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01. Anote o seu número de inscrição e o número da sala.  

02. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o 
Caderno-Questionário está completo e se contém alguma imperfeição. 
Qualquer reclamação deverá ser feita nos primeiros 30 (trinta) minutos 
após o início da prova. 

03. Ao receber a Folha-Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo 
necessidade de correção de algum dado, chame o fiscal. Para marcar a 
resposta de uma questão, preencha, totalmente, com caneta azul ou 
preta, apenas a quadrícula correspondente a sua opção. Não use 
corretivo nem rasure a Folha-Resposta. 

 

INSTRUÇÕES 

RESIDÊNCIA MÉDICA 2014 

CADERNO-QUESTIONÁRIO 

DATA: 08 DE DEZEMBRO DE 2013. 
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   PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO  
 50 QUESTÕES 

 

01. Rafaela deseja saber se engravidou em uma relação sexual desprotegida durante seu período fértil. 

Considerando a sensibilidade para detecção da subunidade beta do HCG (gonadotrofina coriônica humana) 

no plasma, quando o teste de gravidez de Rafaela poderá resultar positivo, caso esteja realmente grávida? 

A) 4 dias após a relação sexual.  

B) 7 dias após a relação sexual. 

C) 10 dias após a relação sexual. 

D) 14 dias após a relação sexual. 

 

02. Primigesta com 9 semanas de gestação procurou a emergência com náuseas e vômitos há uma semana. 

Refere piora em períodos de jejum e após alimentação condimentada. Não melhorou com mudanças na 

dieta. Quais são as intervenções mais efetivas para melhorar as náuseas e os vômitos da gestação?  

A) Piridoxina e Gengibre. 

B) Corticóide e Fenotiazídicos. 

C) Metoclopramidae Acupuntura. 

D) Anti-histamínicos e Progesterona.  

 

03. Gestante de 28 semanas apresenta níveis pressóricos elevados e doppler de artéria umbilical com diástole 

zero. Com o intuito de reduzir a frequência de acidose ao nascimento, o momento do parto deve ser 

definido através da utilização de que método propedêutico, nesse caso? 

A) Perfil biofísico fetal. 

B) Doppler de ducto venoso. 

C) Cardiotocografia anteparto. 

D) Doppler de artéria cerebral média. 

 

04. Luiza, 23 anos, G1P1A0, comparece à consulta periconcepcional. Sua primeira gestação terminou com 

um parto normal, ocorreu sem intercorrências e com recém-nascido saudável. Relatou que sua irmã mais 

velha teve três gestações sem intercorrências e sua irmã mais nova nasceu com espinha bífida e ainda 

não engravidou. Qual a dose de ácido fólico deve ser prescrita no período periconcepcional com o 

objetivo de profilaxia de defeito aberto do tubo neural? 

A) 400 µg 

B) 1.000 µg 

C) 4.000 µg 

D) 5.000 µg 

 

05. Primípara admitida em trabalho de parto com quatro contrações de 45 segundos em 10 minutos, 8 cm de 

dilatação do colo, bolsa íntegra, apresentação cefálica fletida (OEA) no I plano de Hodge. Após 3 horas, 

encontrava-se com cinco contrações de 60 segundos, 10 cm de dilatação e altura da apresentação: III plano de 

Hodge. Segundo as evidências atuais, qual a atitude de melhor benefício para a gestante, após esse momento? 

A) Ocitocina após desprendimento dos ombros. 

B) Ocitocina antes da expulsão. 

C) Episiotomia médio lateral. 

D) Fórcipe de alívio.  

 

06. Gestante, G3P1A1, iniciou o pré-natal com 19 semanas de gestação e seus exames iniciais revelaram 

VDRL positivo com titulação de 1:64. Seu último parto foi há 1 ano e 8 meses (pré-natal com VDRL 

negativo). Foi tratada com penicilina benzatina e realizou novas dosagens mensais de VDRL. Para que 

ela seja considerada curada, qual deve ser a titulação máxima do VDRL 3 meses após o seu tratamento? 

A) 1:2 

B) 1:4 

C) 1:8  

D) 1:16 
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07. Gestante de 28 anos de idade, G4P2A1, iniciou o pré-natal na 7ª semana de gestação e é diagnosticada 

com HIV positivo (teste confirmado segundo fluxograma do Ministério da Saúde do Brasil). Possui 

contagem de LT-CD4+ de 250 células/mm³ e está assintomática. Demais exames de rotina do pré-natal 

encontram-se sem alterações. Quando deve ser iniciada a profilaxia para transmissão vertical do HIV e qual o 

esquema antiretroviral recomendado atualmente pelo Ministério da Saúde do Brasil, respectivamente? 

