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Língua portuguesa 

Texto 
Alimentos especiais 

Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós 
que viram cenouras são alguns dos produtos específicos para 
idosos desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que 
encontrou um filão no envelhecimento da sua sociedade. 

Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos 
alimentícios exclusivamente dirigidos aos consumidores de idade 
avançada, com características como uma textura mais suave do 
que o habitual ou pré-cozidos e embalados individualmente. 

Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados 
com rótulos como "sênior" e com características adaptadas às 
dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e 
preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo. 

Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, 
vivem e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da 
Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes 
optarem em apresentar os produtos em porções individuais e 
quase prontos para consumo. 

(Notícias Uol) 

01 
O título dado ao texto – Alimentos especiais – traz um adjetivo 
(especiais), que, nesse caso, significa 
(A) que pertencem a uma especialidade médica. 
(B) que não engordam e são cientificamente tratados. 
(C) que mostram uma diferença em relação a outros alimentos. 
(D) que são vendidos exclusivamente para idosos doentes. 
(E) que se dirigem àqueles que vivem sozinhos. 

02 
“Cada vez mais empresas japonesas apostam em produtos 
alimentícios”. 
Essa frase tem um problema de construção, que é 
(A) a dupla leitura do vocábulo “mais”, que se liga a diferentes 

termos. 
(B) a coincidência do mesmo som em “empresas japonesas”. 
(C) a utilização inadequada do verbo “apostar”. 
(D) a redundância existente na expressão “produtos alimentícios”. 
(E) a regência equivocada do verbo “apostar” com a preposição 

“em”. 

03 
Assinale a opção que indica as expressões que funcionam como 
exemplos do “politicamente correto”. 
(A) Idosos / consumidores de idade avançada. 
(B) Consumidores de idade avançada / mais velhos. 
(C) Mais velhos / terceira idade. 
(D) Terceira idade / sênior. 
(E) Sênior / idoso. 

04 
Assinale a opção que aponta a característica dos alimentos 
especiais que não está adequada ao texto. 
(A) Facilidade na mastigação. 
(B) Rapidez no preparo. 
(C) Textura mais branda. 
(D) Apresentação individual. 
(E) Cozimento mais demorado. 

05 
Ao dizer que a indústria japonesa encontrou “um filão” no 
envelhecimento da sua sociedade, o autor do texto quer dizer 
que essa indústria 
(A) especializou-se em alimentos para idosos. 
(B) encontrou um espaço comercial de grandes lucros. 
(C) passou a empregar grande número de idosos. 
(D) dedicou-se a produzir alimentos artificiais. 
(E) fabrica particularmente alimentos de baixo preço. 

06 
“... produtos alimentícios exclusivamente dirigidos aos 
consumidores de idade avançada, com características como uma 
textura mais suave do que o habitual ou pré-cozidos e embalados 
individualmente”. 
Assinale a opção que apresenta a inadequação gramatical desse 
segmento do texto. 
(A) A posição do advérbio “exclusivamente”, que deveria vir após 

“dirigidos”. 
(B) A posição do adjetivo “avançada”, que deveria vir antes de 

“idade”. 
(C) O conector “como” deveria vir precedido de “tais”. 
(D) O conector “do que” deveria ser substituído por “que”. 
(E) O termo “o habitual” deveria ser substituído por “a habitual”. 

07 
Em “pré-cozidos e embalados individualmente”, observa-se que 
(A) o advérbio “individualmente” se refere a “pré-cozidos” e 

“embalados”. 
(B) o vocábulo “pré-cozidos” equivale a “antes de serem 

cozidos”. 
(C) a forma “pré” é uma abreviação do verbo “preparar”. 
(D) o advérbio “individualmente” se liga apenas ao adjetivo  

“pré-cozidos”. 
(E) o advérbio “individualmente” gera ambiguidade. 

08 
O texto aborda o problema da alimentação dos idosos japoneses 
a partir do ponto de vista 
(A) da preocupação médica com os de idade avançada. 
(B) da produção industrial em busca de lucratividade. 
(C) do equilíbrio com a alimentação de qualidade. 
(D) da tradição japonesa de respeito com os mais velhos. 
(E) da oferta de produtos alimentícios de base natural. 

