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INSTRUÇÕES 
 
• Você receberá do fiscal: 

o um caderno de questões  da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta; 

o um cartão de respostas  ótico personalizado. 
• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões  e a codificação do cartão de respostas ótico estão 

corretas. 
• Quando autorizado pelo fiscal do IADES , no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas , 

com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 
 
 

A vida é um palco que não admite ensaios. 
 
 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. 
Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões  da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova. 
• Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e retirar-se da sala. 
• Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas  devidamente assinado. 
• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta  ou azul , fabricada de material 

transparente . 
• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo 

fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; walkman; 
aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; palmtop; 
régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES . 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.  
 
INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA 

 
• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas . Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) 

a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas . 
• Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa. 
• O cartão de respostas  ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos 

locais destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas  é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta  ou azul , 

o espaço a ela correspondente.  
 

• Marque as respostas assim: 
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QUESTÃO 41 ______________________  
 
Acerca da endometriose, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Toda paciente com endometriose precisa de 

tratamento, pode este ser medicamentoso ou 
cirúrgico. 

(B) Toda paciente com endometrioma e intuito de 
fertilidade deve ser submetida a retirada prévia. 

(C) Pacientes com endometriose infiltrativa grave e dor, 
com infiltração de muscular retal, possuem boa 
resposta a liberação das aderências apenas. 

(D) A ressecção ampla das lesões é o que mostra melhor 
resultado no controle da dor e resgate de fertilidade 
espontânea, mas ainda há casos de piora pós-
operatória. 

(E) A ressecção segmentar de lesões intestinais é a 
alternativa melhor comparado às ressecções 
discoides. 

 

QUESTÃO 42 ______________________  
 
Novas tecnologias são fundamentais, porém o pleno 
conhecimento delas ocorre somente após longa 
experimentação, levando em consideração a curva de 
aprendizagem e aprimoramento progressivo. Acerca desse 
assunto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Esvaziamento de cistos anexiais para posterior 

ressecção é racional, mesmo em tumores 
volumosos, desde que sejam previamente 
informados os riscos. 

(B) A retirada de peças cirúrgicas por invólucros 
adaptados é uma prática corriqueira, não havendo 
riscos na mudança de utilização destes materiais.  

(C) A laparoscopia está proscrita em cistos ovarianos 
suspeitos, devido ao risco de ruptura deles no 
transoperatório, risco este que não há na 
laparotomia. 

(D) O morcelador é utilizado há anos, não há descrição 
de casos associados a possibilidade de disseminação 
tumoral na sua utilização. 

(E) A ruptura transoperatória de neoplasia ovariana é 
muito discutida por mudança de prognóstico na 
positividade do líquido peritoneal, estádio IIIC. 

 

QUESTÃO 43 ______________________  
 
Um casal jovem solicita realização de esterilização por prole 
constituída, preenchem todos os requisitos para tal realização, 
no entanto gostariam de saber a respeito das técnicas atuais e 
suas complicações. Considerando esse caso hipotético, 
assinale a alternativa que apresenta a correlação correta entre 
complicação e técnica de esterilização. 
 
(A) Vasectomia – diminuição do volume espermático e 

dor testicular. 
(B) Laqueadura tubária laparotômica – infecção de 

ferida operatória e irregularidade do fluxo menstrual 
(C) Essure – dor pélvica no pós-operatório e 

necessidade de histerossalpingografia 
confirmatória. 

(D) Laqueadura tubária laparoscópica – perfuração de 
alça intestinal e retorno tardio às atividades. 

(E) Vasectomia – impotência e aumento de volume 
testicular. 

 

QUESTÃO 44 _______________________  
 
As complicações cirúrgicas estão presentes na rotina do 
cirurgião, sendo importante o conhecimento delas por 
incidência, condutas de prevenção, diagnóstico e tratamento 
para que, no intuito de promover saúde, não se promova 
morbimortalidade. Acerca do assunto assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Não há necessidade de esvaziamento vesical na 

realização de videolaparoscopia por técnica 
fechada, pneumoperitôneo por agulha de veress. 

(B) A integridade do isolamento elétrico do 
instrumental é fundamental para evitar lesões pelo 
eletrocautério em áreas fora da área de visualização 
da câmera. 

(C) As lesões graves vasculares retroperitoneais 
ocorrem principalmente nas extensas 
linfadenectomias. 

(D) Lesões intestinais não podem ser conduzidas por 
rafia imediata em pacientes sem preparo intestinal. 

(E) As peviperitonites infecciosas por lesões vesicais 
possuem evolução mais rápida quando comparadas 
às intestinais. 

 

QUESTÃO 45 _______________________  
 
A gravidez ectópica ainda é uma grande urgência 
ginecológica, responsável por muitas mortes no passado, que 
atualmente possui condução de acordo com a precocidade 
diagnóstica, os achados clínicos e a opção da paciente. No que 
se refere às opções de tratamento, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Paciente com beta hCG de 40.000 mUI/mL e muito 

líquido na cavidade possui uma alta taxa de eficácia 
do tratamento medicamentoso, mesmo 
assintomática. 

(B) A presença de batimento cardíaco fetal detectável na 
ecografia é contraindicação absoluta para o 
tratamento com metotrexate. 

(C) Na paciente submetida à laparoscopia com 
salpingostomia e manutenção dos níveis de hCG, a 
melhor alternativa de tratamento é nova cirurgia e 
salpingectomia. 

