PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA
ORG. SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO - HCP GESTÃO
26 de maio de 2019

MÉDICO GINECOLOGISTA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

QUESTÃO 01
Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as
verdadeiras (V) ou falsas (F):

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

( ) Segundo a autora, a falta de empatia é uma das
causas da crise de relações humanas que vivemos
hoje;
( ) Pelas características inerentes ao texto, pode-se
afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação
científica;
( ) “Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que
têm aprendido muito com nossa dificuldade em
conviver com as diferenças e de respeitá-las;” o
pronome destacado está se referindo aos termos
crianças e adolescentes;
( ) “Pais
e
professores
têm
reclamado
de
comportamentos
provocativos,
desrespeitosos,
desafiadores e desobedientes dos mais novos.” Este
trecho é um período simples.

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações
humanas.
Todos
os
dias
testemunhamos
ou
protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na
virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio
declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As
relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no
entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem
sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida
no contexto atual.
Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm
aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com
as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no
lugar do outro para compreender suas posições e atitudes;
de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de
agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter
empatia com o outro.
Pais e professores têm reclamado de comportamentos
provocativos,
desrespeitosos,
desafiadores
e
desobedientes dos mais novos. Entretanto, se
pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à autoobservação, constataríamos essas características também
em nós, adultos.
(...)
Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente
necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles
podem tê-la mais facilmente do que nós.
Um pai me contou, comovido, que conversava com um
amigo a respeito da situação de muitos refugiados de
países em guerra e que comentou que não adiantava a
busca por outro local, já que a crise de empregos era
mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto,
perguntou de imediato: “Pai, se tivesse guerra aqui, você
preferiria que eu morresse?”. Ele mudou de ideia.
Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e
portadores de deficiência é mais do que contravenção: é
falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais
do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir
ostensivamente o outro por suas posições é mais do que
dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia.
O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais
novos é falta de empatia.
A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz
Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la
para ensiná-la?

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, F, V, F;
B) V, F, F, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.
QUESTÃO 02
Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a
opção correta:
A) “Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns
momentos à auto-observação, constataríamos essas
características também em nós, adultos. A conjunção
“entretanto” tem valor semântico de explicação;
B) “Agredir ostensivamente o outro por suas posições é
mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...”.
O termo destacado é um adjetivo;
C) No trecho “Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria
que eu morresse?” as aspas foram usadas para indicar
a fala de alguém no texto;
D) “Um pai me contou, comovido, que conversava com
um amigo a respeito da situação de muitos refugiados
de países em guerra e que comentou que não adiantava
a busca por outro local, já que a crise de empregos era
mundial.”. O verbo destacado está no pretérito perfeito
do indicativo.

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de
2015.
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QUESTÃO 03
A tirinha servirá de base para a questão:

Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:
I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.
Estão corretas, apenas:
A) I e III;
B) I, II e III;
C) I, III e IV;
D) II, III e IV.
QUESTÃO 04
Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:
A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário
dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos
outros Poderes;
B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens
enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para
expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias
que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse
dos Poderes Públicos e da Nação;
C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos
e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características
específicas para cada expediente.
QUESTÃO 05
Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes
átonos:
A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
C) O verbo obedecer é transitivo direto;
D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o
pronome, usa-se a mesóclise.

2 de 7

MÉDICO GINECOLOGISTA

PROCESSO SELETIVO ORG. SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO - HCP GESTÃO

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o
da Integralidade. Este princípio diz que:

QUESTÃO 09
A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo
sistemático de coleta, consolidação, análise
disseminação de dados sobre eventos relacionados
saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e
para falso:

A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então,
cada cidadão, independentemente da etnia, da religião
e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os
serviços do SUS;
B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas
condições para acessar esse direito; então, o Estado
deve prover as condições para que as pessoas sejam
tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja
tratado conforme sua necessidade;
C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas
as necessidades da população, atuando na prevenção,
na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e
também sobre os determinantes de saúde;
D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

e
e
à
F

( ) As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas
com as demais ações e serviços desenvolvidos e
ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para
garantir a integralidade da atenção à saúde da
população;
( ) Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual
ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar
as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos;
( ) Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha
apenas com as doenças e os agravos já instalados,
mas também vigia os fatores de risco e os
determinantes/condicionantes do processo saúdedoença, articulando ações preventivas com outros
setores;
( ) Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a
fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a
produção e a prestação de serviços.

QUESTÃO 07
O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve
ser democrático e divulgado largamente entre
profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é
necessário realizar eleições para os cargos titulares e
suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários
do serviço devem ocupar:
A) 20% das vagas;
B) 25 % das vagas;
C) 50% das vagas;
D) 65% das vagas

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, V, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.