A) Imediatamente – associação de três antiretrovirais. 

B) 14ª semana – associação de dois antiretrovirais. 

C) 14ª semana – associação de três antiretrovirais. 

D) Imediatamente – monoterapia com AZT. 
 

08. Adolescente, de 17 anos de idade, encontra-se na 2ª semana de puerpério e está apresentando irritabilidade, 

confusão mental, instabilidade de humor, ansiedade, cefaleia, fadiga e déficit de memória. Qual a melhor 

conduta para o quadro?  

A) Prescrever ansiolíticos. 

B) Prescrever antidepressivos. 

C) Suspender a amamentação. 

D) Apenas suporte emocional. 
 

09. As anomalias cromossômicas podem ser rastreadas na gestação, idealmente entre 11 e 14 semanas de 

idade gestacional, através de marcadores ultrassonográficos (translucência nucal, osso nasal, fluxo 

tricúspide, Doppler do ducto venoso) e bioquímicos (PAPP-A e beta-HCG). Quais as taxas aproximadas 

de detecção e de falsos positivos, respectivamente, para a associação de idade materna com marcadores 

ultrassonográficos e avaliação bioquímica? 

A) Detecção 85% e falso(+) 5% 

B) Detecção 95% e falso(+) 2,5% 

C) Detecção 98% e falso(+) 1,5% 

D) Detecção 99% e falso(+) 0,5% 
 

10. Paula trabalha como secretária em escritório de contabilidade. Tem carteira assinada há 3 anos e 2 meses. 

Por dificuldade no trabalho, iniciou a licença maternidade no 8º mês de gestação. Lamentando o menor 

tempo que ficará com o bebê, foi informada que tem direito a dispensa de uma hora por dia para 

amamentação, que pode ser dividido em dois descansos de meia hora cada. Esse direito é mantido até que 

o bebê complete: 

A) 4 meses. 

B) 6 meses. 

C) 9 meses. 

D) 12 meses. 
 

11. Primípara, 16 anos, gestação a termo, admitida em pródromos de trabalho de parto na noite anterior. Iniciada 

infusão de ocitocina com aumento da atividade uterina. Na avaliação obstétrica, observam-se seis contrações 

de 60 segundos em 10 minutos. BCF de 152 bpm. Ao toque, colo centralizado, apagado, dilatado para 5 cm, 

apresentação cefálica no I plano de Hodge e bolsa íntegra. Qual a melhor conduta a seguir? 

A) Indicar cesárea. 

B) Realizar amniotomia. 

C) Prescrever nifedipina oral. 

D) Fazer meperidina endovenosa.  
 

12. Gestante de 40 anos de idade, G6P5A0, com 5 partos vaginais anteriores. Encontra-se com gestação a 

termo e foi admitida em trabalho de parto. Há mais de 2 horas encontra-se em período expulsivo. Ao 

exame, observa-se duas contrações de 35 segundos em 10 minutos, batimentos cárdio-fetais 120bpm, 

colo completamente dilatado e membranas rotas. Ao toque, identifica-se que a apresentação cefálica 

ultrapassou o diâmetro biciático e a sutura sagital coincide com o diâmetro transverso do estreito inferior.  

Tentativa de rotação manual da cabeça e uso de ocitocina não lograram sucesso. Aumentou atividade uterina, 

mas persiste a variedade de posição sem evolução da descida da apresentação. Qual a melhor conduta? 

A) Indicar Cesárea. 

B) Aplicar Manobra de Müller. 

C) Aplicar fórceps de Kielland. 

D) Utilizar fórceps de Simpsom-Braum. 
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13. Paciente de 36 anos, gesta I, com gestação de 33 semanas, com acompanhamento pré-natal em Unidade 

Básica de Saúde, encaminhada para avaliação ultrassonográfica em Serviço Terciário. O médico 

ultrassonografista estendeu o exame, com realização de estudo de dopplervelocimetria fetal. Diante dos 

achados do exame de Doppler (fotos), o que podemos afirmar quanto à hemodinâmica fetal? 

 

 

               Artéria umbilical                                                     Artéria cerebral média 

A) O Doppler umbilical está normal. 

B) Há centralização da circulação fetal. 

C) Há descentralização da circulação fetal. 

D) O Doppler cerebral evidencia aumento de resistência. 
 