09 
“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os 
produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”. 
A opção dos fabricantes visa a 
(A) prevenir a obesidade e poupar energia. 
(B) evitar o desperdício e economizar tempo. 
(C) baratear o custo e causar pouco trabalho. 
(D) trazer mais facilidade e dar mais conforto. 
(E) obedecer à tradição e seguir os hábitos alimentares 

japoneses. 
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10 
“Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados com 
rótulos como ‘sênior’ e com características adaptadas às 
dificuldades para mastigar e para engolir dos mais velhos, e 
preparados para se encaixar em seus hábitos de consumo”. 
O segmento “para se encaixar” pode ter sua forma verbal 
reduzida adequadamente desenvolvida em 
(A) para se encaixarem. 
(B) para seu encaixotamento. 
(C) para que se encaixassem. 
(D) para que se encaixem. 
(E) para que se encaixariam. 

11 
“Gelatinas que podem se transformar em filezinhos ou pós que 
viram cenouras são alguns dos produtos específicos para idosos 
desenvolvidos pela indústria alimentícia japonesa, que encontrou 
um filão no envelhecimento da sua sociedade”. 
Nesse parágrafo inicial do texto há três ocorrências do pronome 
relativo “que”. 
Sobre esse tipo de pronome, assinale a afirmativa incorreta. 
(A) Relaciona-se a substantivos anteriormente expressos. 
(B) Desempenha as funções sintáticas dos substantivos. 
(C) Substitui termos anteriores na introdução de novas orações. 
(D) Introduz orações subordinadas adjetivas. 
(E) Mostra flexões de gênero e número. 

12 
“Muitos japoneses da terceira idade, com mais de 65 anos, vivem 
e comem sozinhos – entre 20% e 40%, segundo dados da 
Associação Japonesa da Dieta –, o que tem feito os fabricantes 
optarem em apresentar os produtos em porções individuais e 
quase prontos para consumo”. 
Assinale a opção que mostra o valor semântico correto do termo 
destacado. 
(A) com = companhia. 
(B) entre = posição superior. 
(C) segundo = ordem de colocação. 
(D) em (porções) = modo. 
(E) quase = intensidade. 

13 
Entre os vocábulos a seguir, assinale aquele que foi formado por 
um processo diferente dos demais. 
(A) Alimentícia 
(B) Envelhecimento 
(C) Filezinhos 
(D) Fabricantes 
(E) Supermercados 

14 
Assinale a frase em que a forma verbal do infinitivo sublinhada 
pode também ser corretamente empregada no plural. 
(A) “Gelatinas que podem se transformar em filezinhos”. 
(B) “Esses produtos podem ser encontrados nos 

supermercados”. 
(C) “e com características adaptadas às dificuldades para 

mastigar (...) dos mais velhos,...”. 
(D) “... e preparados para se encaixar em seus hábitos de 

consumo”. 
(E) “...o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os 

produtos em porções individuais”. 

15 
“o que tem feito os fabricantes optarem em apresentar os 
produtos em porções individuais e quase prontos para consumo”. 
A expressão sublinhada pode ser adequadamente substituída por 
(A) para a sua consumação. 
(B) para que sejam consumidos. 
(C) a fim de que se consumem. 
(D) para serem consumados. 
(E) para que fossem consumidos. 

Raciocínio Lógico-Matemático 

16 
João é uma das pessoas que acham que os anos que são 
múltiplos de 7 são “anos da sorte”. 
De acordo com João o número de anos da sorte desde a 
independência do Brasil (1822) até hoje é 
(A) 26. 
(B) 27. 
(C) 28. 
(D) 29. 
(E) 30. 

17 
Dalva tem na dispensa, recipientes de diversos tamanhos para 
guardar alimentos e tem também uma balança. Dalva pegou dois 
recipientes vazios e a balança mostrou que um tinha 280g e o 
outro tinha 400g. Ela então distribuiu um quilo e meio de arroz 
nesses recipientes de forma que ficassem com mesmo peso. 
A quantidade de arroz que o recipiente mais leve possui é 
(A) 690g. 
(B) 720g. 
(C) 760g. 
(D) 780g. 
(E) 810g. 

18 
Os amigos Carlos, Marcio e Fabio estão em lugares seguidos de 
uma fila e vestem camisetas de cores diferentes: verde, azul e 
branca. 
Sabe-se que: 

— Aquele que está de camiseta verde está imediatamente 
atrás de Fabio. 

