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Questão 17 

As lesões, no câncer de vulva, localizam-se com maior 
frequência:      

A) No períneo 

B) Nos grandes lábios 

C) No monte pubiano 

D) Nos pequenos lábios 

E) Na glândula de Bartholin 

 

 

Questão 18 

No carcinoma de endométrio, pode-se afirmar que:     

A) a incidência está progressivamente diminuindo, em vista 
da diminuição dos fatores de risco 

B) a linfadenectomia para-aórtica só se justifica quando o 
carcinoma é de alto grau 

C) o tipo II é mais frequentemente associado à mutação do 
PTEN 

D) pacientes com comprometimento glandular da 
endocérvix são classificadas como IIA (FIGO, 2009) 

E) o carcinossarcoma é considerado um carcinoma de 
endométrio com áreas de metaplasia sarcomatosa 

 

Questão 19 

De acordo com o estadiamento do câncer de vulva (FIGO-
2009), lesão maior que 2 cm em extensão, confinado à vulva 
ou períneo e com invasão estromal maior que 1,0 mm e 
ausência de metástases linfonodais, corresponde ao estadio: 

 

A) IA 

B) II 

C) IB 

D) IIIA 

E) IVA 

 

Questão 20 

O principal responsável pelo desenvolvimento do câncer do 
colo do útero é: 

  

A) Chlamydia trachomatis 

B) Herpes vírus 

C) Papilomavírus humano 

D) Tabagismo 

E) Desnutrição 

Questão 21 

O carcinoma epidermóide representa 90% das neoplasias 
malignas vulvares. A metástase linfonodal raramente ocorre 
no subtipo:      

A) Queratizante 

B) Não queratizante 

C) Basalóide 

D) Condilomatoso 

E) Verrucoso 

 

Questão 22 

Paciente de 60 anos, realizou lavado peritoneal, 

omentectomia e histerectomia abdominal e anexectomia por 

tumor abdomino-pélvico de provável origem uterina. No intra-

operatório observou-se tumor friável de origem uterina 

exteriorizando-se pela serosa uterina. Anexos 

macroscopicamente normais. Linfonodos não palpáveis e 

omento com nódulos sugestivos de neoplasia. Laudo 

anatomopatológico: útero: 

leiomiossarcoma com as seguintes características: massa 

medindo 6,0 x 4,5 x 2,5 cm localizada na serosa do útero. 

Grau histológico: alto grau. Presença de extensas áreas de 

hemorragia e necrose coagulativa. Índice mitótico: 15 

mitoses/10CGA. Acometimento focal do miométrio (inferior a 

50%) .Acometimento neoplásico multifocal do omento e da 

serosa das tubas uterinas por leiomiossarcoma. Ovários sem 

comprometimento neoplásico.  

 

Qual é a conduta terapêutica? 

A) braquiterapia 

B) reoperação para linfadenectomia pélvica e para-aórtica 

C) hormonioterapia com acetato de megestrol 

D) seguimento com exame de imagem a cada três meses 

E) quimioterapia + radioterapia para controle local 

 

Questão 23 

O método de prevenção primária do câncer do colo do útero 
é:  

A) Citologia oncológica convencional 

B) Citologia oncológica em meio líquido 

C) Pesquisa do DNA do HPV 

D) Vacinação contra HPV oncogênico 

E) Profilaxia com antivirais 
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Questão 24 

Mulher, 41 anos de idade, com história de sinusorragia e 

corrimento vaginal com mau odor há 2 meses e exame físico 

normal (IMC 20kg/m2). Ao exame ginecológico observou-se 

lesão friável de 1,5 cm em parede posterior do terço superior 

da vagina, colo uterino de aspecto normal. Realizado exame 

colposcópico com biópsia, o exame anátomo-patológico 

revelou carcinoma de células escamosas da vagina. 

