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PORTUGUÊS 

 

QUESTÃO 01 

Observe o poema: 
 
Cidade grande 
 
Que beleza, Montes Claros. 
Como cresceu Montes Claros.  
Que indústria em Montes Claros.  
Montes Claros cresce tanto,  
ficou urbe tão notória, 
prima-rica do Rio de Janeiro,  
que já tem cinco favelas 
por enquanto, e mais promete. 

Carlos Drummond de Andrade 

 
Assinale a opção em que a palavra destacada do texto, não está analisada corretamente quanto à classe gramatical: 
 
A) Ficou urbe tão notória – substantivo; 
B) Que já tem cinco favelas – pronome relativo; 
C) Por enquanto, e mais promete – conjunção; 
D) Que beleza, Montes Claros – pronome indefinido; 
E) Ficou urbe tão notória – adjetivo. 
 

QUESTÃO 02 

Leia a tirinha de Laerte e considere as proposições abaixo: 
 

 
 
I. O verbo pôr aparece no primeiro quadrinho conjugado no presente do indicativo; 
II. O verbo esperar no segundo quadrinho está conjugado no presente do subjuntivo; 
III. A vírgula usada no último quadrinho serve para isolar o vocativo na oração; 
IV. A palavra EUREKA funciona no texto como uma interjeição. 
 
São verdadeiras as afirmações: 
 
A) I e IV; 
B) I, II e III; 
C) I, III e IV; 
D) II, III e IV; 
E) Todas. 
  

QUESTÃO 03 
Marque a opção em que há desvio da norma padrão: 
 
A) Vossa Excelência chegou. Traga-lhe os documentos para que 

ele os assine; 
B) Sou eu quem pede para que nós sejamos unidos; 
C) Prefiro uma vida de sacrifício a uma morte gloriosa; 
D) Informaram aos associados o saldo da conta; 
E) Inscreva-se e participe do Concurso de Redação do Senado. 
 

QUESTÃO 04 

Marque a opção em que há erro de ortografia: 
 
A) Calabouço, sucessão, excessão e explícito; 
B) Pechincha, enxovalhar, gueixa e lambujem; 
C) Caçula, ascensão, assessoria, mexilhão e mexido; 
D) Hindu, beneficência, cercear e êxito; 
E) Frouxo, excêntrico, quis (querer), concessão e impigem 

(verbo). 
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QUESTÃO 05 

Observe algumas informações a respeito da Redação Oficial: 
 
I. (_____) serve para solicitar autoridade pública algo que, ao 

menos supostamente, tenha amparo legal; 
II. (_____) serve para informar a ocorrência de um fato ou a 

existência de uma situação, é fornecido somente se alguém 
pedir; 

III. (_____) é usado para comunicação entre órgãos ou 
departamentos. Também é chamado de Correspondência 
Interna (CI); 

IV. (_____) é uma correspondência oficial e externa, enviada 
normalmente a funcionários ou autoridades públicas, sendo o 
tipo mais comum de correspondência oficial expedido por 
órgãos públicos, em objeto de serviço. Deve conter um único 
assunto, a numeração recomeça a cada ano.  

 
Marque a opção que completa, respectivamente os espaços em 
branco: 
 
A) Ofício, certidão, memorando e requerimento; 
B) Requerimento, certidão,  ofício e memorando; 
C) Certidão, atestado, memorando e ofício; 
D) Requerimento, certidão, memorando e ofício; 
E) Requerimento, atestado, ata e ofício. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 06 

Para abrir o portão de sua casa seu Marcos precisa digitar uma 
senha com quatro algarismos distintos e duas vogais. O número 
de senhas diferentes que ele pode criar é:  
 
A) 1800 
B) 2250 
C) 2500 
D) 2750 
E) 3550 
 

QUESTÃO 07 

Um retângulo ABCD está no plano cartesiano. AC é a diagonal do 
retângulo, A (-2,1) e B(3,-2). Podemos afirmar: 
 
