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1) Mulher de 39 anos compareceu ao serviço de saúde com queixas de dor genital
durante a relação sexual. Relatou que, embora a dor seja mais frequente
durante o ato sexual, às vezes, ocorre após o intercurso da relação sexual. Qual
é o nome dado a esse quadro?
a)
b)
c)
d)

Parafilia
Dispareunia
Vaginismo
Anorgasmia

2) Os dois mais importantes micro‐organismos sexualmente transmissíveis,
associados à doença inflamatória pélvica, são
a) Candidaalbicans e Mycoplasmagenitalium.
b) Mycoplasmagenitalium e NeisseriaGonorrhoeae.
c) Chlamydiatrachomatis e Neisseriagonorrhoeae.
d) Gardnerellavaginalis e Neisseriagonorroeae.

3) Assinale, a seguir, um critério clínico de certeza de gravidez.
A. Puzos.
B. Nobile‐Budin.
C. Rede de Haller.
D. Regra de Goodel.

4) Cerca de 5 a 10% das mulheres na menacme têm o diagnóstico de Síndrome
dos Ovários Policísticos (SOP). O diagnóstico dessa doença é de exclusão;
portanto, para fazê‐lo é preciso excluir outras doenças que podem cursar com

sintomas semelhantes. Entre os marcadores séricos relacionados, NÃO deve ser
solicitado com esse objetivo:
A. TSH.
B. SHBG.
C. Prolactina.
D. 17‐OH‐progesterona.
5) Um dos diagnósticos diferenciais de amenorreia na menacme é a síndrome de
Kallman. Sabe‐se que essa doença é caracterizada por uma tríade. Assinale, a
seguir, a alternativa que apresenta um componente dessa tríade.
A. Surdez.
B. Anosmia.
C. Mutismo.
D. Cegueira noturna.
6) ADR, 17 anos, comparece à consulta com queixa de dispareunia, prurido
vaginal e corrimento esbranquiçado com odor fétido há duas semanas. À
colposcopia, observa‐se colo em framboesa e aspecto tigroide à análise pelo
teste de Schiller. O provável causador dessa afecção é um(a):
A. Fungo.
B. Protozoário unicelular.
C. Bactéria Gram‐negativa intracelular.
D. Bactéria Gram‐negativa extracelular.

7) A ovulação ocorre ___________ após o início do aumento de LH. Assinale a
alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.
A. 12 horas
B. 14 dias
C. 24 horas
D. 36 horas

8) São contraindicações para uso de terapia de reposição hormonal em mulheres
após menopausa, EXCETO:

A. Doenças hepáticas ativas.
B. Histórico de câncer de ovário.
C. Histórico de câncer de endométrio.
D. Tromboembolismo pulmonar prévio.

9) Os ligamentos ________________ fazem a sustentação anterior do útero.
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.
A. cardinais
B. paramétrios
C. uterossacros
D. pubovesicouterinos

10) A prenhez ectópica, também denominada prenhez extrauterina, é definida
como a implantação do óvulo fertilizado em qualquer lugar diferente de sua
localização endometrial dentro da cavidade uterina. Ocorre mais comumente
nas tubas uterinas, sendo mais comum no(a):
A. Istmo.
B. Fímbria.
C. Ampola.
D. Interstício

11) Sobre a endometriose, assinale a afirmativa INCORRETA.
A. Sua localização mais comum é no ovário.
B. A pílula anticoncepcional combinada é uma boa opção de tratamento.
C. Há correlação direta entre a extensão das lesões e a intensidade da dor.
D. A ressonância magnética pode diagnosticar a doença; entretanto, um resultado
normal não descarta a presença de endometriose.

12) O dado, mais significativo na predição do parto prematuro é:
A. fibronectina fetal

B. vaginose bacteriana
C. história pregressa de parto prematuro
D. ultrassonografia transvaginal para medida cervical

13) É causa de puberdade precoce central:
A. hamartoma
B. gonadoblastoma
C. tumor de células de Leydig
D. síndrome de McCune‐Albright

14) Paciente de 32 anos de idade, sem quaisquer comorbidades, apresenta ASCUS
como resultado colpocitológico. Após consulta rotineira ginecólogica, deve ser
orientada a:
A. realizar colposcopia
B. realizar biopsia cervical
C. repetir o exame em 1 ano
D. repetir o exame em 6 meses

15) A medicação mais eficaz no controle da endometriose se constitui em:
A. dienogeste
B. pílula de progesterona
C. anticoncepcionais orais combinados
D. sistema intrauterino com prosgestágeno

16) Paciente 35 anos, nuligesta, em consulta ginecológica rotineira, refere fumar
um maço de cigarros ao dia há 20 anos e pergunta sobre métodos
contraceptivos. A melhor indicação é:
A. adesivo combinado
B. pílula de progestágeno
C. anel vaginal combinado
D. anticoncepcionais combinados

17) O conceito de menorragia corresponde a:
A. sangramento intermenstrual
B. menstruação cíclica prolongada ou intensa
C. ciclos menstruais com intervalos acima de 35 dias
D. ciclos menstruais com intervalos acima de 35 dias

18) O útero didelfo corresponde à ausência de:
A. fusão dos ductos de Wolf
B. fusão dos ductos de Müller
C. desenvolvimento do seio urogenital
D. desenvolvimento dos ductos paramesonéfricos

19) Durante a gestação, a alternativa terapêutica ao tratamento da sífilis latente
tardia é
A. Ceftriaxona.
B. Ciprofloxacina.
C. Doxicilina.
D. Eritromicina.
E. Penicilina G Cristalina.

20) Considera‐se uma indicação para a antecipação do parto, na pré‐eclâmpsia
leve,
A. uso de anti‐hipertensivo oral.
B. oligodrâmnio discreto.
C. multiparidade.
D. idade gestacional de 37 semanas.
E. histórico de pré‐eclâmpsia grave.

