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ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
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103 – Cirurgia Geral 
Áreas com Pré-Requisito 

 
 

INSTRUÇÕES 

 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 50 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 
perguntas aos aplicadores de prova.  

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao 
seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado 
de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados 
OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da 
carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 
permitido quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 4.3.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo. 

 

9. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição 
das respostas para o cartão-resposta. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Específica 

 

  ...............................................................................................................................................................................................................................  
 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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01 - A mãe leva seu filho de 15 meses de idade ao consultório do pediatra e refere que ele apresenta escape de urina através 
da região posterior do pênis durante o ato miccional. Levando em consideração seus conhecimentos sobre hipospádia, 
é correto afirmar: 

 

►a) Ambiguidade sexual deve ser cogitada em casos de hipospádia perineal e de micropênis (falo menor que 2-2,5 cm). 
b) As hipospádias proximais são as mais frequentes. 
c) Geralmente esses defeitos estão associados a uma curvatura dorsal do pênis distalmente ao meato uretral ectópico. 
d) Quanto mais distal for a hipospádia, mais complexo é o seu tratamento. 
e) Distalmente ao meato ectópico, existe aplasia do prepúcio na face dorsal do pênis. 

 
02 - Indivíduo de 82 anos, em pós-operatório imediato de uma duodenopancreatectomia para tratamento de 

adenocarcinoma de cabeça de pâncreas apresenta, repentinamente, taquicardia com frequência de 180-200 bpm e 
hipotensão. Com relação às arritmias no período pós-operatório, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A fibrilação atrial é caracterizada por uma linha isoelétrica entre dois complexos QRS consecutivos com ausência 
de ondas P. 

2. O Flutter atrial geralmente cursa com uma linha isoelétrica em “dente de serrote”, que se deve à reentrada do 
impulso elétrico no átrio esquerdo. 

3. Idade acima de 70 anos, sexo masculino, insuficiência cardíaca congestiva, doença valvular significativa e 
presença de contrações atriais prematuras em ECG pré-operatório são todos fatores associados a maior 
incidência de arritmias atriais pós-operatórias. 

4. No tratamento de arritmias de complexo estreito que ocorrem no período pós-operatório, o controle da frequência 
ventricular, através de betabloqueadores e bloqueadores de canal de cálcio, resulta em melhora sintomática. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
03 - A resposta inflamatória ou de estresse à injúria em um paciente submetido a trauma cirúrgico é uma sequência de 

eventos previsível e bem orquestrada. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
seguintes afirmativas: 

 

(   ) O aumento do metabolismo basal é acompanhado do aumento do consumo de oxigênio. 
(   ) A albumina sérica está diminuída após cirurgia extensa e trauma. A perda geralmente é por extravasamento para 

o compartimento extravascular e por exsudação de feridas. 
(   ) Os pacientes em catabolismo aumentado caracterizam-se por hipoglicemia persistente. Dessa particularidade 

surge a necessidade de suplementação através de nutrição parenteral hipercalórica nesse grupo de pacientes. 
(   ) As principais citocinas envolvidas na resposta inflamatória são: interleucina-1, interleucina-6, interleucina-8 e 

TNF-α (fator de necrose tumoral alfa). 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – F – V – V. 
►b) V – V – F – V. 
c) V – V – F – F. 
d) F – V – V – V. 
e) V – F – V – F. 

 
 
04 - Apesar de sua baixa frequência, as estenoses benignas das vias biliares (lesões pós-colecistectomia) estão associadas 

a elevada morbimortalidade. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A icterícia obstrutiva é a forma mais comum de apresentação, podendo se apresentar dias, meses ou até anos 
após a cirurgia inicial. 

2. A correção cirúrgica através de uma hepaticojejunostomia apresenta resultados superiores ao tratamento 
endoscópico e deve ser a primeira escolha nas lesões reconhecidas após a cirurgia inicial. 