A) As coordenadas de B e D são (-2,3) e A (1,-2); 
B) O perímetro de ABCD é 8 unidades de comprimento; 
C) A área de ABCD é 15 unidades de área; 
D) A medida de AC é 7 unidades de comprimento; 
E) AB + AD = 10 unidades de comprimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 

Dona Maria deseja fazer um plano de saúde. Ela deve escolher 
entre dois planos: 
Plano A: R$ 60,00 por mês durante um ano, após esse período a 
mensalidade terá um acréscimo de R$ 6,00. 
Plano B: R$ 40,00 no primeiro mês e um acréscimo de R$ 2,00 a 
cada mensalidade. 
No período de dois anos ela chegou a seguinte conclusão sobre 
os dois planos: 
 
A) Pagará o mesmo valor nos planos A e B; 
B) A diferença entre os dois é de R$ 20,00; 
C) A diferença entre os dois é de R$ 24,00; 
D) Pagará mais de R$ 3.000,00 se escolher o plano A; 
E) Pagará mais de R$ 2,500,00 se escolher o plano B. 
 

QUESTÃO 09 

Uma cesta possui 8 frutas em que 3 três estragadas. Se 
retirarmos 2 frutas dessa cesta a probabilidade delas não estarem 
estragadas é: 
 
A) 5/28; 
B) 23/28; 
C) 5/23; 
D) 18/23; 
E) 3/8. 
 

QUESTÃO 10 

Em um clube dos 80 frequentadores, 50 praticam natação, 35 
praticam vôlei, 20 praticam natação e vôlei. É correto dizer que: 
 
A) 20 frequentadores não praticam nenhum esporte; 
B) 30 frequentadores praticam somente vôlei; 
C) 20 frequentadores praticam somente natação; 
D) 45 frequentadores praticam apenas um esporte; 
E) 60 frequentadores praticam pelo menos um esporte. 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Sobre o julgamento do esquema de corrupção e de desvio de 
dinheiro público ocorrido no Brasil, conhecido como “Mensalão”, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 

“processo do mensalão” será realizado pelo Superior Tribunal 
de Justiça – STJ, no mês de novembro de 2012; 

B) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de julho de 2012 e 
será realizado pelo Supremo Tribunal Federal – STF; 

C) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de agosto de 2012, 
no Superior Tribunal de Justiça – STJ; 

D) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” será realizado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral – TSE, no mês de outubro de 2012; 

E) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de agosto de 2012, 
no Supremo Tribunal Federal – STF. 
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QUESTÃO 12 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, no ano de 2012, foi realizada no Brasil, na cidade do 
Rio de Janeiro. Acerca da referida Conferência, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) A Conferência ficou conhecida como Rio+20 porque marcou 

os vinte anos de realização da Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e 
contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento 
sustentável para as próximas décadas; 

B) A proposta brasileira de sediar a Rio+20 foi aprovada pela 
Assembléia-Geral das Nações Unidas; 

C) A Rio+20 teve como temas principais: a economia verde no 
contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da 
pobreza; e a estrutura institucional para o desenvolvimento 
sustentável; 

D) A Conferência aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no mês 
de abril de 2012, contando com a participação de Chefes de 
Estado, de Governo e de representantes de mais de 150 
países; 

E) O objetivo da Rio+20 foi a renovação do compromisso político 
com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do 
progresso e das lacunas na implementação das decisões 
adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do 
tratamento de temas novos e emergentes. 

