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linfogranuloma venéreo, donovanose e
erosões traumáticas infectadas.

GINECOLOGISTA E OBSTETRA

D) É recomendado o tratamento do parceiro
sexual,
mesmo
que
este
esteja
assintomático.

21. (CONCURSO MAURITI/2018) Com
relação as pacientes portadoras de Lúpus
Eritematoso Sistêmico (LES) que
necessitam de contracepção os seguintes
cuidados estão corretos, exceto:

E) É doença de notificação compulsória
nacional no Brasil.
23. (CONCURSO MAURITI/2018) Qual
das seguintes opções abaixo corresponde
ao tratamento correto da candidíase
vulvovaginal na infância?:

A) As pacientes com LES deve ser pesquisada
a presença de anticorpos antifosfolípedes
antes do início de anticoncepcionais orais.
B)

É necessário cautela com uso de
anticoncepcionais orais com drospirenona,
pois podem predispor à hipercalemia.

A) Metronidazol.
B) Mebendazol.

C) O estrogênio influencia a atividade da
doença
no
LES
com
efeito
imunoestimulatório.

C) Amoxicilina.
D) Ceftriaxona.
E) Nistatina.

D) Acetato de medroxiprogesterona injetável
trimestral pode ser usado sem restrições em
pacientes recebendo corticosteroides.

24. (CONCURSO MAURITI/2018) A
doença inflamatória pélvica (DIP) aguda
consiste na infecção polimicrobiana do
trato genital superior. Seu diagnóstico
pode ser sugerido a partir dos seguintes
parâmetros, exceto:

E) Dispositivo intrauterino pode ser usado em
pacientes com doença ativa.
22. (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre o
cancroide,
doença
sexualmente
transmissível causada pelo Haemophilus
ducreyi, estão corretas as seguintes
alternativas, exceto:

A) Dor à mobilização do colo e do corto
uterinos.

A) Caracteriza-se por múltiplas lesões, mas, às
vezes, pode ser única, e muito dolorosas.

B) Secreção vaginal mucóide.

B)

D)

C) Dor abdominal.

Sem tratamento, o período de
transmissibilidade pode ser de semanas ou
meses (enquanto durarem as lesões).

Velocidade

de

hemossedimentação

elevada.
E) Identificação de infecção cervical por N.

C) O diagnóstico diferencial é realizado com o
cancro
duro,
herpes
simples,

gonorrhoeae ou C. trachomatis.
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A) Orientar o casal otimizar a fertilidade

25. (CONCURSO MAURITI/2018) Para as
pacientes com suspeita de síndrome dos
ovários policísticos (SOP) os seguintes
exames podem ser solicitados para
esclarecimento diagnóstico, exceto:

natural.
B)

Injeção

intracitoplasmática

de

espermatozoide (ICSI).
C) Inseminação intrauterina.

A) Prolactina.

D) Fertilização in vitro (FIV).

B) 17 hidroxiprogesterona.

E) Clomifeno.

C) Estradiol
D) SDHEA

28. (CONCURSO MAURITI/2018) Na
abordagem cirúrgica primária do câncer
de ovário observa-se os seguintes
princípios, exceto:

E) Cortisol salivar ou sérico.
26. (CONCURSO MAURITI/2018) Para as
mulheres assintomáticas portadoras de
mioma uterino (útero com volume de
200cm³), assinale a alternativa que
sugere o melhor tratamento?:

A) Retirada de linfonodos suspeitos sempre
que possível.
B) Esplenectomia.

A) Anticoncepcionais orais combinados.

C) Laparotomia mediana.

B) Gestrinona.

D) Biópsias das aderências.

C) Análogos do GnRH.

E) Omentectomia.

D) Anti-inflamatórios não esteroides.
E) Seguimento.

29.
(CONCURSO
Representam causas
hereditárias, exceto:

27. (CONCURSO MAURITI/2018) Paciente
de 26 anos de idade, com 20 meses de
duração de infertilidade, foi submetida à
videolaparoscopia
cirúrgica
há
2
semanas com realização de adesiólise e
eletrocauterização
de
lesões
endometrióticas. Apresenta tubas pérvias
bilateralmente e o seu companheiro tem
espermograma normal. Qual a melhor
recomendação para o tratamento de
infertilidade neste momento?:

MAURITI/2018)
de trombofilias

A) Deficiência de proteína C.
B) Deficiência de proteína S.
C) Hipo-hocisteinemia.
D) Mutação G20210A da protrombina.
E) Mutação do fator V de Leiden.

30. (CONCURSO MAURITI/2018) Assinale
a alternativa correta em relação as
mastites:
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A) A mastite puerperal é a mastite crônica

33. (CONCURSO MAURITI/2018) Assinale
a alternativa verdadeira para os
fármacos que devem ser utilizados para
prevenção
e/ou
tratamento
de
osteoporose:

mais comum.
B) O tabagismo não influencia para o
surgimento de mastites.
C) Podem ocorrer sintomas sistêmicos como

A) Alendronato, teraparatida, tibolona.

febre alta, anorexia, náuseas e vômitos.