14. Puérpera, no sexto dia pós-cesariana por iteratividade, queixa-se de febre e dor pélvica. Ao exame: 

estado geral regular, febril (T= 39ºC), pulso 120bpm, abdome flácido, doloroso à palpação profunda no 

hipogástrio, útero subinvoluido, amolecido e doloroso. Ferida operatória sem sinais flogísticos, 

loquiaçãoserossanguinolenta e fétida. Toque bimanual revela hipersensibilidade uterina e colo impérvio. 

Leucograma 25.000/mm
3
, com neutrofilia e eosinopenia. Qual a melhor conduta? 

A) Iniciar antibiótico de amplo espectro. 

B) Indicar curetagem uterina. 

C) Solicitar Hemocultura. 

D) Fazer culdocentese. 
 

 15. Paciente no 14º dia de puerpério, com queixa de dor na mama esquerda com evolução de dois dias, 

mialgia e febre. Ao exame físico: pulso = 100bpm; temperatura axilar = 38,5ºC; edema, infiltração 

(endurecimento) e eritema no quadrante superior externo da referida mama. Diante do quadro clínico, 

qual medida terapêutica deve ser adotada? 

A) Evitar amamentação na mama comprometida. 

B) Orientar a amamentação em horários regulares. 

C) Promover o esvaziamento adequado da mama. 

D) Suspender a amamentação temporariamente pelo risco de sepse neonatal. 

 

16. Paciente de 38 anos de idade, G2P0A1, procura atendimento por atraso menstrual, dor no baixo ventre e 

pequeno sangramento transvaginal. Apresenta beta-HCG de 9.000 UI e ultrassom endovaginal que 

mostra útero vazio e imagem heterogênea em região anexial esquerda, medindo 10cm,  com fluxo 

periférico ao doppler colorido. Qual a melhor conduta diante desse quadro? 

A) Metotrexato. 

B) Laparotomia. 

C) Laparoscopia. 

D) Culdocentese. 

 

17. Primigesta de 18 anos de idade, com 29 semanas, apresenta PA=150x100mmHg e proteinúria de 24h de 

550mg/dl. No momento, encontra-se assintomática e o crescimento e a vitalidade fetal estão normais. 

Diante deste quadro, qual o parâmetro laboratorial, dentre as opções abaixo, define maior gravidade? 

A) LDH= 500 UI/L. 

B) TGO = 50 UI/L. 

C) Acido úrico = 6 mg/dL. 

D) Plaquetas = 90.000/mm
3
. 

Conferir figura correspondente com melhor resolução no anexo (FIGURA 1) 
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18. Paciente de 35 anos, gestante de 38 semanas, deu entrada no Setor de Pré-Parto da maternidade referindo 

contrações e perda do tampão mucoso. Ao exame físico: 4 contrações/10 min; batimentos cardíacos 

fetais (bcf) = 140bpm; apresentação cefálica; cervicodilatação de 8cm; membranas íntegras. O interno de 

plantão realizou amniotomia e observou sangramento transvaginal imediatamente após o procedimento, 

em moderada quantidade. Nova ausculta fetal, 10 minutos após, revelou ausência de bcf. Não havia hipertonia 

uterina e nem sinais de hipovolemia materna. Diante do quadro clínico, qual o diagnóstico mais provável? 

A) Placenta prévia. 

B) Rotura do seio marginal. 

C) Rotura de vasa prévia. 

D) Descolamento prematuro da placenta. 

 
19. Gestante de 43 anos, G1P0, com 34 semanas (com base em exame ultrassonográfico realizado com 8 

semanas de gestação), assintomática e sem história prévia de patologia, realizou ultrassonografia 

obstétrica que evidenciou biometria fetal compatível com gestação de 30 semanas. As relações corporais  

(circunferência cefálica/circunferência abdominal (CA) e fêmur/CA) estavam no percentil 50, com 

placenta grau I (normal para a idade gestacional) e líquido amniótico normal. Diante do quadro, como 

você avalia o crescimento fetal?  

A) Crescimento fetal normal. 

B) Restrição do crescimento fetal mista. 

C) Restrição do crescimento fetal assimétrica. 

D) Restrição do crescimento fetal simétrica. 

 
20. Gestante com 30 semanas, G3P2, dois partos normais, é admitida na sala de parto com rotura prematura 

das membranas há 24 horas e dor abdominal. Ao exame, observa-se estado geral regular, temperatura 

axilar de 37°C, Pulso 100bpm e PA= 90x50 mmHg. No exame do abdome, identifica-se 3 contrações em 

10 minutos, BCF=160bpm. No toque vaginal, colo posterior com 40% de apagamento e dilatado para 

3cm, membranas rotas e líquido amniótico amarelado e quente, apresentação cefálica em I plano de 

Hodge. Qual a melhor conduta? 