 

QUESTÃO 13 

Este ano, a partir de meados de julho, as atenções se voltaram 
para os Jogos Olímpicos de 2012, sediados em Londres. Evento 
mundialmente importante, que influencia no cenário político-
econômico local e mundial. O Secretário-Geral da ONU participou 
da corrida da tocha para os Jogos Olímpicos de Verão de 2012. A 
convite do Comitê Olímpico Organizador de Londres e do Comitê 
Olímpico Internacional (COI), ele transportou a tocha olímpica no 
percurso final da sua jornada no Reino Unido e participou, 
também, da cerimônia de abertura dos Jogos. Assinale a 
alternativa que indica corretamente o nome do atual Secretário 
Geral da ONU: 
 
A) David Cameron; 
B) Ban Ki-moon; 
C) Barack Obama; 
D) Kofi Annan; 
E) Al Gore. 
 

QUESTÃO 14 

Recentemente o governo de Bashar al-Assad, na Síria, declarou 
vitória após uma feroz batalha pela capital, com ataques de 
forças militares a rebeldes que controlam grande parte do maior 
centro urbano do país. Indique a alternativa que contém 
corretamente o nome da Capital e do maior centro urbano da 
Síria, respectivamente. 
 
A) Damasco e Allepo; 
B) Sirte e Damasco; 
C) Turquia e Aleppo; 
D) Latakia e Turquia; 
E) Jordânia e Argélia. 
 
 
 

QUESTÃO 15 

Algumas empresas de telefonia móvel foram proibidas pela 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de comercializar 
linhas de celular e internet em função da má qualidade dos 
serviços prestados. Depois que a Anatel aprovar o plano de ação 
apresentado das empresas, com medidas capazes de garantir a 
qualidade do serviço, as vendas poderão ser retomadas. Indique 
corretamente o nome do atual Ministro das Comunicações: 
 
A) José Eduardo Cardoso; 
B) Marco Antonio Raupp; 
C) Celso Amorim; 
D) Mendes Ribeiro; 
E) Paulo Bernardo Silva. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

Em relação às distopias genitais, assinale a afirmativa 
INCORRETA: 
 
A) Na posição em pé, o terço superior da vagina apresenta 

orientação quase horizontal  e repousa sobre o diafragma 
pélvico, representado principalmente pelo músculo elevador 
do ânus; 

B) O prolapso genital sempre deve ser tratado de forma cirúrgica; 
C) Os procedimentos cirúrgicos para correção das distopias 

genitais  são classificados como obliterativos ou 
reconstrutivos, podendo ser realizados por via vaginal, 
abdominal e, mais recentemente, por via laparoscópica; 

D) O prolapso uterino incide principalmente em mulheres idosas e 
multíparas; 

E) A grande maioria das pacientes com prolapso genital inicial é 
assintomática e as queixas estão diretamente relacionadas 
com a evolução da distopia. 

 

QUESTÃO 17 

No que se refere ao seguimento após o tratamento da mola 
hidatiforme, assinale a afirmativa INCORRETA: 
 
A) O objetivo mais importante do seguimento é detectar 

precocemente os casos que apresentem persistência da 
doença; 

B) As recomendações atuais para o seguimento preveem a 
dosagem semanal de hCG até que haja três dosagens 
consecutivas negativas; 

C) O valor abaixo do qual o teste é considerado negativo varia, 
mas em geral é inferior a 5 mUI/mL; 

D) A dosagem de βhCG  é  o único componente do seguimento; 
E) A ultrassonografia, não é necessário, a não ser que haja 

sangramento anormal ou para o estadiamento no caso com 
elevação dos níveis de gonadotrofinas. 
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QUESTÃO 18 

São principio fundamentais da Ética para os tocoginecologistas, 
EXCETO: 
 

A) As mulheres tendem a ser vulneráveis por circunstâncias 
sociais, culturais e econômicas. No passado, a relação 
médico-paciente e os cuidados com as mesmas foram, com 
frequência, dominados pelo paternalismo; 

B) O princípio da autonomia enfatiza o importante papel que a 
mulher deve adotar na tomada de decisões, com respeito aos 
cuidados de sua saúde. Os médicos deverão observar a 
vulnerabilidade feminina, solicitando expressamente sua 
opção e respeitando suas opiniões; 