(D) Pacientes em tratamento cirúrgico só possuem esse 
conservador da trompa eficaz por laparoscopia; não 
há possibilidade de salpingostomia em laparotomia. 

(E) Paciente com quadro de gravidez ectópica íntegra 
pode ser tratada de forma eficiente por 
salpingectomia quando não há intuito de fertilidade 
futura. 
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QUESTÃO 46 ______________________  
 
No que se refere à técnica histeroscópica, às indicações, à 
realização e às complicações, assinale a alternativa que 
apresenta melhor associação entre a boa técnica e a boa 
prática. 
 
(A) Paciente no menacme, com diagnóstico de pólipo 

endometrial, tem seu procedimento remarcado para 
a segunda fase do ciclos menstrual. 

(B) Paciente com volumoso mioma submucoso é 
submetida a ressecção por etapas com a utilização 
de alça bipolar. 

(C) Paciente submetida à histeroscopia por mioma 
submucoso e sangramento ativo apresenta perda de 
mais de 2000 ml em procedimento com alça 
monopolar. 

(D) Paciente com infertilidade secundária apresenta 
avaliação cavitária normal, porém, mesmo assim, é 
indicada dilação cervical e biópsia com alça. 

(E) Paciente com pólipo endometrial é submetida à 
histeroscopia com visualização de perfuração 
uterina, porém mesmo assim, é realizada ressecção 
cautelosa. 

 

QUESTÃO 47 ______________________  
 
O diagnóstico precoce do câncer endometrial foi um grande 
avanço no tratamento dessa patologia. A respeito desse 
assunto, assinale a alternativa correta quanto ao diagnóstico. 
 
(A) A histeroscopia traz vantagens à curetagem, apesar 

de possuírem sensibilidade semelhantes para a 
patologia, como avaliar extensão na cavidade e para 
o canal. 

(B) A realização do procedimento diagnóstico no câncer 
de endométrio não está associada à nenhum risco de 
disseminação peritoneal. 

(C) A histeroscopia, mesmo realizada a uma baixa 
pressão até a pressão arterial média, possui grande 
fluxo de líquido pelas trompas para a cavidade. 

(D) O sangramento abundante em tumores friáveis e 
vegetantes pode ser contornado com aumento da 
pressão e diminuição do fluxo, limpando a cavidade. 

(E) A positividade do líquido peritoneal não muda o 
prognóstico nessas pacientes, sendo assim, a 
realização do procedimento não deve ter cuidados 
especiais. 

 

QUESTÃO 48 ______________________  
 
Para o advento da histeroscopia foi fundamental o amplo 
conhecimento dos meios de distensão da cavidade uterina, 
sem os quais ficaria impossível a avaliação e intervenção de 
suas alterações. Acerca desse assunto, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A raquianestesia impossibilita o diagnóstico 

precoce de complicações associadas ao 
intravazamento, que são o edema de mucosas, 
sibilos e roncos tardios. 

(B) A glicina é um dos meios mais utilizados, solução 
hiperosmolar com possibilidade de desidratação por 
absorção. 

(C) O manitol é uma solução hiposmolar que pode 
cursar com hiperglicemia e hiponatremia no 
overload associado à sua utilização. 

(D) O CO2 é muito utilizado na histeroscopia 
ambulatorial; seu inconveniente é a grande 
formação de bolhas, podendo ser substituída pelo 
soro fisiológico. 

(E) O controle das perdas do distensor são 
desnecessárias quando o procedimento é realizado 
com soro fisiológico. 

 

QUESTÃO 49 _______________________  
 
A miomatose uterina é um achado comum entre mulheres 
chegando a incidências de até 40% da população feminina 
mundial, entretanto menos da metade delas apresenta algum 
sintoma que justifique tratamento. No que se refere à 
necessidade de tratamento, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Pacientes com prole não definida e miomatose 

difusa são boas candidatas a embolização uterina. 
(B) A miomectomia laparoscópica é promissora e seu 

sucesso é diretamente proporcional ao volume e à 
quantidade de nódulos. 

(C) Pacientes com sangramento ativo refratário, ao 
tratamento hormonal, e miomatose podem se 
beneficiar a longo prazo com análogo do GnRH. 

(D) A histeroscopia está indicada para abordagem de 
miomas submucosos, não sofrendo interferência 
quanto ao volume e à penetração no miométrio. 

(E) Os anti-inflamatórios e anticoncepcionais são 
medicações paliativas de primeira linha, por não 
interferirem na fisiopatologia do mioma. 

 

QUESTÃO 50 _______________________  
 
A laparoscopia evoluiu quanto às suas aplicações e vem 
mostrando resultados nas mais diversas áreas, no entanto 
ainda existem limitações. Acerca desse tema, assinale a 
alternativa que apresenta contraindicações absolutas para o 
procedimento laparoscópico. 
 
(A) Gravidez de 38 semanas, obeso mórbido e suspeita 

de aderências abdominopélvicas. 
(B) Pelviperitonite, instabilidade hemodinâmica que 

responde a ressuscitação volêmica e trauma 
abdominal contuso. 

(C) Instabilidade hemodinâmica que não responde a 
ressuscitação volêmica, ausência de equipe 
habilitada, falta de fonte de luz. 

(D) Obstrução intestinal com vômitos fecaloides, 
necessidade de reimplante de ureter e massas 
abdominais volumosas. 

(E) Cardiopatia grave compensada, hemoperitôneo 
volumoso, mas estável, e recém-nascidos. 

 