— Carlos não está de camiseta azul nem é vizinho de quem 
está de camiseta azul. 

— Marcio e Carlos são vizinhos na fila. 
Assim, é correto afirmar que 
(A) quem veste camiseta azul está atrás de quem veste camiseta 

verde. 
(B) Carlos está com camiseta branca. 
(C) Marcio está de camiseta azul. 
(D) quem está de camiseta verde está imediatamente à frente de 

Fabio. 
(E) Fabio está com camiseta branca. 



Prefeitura do Município de Osasco-SP – Saúde – 2014 FGV - Projetos
 

Nível Superior – Ginecologista Tipo 1 – Cor Branca – Página 4 

 

19 
Certo dia um posto de saúde possuía as vacinas A, B e C e as  
100 crianças que compareceram nesse dia tomaram pelo menos 
uma dessas vacinas. Sabe-se, entretanto, que a criança que toma 
a vacina C não pode tomar nem ter tomado nenhuma das outras 
duas vacinas nesse dia. 
Nesse dia, 62 crianças tomaram a vacina A, 48 tomaram a vacina 
B e 24 crianças tomaram a vacina C. 
O número de crianças que tomaram apenas a vacina A é 
(A) 14. 
(B) 22. 
(C) 28. 
(D) 34. 
(E) 38. 

20 
Um fabricante de curativos adesivos, com a finalidade de atrair o 
público infantil, comercializa caixas com curativos variados nos 
seguintes formatos: 
I. Círculo com raio de 2,5 cm; 
II. Quadrado com lado de 4,0 cm; 
III. Triângulo equilátero com lado de 4,0 cm. 
Deseja-se cobrir completamente um corte retilíneo com 
comprimento de 4,5 cm usando um dos curativos citados. 
Assinale: 
(A) se apenas I for adequado. 
(B) se apenas II for adequado. 
(C) se apenas III for adequado. 
(D) se apenas I e II forem adequados. 
(E) se todos forem adequados. 

Conhecimentos Gerais 

21 
Os artigos a seguir foram retirados do novo Código de Ética 
Médica (CEM), em vigor desde 2010: 
“É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em 
virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, 
dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.” 
“É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para 
cada paciente.” 
Os artigos acima correspondem, respectivamente, aos seguintes 
capítulos do CEM: 
(A) Sigilo Profissional – Documentos Médicos. 
(B) Responsabilidade Profissional – Direitos Humanos. 
(C) Auditoria e Perícia Médica – Publicidade Médica. 
(D) Relação entre Médicos – Relação com Pacientes e Familiares. 
(E) Ensino e Pesquisa Médica – Remuneração Profissional. 

22  
O trabalho em saúde “é um trabalho essencial para a vida 
humana e é parte do setor de serviços. É um trabalho da esfera 
da produção não–material, que se completa no ato de sua 
produção. [...] O produto é indissolúvel do processo que o produz, 
é a própria realização da atividade. O trabalho em saúde envolve 
um trabalho profissional, que exige conhecimentos e técnicas 
especiais para assistir o indivíduo ou grupo com problemas de 
saúde ou com risco de adoecer, em atividades de cunho 
investigativo, preventivo, curativo ou com o objetivo de 
reabilitação.” 
(PIRES, D. “Organização do trabalho na saúde” in LEOPARDI, M. T. (org). O processo 
de trabalho em saúde: organização e subjetividade. Florianópolis: Papa–Livros, 
1999. p.176.) 

A respeito das relações humanas no processo de trabalho em 
saúde e com base no texto citado, analise as afirmativas a seguir. 
I. O trabalho em saúde diz respeito à vida humana e faz parte 

do setor de serviço. 
II. O trabalho em saúde é fruto de um contexto produtivo e 

relacional que envolve saberes e ações. 
III. O trabalho em saúde resulta em um produto material gerado 

por diferentes profissionais da área. 
Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

23 
Atualmente, o celular tem a potência de elaboração de dados 
equivalente a de um supercomputador da NASA dos anos 1970 e 
uma capacidade multimídia que há trinta anos requereria um 
conhecimento altamente especializado para o seu uso. 
As opções a seguir apresentam avanços das novas tecnologias 
acessíveis de comunicação, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) A proliferação de aplicativos de troca de mensagens 

instantâneas, como o WeChat. 
(B) A expansão de microblogs como o WhatsApp. 
(C) A criação de aplicativos de identificação de música, como o 

Shazam. 
(D) A popularização de redes sociais, como o Facebook. 
(E) A disponibilidade de softwares para chamada de vídeo e voz, 

como o Skype. 