A) Sulfato de magnésio endovenoso. 

B) Terbutalina via endovenosa. 

C) Misoprostol via vaginal. 

D) Nifedipina via oral. 

 
21. Paciente de 25 anos, gestante de 24 semanas, foi submetida ao teste oral de tolerância à glicose 75g (TTGO 

75g) de rotina, cujo resultado revelou: jejum = 80mg/dL; 1 hora = 176mg/dL; 2 horas = 160mg/dL. De 

acordo com o critério atual de diagnóstico de diabetes gestacional preconizado pela ADA (American 

Diabetes Association) e pela International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG), 

os resultados do exame (TTGO 75g), acima especificados, são compatíveis com o diagnóstico de: 

A) Normalidade. 

B) Intolerância à glicose. 

C) Diabetes gestacional. 

D) Diabetes pré-gestacional. 

 
22. Paciente de 36 anos, afrodescendente, multípara, com história de gravidez que evoluiu com pré-eclâmpsia e 

parto vaginal há dois meses, queixa-se de dispneia progressiva há uma semana, ortopneia, tosse e 

palpitações. Sem histórico de cardiopatia prévia. Raio X de tórax: cardiomegalia e congestão pulmonar. 

Ecocardiograma: ventrículo esquerdo com fração de ejeção < 45%; fração de encurtamento <30% e dimensão 

diastólica final >2,7cm/m
2
 de superfície corpórea. Ante o quadro clínico exposto, qual o diagnóstico mais 

provável? 

A) Miocardite viral. 

B) Miocardiopatia restritiva. 

C) Miocardiopatia periparto. 

D) Miocardiopatia hipertrófica. 
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23. Primigesta de 14 anos de idade, com 30 semanas de gestação, é admitida com queixa de ardor genital e 

perda de líquido amniótico. Ao exame: feto em situação longitudinal, apresentação cefálica móvel, 

ausência de contrações uterinas e BCF=144bpm. Identifica-se, no intróito vaginal, múltiplas úlceras 

dolorosas que surgiram após quadro de vesículas genitais. No exame especular, identifica-se presença de 

líquido transparente fluindo do canal cervical. Qual a conduta mais recomendada dentre as opções abaixo? 

A) Indicar a cesárea. 

B) Induzir parto com misoprostol. 

C) Administrar aciclovir + tocolíticos. 

D) Administrar aciclovir + corticoterapia. 

 

24. Paciente com gestação de 24 semanas, realizou exame de ultrassonografia morfológica fetal que evidenciou as 

imagens abaixo. Foi indicado e realizado o procedimento de cordocentese para cariotipagem. Ante os 

achados ultrassonográficos, qual o resultado mais provável do cariótipo fetal? 

A) Triploidia. 

B) Trissomiado 13. 

C) Trissomiado 18. 

D) Trissomiado 21. 

 

25. Paciente gestante de 38 anos, com gestação de 13 semanas, realizou exame ultrassonográfico para 

avaliação de risco genético fetal, sendo diagnosticado anencefalia. Ao tomar conhecimento do 

diagnóstico, decidiu interromper a gravidez. De acordo com a Resolução CFM n° 1.989/2012, que 

normatiza a interrupção da gravidez em tais casos, quantos médicos devem assinar o laudo do exame 

ultrassonográfico e com que formação? 

A) Um médico ultrassonografista. 

B) Um médico com habilitação em Medicina Fetal. 

C) Dois médicos, capacitados para tal diagnóstico. 

D) Dois médicos, sem referência à necessidade de formação na área. 

 

26.  Mulher de 55 anos de idade, menopausada há sete anos, com 1,50m de altura e peso de 75 kg, G0P0 

(infértil), realizou biópsia endometrial, com laudo anatomopatológico “Adenocarcinoma seroso” 

avançado. Qual ambiente hormonal pode contribuir para sua doença e que marcador laboratorial seria útil 

para o manejo? 

A) Níveis persistentes e elevados de estrógenos sem progesterona e CA 125 elevado. 

B) Níveis persistentes e elevados de estrógenos e progesterona e CA125 elevado. 

C) Níveis persistentes e elevados de estrógenos e androgênio e CEA elevado. 

D) Níveis persistentes de progesterona natural isoladamente e CEA elevado. 

