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01. A lidocaína (xilocaína) 

 

A) atua nos canais de cálcio e potássio. 

B) é menos potente que a bupivacaína, porém tem um início de ação mais rápido. 

C) é cardiotóxica, mas não tem neurotoxicidade. 

D) atua melhor em tecidos infectados (com celulite). 

E) não deve ser usada com vasoconstrictor, pois aumenta sua absorção e toxicidade. 

 

02. No escore de Alvarado para apendicite aguda, qual dos itens abaixo citados mais pontua?  

 

A) Febre 

B) Vômitos 

C) Anorexia  

D) Leucocitose 

E) Dor na fossa ilíaca direita 

 

03. Em relação à colecistite aguda, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Só existe, se houver cálculos na vesícula biliar. 

B) É muito bem diagnosticada pela ultrassonografia. 

C) Como regra, não é causada pela adenomiose da vesícula, principalmente quando esta só acomete o fundo da vesícula. 

D) Geralmente não causa icterícia e, se causar, é de leve intensidade. 

E) Geralmente não causa febre alta e calafrios no início de sua apresentação. 

 

04. A hérnia de Spiegel se localiza na região 
 
A) inguinal. 

B) crural. D) lombar. 

C) obturadora. E) entre a borda lateral do reto e a aponeurose do transverso. 

 

05. A irritação do peritôneo parietal 
 
A) indica sempre uma patologia cirúrgica. 

B) se expressa pelo sinal de descompressão brusca positiva ou pela contratura muscular (difusa ou localizada). 

C) não tem relação com o abdômen em tábua. 

D) é mediada pelo sistema nervoso simpático e parassimpático. 

E) induz à hipotonia muscular da parede abdominal. 

 

06. Em relação à diverticulite do intestino grosso, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Decorre da perfuração macro ou microscópica de um divertículo. 

B) Predomina no sigmoide. 

C) Depois do sigmoide, o local mais acometido é o reto. 

D) Durante a fase aguda, a colonoscopia deverá ser evitada. 

E) A TC de abdômen com contraste venoso é um excelente exame para seu diagnóstico, sendo bem melhor que a 

ultrassonografia. 

 

07. A síndrome de Fournier representa uma fasciíte necrotizante perineal de várias etiologias, podendo comprometer 

várias estruturas locais, embora, como regra, ela poupe a 

 

A) bolsa escrotal. 

B) testículo. 

C) raiz da coxa. 

D) pênis. 

E) parede abdominal inferior. 

 

08. Em relação às hérnias inguinocrurais, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Predominam no lado direito. 

B) Predominam no sexo masculino. 

C) Nos tratamentos por via laparoscópica, o uso de tela é praticamente obrigatório. 

D) As técnicas de Lichtenstein e Stoppa também requerem o uso de tela. 

E) As crurais incidem mais no adulto jovem do sexo masculino e têm menor tendência ao encarceramento. 
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09. Na alcalose metabólica secundária a vômitos incoercíveis (síndrome pilórica), NÃO devemos encontrar 

 

A) hiponatremia. 

B) hipotonicidade sérica. 

C) acidúria. 

D) aumento da excreção de cloro pela urina (maior que 40 mEq/L). 

E) aumento da excreção de potássio pela urina. 

 

10. Qual das hérnias abaixo tem MENOR propensão para encarcerar? 

 

A) Inguinal indireta 

B) Crural D) Umbilical de início recente 

C) Direta E) Incisional de colo estreito no abdômen inferior 

 

11. Em relação à coagulação e anticoagulação, assinale a afirmativa INCORRETA. 

 

A) A maioria dos fatores da coagulação é produzida no fígado. 

B) A maioria dos fatores da anticoagulação é produzida no fígado. 

C) As proteínas C e S são fatores K-dependentes cuja produção é no fígado. 

D) Os anticoagulantes orais (dabigatran, rivaroxaban) atuam na via extrínseca da coagulação, em particular, na fibrina ativada. 

E) A heparina não fracionada atua via antitrombina III (aumentando sua atividade). 

 

12. Em relação à anatomia, assinale a afirmativa INCORRETA. 

 

A) O átrio direito é mais anterior que o átrio esquerdo. 

B) O brônquio fonte direito é menor que o esquerdo. 

C) Os vasos intercostais situam-se na borda inferior das costelas. 

D) As veias gonadais à direita desembocam na veia renal direita. 

E) Os ureteres têm um trajeto retroperitoneal em toda a sua extensão. 

