
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
                            GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

 

Questão nº: 21 

Em relação à dinâmica do líquido amniótico (LA), assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

a) A idade gestacional não exerce influência significativa sobre o volume de LA. 

b) O volume de líquido amniótico (LA) aumenta progressivamente durante a gestação 

até alcançar valores máximos por volta de 22 semanas.  

c) As variações do volume de LA são determinadas apenas pela troca de água e solutos 

através das membranas.  

d) A maior fonte de LA na 2ª metade da gestação é a urina fetal. 

 

Questão nº: 22 

A fertilização do óvulo humano pelo espermatozóide ocorre mais frequentemente: 

 

a) No terço proximal da trompa.  

b) Na cavidade uterina. 

c) Na cavidade peritoneal  

d) No terço distal da trompa de Falópio 

 

Questão nº: 23 

A terceira manobra de Leopold tem por finalidade: 

 

a) Avaliar a atitude fetal  

b) Determinar o contorno do fundo uterino e a parte fetal que o ocupa.  

c) Determinar a relação entre o dorso fetal e o lado materno.   

d) Avaliar a mobilidade do pólo que se apresenta no estreito superior. 

 

Questão nº: 24 

A analgesia peridural vem sendo cada vez mais utilizada na assistência ao parto, 



com o objetivo de reduzir o desconforto e a dor maternos. Contudo, ela não é 

totalmente inócua, podendo elevar a morbidade materna e fetal. Das afirmativas 

abaixo relacionadas à analgesia, assinale a opção INCORRETA: 

 

a) Pode leva à hipotensão materna com suas repercussões sobre o feto. 

b) Pode aumentar o fluxo uteroplacentário com suas repercussões para a mãe.  

c) Pode aumentar sempre a incidência de cesariana.  

d) Sempre prolonga o primeiro e segundo períodos do trabalho de parto. 

 

Questão nº: 25 

Em relação à fisiopatologia da pré-eclâmpsia, assinale a opção INCORRETA: 

 

a) A invasão do trofoblasto nas artérias espiraladas é incompleta.  

b) Existe redução da ação da prostaciclina na circulação materna e aumento da ação do 

tromboxano.  

c) O volume plasmático, em relação a gestante normal, encontra-se contraído.  

d) Na pré eclâmpsia a perfusão renal está aumentada.  

 

Questão nº: 26 

São sintomas frequentes da mola hidatiforme parcial : 

 

a) Útero maior que a idade gestacional e sangramento vaginal com intensas cólicas.  

b) Útero maior que a idade gestacional e sangramento vaginal geralmente indolor.  

c) Toxemia precoce e útero bem maior que a idade gestacional. 

d) Útero menor que a idade gestacional e hiperêmese intensiva, que leva ao coma. 

 

Questão nº: 27 

A distocia de ombros é uma das grandes emergências obstétricas do 2º período do 

parto. As manobras de 1ª linha na sua resolução denominam-se manobras de Mc 

Roberts e pressão suprapúbica. O achado mais associado com distocia de ombro é: 

 

a) Grande paridade 

b) Prematuridade 



c) Macrossomia  

d) Trabalho de parto rápido  

 

Questão nº: 28 

São fatores predisponentes para a inversão uterina aguda: 

 

a) Hipotonia uterina  

b) Massagem intempestiva nos casos de atonia.   

c) Tração sobre o cordão umbilical. 

d) Todas as acima. 

 

Questão nº: 29 

Alguns achados em uma gravidez anterior sugerem diabetes mellitus, EXCETO: 

 

a) Polidrâmnio  

b) Malformações congênitas 

c) Natimorto  

d) Crescimento intra-uterino retardado 

 

Questão nº: 30 

O processo de centralização fetal, diagnosticado pela dopplervelocimetria, é 

desencadeado por: 

 

a) Hipertensão intracraniana fetal  

b) Fechamento precoce dos ductos arteriosos  

c) Hipóxia fetal  

d) Prematuridade  

 

Questão nº: 31 

Os principais fatores que regulam o fluxo sanguíneo no espaço interviloso são? 

 

a) Pressão arterial sanguínea  

b) Pressão intrauterina 



c) Padrão de contrações uterinas 

d) Todas as anteriores. 

