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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 24 anos chegou ao pronto atendimento
com queixa  de  sangramento  transvaginal  e  dor  em
cólica em hipogástrio há um dia, associada a vômitos
e náuseas, com grande desconforto. Relata uso irre-
gular  de  anticoncepcional  e  última  menstruação  há
cerca de 40 dias. Ao exame, apresentava útero gra-
vídico, com tamanho para gestação de 14 semanas,
colo fechado, posterior e alongado, ausência de bati-
mentos cardiofetais. O exame de B-Hcg qualitativo foi
maior que 100.000 Ul/L. 

Diante deste quadro, a hipótese diagnóstica mais provável
e o próximo passo para o diagnóstico e tratamento são,
respectivamente:

(A) aborto retido e curetagem uterina.

(B) ameaça de aborto e ultrassonografia endovaginal.

(C) mola hidatiforme completa e ultrassonografia endo-
vaginal.

(D) mola hidatiforme incompleta e curetagem uterina.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A síndrome de Wernicke-Korsakoff é a associação de dis-
túrbios psiquiátricos, ataxia, alterações oculares e, na ges-
tação, hiperêmese gravídica. Isto se deve 

(A)  à diminuição de potássio sérico. 

(B) à diminuição de ácido fólico sérico. 

(C) ao aumento do cálcio urinário.

(D) à diminuição da vitamina B1. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual tipo de bacia a seguir pode ser relacionado ao me-
lhor prognóstico para o parto transpélvico?

(A) Platipeloide. 

(B) Ginecoide.

(C) Androide.

(D) Antropoide. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O hormônio lactogênio  placentário  tem importantes  fun-
ções durante a gestação, entre as quais está

(A) a lipólise materna com maiores níveis de ácidos gra-
xos livres circulantes, fornecendo energia para o feto
e para a mãe. 

(B) a ação insulínica que promove diminuição dos níveis
de glicose materna, regulando, assim, os níveis de
glicose que passa para o feto. 

(C) o efeito angiogênico fetal facilitador da síntese protei-
ca e de fontes de energia para o feto e para a mãe. 

(D) a diminuição de leptina no final da gestação, respon-
sável pelo início das contrações de Braxton-Hicks no
último trimestre da gestação.  

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Gestante tercigesta, de 32 semanas, com quadro de san-
gramento transvaginal moderado, indolor, de início abrup-
to, sem relação com trauma, e antecedentes de duas ce-
sarianas, tem como principal hipótese diagnóstica:

(A) rotura uterina. 

(B) placenta prévia.

(C) rotura de vasa prévia. 

(D) descolamento prematuro da placenta.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dos medicamentos a seguir, quais estão contraindicados
na gestação, por estarem associados a oligoâmnio?

(A) Os inibidores da enzima coenzima da angiotensina,
inibidores da síntese de prostraglandinas. 

(B) As fluoroquinolonas e os anti-inflamatórios não hor-
monais.

(C) Os anti-inflamatórios não hormonais  e  o sulfato de
magnésio.

(D) A fluoxetina e a quetiapina.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na pré-eclâmpsia grave, longe do termo, é critério para
antecipação terapêutica do parto: 

(A) a pressão arterial persistentemente >=160/110 mmHg,
apesar de doses máximas de duas medicações anti-
hipertensivas.

(B) as plaquetas <150.000/mm³.

(C) o hematócrito <=11%.

(D) o ácido úrico sanguíneo >=10 mg/dL. 

pré_requisito_ginecologia_obstetrícia_SES
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▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Multípara de 12 semanas de gestação, de 34 anos, IMC
= 32. Durante a primeira consulta do pré-natal é verifica-
da a pressão arterial que se mostra na primeira aferição
140/90 mm/Hg e, na segunda aferição, no dia seguinte,
de 140/90 mm/Hg. Relata hipertensão arterial em gesta-
ção passada, há dois anos, que melhorou após seis se-
manas de puerpério e que há mais de um ano não veri-
ficava a pressão arterial.

O diagnóstico provável é:

(A) pré-eclâmpsia leve.

(B) pré-eclâmpsia grave.

(C) hipertensão arterial pré-gestacional. 

(D) hipertensão transitória da gestação. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A principal causa de placenta prévia em nosso meio é:

(A)  tabagismo.

(B)  uso de drogas.

(C)  malformações uterinas. 

