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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 17
Mulher de 22 anos de idade queixa-se de corrimento genital,
acompanhado de odor fétido e prurido, que piora após o coito
e com as menstruações. Ao realizar o exame da secreção
vaginal, é provável encontrar:

A)

pH vaginal alcalino, teste das aminas positivo,
diminuição de lactobacilos e células epiteliais recobertas
por bactérias

B)

pH vaginal abaixo de 4, teste das aminas negativo,
aumento de lactobacilos e presença de “clue cell”

C)

pH vaginal abaixo de 4, diminuição de lactobacilos, teste
das aminas positivo e presença de hifas e esporos

D)

pH vaginal alcalino, aumento de lactobacilos, teste das
aminas negativo e “Clue cell”

E)

pH vaginal alcalino ou ácido, mobiluncus, esporos e hifas

Questão 18

Questão 20
Paciente de 25 anos, obesa, com menstruações bem
espaçadas e hisurtismo desde a adolescência. A avaliação
laboratorial evidencia prolactina normal, TSH normal, cortisol
normal e 17-OH-progesterona elevada. O provável
diagnóstico é:

A)

hiperplasia adrenal na forma tardia

B)

síndrome dos ovários policísticos

C)

síndrome de Halban

D)

síndrome da sela vazia

E)

anovulação crônica hipotalâmica

Questão 21
Em se tratando de terapia hormonal no climatério e seus
riscos cardiovasculares, é correto afirmar que:

Mulher de 54 anos, obesa, nulipara, menopausa há 2 anos,
apresenta sangramentos uterinos de pequena intensidade e
irregulares nos últimos6 meses. Apresenta resultado de
exame citopatológico cervicovaginal e colposcopia sem
quaisquer aspectos anormais. Realizados os exames de
ultrassonografia transvaginal, histeroscopia e biópsia de
endométrio. Qual diagnóstico mais provável, segundo a
classificação de WHO2014 (Organização Mundial de Saúde
de 2014) e aceita pela ACOG 2015 (The American College of
Obstetrics and Gynecologists)?

A)

Hiperplasia simples de endométrio

B)

Hiperplasia atípica complexa de endométrio

C)

Hipoplasia endometrial atípica

D)

Hipertrofia atípica simples endometrial

E)

Neoplasia intraepitelial de Endométrio

A)

a terapia hormonal por via oral diminui os riscos de
fenômenos tromboembólicos venosos em comparação
com outras vias de administração

B)

história de tromboembolismo venoso prévio é
contraindicação formal para uso de terapia hormonal por
via oral

C)

em mulheres sem doenças cardiovasculares, exerce
fator protetor quando administrada em qualquer idade
após a menopausa, desde que não haja
contraindicações

D)

em mulheres com doença cardiovascular, sua
administração deve ser incentivada mesmo após o
período considerado da janela de oportunidade

E)

a terapia hormonal combinada parece ser mais segura
do que a isolada

Questão 22
Questão19
Paciente 26 anos nuligesta deu entrada no pronto
atendimento em estado geral regular, temperatura 38,5° C,
dor à palpação profunda de fossa iliaca esquerda, sem sinais
de irritação peritoneal, sinal de Giordano negativo. Toque
bimanual: dor à mobilização do colo uterino e anexo esquerdo
aumentado e doloroso.
Qual a conduta indicada?

A)

O tratamento com antibioticoterapia domiciliar

B)

Hidratação deve ser feita por via oral ou parenteral

C)

Antibioticoterapia de amplo espectro por via parenteral

D)

Laparoscopia exploradora

E)

Laparotomia
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De acordo com o Estadiamento do Câncer do Endométrio
estabelecido pela FIGO (Federação Internacional de
Ginecologia e Obstetrícia), em 2009, o melhor procedimento
para a avaliação de tumores de alto risco em estadio III é;

A)

Tomografia axial computadorizada abdominal

B)

Ultrassonografia abdominopélvica transparietal

C)

Ressonância magnética

D)

Laparoscopia

E)

Tomografia com emissão de pósitron
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 23