24 
Em julho de 2014, chefes de Estado e de Governo de vários países 
emergentes se reuniram na VI Cúpula em Fortaleza e aprovaram 
a “Declaração de Fortaleza”, que formalizou os objetivos de 
funcionamento de uma importante instituição financeira 
internacional voltada para a mobilização de recursos para 
projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em 
economias emergentes e em desenvolvimento. 
Assinale a opção que identifica corretamente a instituição 
financeira à qual o texto se refere. 
(A) Fundo Monetário Internacional (FMI) 
(B) Novo Banco de Desenvolvimento (NBD-BRICS) 
(C) Banco Mundial (BIRD) 
(D) Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD) 
(E) Organização Mundial do Comércio (OMC) 
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33 
As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação 
complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma 
regionalizada e hierarquizada em níveis de 
(A) complexidade crescente. 
(B) autonomia relativa. 
(C) demanda ampliada. 
(D) atenção específica. 
(E) tecnologia agregada. 

34 
Com relação ao Conselho Municipal de Saúde de Osasco, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. O Conselho Municipal de Saúde será composto por  

16 membros titulares e respectivos suplentes, sendo um 
representante do Poder Executivo Estadual. 

II. Perderá o mandato junto ao Conselho Municipal de Saúde o 
representante que tentar valer-se do cargo para obter 
proveito pessoal, para si ou para outrem. 

III. Será eleito Presidente do Conselho Municipal de Saúde o 
candidato que obtiver a maioria simples de votos. 

Assinale:  
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

35 
Assinale a opção que apresenta uma atribuição comum à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 
(A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 
(B) Acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da população 

e das condições ambientais. 
(C) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 
(D) Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de 

portos, aeroportos e fronteiras. 
(E) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 

36 
Em 2011, um capítulo tratando da assistência terapêutica e  
da incorporação de tecnologia em saúde foi adicionado à  
Lei nº 8.080/90. 
A seguir, um fragmento do referido capítulo: “documento que 
estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à 
saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e 
demais produtos apropriados, quando couber; as posologias 
recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o 
acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a 
serem seguidos pelos gestores do SUS”. 
O fragmento refere-se 
(A) ao projeto terapêutico. 
(B) ao fluxo assistencial. 
(C) ao protocolo clínico. 
(D) aos critérios de inclusão. 
(E) ao plano de cuidado. 

37 
Com relação à participação complementar da iniciativa privada 
do Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir. 
I. Esta participação só poderá ocorrer quando as 

disponibilidades do SUS forem insuficientes para garantir a 
cobertura assistencial à população de uma determinada área. 

II. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão 
preferência para participar do Sistema Único de Saúde. 

III. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os 
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos 
pela direção nacional do SUS. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

38 
Assinale a opção que indica a instância que deve reunir-se a cada 
quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde do Município. 
(A) Conselho Municipal de Saúde 
(B) Conferência Municipal de Saúde 
(C) Comissão Intergestores Bipartite 
(D) Comissão Intergestores Tripartite 
(E) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

39 
Os Conselhos de Saúde são compostos por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários. 
De acordo com a Lei nº 8.142/90, o Conselho Nacional de Saúde é 
formado por 48 conselheiros. 
Assinale a opção que indica o número de representantes dos 
usuários. 
(A) 4 
(B) 6 
(C) 12 
(D) 24 
(E) 48 

40 
A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde caracteriza-se como 
uma importante ferramenta para que o cidadão conheça seus 
direitos e deveres no momento de procurar atendimento de 
saúde tanto público quanto privado. Este documento apresenta 
uma série de direitos que devem ser garantidos. 
Sobre os direitos dos pacientes internados, assinale a afirmativa 
incorreta. 
(A) O paciente, ou pessoa por ele autorizada, tem o direito de 

acessar o conteúdo do seu prontuário. 
(B) O paciente deve consentir de forma livre, voluntária e 

esclarecida quaisquer procedimentos diagnósticos, 
preventivos ou terapêuticos, salvo nos casos que acarretem 
risco à saúde pública. 