C) Quando for solicitada decisão relativa a cuidados médicos, as 
mulheres podem  receber informação  sobre as  opções 
terapêuticas disponíveis, mas não obrigatoriamente seus 
riscos e benefícios; 

 D) Quando um médico não for capaz ou não desejar praticar um 
ato por razões extramédicas, ou contrárias aos ditames de sua 
consciência, deverá fazer todo o possível para oferecer uma 
adequada referência; 

E) Devido a natureza íntima dos cuidados obstétricos e 
ginecológicos, existe a necessidade de se proteger a 
confidencialidade da paciente. 

 

QUESTÃO 19 

Das drogas abaixo, assinale aquela que diminui a resistência 
uretral, interferindo assim na função do trato urinário baixo: 
 

A) Prazosin; 
B) Efedrina; 
C) Amitripltilina; 
D) Estradiol; 
E) Estriol. 
 

QUESTÃO 20 

Gestante chega à emergência com quadro sugestivo de 
eclampsia, neste caso a droga de escolha para a terapêutica 
anticonvulsivante é: 
 

A) Carbamazepina; 
B) Clorpromazina; 
C) Fenobarbital; 
D) Sulfato de magnésio; 
E) Acido valproico. 
 

QUESTÃO 21 

A incontinência urinária se caracteriza pela perda involuntária de 
urina, sendo mais comum em mulheres idosas. Em relação a esta 
patologia, assinale a afirmativa INCORRETA: 
 

A) Dentre as possíveis causas da incontinência urinária, 
podemos citar a infecção urinária, constipação intestinal 
importante, uso de determinadas medicações entre outras; 

B) Atualmente, os métodos de tratamento  permitem que de 70% 
a 80% dos portadores obtenham melhora dos sintomas; 

C) Muitas causas de incontinência urinária em idosos têm origem 
em locais fora do trato urinário inferior; 

D) A incontinência urinária é chamada de  transitória  quando é 
caracterizada pela perda involuntária de urina, precipitada por 
insulto psicológico, medicamentoso ou orgânico, que cessa ou 
melhora após o controle do fator desencadeante; 

E) O tratamento deve se sempre cirúrgico. 

QUESTÃO 22 

É incorreto afirmar em relação á Retroversão Uterina: 
 

A) É o desvio do útero para a região sacra; 
B) Pode ser congênita ou adquirida; 
C) As adquiridas são consequentes à multiparidade, 

endometriose entre outras causas; 
D) Lombalgia e desconforto abdominal são sintomas raros; 
E) A propedêutica consiste no toque combinado retovaginal e 

exploração da direção da cavidade uterina com histerômetro. 
 

QUESTÃO 23 

Ao se realizar o exame especular de um paciente jovem 
evidencia- se corrimento abundante, amarelado ou algo 
esverdeado, espumoso e de odor desagradável. Qual o 
diagnóstico mais provável? 
 

A) Candidíase; 
B) Tuberculose genital; 
C) Clamidia; 
D) Tricomoníase; 
E) HPV 
 

QUESTÃO 24 

É correto afirmar em relação à Mastalgia, EXCETO: 
 

A) Existe uma forma de mastalgia que todas as mulheres 
experimentam ao longo da vida, denominada de cíclica, e se 
refere àquele desconforto nos dois a três dias que antecedem 
a menstruação; 

B) Mais de 70%  das mulheres apresentam uma mastalgia grave, 
com duração maior que uma semana, e com prejuízo na 
qualidade de vida (alterações do sono, dificuldade de 
concentração no trabalho, alterações do humor); 

C) Existem diversas hipóteses explicativas para este problema, 
porém nenhuma delas é conclusiva. Em geral a conduta é 
tranquilizar o paciente, orientar, medicar e excluir o câncer de 
mama; 

D) Existe outra forma de mastalgia conhecida como acíclica, que 
não está vinculada com o período menstrual; 

E) Existe ainda a mastalgia de origem não mamária, ou seja, dor 
na região da mama mas de origem em outro órgão ou 
estrutura. 