Questão 26

Em relação ao estadiamento do câncer de colo do útero, uma
paciente apresentando tumor clínico com mais de 4 cm e
apresentando rim não-funcionante, será estadiada, segundo
a FIGO, como estadio:

Mulher com 43 anos de idade refere ausência de
menstruação há 10 meses. Teve menarca aos 11 anos, ciclos
regulares, 3G, 2P e utiliza como método anticoncepcional
coito interrompido. Nesse período notou também secura
vaginal, que acarreta dor ao coito e insônia moderada.
Apresentou aumento de peso (5 kg) em 1 ano. A hipótese
diagnóstica mais provável e o teste diagnóstico a ser
solicitado, respectivamente, são:

A)

IB1

B)

IB2

C)

IIA2

A)

menopausa precoce; dosagem de progesterona

D)

IIIA

B)

anovulação crônica; dosagem de GnRH

E)

IIIB

C)

gravidez; dosagem de BetaHCG sanguíneo

D)

síndrome hiperprolactinêmica; dosagem de prolactina

E)

menopausa fisiológica; dosagem de FSH

Questão 24
Paciente com amenorréia primária, mamas desenvolvidas,
estatura normal, sem pubarca e com massa palpável na
região inguinal, sugere diagnóstico de:

A)

anomalia do desenvolvimento sexual 46XY por defeito
na ação dos androgênios

B)

anomalia do desenvolvimento sexual 46XY por defeito
na síntese dos androgênios (deficiência da 5 alfa
redutase)

C)

D)

anomalia do desenvolvimento sexual 46XX por defeito
na 21 hidroxilase

Questão 27
Qual distúrbio está associado a ausência de características
sexuais secundárias, ausência de uma causa anatômica de
amenorréia demonstrável ao exame físico e elevação do nível
de FSH?

A)

atraso fisiológico da puberdade

B)

síndrome de Kallmann

C)

disgenesia gonadal pura

D)

distúrbios de baixo nível androgênico que ocorrem antes
da puberdade

E)

tumores do sistema nervoso central

hipogonadismo hipergonadotrófico
Questão 28

E)

anomalia do desenvolvimento gonadal 46XX

A publicação Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do
Câncer do Colo do Útero, do Ministério da Saúde e INCA,
revisado em 2016, tem como finalidade apresentar:

Questão 25
Paciente de 34 anos apresenta menstruações irregulares e
infertilidade. A biópsia do endométrio mostra hiperplasia
complexa com atipia citológica mínima. O tratamento
adequado para esta paciente é:

A)

observação

B)

indução da ovulação com GnRH

C)

tratamento contínuo com progestogênio

D)

histerectomia

E)

tratamento cíclico com estrogênio
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A)

sugestões para indicação cirúrgica dos casos de Câncer
Uterino

B)

recomendações e orientações para médicos da Atenção
Primária

C)

resolução dos casos de lesão precursora na Unidade
Básica

D)

condutas a serem
citopatológicas iniciais

E)

orientações de como interpretar laudos recebidos de
colposcopistas

indicadas

para

alterações
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Questão 29

Questão 32

Mulher de 60 anos de idade, apresenta-se com queixa de
prurido vulvar há 5 anos. Há 15 dias, percebe sangramento
nas vestes íntimas. Ao exame, observa-se úlcera sangrante,
de bordas espessas e esbranquiçadas, sobre área atrófica
liquenificada, com dolorimento inflamatório nos pequenos e
grandes lábios.

Mulher jovem, refere fortes dores em cólicas no baixo ventre
e sensação de intenso tenesmo, sempre no período

A conduta é:

menstrual, que piorou há 1 dia. Ao exame anorretal, percebese volume muito doloroso e profundo em parede anterior retal,
acima da percepção do colo do útero.
A suspeita diagnóstica é:

A)

Biopsiar a borda da ulcera e a área atrófica

A)

cisto de ovário em torção

B)

Tratar com antibiotico tópico

B)

prenhez ectópica rota

C)

Tratar com pomada de corticoide

C)

endometriose de parede retal

D)

Fazer banhos de assento com solução de KMnO4

D)

neoplasia de fundo de saco

E)