  

Questão nº: 32 

A gestação ectópica é consequência de vários fatores que interrompem a migração 

correta do concepto até o endométrio. Dentre os fatores de risco mais importantes 

para a gestação ectópica são, EXCETO: 

 

a) Diabetes Mellitus  

b) História de doença inflamatória pélvica  

c) Gestação ectópica prévia  

d) História de cirurgia tubária ( ligadura tubária)  

 

Questão nº: 33 

Com relação aos fatores de risco para o acretismo placentário, assinale a 

alternativa CORRETA quanto às condições que devem ser investigadas durante o 

pré-natal: 

 

a) Placenta prévia, antecedentes de cesariana e antecedentes de endometrite.  

b) Placenta prévia, gemelaridade e antecedentes de endometrite.  

c) Antecedentes de cesariana, antecedentes de curetagem e pré-elâmpsia.  

d) Antecedentes de curetagem, placenta prévia e gemelaridade.  

 

Questão nº: 34 

 

Quanto a conduta frente a uma complicação relativa ao uso de telas heterólogas, 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) A conduta conservadora, de sucesso frequente, deve ser tentada prioritariamente em 

todos os casos independente de sua extensão.  

b) A anomalia de cicatrização, quando diagnosticada como simples, pode apenas 

requerer tratamento com estrogênio local ou excisão simples.  



c) A anomalia de cicatrização, quando complexa, pode requerer exploração cirúrgica 

mais ampla com remoção de parte significativa ou de todo enxerto ( tela) implantado. 

d) As alternativas B e C estão corretas.  

 

Questão nº: 35 

Assinale a alternativa correta no que se refere à primeira escolha de tratamento 

para uma paciente com diagnóstico de síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-

Hauser: 

 

a) Criação de uma neovagina, por meio de cirurgia, imediatamente após o diagnóstico, 

independente da idade da paciente.  

b) Uso de dilatadores o mais precocemente possível.  

c) Realização de uma neovagina, por técnica cirúrgica, assim que a paciente desejar 

iniciar a vida sexual. 

d) Uso de dilatadores, assim que a paciente desejar iniciar a vida sexual.  

 

Questão nº: 36 

A aplicação de fórceps está indicada em qual das situações abaixo descritas? 

 

a) Apresentação pélvica, plano 3+ de De Lee, colo dilatado para 8 cm, bolsa íntegra.  

b) Apresentação cefálica defletida do 2° grau, colo dilatado para 10 cm, bolsa íntegra.  

c) Apresentação cefálica defletida do 3° grau, variedade mento-pube, plano 4+ de De 

Lee, colo dilatado para 10 cm, bolsa rota.  

d) Apresentação cefálica de vértice, OET, plano 3+ de De Lee, colo dilatado para 8cm, 

bolsa íntegra.  

 

Questão nº: 37 

 

Quando realizado o Doppler de artéria cerebral média, qual o parâmetro da onda 

de fluxo que reflete anemia fetal? 

 

a) Índice de resistência.   

b) Índice de pulsatilidade.  



c) Índice de Pourcelot.   

d) Velocidade máxima da sístole.  

 

Questão nº: 38 

Na pré-eclâmpsia observa-se que a produção de endotelina e prostaciclina 

encontra-se, respectivamente: 

 

a) Diminuída e aumentada  

b) Inalterada e diminuída  

c) Aumentada e diminuída  

d) Aumentada e inalterada.  

 

Questão nº: 39 

A dosagem de FSH sérico no 3° dia do ciclo menstrual avalia a reserva: 

 

a) Hipotalâmica  

b) Hipofisária  

c) Supra-renal  

d) Folicular ovariana.  

 

Questão nº: 40 

Paciente de 25 anos, obesa, com oligomenorréia e hirsutismo desde a adolescência. 

A avaliação laboratorial evidencia prolactina normal, TSH normal, cortisol 

normal e 17-OH-progesterona elevada. O provável diagnóstico é: 

 

a) Anovulação crônica hipotalâmica.  

b) Síndrome dos ovários policísticos.  

c) Síndrome de Halban.  

d) Hiperplasia adrenal na forma tardia.  

 

Questão nº: 41 

A histologia da adenomiose revela: 

 



a) A modificação metaplásica do epitélio glandular em fibras musculares no útero.  

b) O mesmo padrão e localização da endometriose.  

c) A presença de glândulas endometriais e estroma na intimidade do músculo uterino.  

d) Uma alteração pré-maligna do endométrio.  

 

Questão nº: 42 

O distúrbio a seguir 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.  

