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MÉDICO GINECOLOGISTA 
 

1. A combinação de hipogonadismo hipogonadotrófico e 
anosmia/hiposmia é definida com síndrome de 
Kallmann. Pode estar associada a outros achados 

adicionais, sendo eles, exceto:  
a) Anomalias renais. 
b) Fenda palatina. 

c) Agenesia dentária. 
d) Anovulação. 

 

2. São causas hipofisárias que levam à amenorréia, 

exceto:  
a) Síndrome da sela vazia. 

b) Doenças infecciosas: tuberculose, sífilis. 
c) Disgenesia gonadal. 
d) Defeitos no receptor do LH. 

 

3. Os sinais histeroscópicos da adenomiose podem ser 
divididos em sinais maiores e menores. Dentre as 
opções abaixo, assinale aquela que corresponde a um 
sinal maior.  

a) Áreas de hipervascularização focal. 
b) Presença de orifícios diverticulares ou pequenos 

cistos azulados. 
c) Rigidez das bordas. 
d) Cornos uterinos estreitados e com aspecto 

fibrótico. 

 

4. O aspecto de endométrio varia de acordo com a fase 
do ciclo menstrual. Como ele se apresenta durante a 
fase periovulatória?  

a) Apresenta-se trilaminar, com 6 a 8 mm de 
espessura. 

b) Apresenta-se hipoecogênico e mede de 4 a 6 mm 
de espessura. 

c) Apresenta-se hiperecóico, com 8 a 15 mm de 
espessura. 

d) Apresenta-se heterogêneo e linear, com 2 a 3 mm 
de espessura. 

 

5. Unilocular, conteúdo homogêneo anecóico, paredes 

finas, lisas e regulares. Trata-se de:  

a) Cisto Lúteo. 
b) Cisto Folicular Simples. 
c) Espessamento Endometrial. 
d) Mioma. 

 

6. São alterações gonadais comumente encontradas na 
síndrome de Turner, exceto:  
a) Disgenesia Ovariana. 
b) Gonadoblastoma. 

c) Infertilidade. 
d) Cúbito e geno valgos. 

 

7. As consequências em longo prazo da Síndrome de 

Ovários Policísticos estão listadas a seguir. Assinale a 

consequência incorreta.  
a) Hipertensão arterial. 
b) Dislipidemia e disfibrinólise. 
c) Doença cardiovascular. 
d) Hipertireoidismo. 

 

8. A ultrassonografia confirma o diagnóstico precoce da 
gravidez por:  
a) Presença de saco gestacional na 5º semana. 

b) Presença de saco gestacional na 7º semana. 
c) Observação do embrião na 6º semana. 
d) BCF a partir da 4º semana. 

 

9. Qual é a causa de hemorragia mais comum no 1º 

trimestre de gravidez?  
a) DPP. 
b) Placenta marginal. 
c) Neoplasia trofoblástica. 

d) Ruptura do seio marginal. 

 

10. Qual a causa mais frequente de abortamento 
precoce?  

a) Incompetência istmocervical. 
b) Deficiência de progesterona. 
c) Alcoolismo crônico. 
d) Defeito genético. 

 

11. Em que auxilia a dosagem de hemoglobina 

glicosilada?  
a) Na avaliação do metabolismo hidrocarbonado nos 

primórdios da gravidez. 
b) No controle da anemia da gestante diabética. 

c) No controle de diabetes no 3º trimestre. 
d) Na substituição da curva glicêmica. 

 

12. O que encontramos na disgenesia gonádica pura?  

a) Amenorréia e baixa estatura. 
b) Amenorréia e estatura normal. 
c) Estatura normal e pescoço alado. 
d) Baixa estatura e hipertelorismo. 

 

13. Qual é o tipo histológico mais frequente dos tumores 

benignos de ovários?  
a) Cistoadenoma mucinoso. 
b) Cistoadenoma seroso. 
c) Cistoadenofibroma. 

d) Cistodermóide. 

 

14. É contraindicação absoluta para o uso do dispositivo 

intrauterino. Trata-se de:  
a) Nuliparidade. 
b) Dismenorreia. 
c) Cesariana anterior. 
d) Doença inflamatória pélvica. 

 

15. Qual dentre os tipos histológicos do carcinoma 

mamário tem maior tendência à bilateralidade?  
a) Lobular. 
b) De Paget. 

c) Papilífero. 
d) Medular atípico. 

 

16. A partir de qual período de gestação a sífilis na 

gestante torna-se transmissível ao feto?  
a) 16º semana. 
b) 14º semana. 
c) 11º semana. 
d) 9º semana. 
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17. Cerca de 30 horas após a fecundação o zigoto inicia 

sua primeira divisão originando duas células 
chamadas:  

a) Blastômeros. 
b) Amnioblastos. 
c) Blastócitos. 
d) Gametas. 