Ressonância magnética confirmou lesão de 1,5 cm confinada 

a vagina sem imagem de metástase linfonodal. Nesse caso, 

o tratamento preconizado é: 

  

A) Braquiterapia exclusiva; 

B) Colpectomia via vaginal + linfadenectomia 
laparoscópica; 

C) Radioterapia + Quimioterapia; 

D) Histerectomia radical + colpectomia + linfadenectomia 
via abdominal; 

E) Quimioterapia neoadjuvante seguida de cirurgia radical. 

 

Questão 25 

Qual das seguintes lesões vulvares tem menor potencial de 
malignidade? 

 

A) Líquen escleroso 

B) Distrofia crônica 

C) Líquen plano 

D) Neoplasia intra-epitelial grau II/III 

E) Doença de Paget 

 

Questão 26 

Com relação ao carcinoma intraepitelial seroso da tuba 
(STIC), pode-se afirmar que: 

 

A) Encontra-se associado ao câncer de ovário nas 
linhagens estromal e germinativa 

B) O local mais frequente nos exames histopatológico é a 
porção intersticial da tuba 

C) Tem base molecular no dano do DNA e há 
superexpressão do p53 (p53 signature) 

D) Relaciona-se com maior frequência a hiperplasia atípica 
do endométrio 

E) É raro em mulheres com mutação dos genes BRCA1 e 
BRCA2 

Questão 27 

No que diz respeito aos aspectos da clínica, da fisiopatologia 

e da genética no câncer de endométrio, está correto afirmar 

que: 

 

A) Na Síndrome de Lynch, resultante da mutação do Kras 

e PTEN, o carcinoma extra-colônico mais frequente é o 

ovariano,seguido posteriormente pelo carcinoma 

endometrial. 

B) Os 4 subtipos genéticos de câncer de endométrio 

descritos no “The Cancer Genome Atlas” contém 

carcinomas de baixo grau. Portanto, o perfil genético 

pode ser bastante diferente em tumores atualmente 

classificados com o mesmo padrão histopatológico. 

C) Pacientes com síndrome de Cowden, resultante da 

mutação no cromossomo 17p, têm risco elevado de 

tumores urinários(rins e bexiga) com disseminação para 

o endométrio 

D) No carcinoma do tipo 2 existe expressão elevada de 

receptores de estrogênio e progesterona, mostrando a 

implicação desses hormônios na fisiopatologia desses 

tumores. 

E) Pacientes com síndrome de Lynch diagnosticada devem 

ser acompanhadas clinicamente até a menopausa, 

quando, na ausência de estimulação estrínica, o risco de 

carcinomas iguala-se ao da população geral 

 

Questão 28 

Paciente de 40 anos, antecedente de HPV de alto risco e 

histerectomia, procura serviço oncológico devido a tumor de 

aproximadamente 3cm em terço distal anterior de vagina, 

suburetral. Foi submetida a exame de ressonância magnética 

que não evidencia invasão de tecido paravaginal, uretra e 

bexiga. Anatomopatologico: carcinoma espinocelular. A 

conduta inicial é: 

 

A) colpectomia total, via combinada abdominal e vaginal 

B) ressecção local, com mucosectomia vaginal 
exclusivamente 

C) braquiterapia, radioterapia pélvica e quimioterapia 
sensibilizante 

D) exenteração pélvica anterior, com reconstrução urinária 
a Bricker 

E) imunoterapia com imiquimode e reavaliação após 6 
semanas 
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Questão 29 

Gestante de 8 semanas, transplantada renal em uso de 
imunossupressores, apresenta múltiplas lesões vulvares 
enegrecidas, planas e confluentes. Traz biópsia realizada em 
outro serviço: lesão intraepitelial de alto grau / NIV3. A 
conduta é: 

A) expectante, caso vulvoscopia periódica não evidencie 
doença invasora 

B) vaporização das lesões com laser de CO2 após a 12ª 
semana 

C) vulvectomia superficial imediata, independente da idade 
gestacional 

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

E) imiquimode semanal por 6 semanas, a partir da 20ª 
semana 

 

Questão 30 

Em relação ao ultrassom pélvico e transvaginal no 
rastreamento e diagnóstico de neoplasias anexiais, pode-se 
afirmar que: 