(C) O paciente tem direito à informação a respeito de diferentes 
possibilidades terapêuticas, podendo escolher a alternativa 
de tratamento ou mesmo recusar o tratamento proposto. 

(D) O paciente pode receber a visita de outros profissionais de 
saúde que não pertençam àquela unidade hospitalar, desde 
que autorizada pela Direção do hospital. 

(E) O paciente pode recusar a assistência psicológica e social. 
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Conhecimentos Específicos 

41 
O diafragma urogenital é formado pelos músculos 
(A) transverso profundo do períneo e esfíncter uretral. 
(B) levantador do ânus e coccígeos. 
(C) glúteo maior e isquiocavernoso. 
(D) piriforme e pubococcígeo. 
(E) transverso superficial do períneo e bulboesponjoso. 

42 
Mulher de 60 anos referindo perda pequena e esporádica de 
urina aos esforços. O estudo urodinâmico revelou insuficiência 
esfincteriana intrínseca. A paciente optou pelo tratamento 
clínico. 
Assinale a opção que indica a droga recomendada para o caso 
descrito. 
(A) Cloridrato de betanecol 
(B) Cloridrato de oxibutinina 
(C) Cloridrato de imipramina 
(D) Cloridrato de prazosina 
(E) Cloridrato de ciclobenzaprina 

43 
Mulher de 40 anos refere perda de urina pela vagina. Refere ter 
sido submetida à histerectomia abdominal há três meses por 
miomatose uterina. Foi realizada a prova do azul de metileno e as 
gazes ficaram molhadas de urina incolor. 
De acordo com o caso descrito, é correto concluir que, 
provavelmente, trata-se de fístula 
(A) ureterovaginal. 
(B) vesicovaginal. 
(C) vesicouterina. 
(D) uretrovesicovaginal. 
(E) uretrovaginal. 

44 
Jovem de 20 anos referindo corrimento vaginal com início há 15 
dias. O exame ginecológico evidenciou conteúdo vaginal bolhoso 
e colpite macular. A microscopia a fresco identificou piócitos e 
corpos ovalares móveis com teste das aminas positivo e  
pH vaginal > 6. 
Assinale a opção que indica o diagnóstico para o caso descrito. 
(A) Candidíase 
(B) Tricomoníase 
(C) Vaginose bacteriana 
(D) Vaginite descamativa 
(E) Vaginose citolítica 

45 
Durante a realização da histerectomia existe a possibilidade da 
lesão iatrogênica dos ureteres. 
Assinale a opção que indica o ponto de maior risco. 
(A) Cúpula vaginal, junto ao ligamento útero-sacro. 
(B) Artéria uterina (ramo ascendente) próximo ao ligamento 

redondo. 
(C) Vasos ovarianos, junto ao infundíbulo pélvico quando associa 

anexectomia. 
(D) Bexiga na porção central ao realizar o rebaixamento. 
(E) Colo uterino ao realizar seu fechamento na histerectomia 

subtotal. 

46 
No sexo feminino, o tubérculo genital dará origem 
(A) ao clitóris. 
(B) aos pequenos lábios. 
(C) aos grandes lábios. 
(D) ao vestíbulo vulvar. 
(E) ao períneo. 

47 
Mulher de 30 anos, nuligesta, queixa-se de sangramento uterino 
anormal desde a menarca.  Relata que o intervalo entre as 
menstruações é de 18 dias com duração de cinco dias. 
Para avaliar se o ciclo é ovulatório deve-se solicitar dosagem de 
(A) GnRH. 
(B) Progesterona. 
(C) FSH. 
(D) Inibina B. 
(E) Prolactina. 

48 
Jovem de 21 anos foi à consulta ginecológica porque nunca 
menstruou. O exame físico mostrou desenvolvimento mamário 
normal. Foi prescrito progesterona 10 mg ao dia durante 5 dias 
sem sucesso. 
Nesse caso, a ausência de sangramento 
(A) indica necessidade do uso de estrogênio. 
(B) afasta atrofia endometrial. 
(C) exclui agenesia dos ductos de Müller. 
(D) indica hiperplasia endometrial. 
(E) sugere disgenesia gonadal. 