 

18. Assinale a alternativa correta com relação à gravidez.  

a) Há aumento da volemia, mas não da sobrecarga 
cardíaca. 

b) Há aumento da sobrecarga cardíaca, mas não da 
volemia. 

c) O hematócrito não se altera. 
d) Há tendência à baixa do hematócrito. 

 

19. Mola hidatiforme é degeneração de:  

a) Vasos do cordão umbilical. 
b) Vilosidade corial. 
c) Embrião. 
d) Âmnio e cório. 

 

20. São características da pré-eclampsia, exceto:  

a) Proteinúria. 
b) Edema. 
c) Anemia. 
d) Primiparidade. 

 

21. Quais os dados mais importantes no exame da 
puérpera?  

a) Palpação abdominal e exame de episiorrafia. 
b) Temperatura, avaliação da involução uterina e 

exame de lóquios. 
c) Temperatura, pulso e pressão arterial. 
d) Estado geral. 

 

22. Qual o tumor maligno de ovário mais frequente?  

a) Disgerminoma. 
b) Teratoma imaturo. 
c) Adenocarcinoma mucinoso. 

a) Adenocarcinoma seroso. 
 

23. Qual é o órgão mais frequentemente lesado na 
tuberculose genital?  

a) Todos os órgãos são igualmente atingidos. 
b) O útero e o ovário. 
c) A trompa. 
d) O endométrio. 

 

24. Qual a droga usada em gestante portadora de 

condilomatose genital?  
a) Ácido tricloroacético. 
b) Podofilina alcoólica. 
c) Podofilina oleosa. 

d) Ácido acético. 
 

25. Qual é a causa mais comum de icterícia na gravidez?  

a) Esteatose hepática aguda. 

b) Hepatopatia iatrogênica. 
c) Icterícia hemolítica. 
d) Hepatite por vírus. 

 
 
 

 
 

26. Qual das vacinas listadas abaixo pode ser usada 

durante a gravidez?  
a) Antipólio (Sabin). 

b) Contra a rubéola. 
c) Antivariólica. 
d) Antirrábica. 

 

27. Qual o câncer que se tem verificado que está 

associado com o HPV?  
a) Endometrial. 
b) Ovariano. 
c) Cervical. 
d) Vaginal. 

 

28. A conduta no carcinoma in situ do colo uterino é:  

a) Retirada da lesão sob visualização da colposcopia. 
b) Histerectomia simples. 

c) Histerectomia com anemectomia bilateral. 
d) Conização. 

 

29. Qual o principal fator de risco isolado para o 

carcinoma do endométrio?  
a) Nuliparidade. 
b) Obesidade. 
c) Terapia de reposição hormonal no climatério. 
d) Diabete. 

 

30. O que pode firmar o diagnóstico da instabilidade do 
detrusor?  
a) Cistometria. 

b) Uretrocistografia. 
c) Ultra-sonografia do colo vesical. 
d) Eletromiografia do detrusor. 

 

31. O que leva uma gravidez a ser diabetogênica?  

a) Aumento do HPL. 
b) Influência genética. 
c) Excessivo ganho de peso. 
d) Redução das enzimas placentárias. 

 

32. Na gestante hipertensa e asmática, qual 
medicamento não é recomendado para uso?  
a) Alfametildopa. 
b) Propranolol. 

c) Nifedipina. 
d) Tiazídicos. 

 

33. Já em uma gestante asmática com infecção 

respiratória, qual medicamento não é recomendado 
para uso?  
a) Cromoglicato de sódio. 
b) Beta-adrenérgicos. 
c) Tetraciclina. 
d) Prednisona. 

 

34. Quais sinais caracterizam a eclampsia iminente?  
a) Sonolência e torpor. 

b) Oligúria e proteinúria. 

c) Cefaléia e perturbações visuais. 
d) Dor precordial e hipertensão arterial. 
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35. Em que situação na gravidez deve se usar diuréticos?  

a) Hipertensão essencial. 
b) Pré-eclampsia grave. 

c) Edema pulmonar. 
d) Cardiopatia. 

 

36. Marque a alternativa em que todas as palavras se 

completam corretamente com a letra em parênteses: 
a) Qu_sito – pass_ata – emp_cilho – irr_quieto. (e) 
b) Bau_ita – en_imento – guei_a – me_erico. (x) 
c) Vare_ista – falan_e – ferru_em – me_era. (g) 
d) P_lenta – eng_lir – us_fruto – mág_a. (o) 

 

37. A alternativa em que todas as palavras são femininas 
é: 

a) Alface, telefonema, dinamite, trema. 
b) Cataplasma, libido, cura, cal. 

c) Edema, derme, omoplata, bílis. 
d) Aguardente, cútis, vítima, formicida. 