Tratar com antibiótico sistêmico

E)

mioma de parede retal

Questão 30
Sobre a síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, é
correto afirmar que:

A)

o cariótipo do paciente é 47XXY

B)

as dosagens hormonais sexuais séricas são alteradas

C)

há desenvolvimento de caracteres sexuais secundários

D)

se houver indicação, a terapia hormonal deve ser
combinada

E)

não se apresenta com amenorreia primária

Questão 31
A prolactina (PRL) é produzida e secretada pelas células
lactotróficas da hipófise anterior, sob controle inibitório de
fatores hipotalâmicos, tal como a dopamina. Assinale a
alternativa
correta
em
relação
às
causas
de
hiperprolactinemia.

A)

o hipotireoidismo primário pode ser causa de
hiperprolactinemia, a qual é provocada pela diminuição
do hormônioliberador da tireotrofina (TRH)

Questão 33
Caso uma mulher se encontre em amenorreia, é correto
afirmar que quando o teste da progesterona:

A)

é positivo, sugere que ocorreu ovulação

B)

é positivo, implica em bom nível estrogênico circulante

C)

é negativo, implica em anormalidades do trato genital
inferior

D)

é positivo após a administração de estrogênio, indica
fator uterino

E)

persiste negativo após administração de estrogênio,
sugere agenesia de útero

Questão 34
Mulher de 35 anos, apresenta-se ao serviço de urgência
referindo sangramento genital progressivo há 1 dia.
Indagada, não refere problemas de plaquetopenia ou de
coagulação sanguínea, mas diz ter sido submetida à cirurgia
ambulatorial há 2 dias, por ser portadora de lesão de alto grau
no útero.

B)

a produção ectópica de PRL por tumores
extrahipofisários é a causa patológica mais frequente de
hiperprolactinemia

A conduta é:

C)

o prolactinoma representa o adenoma funcionante
hipofisário mais frequente

A)

reencaminhar ao serviço que fez o procedimento referido

B)

recomendar uso de tampões vaginais

D)

a macroprolactinemia é a responsável por mais de 90%
dos casos de hiperprolactinemia em homens

C)

proceder sutura de área cruenta sob narcose

E)

a cirrose hepática causa hiperprolactinemia por provocar
aumento da depuração renal do hormônio

D)

recomendar cremes vaginais para evitar infecções

E)

aplicar gel hemostático
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Questão 35

Questão 38

Com relação ao ovário e à sua participação no ciclo
menstrual, é correto afirmar que:

No caso de mulher com anovulação crônica, é correto afirmar
que:

A)

os vários estágios do crescimento folicular, desde
folículo primordial ao pré-ovulatório, são dependentes
das gonadotrofinas

A)

se não mantém atividade sexual, a necessidade de
tratamento prioriza a proteção endometrial

B)

B)

o crescimento do folículo pré-antral ocorre somente na
menacme

C)

o folículo que iniciou seu crescimento deverá,
necessariamente, caminhar para ovulação ou sofrer
atresia

se mantém vida sexual ativa e deseja contracepção, os
contraceptivos orais não são os mais indicados, embora
melhorem o quadro clínico, mas mantêm o bloqueio
gonadotrófico

C)

se for obesa, a perda de peso melhora os níveis de
androgênios sob ação direta tanto nos ovários quanto na
suprarrenal, melhorando o quadro de hirsutismo

D)

se ela desejar engravidar, é necessário que recupere
seu ciclo regular antes de qualquer procedimento, pois
não há efetividade na administração de indutores nessas
condições

E)

o tratamento da resistência insulínica justifica do ponto
de vista sistêmico e clínico, mas não interfere no padrão
menstrual e reprodutivo

D)
E)

a progesterona promove a aceleração da maturação
folicular por atuação na aromatização
todos os folículos ovarianos encontram-se em fase de
crescimento, cada um em um estágio, não havendo
nenhum em fase de repouso

Questão 36
Paciente de 58 anos, menopausada há cinco anos,
histectomizada, comparece à consulta relatando fogachos
intensos (mais de 8 episódios/dia), que atrapalham as
atividades do dia a dia. Não tem vida sexual ativa há três
anos, mas apresenta atrofia vulvo vaginal importante com
queixas. A conduta de primeira escolha para essa paciente é:

Questão 39
No tratamento do câncer do colo do útero em estadio IIB, em
paciente de 40 anos de idade, hígida, a melhor escolha
terapêutica recai sobre qual tratamento?

