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CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de 

tubo transparente, de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - Fonologia é o ramo da linguística que estuda o sistema sonoro de um idioma. Ao estudar a 

maneira como os sons se organizam dentro de uma língua, classifica-os em unidades capazes de 

distinguir significados, chamadas fonemas. Nesse sentido, assinale o par de palavras que possui sete 

e cinco fonemas respectivamente. 

a) chuveiro – fixo  

b) tabuada – chalé 

c) polícia – tinha 

d) chuteira – daqui 

e) espelhos – estoque 

2 - Cunha e Cintra (2008, p.692) definem a crase como a fusão de duas vogais idênticas numa só. 

Trata-se da junção da preposição “a” com o artigo “a”. Assinale a alternativa que apresenta o uso 

INADEQUADO da crase, obedecendo ao determinado pela gramática da Língua Portuguesa. 

a) Fui à feira de artesanato no domingo passado. 

b) Fui à praia. 

c) Amanhã iremos à festa de aniversário de minha colega. 

d) Os alunos foram chamados à rever os erros cometidos na prova. 

e) Acordei às sete horas da manhã.  

3 - Assinale a palavra na qual o hífen está INCORRETAMENTE empregado, seguindo as normas 

ortográficas em vigência: 

a) micro-organismo 

b) micro-ondas 

c) auto-estima  

d) anti-inflamatório 

https://www.infoescola.com/portugues/preposicao/
https://www.infoescola.com/portugues/artigos/
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e) anti-higiênico 

4 - Analisando as palavras em destaque do fragmento do texto de Cora Coralina é possível afirmar 

que:  

“Estavam ali parados. Marido e mulher. Esperavam o carro. E foi que veio aquela da roça tímida, 

humilde, sofrida. Contou que o fogo, lá longe, tinha queimado seu rancho, e tudo que tinha dentro. 

Estava ali no comércio pedindo um auxílio para levantar novo rancho e comprar suas pobrezinhas. O 

homem ouviu. Abriu a carteira tirou uma cédula, entregou sem palavra. A mulher ouviu. 

Perguntou, indagou, especulou, aconselhou, se comoveu e disse que Nossa Senhora havia de 

ajudar. E não abriu a bolsa.” 

I - Dos vocábulos destacados todos classificam-se como advérbios. 

II - Dos vocábulos destacados todos classificam-se como verbos e estão conjugados no pretérito 

perfeito do indicativo. 

III - Nos vocábulos destacados estão contempladas as três conjugações verbais (AR, ER, IR).  

IV - Todos os vocábulos estão concordando com a 3ª pessoa do singular. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas as alternativas II, III e IV apresentam proposições verdadeiras. 

c) Apenas a alternativa II apresenta uma proposição verdadeira. 

d) Apenas as alternativas II e III apresentam proposições verdadeiras. 

e) Apenas as alternativas I e III apresentam proposições verdadeiras. 

5 - Observando a construção: “Contou que o fogo, lá longe, tinha queimado seu rancho, e tudo que 

tinha dentro.” O vocábulo em destaque é uma expressão modificadora e invariável e, por isso, 

pertence a classe de palavras dos advérbios. Agora, analise a seguinte construção: “Mauro é muito 

bom professor” e assinale a alternativa que apresenta o vocábulo que exerce a função de advérbio. 

a) é  

b) Mauro 
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c) bom 

d) professor 

e) muito 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Um artesão quer confeccionar um cubo utilizando uma cartolina de 15,36 . O comprimento de 

cada uma das arestas do cubo será de: 

a) 1,4 cm 

b) 1,8 cm 

c) 2,4 cm 

d) 1,6 cm 

e) 2,7 cm 

7 - Uma rede de lojas praticou inicialmente um aumento de 10% em todas as mercadorias. Em 

seguida, anunciou um mega desconto de 45% em todos os produtos. Esse processo é equivalente a 

conceder ao cliente um desconto único sobre o preço inicial de: 

a) 39,50% 

b) 35% 

c) 37,20% 

d) 38,75% 

e) 41,25% 

8 - Sobre o total bruto do salário de um servidor têm 11% de descontos. Após efetuados esses 

descontos, o salário líquido é de R$ 1.864,55. O valor bruto do salário desse servidor é de: 

a) R$ 2.069,65 

b) R$ 2.055,34 
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c) R$ 2.185,00 

d) R$ 1.995,80 

e) R$ 2.095,00 

9 - Seja a sequência . Para que tenhamos uma Progressão Aritmética, o valor de 

 terá que ser igual a: 

a) 3 

b)  

c) 4 

d) 0 

e)  