 

27. Mulher de 26 anos de idade, com quadro de dor hipogástrica, dispareunia e febre há 5 dias, iniciado após 

a última menstruação. Ao exame, apresentava temperatura de 39º C e dor à mobilização do colo e à 

palpação do hipogástrio e fossas ilíacas direita e esquerda. O ultrassom transvaginal visibilizou imagem 

cística com debrís medindo três cm em seu maior diâmetro na região anexial direita. Qual a melhor 

conduta dentre as opções abaixo? 

A) Prescrever ceftriaxone IM e doxicilina VO, internar e indicar uma laparotomia exploradora. 

B) Prescrever ampicilina e doxiciclina EV, internar e indicar uma vídeolaparoscopia diagnóstica. 

C) Prescrever clindamicina e gentamicina EV e internar para observação clínica e laboratorial. 

D) Prescrever ciprofloxacina e doxiciclina VO e acompanhar ambulatorialmente a evolução clínica e 

laboratorial. 

 

28. Mulher de 20 anos de idade, virgem, apresenta ciclos menstruais irregulares com intervalos de 40 a 50 

dias e queixa-se de acne. Ao exame físico, altura 1,56m, peso 80Kg, PA de 140X90mmHg, pilificação 

aumentada na face, linha mediana infra-umbilical e ao redor das aréolas, acne com comedões e pústulas 

nas costas e na face. Que exames devem ser solicitados a seguir? 

A) Colesterol Total, LDL, HDL e TGL. 

B) TSH, Glicemia de Jejum, LH e FSH. 

C) TSH, LH, FSH, Estradiol e Progesterona. 

D) TTG, Colesterol Total, HDL e Triglicerídeos. 
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29. Mulher de 32 anos procura atendimento ginecológico devido a abortamentos espontâneos de repetição no 

primeiro trimestre. Refere ciclos regulares e cariótipo normal. Apresenta a imagem abaixo ao ultrassom 

tridimensional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual a melhor conduta a seguir? 

A) Inseminação artificial. 

B) Ressecção histeroscópica.  

C) Metroplastia laparotômica. 

D) Metroplastia laparoscópica. 
 

30. Mulher de 45 anos de idade, assintomática, traz ultrassonografia transvaginal recente onde foi 

visibilizada uma massa complexa, predominantemente sólida, medindo quatro cm de diâmetro em anexo 

direito, de provável origem ovariana. Útero e ovário esquerdos normais. Qual a melhor conduta dentre as 

opções abaixo? 

A) Prescrever análogo do GnRh. 

B) Indicar laparotomia exploradora. 

C) Prescrever contraceptivo oral combinado. 

D) Indicar punção aspirativa guiada por ultrassonografia. 
 

31. Mulher de 30 anos de idade, solteira, hígida, G0, vem queixando-se de fluxo menstrual volumoso 

associado a cólicas menstruais nos três primeiros dias do ciclo que apresenta intervalos regulares de 28 

dias e duração superior a 10 dias. Ultrassonografia transvaginal normal. Qual o tratamento mais 

adequado dentre as opções abaixo? 

A) Contraceptivo oral combinado cíclico. 

B) Anti-inflamatório não hormonal por 3 dias. 

C) Citrato de clomifeno do 5° ao 9° dia do ciclo. 

D) Acetato de medroxiprogesterona oral do 5° ao 26° dia do ciclo. 
 

32. Mulher de 52 anos, nulípara, menopausada há dois anos, com queixa de sangramento transvaginal intermitente 

há 10 dias. O exame ginecológico foi normal e a ultrassonografia transvaginal visibiliza endométrio de 6 mm e 

útero e ovários de volumes normais. Considerando a melhor relação custo-eficácia, qual a conduta a ser seguida? 

A) Curetagem uterina fracionada. 

B) Aspiração manual intra-uterina. 

C) Biópsia endometrial ambulatorial. 

D) Histeroscopia com biópsia endometrial. 

 

Conferir figuras correspondentes com melhor resolução no anexo (FIGURA 2) 



Residência Médica 2014                                             Obstetrícia e Ginecologia  Pág. 8 de 11 

 

33. Aproximadamente 15% dos casais apresentam problemas para ter filhos e aproximadamente a metade 

não consegue engravidar por problemas de fertilidade masculina. Aproximadamente 5% desses homens 

não produzem espermatozóides e, portanto, a maneira mais rápida e segura para terem seus bebês é 

através da utilização do sêmen de doadores anônimos, prevista pela Resolução CFM 1.358/92. Sobre a 

eticidade em oferecer incentivos materiais para os doadores de sêmen. Qual das alternativas abaixo traz 

afirmativa eticamente permitida pelo Conselho Federal de Medicina do Brasil. 

A) Será permitida a comercialização mediante identificação do doador. 