A) Apresenta baixa sensibilidade e alta especificidade no 
diagnóstico das diversas afecções do ovário 

B) O encontro de imagem caracterizada como formação 
cística e projeções sólidas para a luz é sugestiva de 
neoplasiaepitelial 

C) A presença de delgado septo na luz de formação cística 
é critério indicativo de malignidade 

D) A dopplervelocimetria revelando altos índices de 
resistência e pulsatilidade está relacionada a 
malignidade da neoplasia 

E) No diagnóstico de cistos anecóicos após a menopausa, 
recomenda-se investigação histopatológica, pois há 
risco demalignidade 

 

Questão 31 

Paciente submeteu-se a histerectomia radical por carcinoma 
espinocelular do colo do útero. Estudo anatomopatológico 
evidenciou tumor de 3,5cm comprometendo fórnice vaginal 
posterior, margens de ressecção livres, linfonodos negativos, 
infiltração estromal inferior a um terço, mas com presença de 
invasão angiolinfática. Qual a conduta subsequente? 

A) tratamento adjuvante com braquiterapia exclusiva 

B) tratamento expectante, sem complementação cirúrgica 
ou adjuvância 

C) tratamento adjuvante com braquiterapia e radioterapia 
externa 

D) tratamento adjuvante com radioterapia e quimioterapia 
sensibilizante 

E) complementação cirúrgica com linfadenectomia 
periaórtica 

Questão 32 

Gestante de 12 semanas recebe resultado de citologia 
cervico-vaginal realizado no início do pré-natal: neoplasia 
intraepitelial de alto grau. É encaminhada para colposcopia, 
que evidencia epitélio acetobranco em toda a circunferência 
da junção escamo-colunar, pontilhado e mosaico grosseiros. 
A lesão colposcópica polpa canal endocervical, que é 
visibilizado até 1,5cm da zona de transformação, não 
havendo sinais sugestivos de neoplasia invasiva. Nesse 
momento, a conduta recomendada é: 

A) conização clássica com bisturi frio, uma vez que há 
discordância cito-colposcópica 

B) biópsia aleatória do canal endocervical, a fim de se 
excluir extensão glandular da neoplasia 

C) exérese da zona de transformação com cirurgia de alta 
frequência 

D) expectante, sem biópsia, uma vez que não há suspeita 
de invasão 

E) tratamento com métodos destrutivos, como cauterização 
elétrica ou laserterapia 

 

Questão 33 

Câncer de vulva, com tumor de 2 cm, infiltrando a porção 
inferior da uretra e linfonodos inguino-femorais negativos, 
corresponde ao: 

A) Estadio III 

B) Estadio II 

C) Estadio IA 

D) Estadio IB 

E) Estadio IVA 

 

Questão 34 

Paciente de 30 anos finalizou tratamento para carcinoma 
espinocelular do colo do útero com histerectomia radical e 
radioterapia pélvica adjuvante há 1 ano. Evoluiu com 
fogachos diários intensos, insônia, parestesia, perda de 
memória, dislipidemia e ressecamento vaginal intenso, 
impossibilitando atividade sexual. Não há evidência de 
recidiva neoplásica até o momento. Em relação a terapia 
hormonal e qualidade de vida, a conduta é: 

A) fitoterapia sistêmica com isoflavonas + lubrificante 
vaginal 

B) estrogenioterapia sistêmica com estradiol + 
promestrieno tópico vaginal 

C) não se recomenda terapia hormonal no carcinoma 
espinocelular do colo do útero 

D) não há indicação de terapia hormonal pela 
sintomatologia apresentada 

E) antidepressivo por via oral e fisioterapia vaginal 
exclusivamente 
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Questão 35 

Em relação a suspeita do envolvimento dos ovários por 
doença metastática (há massas sólidas anexiais 
bilateralmente), qual seria a propedêutica mínima ou básica, 
atendendo ao critério de importância ou prevalência do 
provável sítio primário da neoplasia maligna: 