10 - Considere os algarismos . A quantidade de números de três algarismos 

distintos que podemos formar maiores de 300 é: 

a) 210 

b) 336 

c) 294 

d) 150 

e) 120 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - Com relação às eleições gerais de 2018 é correto afirmar: 

I – Os senadores têm mandatos de oito anos. Em uma eleição, renovam-se os mandatos de um terço 

deles (27). Na eleição seguinte, de dois terços (54), como é o caso desta, de 2018. Assim, estarão em 

disputa neste ano duas das três vagas de senador de cada estado.  
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II – O primeiro turno da eleição será em 7 de outubro. 

III – O eleitor que for votar neste ano vai começar seu voto a partir da escolha de deputado federal. 

Seguindo uma nova lei aprovada em 2014, a ordem de votação dos cargos em disputa será: deputado 

federal; deputado estadual ou distrital; senador - primeira vaga; senador - segunda vaga; governador; 

e, presidente.  

a) Apenas a alternativa II está correta. 

b) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

c) Todas as alternativas estão corretas.  

d) Apenas a alternativa III está correta. 

e) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

12 - Com relação à divisão política ou administrativa do Brasil é INCORRETO afirmar: 

a) A Região Norte é formada por 7 Estados, ocupando cerca de 45% da área do Brasil. 

b) A capital federal situada no Planalto Central, e construída por iniciativa do presidente 

Juscelino Kubitschek, Brasília acolhe o Governo Federal desde 21 de abril de 1970. 

c) A Região Centro-Oeste é formada pelos Estados de MT, MS, GO e pelo DF. Abrange 18% 

da área do Brasil e é a região menos populosa com cerca de 6% da população nacional. 

d) De acordo com a Constituição de 1988 a organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 

autônomos, nos termos desta Constituição. 

e) Com a Constituição de 1988, o Distrito Federal ganhou autonomia política, administrativa e 

financeira, passando a ter Lei Orgânica própria, governador e Assembleia Legislativa. Como a 

Constituição proíbe a divisão do Distrito Federal em municípios, seu governo acumula as 

competências reservadas aos estados e aos municípios. 

13 - Alto Bela Vista conseguiu sua emancipação político administrativa e foi elevada a categoria de 

cidade pela Lei Estadual Nº 9.861 de 04 de julho de 1995, assinada pelo governador do Estado de 

Santa Catarina, à época, Senhor Paulo Afonso Evangelista Vieira. A instalação do Município ocorreu 
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em 1º de janeiro de 1997.  Apesar de já possuir alguns anos de existência o município apresenta uma 

baixa densidade populacional. Segundo os dados do IBGE, 2010 a população bela-vistense é de:  

a) 2.500 pessoas 

b) 3.005 pessoas 

c) 1.995 pessoas 

d) 2.205 pessoas 

e) 2.005 pessoas 

14 - Ao contrário do Mercosul ou da União Europeia, o BRICS que reúne Brasil, Rússia, Índia, China 

e África do Sul  é entendido e constitui-se como: 

a) Um bloco econômico oficial. 

b) Um bloco econômico extraoficial que estabelece cooperação econômica e política entre os 

países integrantes. 

c) Uma integração econômica, social e política, moeda comum e livre circulação de pessoas. 

d) Um mecanismo político internacional de cooperação mútua entre os países integrantes. 

e) Um mercado comum entre os governos pertencentes ao bloco e é regido com base 

no Protocolo de Ouro Preto. 

15 - A floresta Amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo e concentra enorme 

biodiversidade. Além disso, ela faz parte do bioma Amazônia, o maior dos seis biomas brasileiros. 

Ela corresponde a 53% das florestas tropicais ainda existentes. Por isso, a sua conservação é debatida 

em âmbito internacional, em virtude de sua dimensão e importância ecológica. A floresta Amazônica 

localiza-se no norte da América do Sul, abrange os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, 

Pará e Roraima, além de menores proporções nos seguintes países:  

a) Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. 

b) Peru, Colômbia, Paraguai, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. 
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c) Peru, Colômbia, Argentina, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. 

d) Peru, Colômbia, Chile, Equador, Bolívia, Guiana e Guiana Francesa. 

e) Peru, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana e Suriname. 