B) Alendronato, raloxifeno, heparina.

D) A drenagem cirúrgica é obrigatória.

C) Ibandronato, calcitonina, prednisona.

E) O tecido mamário pode ser comprometido

D) Teraparatida, raloxifeno, lítio.

por bactérias, fungos e vírus apenas.

E) Vitamina D, cálcio, dexametasona.

31. (CONCURSO MAURITI/2018) Qual a
causa mais comum de malformação do
trato genital associado à amenorréia
primária?:

34. (CONCURSO MAURITI/2018) Qual
fármaco abaixo não é utilizado para
tratamento da incontinência urinária de
esforço?:

A) Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-

A) Estrogênio.

Hauser.

B) Cloridrato de oxibutinina.

B) Síndrome de Sheehan.

C) Cloridrato de clomipramina.

C) Síndrome de Asherman

D) Toxina botulínica.

D) Hímen imperfurado.

E) Duloxetina.

E) Feminização testicular.
35. (CONCURSO MAURITI/2018) Qual a
conduta mais adequada para uma
paciente com 57 anos de idade, de risco
baixo para câncer de mama, com
mamografia normal (BIRADS 1), que
após mastoplastia redutora apresentou
em uma das mamas um único foco de
hiperplasia atípica?:

32. (CONCURSO MAURITI/2018) Achados
mamógraficos provavelmente benignos
pela
classificação
de
BIRADS
corresponde a:
A) BIRADS 1
B) BIRADS 2
C) BIRADS 3

A) Acompanhamento.

D) BIRADS 4

B) Quadrantectomia.

E) BIRADS 5

C) Mastectomia profilática.
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D) Raloxifeno 60mg/dia.

A) Gestação prolongada.

E) Radioterapia.

B) Circular cervical de cordão umbilical.
C) Pré-eclâmpsia.

36. (CONCURSO MAURITI/2018) Assinale
a alternativa correta em relação as
gestações gemelares:

D) Oligoâmnio.

A) Para gestações gemelares monocoriônicas a

39. (CONCURSO MAURITI/2018) Entre os
fatores de risco listados abaixo, assinale
aquele que mais está associado a
ocorrência de parto prematuro na
gestação atual:

E) Apresentação pélvica.

forma diamniótica é mais frequente.
B)

Gestações

monocoriônicas

complicam

menos em relação as dicoriônicas.
C) A ultrassonografia quando realizada no

A) Ausência de eco glangular no canal

segundo trimestre tem melhor performance

endocervical.

para a determinação da corionicidade.

B) Sangramento vaginal no primeiro trimestre.

D) Os sinais ecográficos Ω(ómega) e T servem

C) Obesidade.

para distinção da corionicidade.

D) Malformações uterinas.

E) Placentas inseridas separadamente são

E) História de parto pré-termo anterior.

sempre de gestações dizigóticas.
37. (CONCURSO MAURITI/2018) A
distocia de ombro afeta de 0,2 a 3% dos
partos vaginais. Os principais fatores de
risco são elencados abaixo, exceto:

40. (CONCURSO MAURITI/2018) A
translucência nucal é a imagem
ultrassonográfica do acúmulo de líquido
que se forma na região da nuca fetal.
Para avaliação quanto ao risco de
cromossomopatias deve ser obtida entre:

A) Diabetes gestacional.
B) Trombofilia.
C) Parto instrumentado.

A) 11 e 14 semanas.

D) Macrossomia fetal.

B) 10 e 14 semanas.

E) Gestação prévia complicada por distocia de
ombros.

C) 11 e 13 semanas e 6 dias.
D) 10 e 13 semanas e 6 dias.
E) 11 e 13 semanas.

38. (CONCURSO MAURITI/2018) A
cesariana está indicada rotineiramente
na seguinte situação:
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C) Não é obrigatória a comunicação ao
conselho tutelar no caso de proceder com a
interrupção da gestação.

41. (CONCURSO MAURITI/2018) Para a
avaliação de fetos com restrição do
crescimento qual o vaso que precisa ser
melhor avaliado?:

D) A interrupção da gestação pode ser
realizada, independentemente da aprovação
dos pais, mediante exame mental da
paciente.

A) Artérias uterinas.
B) Duto venoso.
C) Artéria cerebral média.

E) Não se trata de estupro, interrupção da
gestação é ilegal nesses casos.

D) Veia umbilical.
E) Artéria umbilical.