A) Endoscopia digestiva alta, colonoscopia, mamografia, 
ultrassom do abdome total, investigação de medula 
óssea, ultrassom da tiroide 

B) Ultrassom do abdome total, ultrassom da tiroide, 
mamografia, endoscopia digestiva alta, colonoscopia, 
investigação da medula óssea 

C) Mamografia, investigação da medula óssea, ultrassom 
do abdome total, ultrassom da tiroide, colonoscopia e 
endoscopia digestiva alta 

D) Investigação da medula óssea, ultrassom da tiroide, 
mamografia, endoscopia digestiva alta, colonoscopia, 
ultrassom do abdome total 

E) ultrassom da tiroide, mamografia, ultrassom do abdome 
total, colonoscopia, investigação da medula óssea, 
endoscopiadigestiva alta 

 

Questão 36 

Paciente de 35 anos apresenta sangramento uterino anormal 
e nódulo endometrial de 30mm ao ultrassom transvaginal. 
Submeteu-se a ressecção histeroscópica deste nódulo, que 
não infiltrava miométrio segundo descrição cirúrgica. 
Anatomopatológico: adenossarcoma, margens de ressecção 
livres. Paciente possui desejo de preservar sua fertilidade. 
Qual a conduta? 

A) sistema intrauterino com progesterona, gestação após 
12 meses 

B) hormonioterapia sistêmica com progesterona, gestação 
após 6 meses 

C) não há conduta complementar, estimular a gestação 
neste momento 

D) histerectomia total imediata, tendo em vista altos índices 
de recidiva 

E) captação de oócitos, radioterapia pélvica, fertilização in 
vitro em útero de substituição 

 

Questão 37 

Entre os diversos fatores epidemiológicos associados ao 
maior risco do câncer epitelial de ovário, NÃO é considerado: 

 

A) Raça branca 

B) Mutação dos genes BRCA1 ou BRCA2 

C) Baixa paridade ou nuliparidade 

D) Salpingectomia pregressa 

E) Endometriose e infertilidade 

Questão 38 

Nas cirurgias laparoscópicas em ginecologia, a punção no 
“ponto de Palmer” é utilizada em situações como gestação, 
cistos abdomino-pélvicos volumosos e carcinomatose 
peritoneal. Qual a localização exata do ponto de Palmer? 

 

A) linha hemiclavicular esquerda, 2cm inferiormente ao 
rebordo costal esquerdo 

 

B) linha abdominal média, 4cm superiormente à cicatriz 
umbilical 

 

C) linha abdominal média, através da cicatriz umbilical 
propriamente dita 

 

D) fossa ilíaca direita, entre a crista ilíaca antero-superior e 
a cicatriz umbilical 

 

E) linha hemiclavicular direita subcostal, equivalente ao 
ponto de Murphy 

 

Questão 39 

Quanto a abordagem terapêutica da doença avançada 
(estádios III e IV) do câncer ovariano, pode-se afirmar que: 

 

A) Se o CA125 está elevado, ou seja, indício de doença 
disseminada, a melhor opção será a quimioterapia 
neoadjuvante no tratamento primário, 
independentemente dos exames de imagem 

 

B) Se a ressonância magnética do abdome e pelve revela 
doença ou massa volumosa, ocupando a pelve e 
ultrapassando a cicatriz umbilical, a melhor opção 
terapêutica no tratamento primário será a quimioterapia 
neoadjuvante 

 

C) Se os métodos de imagem revelam doença em raiz de 
mesentério e no hilo hepático, a melhor opção é a 
cirurgia citorredutora como tratamento primário inicial 

 

D) Se há indícios por métodos de imagem de doença 
aparentemente confinada a pelve, sem haver 
comprometimento do reto e bexiga, a melhor opção será 
a quimioterapia neoadjuvante como tratamento inicial, 
com objetivo de obter o maior intervalo livre de doença 

 

E) Os índices de predição de ressecabilidade (por exemplo 
propostos por Sugarbaker ou Fagotti) devem ser 
utilizados na decisão de executar ou não a cirurgia 
citorredutora no tratamento inicial 
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Questão 40 