INFORMÁTICA 

16 - Ao criarmos um texto em um documento do Microsoft Word, qual das opções listas representa 

as teclas de atalho que deverão ser usadas para inserir e definir um hiperlink em qualquer parte do 

texto: 

a) CTRL+A 

b) CTRL+K 

c) CTRL+T 

d) CTRL+W 

e) CTRL+B 

17 - Dentre as opções listadas a seguir, escolha a opção que permite um roteiro para configurar uma 

planilha do Microsoft Excel para que seja impressa apenas uma parte do conteúdo desta: 

a) Layout da Página – Configurar página – Ajustar Para: 1 página de altura por 1 página de 

largura 

b) Layout da Página – Configurar página – Margens 

c) Arquivo – Imprimir – Agrupado 

d) Pagina Inicial – Formatar como Tabela – Novo Estilo de Tabela 

e) Layout da Página – Área de Impressão – Definir área de impressão 

18 - Dentre as opções listadas a seguir, escolha a que melhor define a característica que diferencia a 

memória RAM da memória ROM em um microcomputador: 

a) Memória RAM permite a leitura e escrita continua de seu conteúdo e Memória ROM 

somente leitura. 
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b) Memória ROM permite a leitura e escrita continua em seu conteúdo e a Memória RAM só 

escrita. 

c) Memória RAM é que armazena os dados do fabricante do dispositivo e a Memória ROM 

armazena temporariamente arquivos de programas e Sistema Operacional. 

d) Memória ROM é a que carrega o sistema operacional ao ligar o dispositivo e a Memória 

RAM somente acessa os demais sistemas. 

e) Memória RAM permite a leitura e escrita das informações apenas uma única vez e a 

Memória ROM diversas vezes. 

19 - Considerando o calculo de preço com desconto em uma pasta de trabalho do Microsoft Excel e a 

fórmula aplicada, conforme apresentado a seguir, qual será o valor que será apresentado na célula 

C8? 

 

a) 850 

b) 1150 

c) 999 

d) 1000 

e) 990 

20 - Dentre as opções seguir, escolha a que NÃO representa um recurso ou funcionalidade presente 

em uma mala direta do Microsoft Word: 
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a) Controlar o envio e recebimento dos documentos pelos destinatários da Mala Direta. 

b) Vincular dados da mala direta a um arquivo ou repositório de dados. 

c) Criar um documento mestre ou principal para o texto da Mala Direta. 

d) Salvar os documentos gerados pela mala direta em um arquivo do Microsoft Word. 

e) Mesclar o documento principal ou mestre com o arquivo de dados. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MÉDICO GINECOLOGISTA 

21 - No atendimento de mulher de 30 anos com irregularidade menstrual e amenorréia há 2 meses, 

frente a detecção de níveis de prolactina sérica acima do valor de referência, a conduta inicial deve 

ser: 

a) Iniciar cabergolina. 

b) Solicitar dosagem de beta HCG. 

c) Iniciar bromocriptina.  

d) Solicitar RNM de encéfalo.  

e) Solicitar USG pélvica.  

22 - No acompanhamento de mulher jovem com hiperprolactinemia associada a macroadenoma  de 

hipófise, sem indicação cirúrgica, estabelecida a indicação de uso de agonistas dopaminérgicos, é 

INCORRETO afirmar-se: 

a) Recomenda-se a dosagem da prolactina a cada 3 meses no primeiro ano de suspensão do 

agonista dopaminérgico e, então, anualmente. 

b) A RM de hipófise deve ser repetida se os níveis de prolactina voltarem a ficar acima do 

limite superior da normalidade após suspensão de bromocriptina.  

c) Após  normalizados os níveis da prolactina por pelo menos 2 anos e o tumor reduzido em 

mais de 50% do tamanho inicial, a dose do agonista dopaminérgico pode ser diminuída 

gradativamente até retirada. 
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d) A cabergolina é mais efetiva que a bromocriptina na normalização da prolactina, na 

regularização da amenorreia/oligomenorreia e na restauração da fertilidade e com menor 

frequência de efeitos colaterais. 

e) A cabergolina está reservada para mulheres hiperprolactinêmicas com infertilidade e desejo 

de engravidar, pela maior segurança e experiência com o uso do medicamento em gestantes. 