 

QUESTÃO 25 

Marque V para verdadeiro e F para Falso no que diz respeito ao 
Ciclo Menstrual:  
 

I. A ovulação tende a ocorrer em torno de 24 a 36 horas após o 
inicio da elevação dos níveis de estradiol; 

II. A produção de fatores liberadores de gonadotrofinas (GNRH) 
se dá de maneira pulsátil na hipófise; 

III. Quando são consideradas apenas duas fases do ciclo 
ovariano, a fase lútea compreende o período da ovulação até 
o aparecimento da menstruação. 

 

Assinale a sequencia correta de cima para baixo: 
 

A) F, V, V; 
B) V, F, V; 
C) F, F, V; 
D) V, V, V; 
E) F, F, F. 
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QUESTÃO 26 

São fatores que reduzem o risco de câncer de ovário, EXCETO: 
 
A) Amamentação; 
B) Uso de anovulatótios; 
C) Ooforectomia profilática; 
D) Menopausa tardia; 
E) Ligadura Tubária. 
 

QUESTÃO 27 

Assinale a afirmativa Falsa em relação aos fatores prognósticos 
dos tumores do colo uterino: 
 
A) Quanto mais inicial for o tumor , melhores as chances de cura; 
B) O carcinoma de células escamosas  tem pior  prognóstico do 

que o adenocarcinoma; 
C) Quanto mais indiferenciado o tumor, pior o prognóstico; 
D) Tumores que invadem a vagina têm pior prognóstico do que 

aqueles que não a invadem; 
E)  Os tumores exofíticos têm melhor prognóstico   do que os 

infiltrados ou ulcerados. 
 

QUESTÃO 28 

Assinale a afirmativa INCORRETA em relação a Doença 
Inflamatória Pélvica (DIP): 
 
A) Algumas apresentações clínicas são: endometrite, salpingite, 

pelviperitonite e abscesso tubo-ovariano; 
B) Adolescentes, nível socioeconômico baixo, multiplicidade de 

parceiros sexuais ou novos parceiros, coito no período 
menstrual, são fatores de risco para esta doença; 

C) Cistocele acentuada é um diagnóstico diferencial importante; 
D) A evolução habitual da DIP consiste em corrimento vaginal 

purulento, dor em abdome inferior ou sangramento vaginal, 
evoluindo então para sinais de irritação peritoneal; 

E) O tratamento para DIP quase sempre deve ser iniciado 
precocemente e demaneira empírica visando a cobrir clamídia 
e gonococo. 

 

QUESTÃO 29 

M.C.G, sexo feminino, 59 anos de idade, em amenorréia há sete 
anos. Chega ao atendimento com queixa de sangramento vaginal 
com duração de três dias. Sem outras queixas e negava uso de 
medicação hormonal. Foi submetida a exame de ultrassonografia 
pélvica com diagnostico de espessamento endometrial e 
posteriormente a histeroscopia e biópsia da área com 
espessamento do endométrio. O laudo do anatomopatológico 
mostrou hiperplasia endometrial com atipias. Neste caso a 
conduta mais adequada é: 
 
A) Observação com ultrassonografia  pélvica periódica a cada 

seis meses; 
B) Tratamento clínico com progesterona; 
C) Histerectomia simples; 
D) Tratamento clínico com androgênio; 
E) Inserção de Dispositivo intrauterino com progesterona. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 

Assinale a afirmativa correta em relação à Transmissão vertical 
do HIV: 
 
A) A maior parte dos casos ocorre no período intraútero; 
B) O aleitamento materno não é contra indicado; 
C) O recém nascido deve receber zidovudina solução oral nas 

primeiras duas horas após o nascimento; 
D) A administração de vacinas com vírus vivos atenuados podem 

ser administrados em casos de imunodepressão grave; 
E) Ainda não está comprovado que o uso de terapia antirretroviral 

combinada é capaz de reduzir significativamente a carga viral 
plasmática do HIV para níveis indetectáveis. 