44. (CONCURSO MAURITI/2018) Qual é a
principal causa de morte materna no
Brasil?:

42. (CONCURSO MAURITI/2018) A
síndrome HELLP tem como diagnóstico
diferencial as seguintes patologias,
exceto:

A) Hemorragias.
B) Infecções.

A) Lúpus eritematoso sistêmico.

C) Tromboembolismo.

B) Síndrome hemolítica urêmica.

D) Hipertensão Arterial.

C) Púrpura trombocitopênica trombótica.

E) Cardiopatias.

D) Síndrome de anticorpos antifosfolipídeo.
E) Fígado gorduroso agudo da gravidez.

45. (CONCURSO MAURITI/2018) Que
avaliação dopplerfluxométrica abaixo se
correlaciona a possibilidade de anemia
fetal?:

43. (CONCURSO MAURITI/2018) Uma
adolescente de 12 anos engravidou do seu
namorado de 16 anos e veio,
acompanhada por seus pais, solicitar a
interrupção da gestação por estupro.
Assinale a alternativa verdadeira:

A) Índice de resistência aumentado na artéria
cerebral média.
B) Índice de pulsatilidade aumentado na
artéria cerebral média.

A) Considera-se estupro de vulnerável, e com
a autorização dos pais pode-se realizar a
interrupção da gestação.

C) Velocidade sistólica máxima aumentada na

B) Solicitar aos pais que levem sua filha ao
Instituto de Medicina Legal.

D) Velocidade sistólica máxima diminuída na

artéria cerebral média.

artéria cerebral média.
E) Centralização hemodinâmica fetal.
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46.
(CONCURSO
MAURITI/2018)
Gestante Rh negativo na 28ª semana com
pesquisa de anticorpos irregulares
negativa. Qual a conduta mais
adequada?:

48. (CONCURSO MAURITI/2018) Assinale
a causa mais frequente de hemorragia
após o parto vaginal:
A) Laceração cervical.
B) Atonia uterina.

A) Encaminhar a paciente ao serviço em

C) Retenção de restos placentários.

medicina fetal.

D) Laceração vaginal.

B) Solicitar ultrassonografia obstétrica com

E) Coagulopatia.

Doppler colorido.
C) Prescrever imunoglobulina anti-D.
49. (CONCURSO MAURITI/2018) Sobre as
doenças da tireoide que na gestação
assinale a alternativa errada:

D) Solicitar pesquisa de anticorpos irregulares
mensalmente.
E) Prescrever corticóide para interrupção

A) O hipertireoidismo acomete cerca de
2:1.000 gestações, sendo sua principal
causa a doença de Graves.

prematura da gestação.

B) O tratamento cirúrgico do hipertireoidismo
é a melhor opção durante a gestação.

47. (CONCURSO MAURITI/2018) Entre os
antibióticos abaixo assinale a alternativa
que apresenta maior segurança para seu
emprego no primeiro trimestre de
gravidez:

C) O propiltiouracil é a droga de escolha para
o tratamento do hipertireoidismo.
D) O diagnóstico do hipotireoidismo na
gestação é fundamentalmente laboratorial.

A) Carbenicilina, cefalexina, penicilina G

E) Toda paciente com depressão pós-parto
deve ter sua função tireoidiana avaliada.

benzatina, espiramicina.
B)

Ampicilina,

cefalotina,

doxiciclina,

penicilina G procaína.
50. (CONCURSO MAURITI/2018) O
líquido
amniótico
desempenha
importante
papel
na
gestação,
protegendo o feto de traumatismos e
infecções, proporcionando condições
para a movimentação fisiológica do
concepto,
fundamental
para
seu
desenvolvimento
musculoesquelético,
contribuindo para a evolução pulmonar e

C) Eritromicina, ceftriaxona, espiramicina,
norfloxacina.
D) Cefazolina, estreptomicina, penicilina G
benzatina, amoxicilina.
E)

Amoxicilina,

tetraciclina,

cefuroxima,

eritromicina.
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prevenindo compressões do cordão
umbilical e da placenta. Dos distúrbios
que o acometem assinale a alternativa
verdadeira:
A) A maioria das causas conhecidas de
polidramnia está ligada à presença de
diabetes
mellitus
materno
e
de
malformações do sistema nervoso central e
trato urinário do concepto.
B) A utilização da medida do índice de líquido
amniótico (ILA) é o método mais
frequentemente utilizado para estimar o
volume de líquido amniótico nas gestações
gemelares.
C) A interrupção da gestação por cesariana,
nos casos de oligodramnia, só acontece
quando há comprometimento da vitalidade
fetal.
D) Na avaliação ultrassonográfica considera-se
que há polidramnia quando o maior bolsão
vertical de líquido amniótico é maior que
8cm ou índice de líquido amniótico é maior
que 18cm.
E) Para as gestações com polidramnia a
amniocentese descompressiva é indicada
em caso de dispneia materna progressiva ou
dor abdominal.
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