(D)  cicatrizes de cesárias prévias.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante exame ultrassonográfico morfológico fetal,  entre
20 e 24 semanas, foi feito diagnóstico de placenta circun-
valada. O encontro deste tipo de placenta está associado 

(A) ao retardo do crescimento intrauterino.

(B) ao aborto tardio. 

(C) ao acretismo placentário. 

(D) à rotura uterina. 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No diabetes na gestação,

(A) a presença de malformações fetais está associada
ao diabetes gestacional. 

(B) a mulher diabética pré-gestacional com nefropatia ou
vasculopatia pode engravidar. 

(C) o fator preditor isolado mais importante para o desfe-
cho perinatal é o controle glicêmico materno. 

(D) a insulina NPH é o tratamento inicial para diabéticas
gestacionais. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Gestante diabética gestacional  com adequado controle
da glicemia e 35 semanas de gestação passa a apresen-
tar metrossístoles dolorosas e regulares. Ao exame físi-
co, são verificados sinais gerais maternos normais, PA =
110/80  mm/Hg,  metrossístoles  com intervalos  de  uma
contração/10 minutos/40’’, altura de fundo de útero de 35
cm, batimentos cardiofetais de 146 por minuto, colo apa-
gado 50%, 2 cm dilatado, membranas íntegras, feto em
apresentação +1 de De Lee e ausência de sangramento.
O perfil biofísico fetal foi tranquilizador.

Afastadas as infecções, diante desse quadro, a conduta
indicada é:

(A) tocólise e corticoterapia. 

(B) cesariana. 

(C) espera de evolução para o parto transpélvico. 

(D) medicação com antiespasmódico e observação. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Constitui  primeira  escolha  para  inibição  de  trabalho  de
parto prematuro em gestante com 30 semanas e com poli-
drâmnio idiopático:

(A) atosiban. 

(B) betamiméticos.

(C) indometacina. 

(D) sulfato de magnésio. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Primigesta de 24 anos, 33 semanas de gestação, com
quadro de rotura prematura das membranas há seis ho-
ras, adinamia e mal-estar generalizado. Ao exame, en-
contra-se com temperatura = 38 ºC, frequência cardíaca
= 110 por minuto, PA = 110/80 mm/Hg, com metrossísto-
les esparsas e pouco duradouras, altura de fundo de úte-
ro de 30 cm, secreção transvaginal clara, colo grosso, fe-
chado e posterior. A ultrassonografia mostrou feto cefáli-
co,  dorso à esquerda,  peso estimado = 2300 gramas,
sem movimentos respiratórios, oligoâmnio acentuado e
placenta grau I.

Diante desse quadro, além da antibioticoterapia, a conduta é:

(A) induzir o parto com misoprostol. 

(B) induzir o parto com ocitocina. 

(C) aguardar entrar em trabalho de parto espontâneo por
12 horas.

(D) realizar cesariana. 

pré_requisito_ginecologia_obstetrícia_SES
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▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O conhecimento da corionicidade de uma gestação múlti-
pla é quesito importante para realizar aconselhamento do
casal quanto aos riscos envolvidos na gestação, além de
ter fundamental importância para o manejo adequado des-
sas gestações. O melhor período para a determinação da
corionicidade e da amnionicidade, ao exame ultrassono-
gráfico endovaginal, é de

(A) 6 a 8 semanas.

(B) 10 a 12 semanas.

(C) 10 a 14 semanas.

(D) 11 a 14 semanas.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Gestante de 22 anos,  cardiopata,  com valvulopatia  reu-
mática tipo insuficiência mitral, hemodinamicamente con-
trolada, deverá ter o parto, preferencialmente,

(A) a termo, por via transpélvica e analgesia de trabalho
de parto. 

(B) com 38 semanas, por via transpélvica. 

(C) com 39 semanas, por cesariana. 

(D) com 37 semanas, por via transpélvica e analgesia de
trabalho de parto.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação ao lúpus eritematoso sistêmico, deve-se con-
siderar que é pior a ativação da doença durante a gesta-
ção do que a ação das drogas utilizadas no tratamento.
Entretanto, algumas drogas devem ser evitadas nesse pe-
ríodo, por serem muito tóxicas para o feto, como 

(A) a prednisona. 

(B) o tracolimus. 

(C) o micofenolato. 