49 
Mulher, 36 anos, foi à consulta ginecológica com queixa de calor 
e sudorese, principalmente à noite. Relata última menstruação há 
um ano. Foi realizado teste da progesterona que foi negativo. 
Após estímulo com estrogênio e progestogênio, apresentou 
sangramento. As dosagens de FSH e LH foram 30 U/L e 40 U/L, 
respectivamente. 
Assinale a opção que indica a hipótese diagnóstica para o caso 
descrito. 
(A) Insensibilidade androgênica incompleta. 
(B) Amenorreia hipotalâmica. 
(C) Síndrome dos ovários policísticos. 
(D) Falência ovariana precoce. 
(E) Hipogonadismo hipogonadotrófico. 

50 
Mulher de 28 anos, nuligesta, com queixa de fluxo menstrual 
aumentado com saída de coágulos há dois anos. O exame 
histeroscópico identificou mioma submucoso de 2 cm com 
distorção da cavidade uterina. 
Assinale a opção que indica a conduta correta para o caso 
descrito. 
(A) Análogos de GnRH 
(B) Sistema intra-uterino com liberação de levonorgestrel 
(C) Miomectomia laparoscópica 
(D) Miomectomia histeroscópica 
(E) Embolização das artérias uterinas 
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51 
Mulher de 25 anos, sem vida sexual há um ano, com ciclos 
menstruais normais, deu entrada na emergência referindo dor 
intensa no baixo ventre, com início há 8 horas. Ao exame 
ginecológico observou-se a presença de coágulo único formando 
um molde de endométrio em fundo de saco posterior. O útero e 
anexos estavam normais. 
Assinale a opção que indica a hipótese diagnóstica para o caso 
descrito. 
(A) Dismenorreia membranosa. 
(B) Endometriose profunda. 
(C) Adenomiose. 
(D) Adenomiomatose. 
(E) Síndrome de Mittelschmerz. 

52 
Mulher de 30 anos, foi à consulta ginecológica queixando-se de 
nunca ter tido orgasmo. Refere desejo sexual normal e nega 
dispareunia. Exame ginecológico normal. 
A abordagem dessa paciente deverá ser feita com 
(A) inserção diária de 1 a 3 dedos da paciente no canal vaginal. 
(B) inserção do pênis com movimentos pélvicos. 
(C) fisioterapia com biofeedback. 
(D) auto-estimulação clitoridiana manual ou com vibrador. 
(E) exercícios de Kegel. 

53 
Mulher, 35 anos, sem filhos com história de abortamento 
espontâneo há dois anos. Faz uso de pílula anticoncepcional. Foi 
submetida à conização do colo uterino por NIC III e o resultado 
histopatológico revelou profundidade de invasão de 4 mm, sem 
invasão do espaço linfovascular. 
Assinale a opção que indica a conduta correta para o caso 
descrito. 
(A) Nova conização 
(B) Histerectomia simples 
(C) Traquelectomia radical com linfadenectomia pélvica 
(D) Cirurgia de Schauta-Amreich 
(E) Cirurgia de Wertheim-Meigs 

54 
Mulher de 45 anos compareceu à consulta ginecológica referindo 
aumento do volume abdominal e dor, em pontadas, no baixo 
ventre há dois meses. Exame ginecológico dificultado pela dor e 
presença de ascite. Realizou ultrassonografia que revelou 
alteração no ovário direito. 
Nesse caso, os sinais sugestivos de malignidade são 
(A) ascite e tumor unilateral. 
(B) septação grosseira e unilobular. 
(C) cápsula espessa e diâmetro > 8 cm. 
(D) multilobular e ausência de vegetação. 
(E) vegetação intracística e cápsula fina. 

55 
Mulher de 40 anos realizou exame de mamografia que revelou 
microcalcificações suspeitas em quadrantes superiores de mama 
direita. Foi submetida à biopsia cujo laudo histopatológico 
revelou hiperplasia atípica. 
Assinale a opção que indica a conduta correta para o caso 
descrito. 
(A) Seguimento semestral com mamografia. 
(B) Exérese cirúrgica da lesão com avaliação das margens. 
(C) Ressecção segmentar com linfonodo sentinela. 
(D) Mastectomia com esvaziamento axilar. 
(E) Adenomastectomia com preservação do mamilo. 