 

13. Um tumor de cólon esquerdo classificado como T3N2M0 deve 
 
A) acometer o peritônio parietal do fundo de saco posterior. 

B) invadir a parede do cólon até a submucosa. 

C) causar obstrução do cólon esquerdo. 

D) comprometer 4 ou mais gânglios da área de drenagem do tumor. 

E) comprometer gânglios que não estão na área de drenagem do tumor. 

 

14. Qual dos antibióticos abaixo atua MENOS nas bactérias gram positivas? 

 

A) Vancomicina B) Amicacina C) Linezolida D) Amoxicilina E) Teicoplamina 

 

15. Considere um paciente politraumatizado há cerca de 48 horas, internado na UTI, em estado grave. Nesse caso, qual 

das alterações metabólicas abaixo NÃO devemos encontrar? 
 
A) Aumento da produção de glicogênio hepático para estocar energia no fígado 

B) Aumento da cetogênese e dos níveis de corpos cetônicos no sangue 

C) Aumento da proteólise muscular 

D) Diminuição da eliminação de água e sódio pela urina 

E) Aumento dos níveis séricos de interleucina, fator de necrose tumoral, interferon e glucagon 

 

16. Qual dos eletrólitos abaixo NÃO encontramos no soro ringer lactato? 

 

A) Cloro B) Potássio C) Cálcio D) Lactato E) Magnésio 

 

17. Qual das condições abaixo NÃO predispõe à trombose venosa? 
 
A) Síndrome de Trousseau 

B) Fator V de Leiden D) Mutação do gene da protrombina 

C) Hiperesplenismo E) Deficiência de proteína C ou da proteína S 

 

18. Dos segmentos intestinais abaixo, qual aquele cujo retorno de sua função motora, após uma cirurgia abdominal, se 

faz mais tardiamente? 

 

A) Cólon direito B) Cólon esquerdo C) Estômago D) Jejuno E) Íleo 
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19. Em relação à contração das feridas, que ocorre no decorrer do processo de cicatrização, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 
A) Juntamente com a remodelação, são as últimas fases da cicatrização das feridas. 

B) Consiste em um movimento centrípeto das bordas da ferida, diminuindo o defeito cutâneo. 

C) É comandada pelos miofibroblastos que, por sua vez, derivam dos fibroblastos. 

D) Acontece em todas as feridas, seja de espessura parcial ou total. 

E) Acontece mesmo em feridas nas quais foram colocados enxertos cutâneos. 

 

20. NÃO faz parte, por definição, da Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SRIS) a 

 

A) Leucocitose. 

B) Leucopenia.  D) Temperatura acima de 38º. 

C) Taquipneia.  E) Oligoanúria. 

 

21. Qual desses medicamentos NÃO é utilizado no tratamento de náuseas e vômitos na gravidez? 

 

A) Cabergolina B) Ondansetrona C) Dimenidrinato D) Metoclopramida E) Diazepam 

 

22. Qual é a cardiopatia valvar mais prevalente na gravidez? 

 

A) Estenose aórtica 

B) Insuficiência aórtica D) Insuficiência mitral 

C) Estenose mitral E) Estenose tricúspide 

 

23. Assinale a alternativa que apresenta os critérios para o diagnóstico de hipertensão crônica na gravidez, quando 

NÃO há constatação de hipertensão antes da gravidez. 

 

A) PA sistólica ≥ 140 mmHg e PA diastólica ≥ 90 mmHg em qualquer idade gestacional. 

B) PA sistólica > 140 mmHg e PA diastólica > 90 mmHg antes de 20 semanas de idade gestacional. 

C) PA sistólica > 140 mmHg e PA diastólica > 90 mmHg em qualquer idade gestacional. 

D) PA sistólica ≥140 mmHg ou PA diastólica ≥ 90 mmHg antes de 20 semanas idade gestacional.  

E) PA sistólica ≥ 140 mmHg ou PA diastólica ≥ 90 mmHg em qualquer idade gestacional. 

 

24. Sobre pielonefrite aguda na gravidez, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) É mais comum à direita. 

B) Na maioria das vezes, o tratamento é ambulatorial. 

C) A febre é rara. 

D) Ocorre com mais frequência no primeiro trimestre de gravidez. 

E) Na infecção recorrente, indica-se ceftriaxona profilática durante toda a gravidez. 

 

25. Sobre câncer de mama na gravidez, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) É o terceiro tipo de câncer mais frequente na gravidez. 

B) O seu diagnóstico é facilitado durante a gravidez. 

C) É permitida a interrupção legal da gravidez. 