(D) a cloroquina. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Diante da diminuição da oferta de oxigênio ao feto, o pri-
meiro parâmetro do perfil biofísico fetal a se alterar é:

(A) tônus fetal. 

(B) movimentos fetais. 

(C) movimentos respiratórios fetais. 

(D) cardiotocografia. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A imunoglobulina anti-D deve ser administrada em mulhe-
res Rh-negativas, na seguinte situação:

(A) coombs indireto positivo. 

(B) coombs direto positivo. 

(C) após trauma abdominal. 

(D) após cerclagem do colo uterino.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Gestantes veganas (que não consomem alimentos de ori-
gem animal)  necessitam de suplementação,  com doses
mais altas, das vitaminas

(A) C e D. 

(B) B6 e A. 

(C) B12 e D. 

(D) B6 e C. 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A principal causa indireta de mortalidade materna em nos-
so meio é:

(A) hipertensão arterial sistêmica.

(B) cardiopatia. 

(C) eclâmpsia. 

(D) síndrome HELLP. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A antibioticoterapia  profilática  durante  toda  a  gestação
deve ser utilizada em:

(A) antecedentes de pielonefrite em gestações anteriores. 

(B) infecção urinária de repetição antes da gestação.

(C) infecção urinária em gestantes com nefrolitíase. 

(D) pielonefrite grave na gestação.

pré_requisito_ginecologia_obstetrícia_SES
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▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise o partograma a seguir.

Este partograma faz diagnóstico de:

(A) parada secundária de dilatação. 

(B) parada secundária de descida. 

(C) fase ativa prolongada. 

(D) período pélvico prolongado.

pré_requisito_ginecologia_obstetrícia_SES
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▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O leite de mães de crianças prematuras difere do leite de
mães de crianças de termo. As diferenças básicas são:

(A) maior teor de proteína, lipídeos e calorias, atendendo
à maior necessidade de crescimento do pré-termo.

(B) maior teor de lactase e de lipídios, visto que o pré-
termo tem maior dificuldade na digestão da lactose.

(C) maior quantidade de lgA e menor de lactoferrina, o
que melhora a imunidade do pré-termo. 

(D) maior  quantidade  de  cálcio  e  de  fósforo,  suprindo
bem o recém-nascido com peso menor que 1500 g. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Gestante a termo, com quadro de rotura prematura das
membranas há duas horas, sem metrossístoles, feto vivo
e líquido amniótico claro com grumos. Ao exame genital,
verificam-se lesões herpéticas ativas em borda inferior do
introito vaginal.

A conduta, neste caso, é:

(A) indução do trabalho de parto. 

(B) cesariana no momento da internação. 

(C) espera da entrada espontânea do trabalho de parto por
12 horas. 

(D) cesariana após tratamento do herpes genital. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O diafragma pélvico é formado pelos músculos:

(A) levantador do ânus e coccígeo. 

(B) transverso profundo do períneo e piriforme. 

(C) piriforme e iliopsoas. 

(D) obturador interno e levantador do ânus. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os tumores ovarianos mais comuns na infância e adoles-
cência são os

(A) tumores das células das granulosas. 

(B) tumores epiteliais. 

(C) gonadoblastomas. 

(D) teratomas císticos maduros.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sangramento uterino anormal no menacme, com perda da
ciclicidade,  associado  a  períodos  de  amenorreia,  com
FSH, TSH e prolactina normais, sem prole definida, tem
como primeira opção terapêutica

(A) a ablação de endométrio. 

(B) os anti-inflamatórios não hormonais. 

(C) os antifibrinolíticos. 

(D) os anticoncepcionais hormonais.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os cistos ovarianos funcionais incluem cistos foliculares,
cistos do corpo lúteo e cistos tecaluteínicos. Em relação a
estes cistos,

(A) os tecaluteínicos são os mais frequentes em mulhe-
res no menacme. 

(B) os de corpo lúteo estão associados à ruptura e ao
hemoperitônio. 

(C) os  foliculares  frequentemente  levam a  quadros  de
abdome agudo. 

(D) os de corpo lúteo são mais frequentes em usuárias
de anticoncepcional hormonal. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mulher de 55 anos, menopausada aos 50, sem nunca ter
usado TH, em ultrassonografia de rotina, apresenta tumo-
ração ovariana esquerda anecoica, com 10 cm de maior
diâmetro, contornos regulares, limites precisos, com sep-
tos grosseiros em seu interior e sem debris; sem líquido
em fundo de saco e ovário direito atrófico.