56 
Com relação aos distúrbios hipertensivos na gestação, assinale a 
afirmativa correta. 
(A) Na pré-eclâmpsia a hipertensão e a proteinúria ocorrem após 

28 semanas de gestação. 
(B) Na pré-eclâmpsia grave pode haver síndrome HELLP, com 

trombocitopenia e elevação das provas de função renal. 
(C) Hipertensão arterial na gravidez é classificada como crônica 

se diagnosticada antes de 20 semanas de gestação, ou se a 
elevação da pressão arterial ocorrer antes da gravidez e 
persistir 42 dias após o parto. 

(D) Na pré-eclâmpsia grave os níveis pressóricos são superiores a 
150 x 100 mmHg e proteinuria acima de 3,0 g em urina de  
24 horas. 

(E) Na síndrome HELLP é fundamental o diagnóstico de 
hipertensão e proteinúria. 

57 
Primigesta, 20 anos, 36 semanas, dor abdominal de forte 
intensidade e parada de movimentação fetal. Ao exame:  
regular estado geral, com fácies de dor e posição antálgica,  
PA = 100x50 mmHg, pulso = 120 bpm, mucosas descoradas 
+++/4+, AU = 34cm, útero hipertônico e ausência de BCF.  
Ao toque, colo com esvaecimento de 80%, dilatado 6cm, bolsa 
íntegra e tensa. 
De acordo com o quadro acima, assinale a opção que indica 
conduta imediata. 
(A) Intervir na hemodinâmica materna e indicar cesárea. 
(B) Realizar ultrassonografia e indicar cesárea. 
(C) Intervir na hemodinâmica materna e realizar amniotomia. 
(D) Realizar ultrassonografia e realizar amniotomia. 
(E) Realizar a cesariana imediatamente. 

58 
Com relação às alterações fisiopatológicas da toxemia gravídica, 
assinale a opção correta. 
(A) Na endoteliose capilar glomerular há diminuição do volume 

dos glomérulos, com aumento do diâmetro da luz do capilar. 
(B) Há alteração vascular endotelial com aumento de endoglina 

solúvel e s-Flt-1 e diminuição de VEGF e PlGF. 
(C) A síndrome leucoencefalopática posterior determina cegueira 

definitiva devido ao descolamento de retina. 
(D) Devido à hemoconcentração, as pacientes cursam com 

hiperalbuminemia. 
(E) A presença de incisura na dopplerfluxometria das artérias 

uterinas é grande preditor positivo da ocorrência de pré-
eclâmpsia. 

59 
Analise as condições a seguir. 
I. Onfalocele. 
II. Anencefalia. 
III. Corangioma. 
IV. Atresia uretral. 
São condições associadas ao polidrâmnio 
(A) I, II e III, somente. 
(B) I, II e IV, somente. 
(C) II, III e IV, somente. 
(D) I e IV, somente. 
(E) II e III, somente. 
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60 
Com relação à mola hidatiforme, assinale a afirmativa correta. 
(A) O feto tem genoma trissômico, na maioria das vezes. 
(B) Os ovários com cistos teca-luteínicos com mais de  

15 centímetros devem ser retirados. 
(C) A dosagem da gonadotrofina coriônica em platô sugere 

remissão da doença. 
(D) A presença de desenvolvimento embrionário melhora o 

prognóstico da doença. 
(E) A melhor forma de promover o esvaziamento uterino é 

utilizar a prostaglandina (misoprostol). 

61 
Para uma paciente que inicia pré-natal com história de 
abortamento recorrente e morte intrauterina de repetição, bem 
como restrição de crescimento fetal, deve-se solicitar 
(A) sorologia para rubéola IgM e IgG. 
(B) Cross-match. 
(C) Miss-match. 
(D) ultrassonografia para avaliação do comprimento cervical. 
(E) anticoagulante lúpico e anticorpo anticardiolipina. 