QUESTÃO 08
O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do
sistema, fortalecendo a participação popular e informando
a população sobre seu funcionamento e forma de gestão.
Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

QUESTÃO 10
A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é
bastante complexa e envolve uma série de regras que
devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação.
Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a
afirmativa correta:

I.

O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de
iniciativas que busquem a repolitização da saúde,
como um movimento que retoma a Reforma Sanitária
Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
II. Ampliação e fortalecimento das relações com os
movimentos sociais, em especial os que lutam pelos
direitos da saúde e cidadania e a elaboração e
publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS
são algumas das ações deste pacto;
III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do
Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da
mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços
das ações e do serviço de saúde serão transferidos para
uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar
vinculada às ações inseridas apenas na Programação
Anual de Saúde;
C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade
Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o
recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar
até o final da execução da obra pelo Município;
D) A transferência de recursos para o financiamento de
ações não previstas nos planos de saúde pode ser
realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.

Estão corretas:
A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) Apenas II e III;
D) Todas as afirmativas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Sobre a anatomia pélvica e perineal é correto afirmar:

QUESTÃO 14
Marque a correlação incorreta acerca das anomalias
congênitas em ginecologia:

A) A artéria pudendo interna e o nervo pudendo entram na
cavidade pélvica através do forame isquiático maior;
B) O diafragma pélvico é composto pelos músculos
levantador do ânus e coccígeo, sendo o primeiro
composto por três feixes com simetria bilateral, sendo
eles o pubococcígeo, o puborretal e o isquicoccígeo;
C) O músculo bulboesponjoso contorna o introito vaginal,
cobrindo o bulbo do vestíbulo e sua contração auxilia na
contração do clitóris;
D) O ligamento cervical transverso é a estrutura que
impede movimentos de báscula do útero, quando do
toque bimanual.
QUESTÃO 12
Marque a opção
ginecológico

correta

acerca

do

A) Agenesia do útero e terço superior de vagina =>
Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser;
B) Falta
de
unificação
completa
dos
ductos
paramesonéfricos =>útero didelfo;
C) Agenesia unilateral dos ductos paramesonéfricos =>
útero unicorno;
D) Agenesia tubo-ovariana unilateral=>Síndrome de
Kallmann.
QUESTÃO 15
Sobre a cirurgia de prolapso de órgãos pélvicos marque a
opção correta.

diagnóstico

A) A cirurgia de sacrocolpopexia abdominal, conhecida
como cirurgia de Le Fort ou colpocleise, é uma
excelente alternativa em mulheres jovens que querem
engravidar;
B) O reparo paravaginal é realizado apenas nos prolapsos
vaginais posteriores, com o intuito de evitar transfixar o
reto durante o procedimento;
C) A fixação do ligamento sacroespinhal pode ser usada
como técnica para suspender a cúpula vaginal, mas
possui o risco potencial de lesão dos vasos e nervos
pudendos;
D) Cirurgias podem ser evitadas apenas com o uso de
pessários adequados e mantidas ad infinitum com
supervisão adequada, mostrando, relativamente, bons
índices de cura.

A) A polimastia, presença de mamilos extranumerários
sem glândula mamária, pode ser detectado num
simples exame de inspeção estática, com a paciente
desnuda;
B) O sinal de Cullen, quando identificado, pode remeter ao
diagnóstico de hemoperitônio;
C) No exame citológico cervical, pode ser encontrado uma
variante das células epiteliais escamosas basais
chamadas de células naviculares, que se caracterizam
pelo formato alongado que lembra um navio e por
possuir citoplasma densamente basofílico;
D) A Zona de Transformação Normal, na colposcopia é a
transformação do epitélio escamoso cervical em um
epitélio colunar, a partir das células de reserva.

QUESTÃO 16
Sobre anticoncepção, é correto afirmar:

QUESTÃO 13
Consiste em boa indicação para se usar de um teste de
captura híbrida ou PCR para detectar HPV (papilomavirus
humano) de alto risco as seguintes condições, exceto:

A) O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma
contraindicação absoluta para uso de anticoncepcionais
hormonais;
B) Contraceptivos orais combinados aumentam o risco de
doença inflamatória pélvica (DIP) por aumentarem a
fluidez do muco cervical;
C) O dispositivo Intrauterino (DIU) associado ao
levonorgestrel pode ser uma boa indicação em
mulheres portadoras de endometriose, cursando,
inclusive, com melhora de alguns sintomas desta
doença;
D) O DIU associado ao levonorgestrel pode causar
sangramentos em pacientes com ´passado de trombose
venosa profunda e/ou embolia pulmonar prévia e está
proscrito nestes casos.