A principal causa e o tratamento adequado são, respecti-
vamente:

(A) cisto funcional – realização de nova ultrassonografia
após três meses.

(B) cistoadenocarcinoma mucinoso – realização de lapa-
rotomia. 

(C) cistoadenoma seroso – realização de laparotomia. 

(D) cistoadenocarcinoma  – realização  de  cirurgia  de
Wertheim-Meigs. 

pré_requisito_ginecologia_obstetrícia_SES
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▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mulher de 30 anos, nuligesta, com sangramento menstru-
al aumentado em relação à quantidade e duração, asso-
ciado a dismenorreia secundária, apresenta, à ultrasso-
nografia endovaginal, imagem de mioma submucoso com
maior diâmetro de 2 cm.

A terapêutica adequada é:

(A) anti-inflamatório não hormonal. 

(B) anticoncepcional hormonal. 

(C) embolização do mioma. 

(D) ressecção histeroscópica. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Adolescente de 17 anos procura atendimento por lesões
ulceradas, rasas, em região genital  externa, dolorosas,
com bordas hiperemiadas, irregulares, que surgiram há
cerca de uma semana após coito, associadas a linfono-
dos  inguinais  ingurgitados  e  dolorosos,  sendo  que  al-
guns se mostram como abcessos com flutuação na viri-
lha. Em esfregaço de material das lesões, verificam-se
cocobacilos curtos, aos pares, intra e extracelulares, às
vezes formando cadeias.

O diagnóstico e o tratamento são, respectivamente,

(A) donovanose – tetraclina 500 mg, via oral de 6/6 ho-
ras, por 15 dias.

(B) canclo mole (Haemophilus ducreyi) – azitromicina, 1
g em dose única. 

(C) sífilis  – penicilina  benzatínica,  2.400.000  UI,  intra-
muscular, dose única.

(D) herpes genital – aciclovir 400 mg, duas vezes ao dia,
por sete dias.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É indicação para realização do estudo urodinâmico:

(A) suspeita de obstrução infravesical. 

(B) bacteriúria assintomática. 

(C) estenose uretral. 

(D) hematúria microscópica. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A principal causa de bexiga hiperativa na mulher é:

(A) parto normal.

(B) uso de anticolinérgicos. 

(C) neurogênica. 

(D) idiopática. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Púbere de 14 anos, com dor em hipogástrio,  principal-
mente em FIE, sentindo cólica intensa, de início abrupto,
há cerca de duas horas, com piora intermitente, acompa-
nhada de náuseas, vômitos e sudorese. Tem anteceden-
tes de menarca há seis meses, ciclos irregulares, sendo
que a última menstruação ocorreu há cerca de três sema-
nas. Nega sexarca. Ao exame, apresenta regular estado
geral, afebril, hímem integro, abdome doloroso à palpa-
ção  em  toda  região  hipogástrica  e  à  descompressão
brusca em FIE. A ultrassonografia mostra tumoração ane-
coica, contornos regulares, limites precisos, sem septos
ou debris em seu interior e maior diâmetro de 10 cm.

A hipótese diagnóstica e o tratamento são, respectivamente:

(A) cisto funcional e tratamento clínico. 

(B) torção de cisto funcional e tratamento cirúrgico. 

(C) teratoma e tratamento cirúrgico. 

(D) tumor das células granulosas e tratamento cirúrgico. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O principal exame para avaliação dos fatores tubários de
infertilidade é a

(A) ultrassonografia. 

(B) histerossalpingografia. 

(C) ressonância nuclear magnética. 

(D) histerossonografia. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o contraceptivo mais adequado para mulher de 30
anos,  com lúpus  eritematoso  sistêmico,  com anticorpos
antifosfolípides positivos?

(A) Associação estradiol + dienogeste. 

(B) Desogestrel contínuo. 

(C) Endoceptivo de levonorgestrel. 

(D) Dispositivo intrauterino de cobre.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual dos métodos contraceptivos a seguir é a opção ade-
quada para mulher de 35 anos, com IMC = 32 e tabagista
(>=15 cigarros/dia) há mais de dez anos?

(A) Endoceptivo de levonorgestrel. 

(B) Associação de estradiol + dienogeste. 