 

QUESTÃO 31 

Dentre as alternativas abaixo assinale a INCORRETA em relação 
a Diabetes Mellitus Gestacional (DMG): 
 
A) Todas as gestantes, independente dos fatores de risco, devem 

ter uma dosagem de glicemia de jejum antes da 20ª semana 
de gestação; 

B) Duas glicemias plasmáticas de jejum maior ou igual à 
126mg\dl confirmam diabetes gestacional, sem a necessidade 
de teste de tolerância à glicose; 

C) O ganho de peso excessivo na gestação é um fator de risco; 
D) Mais de 90% das gestantes com diabetes gestacional podem 

manter-se euglicêmicas apenas com dieta e exercício; 
E) A gestante portadora de DMG não tratada tem maior risco de 

rotura prematura de membranas, parto pré-termo, feto com 
apresentação pélvica e feto macrossômico . 

 

QUESTÃO 32 

Correlacione a coluna 1 com a coluna 2 no que se refere a 
coloração do derrame papilar e sua  afecção de base: 
 
Coluna 1 
 
I. Galactorréia; 
II. Ectasia Ductal; 
III. Carcinoma; 
IV. Mastite e processos infecciosos. 
 
Coluna 2 
 
a. Aspecto leitoso; 
b. Água de Rocha ou sanguinolento; 
c. Purulento; 
d. Amarelo esverdeado, espesso. 
 
Assinale a sequencia correta: 
 
A) I-a, II-b, III-c, IV-d; 
B) I-a, II-d, III-b, IV-c; 
C) I-c, II-a, III-b, IV-d; 
D) I-b, II-c, III-a, IV-d; 
E) I-d, II-c, III-b, IV-a. 
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QUESTÃO 33 

O HPV Papiloma Vírus Humano é um vírus transmitido através do 
contato da pele e, no caso da região genital, transmitido através 
de relações sexuais e podem causar lesões no pênis, vagina, 
colo do útero e vulva. Em relação a este vírus assinale a 
afirmativa INCORRETA:  
 

A) A taxa de recidiva varia entre 25 e 50 % após o tratamento 
específico; 

B) É mais comum em pacientes HIV + do que na população em 
geral; 

C) É o Agente Etiológico de lesões condilomatosas da região 
perianal, do canal anal e da genitália; 

D) Os sorotipos 16 e 18 estão associados com as formas leves 
da doença; 

E) Pode estar associado a Carcinoma do trato genital feminino. 
 

QUESTÃO 34 

Complete a lacuna: Aborto habitual ou recorrente é definido como 
a perda seguida de ______ ou mais gestações, antes da 20ª 
semana da gravidez. 
 

A) Dois; 
B) Três; 
C) Quatro; 
D) Cinco; 
E) Seis. 
 

QUESTÃO 35 

Gestante chega ao atendimento para sua primeira consulta pré-
natal e afirma que a data de sua ultima menstruação foi o dia 
18/05/2012. Utilizando a regra de Nägele, qual a data provável do 
parto? 
 

A) 30/03/2013; 
B) 25/04/2013; 
C) 23/02/2013; 
D) 25/02/2013; 
E) 29/02/2013. 
 

QUESTÃO 36 

A gonadotrofina coriônica humana (hCG) é uma glicoproteína 
hormonal produzida pelas células trofoblásticas sinciciais nos 
líquidos maternos. No início da gravidez, as concentrações de 
hCG no soro e na urina da mulher aumentam rapidamente, sendo 
um bom marcador para testes de gravidez .A secreção desta 
glicoproteína na gravidez atinge seu pico no período 
compreendido entre: 
 

A) Duas a quatro semanas; 
B) Quatro a oito semanas; 
C) Dez a doze semanas; 
D) Dezesseis a vinte semanas; 
E) Vinte e duas a vinte e seis semanas. 
 