A) Previamente à vacina contra HPV em pacientes que já
tiveram contato sexual e posteriormente, como controle
do primeiro exame;
B) Quando o resultado citológico for inconclusivo,
principalmente nas atipias de células escamosas;
C) Acompanhamento de mulheres tratadas para NIC
(Neoplasia Intracervical);
D) Acompanhamento de condutas expectantes em lesões
citológicas de baixo grau.

4 de 7

MÉDICO GINECOLOGISTA

PROCESSO SELETIVO ORG. SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO - HCP GESTÃO
QUESTÃO 17
Sobre as técnicas de esterilização laparoscópica assinale a
alternativa errada:

QUESTÃO 20
A Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia
(FIGO) padronizou a classificação PALM – COEIN para
causas de sangramento uterino anormal (SUA). Neste
contexto são causas não-estruturais de SUA, exceto:

A) A coagulação bipolar da trompa é a técnica mais popular
de esterilização laparoscópica. A eletrocoagulação de
cerca de 2 a 3cm de tuba e 0,5cm de mesossalpinge, a
cerca de 2cm do corno uterino é recomendável;
B) A ligadura com bandas ou anéis de silicone é uma
técnica de segurança superior, pois costuma causar
menos sangramento e dor pós-operatória que outras
técnicas, já que não há destruição de tecidos;
C) A incorreta identificação da trompa, com ligadura de
outras estruturas como ligamento redondo ou
ligamento útero-ovárico é causa importante de falha
técnica;
D) A Técnica de aposição de clip é uma das técnicas de
oclusão mecânica mais realizadas e consiste na
aplicação de clip de titânio num ângulo de 90º no
segmento ístmico da trompa a 2-3cm do corno uterino.

A) Doença de von Willebrand;
B) Adenomiose;
C) Endometrite;
D) Síndrome dos ovários policísticos.
QUESTÃO 21
Marque a opção incorreta sobre vulvovaginites.
A) O Ministério da Saúde (2015) recomenda que o
tratamento de vaginoses bacterianas em grávidas seja
por via tópica em qualquer fase da gestação;
B) Vaginose bacteriana é a causa mais comum de
corrimento vaginal em mulheres na idade reprodutiva,
seguida pelas candidíases;
C) Como o Trichomonas vaginalis pode colonizar a uretra
e as glândulas de Bartholin e Skene, o tratamento tópico
com metronidazol pode não ser efetivo;
D) Os estados de hiperestrogenismo e imunossupressão, o
diabetes mellitus e a gravidez são fatores
predisponentes para candidíase vulvovaginal.

QUESTÃO 18
Marque a opção incorreta sobre amenorreia:
A) Dosagem de testosterona e sulfato de dehidroepiandrosterona (SDHEA) são os exames de
escolha para o diagnóstico de hiperplasia adrenal
congênita de início tardio;
B) A Síndrome dos Ovários Resistentes também chamada
de Síndrome de Savage pode ser causa de amenorreia;
C) Descartada uma gravidez como causa da amenorreia
secundária, deve-se solicitar dosagem de prolactina,
TSH e FSH para descartar hiperprolactinemia, doença
tireoidiana
e
falência
ovariana
prematura,
respectivamente;
D) Na amenorreia causada por disgenesia gonadal, quando
houver a presença do cromossomo Y, a gonadectomia
pode ser indicada pelo risco de malignização.

QUESTÃO 22
São condições que podem contraindicar
histerectomia por via vaginal, exceto:

uma

A) Histórico de endometriose ou DIP (doença inflamatória
pélvica);
B) Grande volume uterino;
C) Cirurgia de reparo de fístula vaginal como antecedente;
D) Incontinência urinária de esforço.
QUESTÃO 23
Acerca da hiperprolactinemia, marque a opção incorreta.

QUESTÃO 19
Sobre incontinência urinária de esforço (IUE), marque a
opção incorreta

A) Um Herpes-zoster pode causar hiperprolactinemia;
B) A cabergolina mostra melhor tolerabilidade e efeito
terapêutico do que a bromocriptina;
C) Nos macroprolactinomas, o uso de agonistas da
dopamina é uma abordagem secundária à cirurgia, por
esta ter resultados superiores e definitivos;
D) Um paraefeito descrito da cabergolina, é o
desenvolvimento de regurgitação nas valvas mitral e
tricúspide. Por isso indica-se a realização de
ecocardiografia periódica anual nas pacientes que
fazem uso crônico deste medicamento.