Em relação ao marcador CA125, pode-se afirmar que: 

A) Encontra-se elevado na neoplasia ovariana de linhagem 
germinativa 

B) É utilizado como método de rastreamento populacional 
do câncer de ovário 

C) Apresenta elevada sensibilidade e adequada 
especificidade no diagnóstico da neoplasia maligna de 
ovário 

D) Na maior parte das pacientes está elevado na neoplasia 
maligna em estádio inicial 

E) Trata-se de glicoproteína expressa por vários epitélios 
tais como pericárdio, pleura, peritônio e epitélios de 
origem mulleriana. 

 

Questão 41 

  

O câncer do colo do útero, que atinge o colo e a porção 
proximal da vagina, com 4,5 cm no maior diâmetro, sem 
comprometimento do paramétrio, compreende o seguinte 
estádio clínico (EC): 

  

A) IB2 

B) IIA2 

C) IIB 

D) IIIA 

E) IIIB 

 

Questão 42 

Quanto aos principais fármacos utilizados como primeira linha 
na atualidade no tratamento da neoplasia maligna do ovário, 
pode-se afirmar que: 

A) Paclitaxel associado a carboplatina constituem a melhor 
opção de adjuvância para as neoplasias epiteliais 

B) Independentemente da associação de fármacos 
adotada para o tratamento adjuvante, após o terceiro 
ciclo de quimioterapia nos tumores epiteliais bordeline 
mucinosos, deve-se mudar o esquema por outros três 
ciclos, para não haver clones neoplásicos resistentes 

C) O conceito de tumores platino sensíveis é haver 
resposta após o terceiro ciclo de quimioterapia 
adjuvante, durante o tratamento primário 

D) O esquema BEP (bleomicina, etoposídeo e platina) 
constitui excelente opção terapêutica para o tratamento 
adjuvante da neoplasia maligna de células claras e de 
células transicionais do ovário 

E) A técnica da HIPEC (quimioterapia intraperitoneal 
hipertérmica) tem sua principal indicação na doença 
avançada da cavidade peritoneal, sem condições da 
cirurgia com citorredução ótima 

Questão 43 

Gestante de 16 semanas com dor anexial lancinante, procura 
o pronto socorro, sendo evidenciado formação cística anexial 
uniloculada, sem áreas sólidas, de aproximadamente 10cm 
de diâmetro ao ultrassom. Após analgesia simples e com 
opioides, há redução parcial da dor. Qual a conduta nesse 
momento e por que? 

A) insistir na analgesia com opioides - provavelmente trata-
se de cisto funcional 

B) cirurgia na gestação não é indicada - não há suspeita de 
neoplasia maligna 

C) cirurgia imediata para anexectomia ou ooforoplastia - 
falha tratamento clínico 

D) dosagem de marcadores tumorais - cirurgia em caso de 
risco de malignidade 

E) punção percutânea do cisto - tratamento padrão dos 
cistos anexiais 

 

Questão 44 

 Na comparação da citologia cérvico vaginal e teste de HPV 
para o rastreamento do câncer do colo do útero, é correto 
afirmar que:  

A) A citologia tem alta sensibilidade e baixa especificidade 

B) A citologia tem baixa sensibilidade e baixa 
especificidade 

C) A citologia e o teste de HPV têm alta sensibilidade e 
baixa especificidade 

D) O teste de HPV tem baixa sensibilidade e alta 
especificidade 

E) O teste de HPV tem alta sensibilidade e baixa 
especificidade 

 

Questão 45 

Em relação a linfadenectomia retroperitoneal (com abertura 
do retroperitonio desde a fossa obturatória na pelve até a 
altura dos vasos renais com exploração, remoção de 
linfonodos suspeitos ou amostragem linfonodal) em paciente 
com diagnóstico de neoplasia maligna epitelial de ovário no 
exame intra-operatório de congelação, pode-se afirmar que: 

A) É tempo cirúrgico facultativo na cirurgia, pois 
independentemente do estádio, não há impacto no 
intervalo livre de doença 