QUESTÃO 37 

São causas farmacológicas de galactorréia, EXCETO: 
 

A) Metidopa; 
B) Fluoxetina; 
C) Paracetamol; 
D) Haloperidol; 
E) Amitriptilina. 

QUESTÃO 38 

São considerados fatores predisponentes para candidíase 
vulvovaginal, EXCETO: 
 
A) Gravidez; 
B) Obesidade; 
C) Uso de contraceptivos orais de altas dosagens; 
D) Hábitos de higiene e vestuário adequados; 
E) Estresse. 
 

QUESTÃO 39 

Paciente com tumor maligno de mama cujo estadiamento é 
T2N1M0 significa: 
 
A) Carcinoma in situ com metástases para linfonodos axilares 

homolaterais móveis e com metástase a distancia; 
B) Tumor maior que  2 cm porém menor ou igual a 5 cm em sua 

maior dimensão com metástases para linfonodos axilares 
homolaterais móveis e sem metástases a distância; 

C) Tumor maior que 5 cm em sua maior dimensão  sem 
metástases; 

D) O tumor não pode ser avaliado; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 40 

O tratamento Hospitalar da Doença Inflamatória Pélvica 
geralmente  é indicado nas seguintes situações , EXCETO: 
 
A) Presença de abscesso tubovariano; 
B) Gestantes; 
C) Quadro grave com sinais de peritonite, náusea , vômitos e 

febre alta; 
D) Pacientes imunocomprometidas; 
E) Ausência de resposta adequada ao tratamento ambulatorial 

nas primeiras 24 horas. 
 

QUESTÃO 41 

Assinale a afirmativa Falsa em relação ao Linfogranuloma 
Venéreo: 
 
A) É uma DST causada pela Chlamydia trachomatis; 
B) A lesão de inoculação  em geral é indolor; 
C) Adenopatia inguinal , geralmente bilateral, aparece entre duas 

e cinco semanas após a lesão de inoculação; 
D) Pode ter como sequela fistula retal; 
E) O diagnóstico geralmente é clínico. 
 

QUESTÃO 42 

Em relação às alterações cardiovasculares durante a gestação, 
assinale a afirmativa Incorreta: 
 
A) Aumenta-se a área cardíaca; 
B) B3 e desdobramento de B1 são normais neste período; 
C) A pressão arterial não costuma diminuir; 
D) A pressão venosa é maior nos membros inferiores por 

compressão da veia cava pelo útero gravídico, acarretando 
edemas e varizes; 

E) Geralmente ocorre hipotensão supina por compressão da veia 
cava inferior quando em decúbito dorsal. 
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QUESTÃO 43 

Os miomas são tumores musculares benignos do útero e também 
podem ser chamados de leiomiomas ou fibromiomas. Em relação 
a esta patologia é correto afirmar, EXCETO: 
 
A) Os miomas intramurais desenvolvem-se dentro da parede 

uterina e podem ser grandes o suficiente a ponto de distorcer 
a cavidade uterina e a superfície serosa; 

B) Os miomas  subserosos derivam de células miometriais 
localizadas imediatamente abaixo do endométrio; 

C) A maioria das mulheres sintomáticas apresenta leiomioma na 
4ª e 5ª décadas de vida; 

D) Crescimento rápido do mioma nem sempre é sempre 
indicação de histerectomia; 

E) Os anti-inflamatórios não hormonais podem reduzir em cerca 
de 30% o sangramento menstrual por inibir a síntese de 
prostaglandinas. 