23 - No atendimento de gestante com suspeita de infecção de trato urinário, com disúria e 

estrangúria, sem febre, a melhor conduta é: 

a) Urocultura com antibiograma para tratamento conforme antibiograma.  

b) Instituir tratamento com Norfloxacin. 

c) Prescrever macrodantina 100 mg diários até o fim da gestação.  

d) Iniciar tratamento empírico com amoxacilina/clavulanato e repetir urocultura 7 a 10 dias 

após o final de tratamento.  

e) Tratamento sintomático com hioscina e aguardar USG de pelve para excluir ITU 

complicada. 

24 - A esterilização definitiva voluntária no Brasil (ligadura tubária ou vasectomia) segue legislação 

específica encontrada no § 4º do Artigo 10 da Lei 9.263/1996 (que regula o § 7º do art. 226 da 

Constituição Federal) e Portaria SAS/MSNº 048/1999. A este respeito é FALSA a afirmativa: 

a) A esterilização cirúrgica como método contraceptivo será executada por laqueadura tubária, 

vasectomia ou histerectomia/ooforectomia. 

b) Pode ser relizada em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 anos de 

idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta 

dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico. 

c) O planejamento familiar deve ter acompanhamento por equipe multidisciplinar a fim de 

desencorajar a esterilização precoce e informação dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos 

colaterais, dificuldade de reversão e opções de contracepção reversíveis existentes.  
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d) Pode ser realizada em caso de risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, 

como pode ser o caso de cesarianas prévias, testemunhado em relatório escrito e assinado por 

dois médicos. 

e) É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante períodos de parto, aborto ou até o 42º 

dia do pós-parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade. 

25 - No aconselhamento anticoncepcional, a escolha por contraceptivos orais (AHCO) deve levar em 

consideração as seguintes contra indicações, com EXCEÇÃO: 

a) Hipertensão arterial não controlada. 

b) Tabagismo em maiores de 35 anos.  

c) Episódios de tromboflebite membros inferiores. 

d) Cistos funcionais de ovários. 

e) Hepatopatia crônica.  

26 - Um fator de influência na ação dos anticoncepcionais orais são as interações medicamentosas. 

Os seguintes medicamentos diminuem a eficácia dos anticoncepcionais por reduzirem os níveis 

séricos dos componentes esteróides, seja por acelerar o metabolismo ou reduzir a absorção do 

AHCO, EXCETO: 

a) Rifampicina 

b) Losartan 

c) Carbamazepina  

d) Topiramato 

e) Ritonavir  

27 - Apesar da disponibilidade de métodos anticonceptivos, a incidência da gravidez indesejada ainda 

é muito elevada em todo o mundo, particularmente em países em desenvolvimento. As mulheres nem 

sempre têm relações sexuais voluntárias ou desejadas. A elevada prevalência da violência sexual, a 

coerção sexual nas relações conjugais e a gravidez forçada são circunstâncias que impedem a livre 
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decisão das mulheres. Com relação a anticoncepção de emergência (AE), a seguinte afirmativa é 

CORRETA: 

a) O levonorgestrel não apresenta interação com medicamentos anti-retrovirais, vantajoso no 

caso de mulheres soropositivas  ou para mulheres em situação de violência sexual que utilizam 

os anti-retrovirais para a profilaxia da infecção pelo HIV. 

b) O levonorgestrel pode ser utilizado até cinco dias da relação sexual desprotegida, com 

mesma eficácia que se iniciada no mesmo dia da relação sexual. 

c) O uso repetitivo ou frequente da AE não compromete sua eficácia, sendo comparável aquela 

obtida com o uso regular do anticoncepcional hormonal de rotina. 

d) As mulheres podem usar o levonorgestrel com segurança, desde que não tenham 

contraindicações ao uso de anticoncepcionais hormonais combinados, o que deve ser excluído 

por exames laboratoriais.  

e) O profissional de saúde que prescreve AE para a adolescente, fere princípio ético e legal.  