62 
Analise a imagem a seguir. 

 

A sutura apresentada na figura está indicada para uma 
complicação clínica frequente da seguinte entidade: 
(A) Descolamento prematuro de placenta 
(B) Síndrome HELLP 
(C) Iteratividade 
(D) Restos placentários 
(E) Corioamnionite 

63 
A respeito da toxoplasmose na gestação, assinale a afirmativa 
correta. 
(A) Se o teste de avidez da IgG indicar baixo porcentual, o 

tratamento é dispensado. 
(B) A espiramicina deve ser administrada quando há 

soroconversão materna. 
(C) A transmissão vertical é observada na fase crônica da doença. 
(D) Reação em cadeia da polimerase positiva no líquido 

amniótico indica infecção crônica materna. 
(E) IgG negativo e IgM positivo indica imunidade. 

64 
Por ocasião da consulta médica pré-natal, a gestante traz exames 
para investigação de hepatite B, por ter ouvido de sua mãe que já 
teve contato com a doença. Os resultados mostraram: HBsAg não 
reagente, Anti-HBc (IgG) reagente; Anti-HBs reagente; HBeAg não 
reagente e Anti-Hbe reagente. 
Assinale a opção que apresenta o diagnóstico correto.  
(A) A paciente é susceptível. 
(B) A paciente está imune. 
(C) A paciente tem resposta à vacina. 
(D) A paciente está em estado de infecção aguda. 
(E) A paciente não tem resposta à vacina. 

65 
Gestante queixa-se de perda de líquido na 30ª semana de 
gestação. Confirmados: rotura prematura de membranas, 
ausência de infecção, colo imaturo e vitalidade fetal preservada. 
A conduta correta é internação e 
(A) antibioticoterapia e resolução com misoprostol. 
(B) corticoterapia e conduta expectante com tocolíticos. 
(C) antibioticoterapia e sulfato de magnésio para neuroproteção 

fetal. 
(D) tocólise e indução do parto após 48 horas. 
(E) corticoterapia e conduta expectante com antibióticos. 

66 
Paciente procura atendimento no posto de saúde com queixa de 
atraso menstrual. Assinale a opção que indica o sinal 
propedêutico que não pode ser pesquisado ao toque vaginal. 
(A) Piskacek. 
(B) Goodell. 
(C) Nobile-Budin. 
(D) Hunter. 
(E) Hegar. 

67 
Paciente de 40 anos, grávida de 11 semanas, inicia pré-natal. Ao 
exame, seu útero apresenta aumento de volume, globoso, com 
colo fechado. A ultrassonografia mostrou feto único, com  
156 bpm, CCN adequado para a IG e TN de 3,2 mm. Desejando-se 
fazer um imediato diagnóstico genético pré-natal. Assinale a 
opção que indica a a melhor estratégia para essa paciente. 
(A) Repetir a ultrassonográfica com re-avaliação da translucência 

nucal (TN) entre 14-16 semanas. 
(B) Indicar biópsia de vilo corial. 
(C) Indicar amniocentese. 
(D) Indicar cordocentese. 
(E) Realizar uma biópsia de blastocisto. 

68 
Gestante comparece à consulta médica pré-natal com oito 
semanas de gestação pela última menstruação. Queixa-se de 
episódios de cólicas no hipogastro e sangramento genital 
discreto. Ao exame pélvico, o colo uterino encontra-se fechado, 
não sendo observada a perda de material ovular ao exame 
especular. Foi realizada uma ultrassonografia transvaginal, ainda 
no consultório, que revelou saco gestacional tópico compatível 
com 10 mm, sem embrião. Para esse caso, a melhor conduta 
seria: 
(A) Indução com misoprostol. 
(B) Dosagem de hCG e curetagem se < 5 000 mUI/mL. 
(C) Curetagem uterina.  
(D) Esvaziamento uterino com AMIU. 
(E) Manter o seguimento clínico e repetir a ultrassonografia em  

duas semanas. 
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69 
Sobre as alterações hematológicas que ocorrem durante a 
gestação, assinale a afirmativa correta. 
(A) A viscosidade sanguínea está aumentada. 
(B) Existe um aumento maior do volume eritrocitário em relação 

ao volume plasmático. 
(C) Ocorre um estado de hipercoagubilidade. 
(D) Há uma diminuição da imunidade devido à leucopenia da 

gravidez. 
(E) Ocorre um aumento na pressão sanguínea de 10 a 15 mmHg. 

70 
A chegada do produto conceptual no útero ocorre sob a forma de 
(A) gástrula. 
(B) blastocisto. 
(C) trofoblasto. 
(D) blastômero. 
(E) mórula. 
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