 

Questão nº: 43 

Em relação às alterações benignas de vulva, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) A atividade sexual, o uso de produtos de higiene feminina e medicamentos  

(anticoncepcionais orais, antibióticos) podem alterar a flora vaginal normal.  

b) Todas as lesões brancas ou acetobrancas são infecções pelo Papilomavírus humano 

(HPV) ou neoplasia intraepitelial vulvar (NIV).  

c) O herpes vírus (HSV) é causa comum de ulcerações.   

d) O linfogranuloma venéreo caracteriza-se por pápula ou vesícula única, pouco ou nada 

dolorosa.  

 

Questão nº: 44 

Em relação à classificação internacional de câncer de colo uterino, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

a) No estágio II ocorre o envolvimento do terço superior e médio da vagina ou 

infiltração do paramétrio, não chegando à parede pélvica.  

b) O estágio 0 corresponde ao carcinoma in situ/ NIC III/ carcinoma intraepitelial.  



c) O estágio IB2 à lesão clínica < ou = a 4 cm.  

d) No estágio IA1 ocorre invasão estromal < ou = a 3mm, com, no máximo, 7mmde 

extensão.  

 

Questão nº: 45 

 

A investigação laboratorial de pacientes com osteoporose tem por objetivo detectar 

ou excluir causas comuns da doença, permitindo assim o adequado tratamento. 

Dentre esses exames, qual a alternativa apresenta o conjunto de exames mais 

adequado para a correta investigação: 

 

a) PTH, TSH e proteína relacionada ao PTH.  

b) Hemograma, cálcio sérico total, albumina, fósforo e vitamina D, creatinina e 

fosfatase alcalina.  

c) TSH, T4, estradiol, cálcio sérico total.  

d) Fosfatúria, urina de 24 horas e taxa de reabsorção de fósforo.  

 

Questão nº: 46 

 

Quanto ao uso de análogos do GnRH, para o tratamento dos leiomiomas: 

 

a) Ao bloquear a produção de hormônios ovarianos, leva a um estado de 

hipoestrogenismo, e por consequência a amenorréia, e portanto pode ser utilizado por 

períodos superiores a 6 meses em pacientes mais jovens.  

b) Tem como efeitos colaterais os sintomas da deprivação estrogênica, tais como 

fogachos, sudorese noturna e a longo prazo a osteoporose, e não podem ser utilizados 

em associação com estrogênio e progesterona em baixas doses.  

c) Não pode ser utilizado como neoadjuvante ao tratamento cirúrgico, pois pode piorar o 

quadro clínico da paciente e dificultar tecnicamente a cirurgia.  

d) Se utilizados como tratamento pré-operatório, deve se avisar o patologista, pois pode 

determinar alterações histopatológicas (aumento da celularidade e do volume do 

citoplasma) o que pode levar a interpretações errôneas.  

 



Questão nº: 47 

Dentre as causas de hirsutismo na mulher, está a hiperplasia de supra-renal, que 

determina bloqueio de enzimas, dificultando a síntese do cortisol. As enzimas que 

podem sofrer alterações são: 

 

a) 3-beta-hidroxiesteróide desidrogenase, 21-hidroxilase e 11 hidroxilase.  

b) Aromatase, 21-hidroxilase, e 5-alfarredutase.  

c) 5-alfarredutase, 11 hidroxilase e CYP-2D6.  

d) 21-hidroxilase e 5-alfarredutase.  

 

Questão nº: 48 

Na atrofia urogenital, podemos encontrar no exame físico: 

 

a) Perda da plenitude labial e vulvar, com estreitamento das superfícies mucosas.  

b) Não há perda da rugosidade vaginal e estenose vaginal ocasional.  

c) O clitóris pode tornar-se hipertrófico.  

d) Aumento do turgor das células.  

 

Questão nº: 49 

Em relação ao estudo urodinâmico, marque a alternativa INCORRETA: 

 

a) É composto de fluxometria livre, cistometria, estudo do fluxo-pressão e perfil 

pressórico uretral.  

b) É a avaliação dinâmica do enchimento e do esvaziamento vesical.  

c) Permite analisar as relações entre as pressões abdominal, vesical e uretral, nas 

diversas fases de enchimento e esvaziamento da bexiga. 

d) Não permite distinguir os tipos e a gravidade da incontinência urinária, além de 

avaliar outras alterações vesicais. 

 

 

 

 



Questão nº: 50 

A testosterona apresenta-se na circulação sanguínea da mulher de diferentes 

formas. Destas, quais são as formas ativas biodisponíveis: 

 

a) Livre e combinada ao SHBG.  

b) Livre e combinada a albumina.  

c) Apenas livre.   

d) Apenas combinada ao SHBG.  

 

 

 

 

FIM DA 2ª PARTE 