28 - A puberdade precoce (o aparecimento de caracteres sexuais secundários antes dos 8 anos em 

meninas e antes dos 9 anos em meninos) pode comprometer a estatura final de crescimento. Ao ser 

detectado desenvolvimento isolado das mamas (telarca precoce) ou dos pelos pubianos (pubarca 

precoce), em consulta geralmente realizada por solicitação de familiar da criança, e identificados 

fatores de risco e doença em seu estágio inicial, com encaminhamento ágil e adequado para o 

atendimento especializado, dão à Atenção Básica um caráter essencial para um melhor resultado 

terapêutico e prognóstico. É conduta INCORRETA frente a estes achados: 

a) A avaliação da progressão por 3-6 meses pode auxiliar na definição de necessidade ou não 

de tratamento nos casos de estágio iniciais de puberdade, especialmente em meninas entre 6-8 

anos. 

b) A realização de ultrassonografia (USG) pélvica para avaliação de tamanho uterino e 

aumento da espessura endometrial e aspecto ovariano.  

c) É desnecessária avaliação de idade óssea em menores de 3 anos.  
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d) Dosagem de valores basais de LH e, em alguns casos o teste de GnRH,  são necessários para 

o diagnóstico. 

e) A ressonância magnética (RNM) de crânio faz parte de investigação nos casos de suspeita de 

puberdade precoce de origem central.  

29 - O índice de Pearl avalia a eficácia de um método (nº de falhas que ocorreram com a utilização de 

determinado método ao fim de um ano em 100 mulheres). Quanto menor o índice de Pearl, maior é a 

eficácia de um método. Método de maior eficácia, entre os apresentados a seguir, a ser indicado para 

mulher de 20 anos, sem doenças detectadas, que deseja anticoncepção: 

a) Esterilização feminina (LT). 

b) Anticoncepcional oral combinado. 

c) Preservativo feminino. 

d) Diafragma com espermicida. 

e) Preservativo masculino. 

30 - A realização periódica do exame citopatológico continua sendo a estratégia mais amplamente 

adotada para o rastreamento do câncer do colo do útero. É consenso que o rastreamento organizado 

do câncer do colo do útero é o desafio a ser vencido para que se obtenha a melhor relação custo-

benefício possível, com alta cobertura populacional. A respeito deste rastreamento é FALSA a 

alternativa: 

a) Não há necessidade de seguimento das mulheres que são lésbicas, mesmo para as com vida 

sexual ativa. 

b) O rastreamento deve ser realizado a partir de 25 anos em todas as mulheres que iniciaram 

atividade sexual, a cada três anos, se os dois primeiros exames anuais forem normais. 

c) Os exames devem seguir até os 64 anos de idade, desde que não haja exames alterados nas 2 

últimas coletas nos últimos 5 anos.  
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d) O laudo citopatológico com células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASC-

US) indica novo exame a ser repetido em 6 meses a 12 meses (dependendo da faixa etária da 

mulher). 

e) Mulheres HIV positivas com contagem de linfócitos CD4+ abaixo de 200 células/mm3 

devem fazer o rastreamento citológico a cada seis meses. 

31 - As lesões intraepiteliais cervicais são na maioria das vezes colposcopicamente visíveis em toda 

sua extensão. A proporção de lesões localizadas no canal endocervical aumenta com a idade, uma vez 

que a JEC e a ZT movem-se em direção ao interior do canal no climatério. A dificuldade na visão 

completa da JEC em pacientes com anormalidades citológicas leva, em algumas situações, à 

conização diagnóstica. Na situação em que a JEC não é visível ou parcialmente visível, é 

recomendável a realização das seguintes estratégias durante o exame colposcópico, EXCETO: 

a) Maior abertura do espéculo ou pressão por meio de pinça na transição entre o colo e a 

vagina. 

b) Uso de estrogênios conjugados por via oral por até dez dias ou  vaginal entre cinco e 14 dias 

antes de uma nova colposcopia. 

c) Uso de misoprostol tópico. 

d) Retirada do muco cervical ou sua introdução no canal por meio de swab ou bola de algodão, 

embebida por ácido acético. 

e) Uso de espéculos endocervicais (pinças de Mencken ou Kogan). 