D) A quimioterapia é proibida em qualquer idade gestacional. 

E) A interrupção de gravidez não influi no prognóstico. 

 

26. Quais são as primeiras manobras realizadas na distorcia de ombros? 

 

A) MacRoberts e pressão suprapúbica 

B) Pinard e manobra de saca-rolha 

C) Woods e Pajot 

D) Versão interna e Zavanelli 

E) Rotação manual do ombro anterior e para posterior e Bracht. 

 

27. Quando é indicada a manobra da taxe? 

 

A) Cabeça derradeira 

B) Prolapso de cordão umbilical D) Atonia uterina 

C) Ruptura uterina E) Inversão uterina 
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28. Qual é o fórceps melhor indicado na cabeça derradeira? 

 

A) Simpson B) Piper C) Barton D) Kielland E) Elliot 

 

29. Muitas mulheres, nos primeiros dias de pós-parto, apresentam flutuação do humor, choro fácil, ansiedade, insônia, 

falta de energia e de apetite. Atinge o pico em 5 a 7 dias que desaparece de forma espontânea, ao final da segunda 

semana. Como se chama essa situação clínica, também conhecida como blues? 

  

A) Disforia  B) Depressão leve C) Depressão grave D) Psicose E) Transtornos bipolares 

 

30. Qual apresentação cefálica abaixo apresenta o pior prognóstico para o parto vaginal? 

 

A) Fletida anterior 

B) Fletida posterior. D) Defletida de 2º grau 

C) Defletida de 1º grau E) Defletida de 3º grau 

 

31. Assinale a condição obstétrica em que, enquanto se aguarda a realização da cesárea, a parturiente deve ser mantida 

na posição genopeitoral, ficando o obstetra ao seu lado, com dedos na vagina, recalcando o polo de apresentação 

para evitar piora das condições do feto. 
 
A) Ruptura do seio marginal 

B) Prolapso do cordão umbilical D) Procedência de membro(s) 

C) Nós verdadeiros do cordão umbilical E) Inversão uterina 

 

32. A ingesta de ácido fólico durante o período periconcepcional previne o seguinte tipo de malformação fetal: 

 

A) Muscular. B) Urinária. C) Cardíaca. D) Pulmonar. E) Sistema nervo central. 

 

33. Sobre o deslocamento da placenta no 3º período do parto pelo mecanismo de Baudelocque-Duncan, assinale a 

alternativa CORRETA. 
 
A) Ocorre em 75% das vezes 

B) A placenta inserida na parte superior do útero. 

C) A placenta se desprende pela face fetal, sob forma de guarda-chuva. 

D) Há formação de um hematoma retroplacentário. 

E) O sangue se exterioriza antes da placenta. 

 

34. Sobre as modificações que ocorrem no organismo da mulher, na gravidez, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Aumento do fluxo plasmático renal 

B) Diminuição da resistência à insulina 

C) Aumento dos triglicerídeos 

D) Diminuição da concentração da hemoglobina 

E) Aumento dos fatores de coagulação 

 

35. A partir de quantas semanas de gestação, o útero pode ser palpado no abdome? 

 

A) 8. B) 10. C) 12. D) 14. E) 16. 

 

36. Paciente de 65 anos de idade chegou ao ambulatório de ginecologia trazendo exame mamográfico para avaliação. 

Informou perceber “caroço” em região lateral da mama esquerda. A mamografia demonstrou presença de imagem 

compatível com nódulo provavelmente benigno na topografia lateral da mama esquerda. 

De acordo com o descrito, qual a provável classificação e conduta? 

 

A) BIRADS 0 e USG com seis meses 

B) BIRADS I e mamografia anual D) BIRADS III e USG anual 

C) BIRADS II e mamografia anual E) BIRADS IV e mamografia anual 

 

37. A granulosa, influenciada pelo LH, começa a sintetizar progesterona em baixos níveis, o que contribuirá para que o 

pico de LH seja alcançado. O LH será responsável pelo aumento do FSH no meio do ciclo, aumentando ainda mais 

os receptores de LH na granulosa. A qual das fases foliculares a situação descrita acima se refere? 

 

A) Pré-ovulatório B) Primordial C) Corpo lúteo D) Antral E) Pré-antral 
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38. No estágio em que se estabelece o folículo dominante, ocorre uma relação negativa com o FSH; ao contrário do 

estímulo positivo anterior, os estrógenos em altos níveis inibem a síntese de FSH pela hipófise. O estrógeno agora 

estimula o LH, que estimula os outros folículos atrésicos a produzirem andrógenos. 