A) A Cistometria simples tem o propósito de medir a
pressão e o volume urinário da bexiga;
B) Na incontinência urinária de esforço leve pode ser
lançado mão de terapia comportamental, exercícios
pélvicos, estimulação elétrica e restrições de bebidas
cafeinadas e alcoólicas;
C) Na colpossuspensão de Burch o tecido periuretral e
paravaginal é fixado ao periósteo do púbis, enquanto a
de Marshall, a fixação é feita no ligamento de Cooper,
e ambas podem ser realizadas por via laparoscópica;
D) A injeção periuretral ou transuretral de substâncias
como o colágeno bovino transversal de gluteraldeído e
a hidroxiapatita de cálcio é uma opção em casos de IUE
genuína causada por deficiência esficteriana intrínseca.
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QUESTÃO 24
Paciente 26 anos, realizou o primeiro exame de citologia
oncótica, cujo resultado foi “Células Escamosas Atípicas de
Significado Indeterminado”. No Brasil, para estes
resultados de citologia, a conduta atualmente preconizada
(INCA, 2016) é:

QUESTÃO 27
Paciente de 30 anos e vida sexual ativa se apresenta com
queixas de dor e irritação vulvar e nodulações inguinais.
Ao exame se percebe a presença de agrupamentos de
múltiplas pequenas úlceras vulvares de base eritematosa,
não exsudativas, algumas vesículas com conteúdo citrino
e alguns gânglios linfáticos inguinais bilaterais palpáveis e
dolorosos. Dentre as alternativas etiológicas abaixo aponte
a mais provável:

A) Colposcopia e, se necessário, biopsiar;
B) Repetição da citologia em 6 meses;
C) Realizar teste do HPV de alto risco. Se positivo,
colposcopia; se negativo, repetir a citologia com 36
meses;
D) Repetir a citologia com 12 meses.

A) Sífilis;
B) Granuloma Inguinal;
C) Linfogranuloma venéreo;
D) Herpes vírus Simplex.

QUESTÃO 25
Em um procedimento de laparoscopia diagnóstica, se logo
após a inserção do trocater secundário lateral, houver um
acidente hemorrágico e o campo operatório rapidamente
ficar tomado de sangue, qual destes vasos sanguíneos
estaria mais provavelmente envolvido?

QUESTÃO 28
A endometriose é uma causa importante de dor pélvica
crônica em mulheres em idade fértil. Apesar de extensa
pesquisa, nosso conhecimento sobre sua etiologia,
patogênese e fisiopatologia ainda é bastante lacunar.
Todavia, algumas alterações basilares são preponderantes
para a sua patogênese. São considerados Hallmarks da
endometriose, exceto:

A) Artéria epigástrica inferior superficial;
B) Artéria epigástrica inferior profunda;
C) Veia epigástrica inferior profunda;
D) Artéria ilíaca externa.

A) Predisposição genética;
B) Capacidade replicativa autossustentada;
C) Resistência a progesterona e estrógeno-dependência.
D) Inflamação.

QUESTÃO 26
Marque a opção que traz a mais provável correlação entre
as colunas 1 e 2 (características e provável diagnóstico,
respectivamente).

QUESTÃO 29
Hiperandrogenismo feminino é o excesso de hormônios
androgênicos na circulação sanguínea, podendo repercutir
clinicamente. Seu tratamento deve ser dirigido para a
doença de base, mas alguns fármacos exibem ação
antiandrogênica direta ou indireta e podem ser usados.
Das opções abaixo, marque aquela cujo efeito não se
processa diretamente nos receptores androgênicos, mas
através da inibição da 5-alfaredutase:

Coluna 1
1. Inflamação granulomatosa lobular;
2. Tromboflebite superficial da mama;
3. Nódulo sólido, de consistência firme e elástica, móvel,
bem delimitado em mulher jovem;
4. Descarga papilar sanguíneo ou serosanguíneo.
Coluna 2
A. Fibroadenoma;
B. Mastite granulomatosa idiopática;
C. Papiloma mamário;
D. Síndrome de Mondor.

A) Flutamida;
B) Ciproterona;
C) Espironolactona;
D) Finasterida.

A correlação correta está em:
A) 1-B, 2-D, 3-A, 4-C;
B) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D;
C) 1-D, 2-B, 3-A, 4-C;
D) 1-C, 2-D, 3-A, 4-B.
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QUESTÃO 30
Sobre tumores ovarianos marque a alternativa correta
A) Os
cistoadenocarcinomas
serosos
ovarianos
representam a maior parte dos cânceres de origem
epitelial do ovário. Contudo, os cistoadenocarcinomas
mucinosos chamam a atenção pela possibilidade de
atingirem grandes volumes;
B) A presença de cistos bem delimitados com conteúdo
líquido e sangue de aspecto amarronzado à
macroscopia é o apanágio dos cistoadenomas
mucinosos de ovário;
C) Dentre os tumores estromais do ovário que produzem
hormônios, destaca-se os fibromas;
D) Os disgerminomas são tumores de células germinativas
que acometem principalmente mulheres idosas. Outra
neoplasia maligna, porém, os teratomas imaturos, são
mais frequentes entre as neoplasias de células
germinativas.
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