserção da óptica não pode ser 

posicionado acima da cicatriz umbilical. 

 

Questão 49 

Durante a cirurgia laparoscópica, pode ocorrer complicação 
de queimadura por utilização de corrente monopolar no uso 
de qual instrumental? 

 

A) Trocarte de metal e redutor de metal; 

B) Trocarte de metal e redutor de plástico; 

C) Trocarte de plástico e redutor de metal; 

D) Trocarte de plástico e redutor de plástico; 

E) Não há possibilidade de lesão por queimadura em 
utilização de corrente monopolar. 

 

Questão 50 

Na endoscopia ginecológica, os meios líquidos para 

distensão da cavidade uterina devem ter como característica 

permitir clara visibilização e não conduzir eletricidade, quando 

se utiliza a corrente monopolar. Dentre as soluções 

apresentadas, é correto afirmar: 

 

A) A Glicina 1,5% é metabolizado no fígado em amônia. A 
hiperamoniemia provoca distúrbios visuais e fraqueza 
muscular; 

B) O Manitol 3% não sofre metabolização, sendo eliminado 
pelo fígado; 

C) O Sorbitol 5% é excretado pelo rim e transformado em 
glicose e frutose, podendo causar hipoglicemia; 

D) A Dextrose 5% provoca risco de hipernatremia 
relacionada ao volume absorvido, podendo também 
causar hiperglicemia; 

E) O Manitol 3% pode causar intoxicação hídrica que é 
provocada pela concentração dos eletrólitos 
plasmáticos. 
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