A)

Conização seguida de radio/quimioterapia

A)

terapia hormonal com estrogênio e progesterona
transdérmico

B)

Histerectomia total com salpingooforectomia bilateral e
radioterapia

B)

terapia hormonal com estrogênio isolado e estrogênio
tópico vaginal

C)

Histerectomia radical e quimioterapia

C)

D)

Histerectomia radical modificada e radioterapia

terapia hormonal combinada oral

E)

Radioterapia e quimioterapia neoadjuvante

D)

terapia hormonal com estrogênio isolado

E)

antidepressivos recaptadores de serotonina

Questão 37
As características hormonais da fase folicular do ciclo
menstrual incluem:

A)

pulsos de GnRH raros, progesterona alta e estrogênio
decrescente

B)

pulsos de GnRH frequentes, progesterona alta e
estrogênio decrescente

C)

pulsos de GnRH raros, progesterona baixa e estrogênio
crescente

D)

pulsos de GnRH frequentes, progesterona baixa e
estrogênio crescente

E)

pulsos de GnRH frequentes, progesterona alta e
estrogênio alto
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Questão 40
Mulher de 45 anos com queixa de perda urinária aos mínimos
esforços há dois anos. No exame físico identifica-se perda
urinária sincrônica aos esforços pelo meato externo da uretra,
exteriorização do colo do útero, períneo reconstruído
cirurgicamente. No exame urodinâmico, observam-se:
pressão de perda de 120cmH2O, resíduo pós-miccional de
60mL e fluxo urinário máximo de 29 mL/s. Deseja tratamento
cirúrgico. Indica-se

A)

Histerectomia vaginal e cirurgia de alça

B)

Cirurgia de Burch ou uretropexia por via vaginal

C)

Sling de aponeurose ou cirurgia de TVT

D)

Histerectomia vaginal e fisioterapia no pós-operatório

E)

Colpossacrofixação
e
antidepressivos tricíclicos

anticolinérgicos

ou
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Questão 41

Questão 45

A traquelectomia radical é procedimento cirúrgico indicado

Paciente 40 anos, prole constituída, apresenta exame
citopatológico cervicovaginal compatível com atipia de células

nos casos de câncer de colo do útero estadio

A)

IA2 ou IB2, tumor menor do que 2 cm, jovens, sem prole

B)

IA1, comprometendo canal endocervical, prole completa

C)

IIA,
adenocarcinoma,
comprometido

D)

IB1 com linfadenectomia sentinela pélvica e/ou paraaórtica negativa

E)

IB2 tratado previamente com radioquimioterapia

com

linfonodo

pélvico

Questão 42
São fatores de risco para desenvolvimento de candidíase:

escamosas em que não se pode afastar lesão de alto grau. A
colposcopia revela aspecto anormal grau 2 comprometendo
3 quadrantes em zona de transformação tipo 2. Biópsias
múltiplas em pontos significantes mostram lesão de alto grau
com área sugestiva de microinvasão. A conduta adequada
para esse caso será:

A)

Exerese de Zona de Transformação tipo 1

B)

Exerese de Zona de Transformação tipo 2

C)

Conização Clássica

D)

Traquelectomia radical

E)

Histerectomia total

A)

período ovulatório, uso de DIU

B)

má higiene, uso de roupas largas e quentes

C)

uso de anticoncepcional hormonal ou de antibióticos

Questão 46

D)

puerpério, uso de vestuário com fibras de algodão

Quais

pH vaginal alcalino, gravidez

metastático extracervical em paciente com carcinoma cervical

E)

fatores

definem

risco

para

comprometimento

uterino?
Questão 43
Não há programa eficaz de rastreamento para câncer de
ovário com redução de mortalidade. A ultrassonografia
pélvica transvaginal ajuda a diferenciar alterações ovarianas
benignas e malignas. Assim considera-se, ao exame
ultrassonográfico, como possível lesão benigna, os tumores:

A)

Tamanho tumoral, microinvasão, invasão de espaço
linfovascular

B)

Tipo histológico, profundidade de invasão, tipo de
papilomavirus

A)

maiores do que 10 cm, de cápsula fina e uniloculados

C)

B)

menores do que 8 cm, com septações e vegetações
internas

Microinvasão, comprometimento
história cirúrgica

D)

Estadio, histopatológico, profundidade de invasão e
invasão linfovascular

E)

Grau de diferenciação, microinvasão e margens
cirúrgicas positivas

C)

multiloculados, unilaterais e com ascite fluida

D)

com ecogenicidade mista e áreas sólidas avasculares

E)

bilaterais, com vegetações intracísticas e cápsula
espessa

linfonodal

pélvico,

Questão 47
Jovem procura serviço de pronto atendimento referindo

Questão 44
Mulher de 22 anos de idade apresenta exame citopatológico
cervicovaginal compatível com lesão de alto grau. É
encaminhada à colposcopia, que revela aspecto colposcópico
de grau maior. Qual a conduta a seguir?

erupção em pequenas placas arredondadas, róseas, no
pescoço, no toráx e nas costas, incluindo palmas das mãos e
dos pés. Apresenta, ainda, poliadenopatia, em especial
epitroclear, e lesões em pápulas esbranquiçadas maceradas
em dobras genitais e perianais. A suspeita clínica é de:

A)

Repetir exames após
encaminhar, ver e trata

6

meses,

se

confirmar,

B)

Biopsiar, se NIC II, conduta expectante a cada 2 anos

C)

Biopsiar, se NIC II, repetir exame citocolposcópico
semestral por 2 anos

A)

doença de Crohn associada à Síndrome de Intestino
Irritável

B)

Linfogranuloma por Chlamydia trachomatis

C)

Primoinfecção por Herpesvirus simplex

D)

Biopsiar, se NIC III, solicitar pesquisa de p16

D)

Sarcoma de Kaposi em HIV soropositiva

E)

Repetir citologia a cada 12 meses até completar 25 anos
de idade

E)

Sífilis secundária 2 meses após lesão primária
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Questão 48
Mulher, 25 anos, refere sangramento vaginal há um dia, que
começou após após relação sexual. Sua última menstruação
foi há 3 semanas e ela refere ter dor e sangramento ao coito
há 3 meses. No exame ginecológico, identifica-se aspecto
inflamatório no colo do útero, com característica erosiva,
facilmente sangrante, com muco endocervical purulento. A
conduta terapêutica deve ser:

A)

Doxaciclina

B)

Itraconazol

C)

Fluconazol

D)

cauterização com ácido tricloroacético a 80%

E)

cauterização com dispositivo de energia

Questão 49
Qual das alternativas abaixo contém critérios diagnósticos
suficientes para comprovar o diagnóstico clínico de doença
inflamatória pélvica?

A)

comprovação histológica de endometrite

B)

febre e dor à palpação de anexos

C)

dor à mobilização do colo do útero e massa pélvica

D)

PCR aumentada, leucocitose e dor à palpação de
anexos

E)

febre e conteúdo vaginal purulento

Questão 50
Em relação a DIPA, pode-se afirmar que:

A)

o tratamento hospitalar está indicado sempre que a
paciente apresentar temperatura acima de 38ºC

B)

após 12h de tratamento parenteral, se houver melhora
do quadro clínico pode-se mudar para tratamento por via
oral

C)

o esquema de antibioticoterapia ambulatorial inclui
cefalosporina IM, doxiciclina VO, com ou sem
metronidazol

D)

clindamicina associada a gentamicina é opção eficaz
para ser administrada por via oral em regime
ambulatorial

E)

azitromicina associada ao metronidazol é o esquema
terapêutico para pacientes com alergia à penicilina
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