32 - O carcinoma microinvasor constitui o estadiamento IA da Federação Internacional de 

Ginecologia e Obstetrícia (FIGO) e também é denominado microcarcinoma. É uma lesão definida 

microscopicamente, sendo diagnóstico realizado em espécime obtido por tratamento excisional 

(EZT) ou conização (excisões tipos 1, 2 ou 3), desde que as margens cirúrgicas estejam livres. As 

seguintes afirmativas são corretas a seu respeito, EXCETO: 

a) Nos casos de carcinoma microinvasor IA1 detectado em peça de procedimento excisional 

com margens livres sem comprometimento do espaço linfovascular, a mulher com prole 

incompleta poderá ser considerada tratada, desde que tenha seguimento rigoroso. 
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b) Categoria ou estádio IA1 é definida por lesão com profundidade de invasão ≤ 3mm e 

extensão ≤ 7mm no epitélio. 

c) Categoria ou estádio IA2 definida por profundidade de invasão >3 e ≤ 5mm e extensão ≤ 

7mm no epitélio. 

d) A mulher com diagnóstico de carcinoma microinvasor com comprometimento do espaço 

linfovascular na peça do cone, ou com estadiamento IA2 ou mais avançado, deverá ser 

encaminhada para unidade terciária. 

e) É recomendável a avaliação endometrial em todas as pacientes submetidas a conizaçao, 

independente de idade,  para excluir doença residual. 

33 - No atendimento de mulher de 35 anos com queixa de sangramento uterino aumentado durante o 

período menstrual, é CORRETO afirmar-se: 

a) Se em uso de DIU com inserção recentemente, primeiros três meses, orientar a retirada por 

provável deslocamento.  

b) Se volume uterino aumentado na palpação, afastada gravidez, pensar em miomatose, 

indicado ultrassonografia. 

c) Nunca está associado a  DIP (doença inflamatória pélvica). 

d) Em caso de história de trombofilia hereditária, associar acetato de medroxiprogesterona oral 

10 mg/dia do 5º ao 26 dia. 

e) Não há necessidade de investigação por se tratar de sangramento funcional associado a 

menopausa precoce, devendo retornar a consulta em 12 meses. 

34 - Mulher de 50 anos com queixa de perda urinária de esforço é INCORRETO afirmar-se: 

a) Pode se beneficiar de fisioterapia para fortalecimento do assoalho Pélvico. 

b) Pode se beneficiar de oxibutinina (2,5 mg, 2x/dia, a 5mg, 3x/dia). 

c) Mudança de estilo de vida em pouco contribui para melhora de sintomas, sendo quase 

sempre de indicação cirúrgica.  
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d) Pode ser tratada com tolterodina (1 mg a 2 mg, 1 a 2 x dia). 

e) Pode estar associada à obesidade, menopausa, história obstétrica, tabagismo. 

35 - No atendimento de mulher com vida sexual ativa, a presença de úlcera anogenital, EXCLUI o 

seguinte diagnóstico: 

a) Tricomoníase 

b) Sífilis 

c) Herpes genital 

d) Cancróide  

e) Linfogranuloma venéreo 

36 - Mulher de 21 anos com leucorréia, dispareunia, feito diagnóstico de vaginose bacteriana pelo 

achado de clue cells por microscopia de esfregaço de material, indicado o seguinte tratamento: 

a) Fluconazol 150 mg VO/ 1 dia  

b) Itraconazol 400 mg VO/1 dia 

c) Metronidazol 1 g VO/7 dias  

d) Doxiciclina 200mg VO/3 dias  

e) Penicilina benzetatina 2.400.000 UI IM/1 dia  

37 - Embora a candidíase vulvovaginal não seja transmitida sexualmente, é vista com maior 

frequência em mulheres em atividade sexual. É causada por um fungo comensal que habita a mucosa 

vaginal e digestiva, o qual cresce quando o meio se torna favorável ao seu desenvolvimento. Podem 

estar relacionados a candidíase de repetição, EXCETO: 

a) Diabetes mellitus.  

b) Portador de vírus de hepatite B. 

c) Uso de contraceptivos orais. 
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d) Uso de prednisona VO. 

e) Infecção por HIV. 