 O aumento de andrógenos nessa fase tem por principal objetivo: 
 
A) elevar a libido e aumentar a probabilidade de concepção. 

B) promover a conversão periférica de progesterona em androstenediona. 

C) elevar o pico de LH e promover a ativação do estigma ovariano. 

D) determinar a maturação do corpo lúteo e do endométrio. 

E) ativar a transformação do plasminogênio em plasmina. 

 

39. Paciente chegou ao seu ambulatório com queixas de tumor em mama direita há dois meses. Ao exame, é observado 

um tumor de dois centímetros de diâmetro, fibroso, denso e endurecido. Bem delimitado, parece aderido aos planos 

adjacentes. Apresenta ainda enrugamento cutâneo e retração papilar.  

De acordo com os achados clínicos, qual é o tipo mais provável de câncer mamário? 

 

A) Carcinoma lobular invasor 

B) Doença de Paget D) Carcinoma mucossecretor 

C) Carcinoma tubular E) Carcinoma ducta 

 

40. Paciente de 30 anos apresenta corrimento genital e procura ambulatório de ginecologia. Durante o exame, foi 

verificada lesão cervical vegetante de seis centímetros, que acomete o terço superior da vagina. Paramétrios livres. 

Traz consigo USG, que revela hidronefrose. A biópsia do colo revelou carcinoma epidermoide.  

De acordo com o descrito acima, qual é o provável estadiamento clínico? 

 

A) Estádio Ia B) Estádio Ib C) Estádio IIa D) Estádio IIIb E) Estádio IVa 

 

41. Paciente com 37 anos chega ao seu ambulatório informando que, há quatro meses, começou a apresentar quadro de 

dismenorreia associada ao sangramento menstrual, aumentado em relação ao volume e à quantidade de dias. 

Refere, também, sinusorragia de pequena quantidade. Nega dispareunia. Durante o exame físico, você percebe um 

aumento difuso do útero com bordas regulares e consistência pouco amolecida. 

Dentre as alternativas abaixo, assinale a que indica o provável diagnóstico. 

 

A) Mioma  B) Pólipo endometrial C) Endometriose D) Adenomiose E) Ectrópio  

 

42. Paciente procura consultório ginecológico com queixa de “bola” na vagina, há oito meses. Durante o exame, foi 

realizado o POP-Q que demonstrou o seguinte cenário: 
 

 - 3  - 3 - 8 

   5    4  12 

 +3  +6 - 7 
 
De acordo com o POP-Q, qual o estadiamento dessa paciente? 

 

A) Prolapso anterior (E I) 

B) Prolapso posterior (E III)  D) Prolapso posterior (E IV) 

C) Prolapso anterior (E II) E) Prolapso apical (E 0)  

 

43. Paciente de 38 anos, casada, G01 P01 procurou o ambulatório de planejamento familiar para decidir sobre métodos  

contraceptivos. Nega sintomas. Nos antecedentes, revela Diabetes mellitus Tipo II. Fumante e etilista social. Revela 

ter fluxo menstrual aumentado, sem, no entanto, incomodá-la. 

Qual o método cujo cenário acima descrito representa uma contraindicação? 
 
A) Anticoncepção hormonal combinada 

B) Contracepção sintotérmica D) Dispositivo intrauterino de cobre 

C) Injetável trimestral de progesterona E) Método de Ogino-Knaus 

 

44. Paciente com 30 anos, G0P0 chegou ao seu ambulatório de ginecologia para tentar engravidar. Tenta gestar há um 

ano sem sucesso e sem métodos contraceptivos. Mostra exame de ultrassonografia que revelou útero com duas 

cavidades. Chegou a realizar videolaparoscopia e histeroscopia que demonstraram útero normal, com anexos 

normais e duas cavidades incompletas, respectivamente. O exame ginecológico não revelou alterações.  

De acordo com o exposto acima, assinale a alternativa CORRETA quanto à fisiopatologia. 
 
A) Ausência de fusão dos ductos de Wolf 

B) Ausência de fusão dos ductos de Muller  D) Ausência de desenvolvimento da crista gonadal 

C) Ausência de canalização do seio urogenital E) Ausência de reabsorção dos ductos de Muller 
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45. Mulher, 20 anos, G1 P1 A0, com queixa de dor pélvica há uma semana associada à febre medida de 38, 4º C até 

então. Ao ser examinada, apresentou dor à palpação no hipogástrico, com moderada dor à descompressão, dor a 

mobilização do colo e dor ao exame da região anexial. Traz consigo exame ecográfico que revelou apenas discreta 

quantidade de líquido em fundo de saco posterior. Beta-HCG negativo e leucocitose no hemograma. 

