
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS 
 
 

PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2020 – PSRM 2020 

EDITAL Nº 1 – COREME/UFPA, DE 03 DE OUTUBRO DE 2019 
 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE ACESSO DIRETO –  

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 

 

Questão 41 

O princípio do teste de Schiller é que o epitélio escamoso metaplásico maduro original e o epitélio 
escamoso metaplásico maduro recém-formado contêm glicogênio, ao passo que a NIC e a neoplasia 
invasiva contêm pouco ou nenhum glicogênio. O epitélio colunar não contém glicogênio. O epitélio 
escamoso metaplásico imaturo em geral não tem glicogênio ou, às vezes, pode conter glicogênio em 
pequenas quantidades. O iodo é glicofílico e, portanto, a aplicação de solução iodada resulta na 
captação do iodo pelo epitélio que contém glicogênio. Assim, o epitélio escamoso normal que contém 
glicogênio se cora de cor castanho escura ou preto depois da aplicação do iodo. O epitélio colunar não 
capta o iodo e não se cora, mas adquirir um aspecto ligeiramente descorado devido a uma película fina 
de solução de iodo. 
 As áreas de epitélio escamoso metaplásico imaturo podem não se corar com iodo ou corar-se 
apenas parcialmente. Se há descamação (ou erosão) das camadas de células superficiais e 
intermediárias associadas com afecções inflamatórias do epitélio escamoso, essas áreas não se 
coram com iodo e continuam sendo acentuadamente incolores contra um fundo circundante preto ou 
castanho escuro. Portanto apenas a não coloração do iodo, não seria uma indicação precisa de biópsia. 
FONTE: (IARC) 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 

Questão 43 

A anovulação crônica, é uma entidade clínica em que há uma produção inadequada da progesterona, a 
anovulaçao cronica mais frequente é a que ocorre na síndrome dos ovários policísticos. O teste da 
progesterona é administrado para confirmar ou afastar a anovulação. Na anovulação crônica não há 
deficiência de estrogênio, logo se o teste for negativo, como exposto na letra (C), é porque não ocorreu 
a proliferação endometrial, que é estimulada pelo estrogênio. Na amenorréia central, que pode ser 
hipotalâmica ou hipofisária, não vai ocorrer o estímulo estogênico, logo espera-se que o teste seja 
negativo, se houver sangramento a primeira hipótese é de anovulação crônica. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 

Questão 46 

Fatores de risco para DMG. Idade materna avançada Sobrepeso, obesidade ou ganho excessivo de 
peso na gravidez atual deposição central excessiva de gordura corporal história familiar de diabetes em 
parentes de primeiro grau crescimento fetal excessivo, polidrâmnio, hipertensão ou pré-eclâmpsia na 
gravidez atual antecedentes obstétricos de abortamentos de repetição, malformações, morte fetal ou 
neonatal, macrossomia ou DMG síndrome de ovários policísticos Baixa estatura (menos de 1,5 m). Aqui 
não se relaciona a gestação em adolescente com a DM gestacional (Fonte: Diretrizes da Sociedade 
Brasileira de Diabetes, 2017).  
A investigação de DMG deve ser feita em todas as gestantes sem diagnóstico prévio de diabetes. Entre 
a 24a e 28a semanas de gestação, deve-se realizar o teste oral de tolerância à glicose (TOTG) com 
dieta sem restrição de carboidratos ou com, no mínimo, ingestão de 150 g de carboidratos nos 3 dias 
anteriores ao teste, com jejum de 8 horas. (Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, 
2017).  
Nesta questão a letra B também pode ser considerada certa, segundo as mesmas diretrizes 
apresentada. Então temos duas alternativas corretas, a letra B e letra E 
- RECURSO PROCEDENTE 
- QUESTÃO ANULADA 