 

38. No Zoológico, encontrei desde beija-flor até 

peixe-boi. Passando para o plural a frase temos: 
a) Nos Zoológicos, encontramos desde beijas-flores 

até peixes-boi. 
b) Nos Zoológicos, encontramos desde beija-flores 

até peixes-boi. 
c) Nos Zoológicos, encontramos desde beijas-flores 

até peixe-bois. 
d) Nos Zoológicos, encontramos desde beija-flores 

até peixe-bois. 

 

39. Observe as assertivas abaixo: 

I. Este granulado é para ___ fazer o bolo de 
chocolate. 

II. Para ____, isso foi armação. 
III. Nem um nem outro adolescente ___ 

revistado.  

A alternativa em que as lacunas se completam, 
correta e respectivamente, é: 
a) Mim, mim, serão. 
b) Eu, mim, será. 
c) Eu, eu, serão. 
d) Mim, mim, será. 

 

40. Passando a frase Nós vendemos todos os dias dez 
carros, no mínimo para o futuro do pretérito do 
modo indicativo, o verbo destacado assume, 

respectivamente, a seguinte forma:  
a) Venderemos. 
b) Vendamos. 
c) Vendêramos. 
d) Venderíamos. 

 

41. O sujeito é determinado em: 

a) Existem motivos para despedi-lo. 
b) Durante a passeata, roubaram minha carteira. 
c) Nada me convencerá. 

d) Vimos muitas cidades bonitas na França. 
 

 
 
 
 
 

 
 

42. Indique a alternativa em que há erro na grafia do 

vocábulo destacado: 
a) Estou indo à academia todas as manhãs, 

sobretudo porque quero emagrecer. 
b) Ele lavou meu carro de mau grado. 
c) Vamos todos comemorar, afora você. 
d) Discutíamos a cerca da sua dívida. 

 

43. Churchill (Reino Unido), Roosevelt (Estados Unidos da 

América) e Stalin (União Soviética) reuniram-se na 
Conferência de Yalta em fevereiro de 1945. Nesta 
reunião foram discutidas questões políticas e militares 
referentes: 

a) Ao fim da Revolução Francesa. 
b) Ao fim da II Guerra Mundial. 
c) Aos ataques nucleares ao Japão. 

d) À queda do Império Turco-Otomano. 
 

44. Em 1994 foi criada a Convenção da ONU de Combate 

à Desertificação, com o objetivo de estabelecer 
políticas de combate ao problema. Indique a 
alternativa que contém uma ação eficaz de combate à 
desertificação: 

a) Corte de árvores em ambientes sujeitos à erosão 
e à formação de voçorocas. 

b) Plantio de árvores e manejo adequado das 
espécies vegetais. 

c) Plantio de espécies exógenas em ambientes de 
frágil interação biológica. 

d) Recomposição vegetal a partir de planos de 

manejo incompatíveis com a sustentabilidade.    
 

45. Na região Nordeste do Brasil, o predomínio de bacias 

hidrográficas intermitentes impossibilita um grande 
aproveitamento de seus recursos hidrelétricos. Entre 
a bacia fluvial e sua usina hidrelétrica 
correspondente, está correta a relação:  
a) Bacia do São Francisco / Usina de Xingó.   
b) Bacia do São Francisco / Usina de Tucuruí.  
c) Bacia do Tocantins / Usina de Ilha Solteira.  

d) Bacia do Tocantins / Usina de Balbina.  
 

46. Um número real é tal que a sua quarta potência é 
igual a 5 somando com o quádruplo do seu quadrado. 

Determine esse número. 
a)       . 
b)       . 

c)         . 

d)       . 
 

47. Entre os candidatos a um concurso para operadores 
de máquinas pesadas, 28 são treinados na operação 
de tratores de esteira, 16 são treinados na operação 
de escavadeiras de grande porte, enquanto que 12 

são treinados em ambas as atividades. Sabendo que 
cada candidato é treinado em pelo menos uma das 
máquinas citadas, o número total de candidatos ao 
concurso é igual a: 
a) 29. 

b) 32. 

c) 27. 
d) 31. 
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48. Sabe-se que enchendo 84 garrafas, cada uma com 

capacidade de 0,80 ℓ, é possível engarrafar todo o 
líquido de um reservatório. Se o volume de cada 

garrafa fosse 896 cm³, o número de garrafas 
utilizadas seria, aproximadamente: 
a) 75. 
b) 700. 
c) 70. 
d) 750. 

 

49. Do total de processos que recebeu certo dia, um 
técnico arquivou 6% no período da manhã e 6% do 
número restante à tarde. Desses processos, os que 

não foram arquivados correspondem a: 
a) 84,64%. 
b) 86,45%. 

c) 88,36%. 
d) 80,48%. 

 

50. Se 4 homens embrulham 88 ovos de páscoa em 20 

minutos e 3 mulheres embrulham 150 ovos de páscoa 
em 25 minutos, quantos ovos de páscoa são 
embrulhados por 3 homens e 2 mulheres em 30 

minutos? 
a) 119. 
b) 219. 
c) 230. 
d) 188. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 