38 - A doença inflamatória pélvica (DIP) constitui uma das mais importantes complicações das 

infecções sexualmente transmissíveis (IST) e um sério problema de saúde pública, sendo comum em 

mulheres jovens com atividade sexual desprotegida. Está associada a sequelas importantes em longo 

prazo, causando morbidades reprodutivas que incluem infertilidade por fator tubário, gravidez 

ectópica e dor pélvica crônica. Mulheres que já tiveram um episódio de DIP têm chance de 12% a 

15% de ter gravidez ectópica no futuro. A respeito do tratamento ambulatorial, é CORRETO: 

a) Baseia-se na associação de doxiciclina, metronidazol e ceftriaxone.  

b) As parcerias sexuais dos últimos dois meses, não precisam ser tratadas contra N. 

gonorrhoeae e C. trachomatis, a não ser que estejam sintomáticas.  

c) Aplica-se a mulheres que apresentam quadro clínico com sinais de pelviperitonite. 

d) USG com sugestão de abscesso tuboovariano é a principal indicação de tratamento 

ambulatorial com retorno precoce (antes de 7 dias ) para avaliar sintomas.  

e) É indicada a retirada imediata de DIU, para evitar recorrência e encurtar o tempo de 

tratamento. 

39 - A infecção pelo HPV é uma das IST mais frequentes no mundo. O risco estimado para a 

exposição a essa infecção é de 15% a 25% a cada nova parceria. Aproximadamente 1% a 2% da 

população apresentam verrugas genitais e 2% a 5% das mulheres apresentam alterações do 

Papanicolau provocadas por infecção pelo HPV. A prevalência é maior em mulheres jovens, quando 

comparadas com mulheres com mais de 30 anos. A respeito desta doença, todas as sentenças são 

corretas, com EXCEÇÃO: 

a) A maioria das infecções por HPV em mulheres (sobretudo quando adolescentes) tem 

resolução espontânea, em um período aproximado de 24 meses.  

b) Para mulheres vivendo com HIV/AIDS, recomenda-se a vacina contra o HPV na faixa etária 

de nove a 26 anos de idade, com esquema diferenciado de doses (0, 2 e 6 meses). 
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c) A maioria das pessoas que entram em contato com o HPV, desenvolvem lesões clínicas (ex.: 

verrugas anogenitais) na primoinfecçao. 

d) O HPV está envolvido em aproximadamente 100% dos casos de câncer cervical, mas 

também em outros sítios (ânus, vulva, vagina, pênis, orofaringe, laringe e boca). 

e) A vacinação antes da primeira relação sexual, na faixa etária de 9 a 13 anos, em duas doses, 

previne lesões genitais pré-cancerosas do colo do útero, de vulva, de vagina, anal e as verrugas 

genitais. 

40 - No atendimento de mulheres entre 40 e 65 anos, referindo sintomas como distensão abdominal, 

dor abdominal ou pélvica, sintomas urinários, surgimento de massa abdominal, flatulência ou 

saciedade precoce já podem indicar a possibilidade de câncer de ovário, frequentemente em estágios 

avançados. Os sintomas inicialmente não levam de imediato à suspeita de câncer de ovário. Dentre as 

sentenças abaixo, uma traz informações FALSAS com relação a esta doença: 

a) A cirurgia é o principal método para diagnóstico, estadiamento e tratamento nos casos de 

doença restrita à cavidade abdominal. 

b) Achado ultrassonográfico (USG) de massa pélvica fixa é muito sugestiva de carcinoma 

ovariano, especialmente se acompanhada de ascite. 

c) As pacientes de alto risco são as com história de câncer de ovário em familiar de primeiro 

grau, com mutações de BRCA 1 ou 2 , multiparidade, amamentação, laqueadura tubárea, uso 

de reposição hormonal.   

d) A cirurgia padrão compreende histerectomia abdominal total com salpingo-ooforectomia 

bilateral e omentectomia, avaliação e biópsia do peritônio diafragmático, goteiras 

parietocólicas, peritônio pélvico, amostragem de linfonodos pélvicos e para-aórticos, além de 

lavagem peritoneal para pesquisa de células malignas. 

e) CA 125 pode estar presente em concentrações elevadas em pacientes com câncer de ovário, 

porém, isoladamente, não é útil como exame de triagem ou diagnóstico, podendo ser válido 

para o acompanhamento das pacientes em tratamento antineoplásico e durante seu seguimento. 

 