 

QUESTÃO 44 

No que se refere ao diagnóstico da Tricomoníase, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A) O pH vaginal costuma ser  menor que 3; 
B) O exame a fresco pode evidenciar protozoários flagelados 

móveis; 
C) A cultura em meio de Diamond é extremamente sensível e 

específica, porém recomendada apenas para diagnóstico em 
crianças ou em casos de esfregaços repetidamente negativos; 

D) Caso a investigação seja positiva, deve-se obrigatoriamente 
rastrear infecções de Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia 
trachomatis; 

E) Individualizando cada caso, pode caber a investigação de 
sífilis e HIV. 

 

QUESTÃO 45 

Sobre a amniorrexe prematura, assinale a afirmativa 
INCORRETA: 
 
A) São fatores capazes de fragilizar as membranas, o tabagismo, 

a hemorragia antiparto, a vaginose bacteriana e a 
hiperdistenção uterina; 

B) Cirurgia cervical prévia é um fator de risco; 
C) A infecção quase nunca é responsabilizada pela sua etiologia; 
D) O uso da fita de nitrazina para medir o PH vaginal  deve ser 

indicado; 
E) Quando acontece em gestações com período superior a 36 

semanas esta indicado a resolução da gravidez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 46 

Assinale a afirmativa INCORRETA a respeito da anatomia pélvica 
feminina: 
 

A) Os órgãos pélvicos são mantidos em sua posição pelos 
aparelhos de sustentação (diafragma pélvico e urogenital) e 
suspensão; 

B) O Diafragma urogenital é constituído pelos músculos 
transverso profundo do períneo, bulboesponjoso, 
isquiocavernoso e pelo esfíncter interno do ânus; 

C) O diafragma pélvico é composto pelos músculos levantadores 
do ânus e isquiococcígeo; 

D) O aparelho de suspensão é constituído pela fáscia 
endopélvica e pelos paramétrios laterais, anteriores e 
posteriores; 

E) Os paramétrios laterais correspondem aos ligamentos 
cardinais. 

 

QUESTÃO 47 

O carcinoma de ovário é o tipo de câncer ginecológico mais difícil 
de ser diagnosticado, já que o exame clínico geralmente falha na 
identificação de tumores pequenos. Em relação aos aspectos 
epidemiológicos do carcinoma ovariano, é INCORRETO afirmar: 
 

A) A incidência aumenta com a idade; 
B) O aumento da paridade associa-se a um aumento do risco de 

câncer de ovário; 
C) É mais comum na raça branca do que na negra; 
D) Dietas ricas em gordura estão associadas a aumento da 

incidência de câncer de ovário; 
E) A historia familiar é o fator de risco mais importante para o 

desenvolvimento do câncer de ovário. 
 

QUESTÃO 48 

As duas principais causas de anemia na gestação são: 
 

A) Deficiência de ferro e acido fólico; 
B) Deficiência de ferro e hemorragia aguda; 
C) Deficiência de ferro e deficiência de vitamina B12; 
D) Hemorragia água e anemia falciforme; 
E) Deficiência de ferro e anemia falciforme. 
 

QUESTÃO 49 

É Falso afirmar em relação ao abortamento: 
 

A) Em suas diversas formas clínicas, é a principal causa de 
sangramento genital na primeira metade da gravidez; 

B) Ao exame especular nota-se a saída de restos ovulares nos 
casos de abortamento incompleto; 

C) Abortamento retido é aquele em  que ocorre a morte do 
embrião e este permanece no interior da cavidade uterina por 
período igual ou superior a quatro semanas; 

D) A incompetência istmo cervical  é habitualmente causa de 
abortamento tardio; 

E) As causas de abortamento são sempre de origem embrionária. 
 

QUESTÃO 50 

Dentre as situações abaixo, uma é contraindicação absoluta para 
parto vaginal. Identifique-a: 
 

A) Rotura das membranas; 
B) Pós-datismo; 
C) Óbito fetal; 
D) Crescimento intrauterino restrito; 
E) Placenta Prévia total. 