B) Será permitida a comercialização mediante identificação do receptor. 

C) É permitida, a prática de comercialização, em qualquer uma de suas modalidades. 

D) A única forma de retribuição aos doadores de esperma seria como ressarcimento proporcional ao 

eventual transtorno com perda de um dia de serviço, gasto com transporte, ou similares. 

 

 34. Mulher de 32 anos de idade, nulípara, procura assistência médica para orientação contraceptiva. Durante 

o exame físico, encontraram-se os seguintes achados positivos: Tensão arterial de 140 X 100 mmHg, 

peso de 86Kg e altura de 1,61m,  fumante de 10 cigarros/dia desde os 16 anos. Demais achados do exame 

físico normais. Marque o item condizente com a melhor conduta contraceptiva para este caso. 

A) Laqueadura tubária. 

B) DIU com levonorgestrel. 

C) Agentes progestacionais por via oral, de uso estendido. 

D) Anticoncepcionais orais combinados de baixa dosagem. 

 

35. Mulher de 38 anos de idade, menarca aos 11 anos, nulípara, refere ingestão regular de bebida alcoólica, 

em quantidade moderada. História familiar (mãe) aos 46 anos. Peso de 78 kg e altura de 1,50m. O exame 

da mama é normal, embora apresente mamas densas. Qual a conduta, segundo o Ministério de Saúde 

brasileiro, para a detecção precoce do câncer de mama do caso em questão? 

A) Solicitar a mamografia de rotina podendo ter se iniciado desde os 35 anos, com exame clínico das 

mamas e mamografia anuais. 

B) Realizar exame clínico e mamografia anual entre os 40 a 49 anos, em caso de resultado alterado do 

exame clinico.  

C) Realizar mamografia a cada dois anos e exame clínico das mamas anualmente, iniciando em mulheres 

de 50 a 69 anos.  

D) Realizar o exame clínico das mamas e solicitar a mamografia são os métodos preconizados para o 

rastreamento na rotina da atenção integral à saúde da mulher. 

 

36. Mulher com queixa de úlcera genital há 5 semanas sem antecedentes de lesões vesiculares ou ardor. O 

exame físico mostrou lesões múltiplas e dolorosas, apresentando contornos eritemato-edematosos de 

fundo irregular recoberto por exsudato necrótico, amarelado, com odor fétido. O tratamento sindrômico 

segundo protocolo do Ministério da Saúde brasileiro: 

A) Eritromicina e solicitação de VDRL. 

B) Penicilna G Benzatina e biópsia da lesão. 

C) Aciclovir e solicitação de sorologia para HIV. 

D) Penicilna G Benzatina, Eritromicina e biópsia da lesão. 

 
37. Uma mulher de 30 anos de idade, casada há três anos, desde então quer engravidar. Com seis meses de 

casada foi internada por apresentar uma dor forte no baixo ventre associada a febre e a um corrimento 

amarelado de odor fétido. Há um ano teve que drenar um abscesso do ducto da glândula de Bartholin. 

Todo o interrogatório e exame físico foram normais exceto que ela apresenta dispareunia esporádica. 

Marque a resposta que corresponda à conduta mais acertada. 

A) Solicitar, inicialmente, uma histerossalpingografia. 

B) Solicitar, inicialmente, uma vídeo-histeroscopia. 

C) Indicar indução de ovulação empiricamente. 

D) Investigar, inicialmente, o fator cervical. 
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38. Mulher de 49 anos de idade consulta um ginecologista por apresentar rubor facial e calores repentinos 

associados à sudorese, também chamados de fogachos. Os sintomas mais comumente decorrem de: 

A) Disfunção térmica no hipotálamo. 

B) Deficiência de esteroides sexuais. 

C) Secreção pulsátil do hormônio luteinizante. 

D) Temperatura aumentada do núcleo arqueado. 

 

39. Adolescente de 16 anos é atendida no pronto-atendimento queixando-se de dor vulvar, infarto ganglionar 

inguinal à esquerda e sensação de febre. Ao ser examinada, verificaram-se edema de pequenos e grandes 

lábios à esquerda, sinais flogísticos sugestivos de abscesso de ducto de glândula de Bartholin. Assinale o 

item que corresponda à melhor conduta para o caso. 

A) Prescrição de Azitromicina e de Ceftriaxona  para o casal. 

B) Drenagem do abscesso e prescrição e metronidazol para a paciente. 

C) Drenagem do abscesso e prescrição de Ceftriaxona para o casal. 

D) Prescrição de AINES e de Ceftriaxona, em regime ambulatorial, para a paciente. 