De acordo com o quadro acima, assinale a alternativa que indica a MELHOR classificação e conduta. 

 

A) DIPA estágio I, tratamento ambulatorial. 

B) DIPA estágio IV, tratamento cirúrgico. D) DIPA estágio V, tratamento ambulatorial. 

C) DIPA estágio II, tratamento hospitalar. E) DIPA estágio III, tratamento hospitalar. 
 
46. Adolescente de 15 anos chega ao seu ambulatório trazido pela mãe que informa ausência da menstruação. Durante 

o exame físico, não se percebem características sexuais secundárias significativas, apenas aumento de pelos e acne. O 

médico da unidade básica solicitou alguns exames: b-HCG negativo, prolactina e TSH normais, FSH normal, 

testosterona e SDHEA normais, 17-OH-progesterona aumentada. USG de pélvica sem alterações. 

De acordo com o cenário acima, qual é o provável diagnóstico? 
 
A) Tumor de adrenal virilizante 

B) Disgenesia gonadal pura D) Imaturidade do eixo HHO 

C) Síndrome de Kallmann E) Hiperplasia adrenal congênita 

 

47. Em seu ambulatório de ginecologia, você recebe uma senhora de 50 anos com resultado da avaliação histológica de 

uma biópsia endometrial por histeroscopia. G3 P3, DUM há um mês. O resultado revelou hiperplasia complexa sem 

atipia.  

De acordo com o quadro acima, qual a melhor conduta? 

 

A) Progesterona em altas doses por tempo prolongado 

B) Nova biópsia após análogo de GnRH por seis meses 

C) Histerectomia total sem anexectomia 

D) Histerectomia com anexectomia bilateral 

E) DIU medicado com levonogestrol 

 

48. Paciente de 60 anos chegou ao seu ambulatório para pedir orientação quanto à terapia hormonal. Encontra-se na 

pós-menopausa há três anos. Sem queixas no momento.  Antecedentes de infarto de miocárdio há dois anos, 

hipertensão leve controlada com dieta e histerectomia total por mioma há 15 anos. Propedêutica laboratorial 

normal. 

Qual das alternativas abaixo é a mais indicada? 

 

A) Estrogênios isolados 

B) Estrogênio + progestágeno D) Alendronato de sódio 

C) Estrógeno com andrógenos E) Clomifeno + alendronato 

 

49. Mulher de 30 anos de idade é atendida por você na triagem obstétrica, queixando-se de fortes dores em baixo 

ventre, mais intensa em fossa ilíaca esquerda que se iniciou de forma abrupta, há três horas. A paciente ainda 

informa que as dores são progressivas e não melhoram com analgésicos habituais. O exame ginecológico revelou 

dores moderadas ao toque combinado, que piora com a avaliação da região anexial e fundo de saco de Douglas. O 

exame ultrassonográfico revelou imagem anexial com halo hiperecogênico periférico, com o maior diâmetro de três 

centímetros. O β-HCG foi de 1.000UI/mL. A paciente afirma desejo de engravidar.  

De acordo com o cenário acima, assinale a alternativa que indica a MELHOR conduta inicial. 

 

A) Uso do Metotrexato 

B) Conduta expectante 

C) Embolização 

D) Laparotomia 

E) Ressonância magnética 

 

50. Mulher de 20 anos de idade com queixa de lesões em região da vulva e vagina. Revela que, após 10 dias de uma 

relação sexual desprotegida, apareceram umas pápulas que evoluíram para vesículas e depois úlceras dolorosas. O 

exame ginecológico demonstrou lesões pleomórficas, envolvendo vulva e vagina. 

No cenário acima, qual é o diagnóstico mais provável? 

 

A) Protossifiloma 

B) Donovanose 

C) Herpes genital 

D) Linfogranuloma 

E) Cancro mole 
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ATENÇÃO 

 

 

 Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

 Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas 

de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, versando sobre os conhecimentos 

exigidos para a especialidade. 

 Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, 

informe, imediatamente, ao Fiscal. 

 Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome 

completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o 

Número de Inscrição. 

 Para registrar as alternativas escolhidas nas questões da Prova, você receberá um Cartão-

Resposta com seu Número de Inscrição impresso. 

 As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta. 

 O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade. 

 Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

BOA SORTE! 
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