(C) Associação de estradiol + diidrogesterona. 

(D) Acetato de medroxiprogesterona injetável.
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o fator de risco isolado mais importante para cân-
cer de colo uterino?

(A) Atividade sexual precoce. 

(B) Multiparidade. 

(C) Baixo nível socioeconômico.

(D) Infecção pelo HPV. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a fisiopatologia da dismenorreia primária, a
medicação de primeira escolha para o seu tratamento são os

(A) anti-inflamatórios. 

(B) anticoncepcionais. 

(C) análogos do GnRH. 

(D) dispositivos intrauterinos. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mulher de 55 anos, com sangramento transvaginal indolor
e discreto há cerca de um mês. Tem antecedentes de me-
nopausa há seis anos, sem uso de terapia hormonal, nuli-
gesta, diabética em uso de hipoglicemiante oral e hiper-
tensa. Ao exame, apresenta-se em bom estado geral, IMC
= 34, PA = 130/90 mmHG, vagina hipotrófica, colo com
aspecto normal e sangramento discreto; útero retrovertido
com volume normal. 

Diante desse quadro, a principal hipótese diagnóstica é:

(A) mioma uterino. 

(B) câncer de endométrio. 

(C) adenomiose. 

(D) câncer de ovário. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mulher de 33 anos relata que há oito meses passou a
apresentar  sinusiorragia que se tornou metrorragias há
dois meses. Relata, ainda, dor discreta em região hipo-
gástrica e corrimento sanguinolento e fétido. É multípara,
laqueada, iniciou a vida sexual aos 14 anos e teve oito
parceiros sexuais. Relata última colpocitologia oncopara-
sitária normal há mais de três anos, quando estava grávi-
da do último filho.

Diante desta história clínica, a principal hipótese diagnósti-
ca é:

(A) câncer de colo.

(B) mioma uterino.

(C) adenomiose.

(D) câncer de endométrio.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Mulher de 32 anos procura atendimento com história de
infertilidade primária há três anos. Tem antecedentes de
menarca aos 12 anos, sexarca aos 18 anos, ciclos mens-
truais regulares, dismenorreia depois que parou de usar o
anticoncepcional hormonal para engravidar há três anos.
Além disso, apresenta dispareunia profunda e dor às eva-
cuações durante a menstruação.

Diante desse quadro, a hipótese diagnóstica mais pro-
vável é:

(A) adenomiose. 

(B) mioma uterino. 

(C) pólipo endometrial. 

(D) endometriose.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A principal causa de puberdade precoce isossexual é: 

(A) hipotiroidismo. 

(B) idiopática. 

(C) tumores ovarianos. 

(D) tumores produtores de esteroides sexuais. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre os preparados hormonais utilizados para TH, a se-
guir, qual é o que mais se associa ao aumento da densi-
dade das mamas à mamografia?

(A) Estrógenos associados a progestinas. 

(B) Estrógenos isolados. 

(C) Tibolona. 

(D) Raloxifeno. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Algumas drogas de uso em ginecologia podem diminuir a
densidade mineral óssea, tornando a mulher mais propen-
sa a osteoporose na pós-menopausa. Isso ocorre com o
uso prolongado de

(A) ranelato de estrôncio. 

(B) raloxifeno. 

(C) análogos do GnRh. 

(D) anticoncepcionais orais combinados. 
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▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É causa de puberdade retardada decorrente de hipogona-
dismo hipogonadotrófico:

(A) disgenesia gonádica. 

(B) síndrome de Turner. 

(C) síndrome de Morris. 

(D) síndrome de Kalmann. 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A presença  de  três  critérios  de  Amsel  faz  diagnóstico
clínico-laboratorial de

(A) vaginose bacteriana. 

(B) trichomoníase. 

(C) candidíase. 

(D) cervicite. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Constitui critério para internação, nos casos de doença in-
flamatória pélvica aguda, a presença de

(A) leucocitose no hemograma. 

(B) abcesso tubo-ovariano. 

(C) dor aguda no hipogástrio. 

(D) dor à mobilização do útero e anexos. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Há evidências da ação da terapia hormonal na menopau-
sa em relação 

(A) à melhora dos sintomas vasomotores. 

(B) ao aumento da incidência de câncer colorretal. 

(C) ao aumento do risco de diabetes tipo II. 

(D) à diminuição da incidência do câncer de colo. 
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