 

40. Uma mulher de 43 anos de idade apresenta queixas de hemorragia nos períodos menstruais que são 

abundantes e se acompanham de cólica uterina. Ocasionalmente, tem sangramento entre os períodos, 

queixa-se de dor pélvica e pressão do baixo ventre. Ao exame, o útero é do tamanho de uma gravidez de 

12 semanas, de superfície irregular e localizado na linha média. Os anexos não são palpáveis. Tem 

dispneia aos médios esforços e incha as pernas. O exame ultrassonográfico mostrou útero aumentado de 

volume, com algumas áreas hipoecoica, a maior de 2,8cm de diâmetro. Há uma formação miometrial 

levando a irregularidade da superfície endometrial. Qual a conduta melhor indicada? 

A) Histerectomia supracervical guiada por laparoscopia. 

B) Miomectomia vídeo-histeroscópica. 

C) Miomectomia laparotômica. 

D) Histerectomia abdominal total. 

 

41. Mulher de 65 anos, magra, assintomática, realizou um ultrassom transvaginal por dispareunia, que 

evidenciou eco endometrial homogêneo de 6mm. Refere menopausa aos 50 anos, sem terapia hormonal. 

Nega história de neoplasias na família. Qual a melhor conduta a seguir? 

A) Seguimento clínico e observar sangramento anormal. 

B) Histeroscopia com biópsia endometrial dirigida. 

C) Repetir ultrassom transvaginal após 6 meses. 

D) Curetagem uterina fracionada semiótica.  

 

42. Mulher de 34 anos de idade, com infertilidade, duas perdas gravídicas precoces e ainda deseja gravidez. 

Em exame de sangue foi evidenciado a progesterona baixa. Como não havia outras provas diagnósticas 

para as perdas, sugeriu-se como causa a insuficiência luteínica. Com esta finalidade, além da 

progesterona sérica, deveria-se pedir/realizar 

A) Vídeo-histeroscopia com biópsia dirigida. 

B) Biópsia de endométrio ambulatorial com cureta de NOVAK. 

C) Ultrassonografia transvaginal para medição da espessura endometrial. 

D) Histerossonografia transvaginal para melhor visibilização do endometrio. 

 

43. Casal homoafetivo masculino procura orientação sobre desejo de ter um filho. Quer informações mais 

detalhadas sobre “barriga de aluguel” (doação temporária do útero), por meio de óvulos doados. Qual a 

melhor recomendação? 

A) A doação temporária de útero é normatizada pelo Conselho Federal de Medicina, desde que em 

parentesco de até o quarto grau com a receptora. 

B) O casal deverá contratar os serviços de alguma mulher, sem parentesco, com o mínimo de aproximação 

durante o período da gestação. 

C) O casal deverá pedir autorização judicial, por meio de um Contrato Comercial de Gestação, pois não 

há legislação específica sobre o assunto.  

D) O processo deve preservar o anonimato entre as partes (casal e receptora), sem vínculo comercial. A 

aproximação com o filho ocorrerá somente após o parto. 
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44. Mulher de 36 anos de idade, fumante, P3, laqueadura tubária há 5 anos vem desde então apresentando 

aumento do fluxo menstrual de 3 para 7 dias, paulatinamente. Associado, vem sentindo cólicas uterinas 

que se iniciam dois ou três dias antes da menstruação e lhe deixa impossibilitada de sair de casa e 

trabalhar nos dias da regra. Melhora um pouco com dipirona, mas logo a cólica retorna. Fez 

ultrasssonografia transvaginal mostrando útero aumentado de volume (160cm3), endométrio 

nomoespesso e miométrio heterogênio. Assinale o item que compreenda a primeira hipótese diagnóstica 

e sua respectiva conduta mais adequada. 

A) Adenomiose / prescrever anticoncepcionais hormonais combinados de uso contínuo. 

B) Miomatose uterina / prescrever anticoncepcionais hormonais combinados de uso contínuo. 

C) Adenomiose / prescrever AINES durante o período de cólicas e por todo o período menstrual. 

D) Miomatose uterina / prescrever anticoncepcionais hormonais com progestágenos isolados de uso contínuo. 

 

45. Mulher de 28 anos, casada, G2P2, último parto há 2 anos, vem para consulta de planejamento familiar. 

Está em uso de condom. Tem ciclos regulares, mas queixa-se de dismenorreia e aumento de volume do 

fluxo menstrual há dois anos. Nega comorbidades. Qual seria o método mais recomendável? 

A) Contraceptivo hormonal combinado.  

B) Dispositivo intrauterino com cobre. 