B) É tempo cirúrgico obrigatório para o estadiamento da 
paciente, especialmente nos estádios I e II 

C) É tempo cirúrgico facultativo nos estádios avançados (III 
e IV) pois não há impacto no intervalo livre de doença 

D) É tempo cirúrgico facultativo, especialmente nos 
estádios avançados (III e IV), como alternativa ao 
possível tratamento quimioterápico, se a citorredução for 
ótima 

E) A remoção cirúrgica de linfonodos aumentados ou 
anormais em topografia retroperitoneal não apresenta 
justificativa na terapêutica atual da neoplasia maligna do 
ovário, pois não há impacto nos índices de intervalo livre 
de doença. 
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Questão 46 

Paciente de 68 anos, IMC de 22 kg/m2, menopausada há 12 

anos, com queixa de sangramento genital da pós-

menopausa. Tem exame ginecológico sem alterações e 

citologia cérvico-vaginal normal. Realizou ultrassonografia 

transvaginal (USG-TV) com eco endometrial de 4mm. 

Recebeu alta do serviço, sendo reencaminhada para 

seguimento de rotina na Unidade Básica de Saúde (UBS). 

Após 3 meses voltou a apresentar novo episódio de 

sangramento genital. Foi solicitado nova USG-TV e o eco 

endometrial era de 4mm. A conduta é: 

 

A) seguimento com USG-TV seriada a cada 6 meses 

 

 

B) seguimento de rotina em UBS. Trata-se de endométrio 
atrófico 

 

 

C) teste da progesterona 

 

 

D) progesterona natural micronizada 100mg ao dia, por via 
vaginal, por 3 meses 

 

 

E) histeroscopia diagnóstica 

 

Questão 47 

Paciente apresenta tumor de ovário, ao exame clínico e na 

ultrassonografia transvaginal. Se a dosagem de 

alfafetoproteína no sangue encontra-se elevada, deve-se 

suspeitar de neoplasia da provável variedade: 

 

A) Neoplasia maligna mucinosa 

B) Neoplasia maligna de células transicionais (tipo Brenner) 

C) Tumor do seio endodérmico 

D) Neoplasia especializada - struma ovarii 

E) Tumor de células da granulosa 

 

Questão 48 

Mulher, 30 anos de idade, solteira, sem filhos e com 
diagnóstico de carcinoma espinocelular do colo do útero EC 
IB1 e a lesão cervical tem 3,8 cm de diâmetro e sem 
comorbidades. O tratamento é:  

 

A) Conização a frio 

B) Traquelectomia radical 

C) Histerectomia radical 

D) Radioterapia exclusiva 

E) Radioterapia e quimioterapia 

 

Questão 49 

Na cirurgia laparoscópica para tratar o câncer do colo do 
útero, a pesquisa do linfonodo sentinela com o corante azul 
patente deve ser feita injetando-se o corante na região:  

 

A) Proximal de vagina 

B) Do colo do útero (ectocérvice) 

C) Da parede vaginal distal 

D) Do endométrio da região ístmica por histeroscopia 

E) Do endométrio da região do fundo uterino por 
histeroscopia 

 

Questão 50 

Em relação a Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET-CT) 

utilizando o 18F-FDG no seguimento de pacientes com 

neoplasia maligna do ovário, pode-se afirmar que: 

 

A) O radiofármaco utilizado é o tecnésio, com meia vida de 

apenas 10 minutos 

B) O exame pode revelar falsos-positivos pela maior 

captação do tecnécio em áreas mais vascularizadas 

C) O aumento da captação do 18F-FDG é facilitado pelo 

aumento da expressão das proteínas transportadoras de 

glicose(GLUT) 

D) O exame deve ser solicitado apenas de região específica 

do corpo humano, para maior sensibilidade da gama-

câmara na aquisição de imagens 

E) Se houve aumento de dois valores consecutivos do 

CA125, mesmo com valores abaixo de 35 U/ml, no 

seguimento, é habitual haver anormalidades no exame 

do PET-CT 
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