C) Progesterona na 2ª fase do ciclo. 

D) Minipílula. 

 

46. Mulher de 24 anos foi encaminhada para colposcopia por área iodo negativa ao exame ginecológico. 

Tinha exame citopatológico negativo para malignidades. Realizou biópsia de fragmento em lesão que 

adentrava o canal cervical, completamente visível, evidenciando-se ao histopatológico “atipias celulares 

e figuras de mitose em toda a espessura epitelial”. Qual a melhor conduta dentre as opções abaixo? 

A) Repetição da citologia em 6 meses. 

B) Repetição da citologia em 12 meses. 

C) Eletro-cauterização da lesão cervical. 

D) Excisão da zona de transformação com alça. 

 

47. Uma mulher de 34 anos de idade procura o ginecologista por apresentar cólicas uterinas fortes desde 

os 27-28 anos e nos últimos 12 meses vem piorando bastante. Procurou por duas oportunidades um 

pronto-atendimento médico tendo utilizado analgésicos injetáveis. No atendimento de emergência, fez 

uma ultrassonografia transvaginal que revelou uma massa anexial mista com debris de cerca de 6cm de 

maior diâmetro. Levando em conta o problema da paciente em questão, marque o item que melhor 

corresponda à conduta diagnóstica e/ou terapêutica do mesmo 

A) Para o diagnóstico do seu problema básico se faz necessário uma histerossalpingografia.  

B) O diagnóstico mais provável é de endometriose peritoneal e necessitamos de uma biópsia endometrial 

para confirmá-lo. 

C) Levando-se em conta o quadro clínico e massa anexial mista, o diagnóstico clínico é de endometriose 

ovariana e isso nos induz a um tratamento clínico. 

D) Após uma nova ultrassonografia e uma dosagem do CA-125, a conduta deve ser cirúrgica, pois 

confirmaria o diagnóstico e conduziria o tratamento. 

 

48. Mulher de 51 anos de idade, menopausada há um ano, retorna ao consultório médico para mostrar 

exames preventivos de rotina. Mamografia, citologia oncótica cérvico-vaginal e ultrassonografia 

transvaginal. A última visibilizou um mioma intramural de 1,5cm de maior diâmetro calcificado. Após 

ser informada da normalidade e dadas orientações gerais a paciente indagou se teria alguma medicação 

que pudesse melhorar as suas relações sexuais, pois se achava “seca” e muito frequentemente sentia 

dores na penetração, tipo ardência. Não tinha qualquer outra queixa. A melhor conduta a ser orientada 

seria: 

A) Utiliza reposição estrogênica oral. 

B) Utilizar lubrificantes de base aquosa. 

C) Utilizar reposição estrogênica combinada parenteral. 

D) Utilizar estrógenos equinos conjugados e creme vaginal. 
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49. Adolescente de 13 anos de idade, menarca há um ano e meio, vem ao médico queixando-se de que sua 

menstruação não regularizou. Passa de até três meses sem vir e, outras vezes, vem a cada 20-25 dias. O 

fluxo é intenso e dura mais de 8 dias. Além do sobrepeso, o exame físico é completamente normal. 

Marque o item que corresponde à primeira hipótese diagnóstica e a melhor conduta para esta hipótese. 

A) Síndrome dos ovários policísticos/investigar síndrome metabólica. 

B) Síndrome dos ovários policísticos/prescrever anticoncepcional oral combinado de baixa dosagem 

estrogênica. 

C) É comum este tipo de irregularidade em adolescentes com menos de dois anos de menarca/prescrever 

AINES durante o período menstrual. 

D) É comum este tipo de irregularidade em adolescentes com menos de dois anos de menarca/prescrever 

anticoncepcionais orais combinados de baixa dose estrogênica. 

 

50. Mulher de 27 anos de idade teve uma relação sexual desprotegida e vem procurando orientação sobre o 

uso de contracepção do dia seguinte. Suas menstruações são regulares e sua última regra foi há 20 dias, 

Informa ter tido relações no dia anterior. Qual a melhor conduta a ser seguida? 

A) Prescrever levonorgestrel dois comprimidos de 75mg, dose única. 

B) Orientá-la sobre contracepção e prescrever anticoncepcional para o próximo ciclo. 

C) Método de Yuzpe: 50ug de etinil-estradiol e 250ug de levonogestrel, 2 comprimidos vo a cada 12 horas. 

D) Método de Yuzpe: 30µg de etinil-estradiol e 150µg de levonogestrel, 4 comprimidos vo a cada 12 

horas dois dias. 
 

 