3. A cirrose hepática pode ser uma das complicações de estenoses benignas não diagnosticadas e tratadas 
adequadamente. 

4. Fatores como colecistite aguda, obesidade e sangramento per-operatório aumentam as chances de lesão das vias 
biliares. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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05 - Com o desenvolvimento de fórmulas de nutrição enteral e parenteral, associado ao grande volume de pesquisas 
clínicas, criaram-se conceitos na prática clínica que mudaram substancialmente o prognóstico de diversas afecções 
gastrenterológicas. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta. 

 

a) A unidade funcional do intestino delgado é constituída por criptas e glândulas secretoras. 
b) Em condições fisiológicas normais, grandes quantidades de glicogênio são armazenadas no fígado e nos músculos. 
►c) As inter-relações entre os diferentes compartimentos corpóreos são bastante dinâmicas. Parte dos aminoácidos liberados 

durante a degradação tecidual fisiológica é utilizada em síntese de proteínas. 
d) A glicose tem sido substituída por outros carboidratos nas composições de solução parenteral, pois, apesar de seu alto 

teor calórico, não é um bom poupador de nitrogênio e encarece as formulações parenterais. 
e) Quando há indicação de nutrição parenteral no período pré-operatório, estudos mais recentes demonstram que 2-5 dias 

de terapia nutricional são suficientes para melhorar o prognóstico e os resultados nesse grupo de pacientes. 
 

 
06 - Paciente masculino, 47 anos, portador de pancreatite crônica alcoólica em abstinência e com controle adequado da 

dor abdominal crônica por analgésicos controlados em ambulatório especializado, interna em caráter de emergência 
por hemorragia digestiva alta devido à ruptura de varizes de fundo gástrico. Após controle clínico adequado do 
episódio atual de sangramento, qual a melhor conduta no tratamento eletivo desse paciente? 

 

a) Duodenopancreatectomia cefálica. 
b) Pancreato-jejunostomia látero-lateral em Y de Roux. 
►c) Esplenectomia. 
d) Esplenopancreatectomia corpo-caudal. 
e) Não há indicação de operação cessado o sangramento. 

 

 
07 - Considerando os defeitos herniários da parede abdominal anterolateral, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) 

as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Tecnicamente, no tratamento da hérnia inguinal de crianças, basta a ressecção alta do saco herniário. 
(   ) Hérnia de Pantaloon é uma expressão para designar saco herniário inguinal misto, interna e externamente aos 

vasos epigástricos inferiores. 
(   ) Hérnia umbilical é mais comum no sexo feminino. 
(   ) A linha semicircular de Douglas tem implicação no aparecimento da hérnia de Spiegel. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – V – V. 
b) V – V – V – F. 
c) V – F – F – F. 
d) F – F – F – V. 
e) F – F – V – F.  

 

 
08 - A respeito das hérnias da parede abdominal anterior, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Hérnias inguinais bilaterais podem ser sincrônicas ou metacrônicas. 
2. No homem, a hérnia de Cooper é inguinoescrotal. 
3. Hérnia incisional é a hérnia mais frequente em homens acima dos 50 anos de idade. 
4. Câncer colorretal predispõe ao aparecimento de hérnias inguinais. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

 
09 - Sobre a indicação do procedimento de colecistectomia, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 

afirmativas: 
 

(   ) Toda vesícula biliar com calcificações deve ser removida independentemente da presença de litíase e de sintomas. 
(   ) Colecistectomia está indicada em portadores de anemia falciforme com colelitíase mesmo assintomática. 
(   ) Vesícula biliar com pólipo de 10 mm assintomático e sem cálculos não tem indicação de colecistectomia. 
(   ) Toda vesícula biliar ressecada por colelitíase deve ser aberta, pelo cirurgião, ainda na sala de operações. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F. 
►b) V – V – F – V. 
c) V – F – V – V. 
d) F – V – F – F. 
e) F – V – V – F. 
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10 - São fatores de risco para o desenvolvimento do carcinoma pancreático, EXCETO: 
 

a) tabagismo. 
b) etnia judaica. 
c) raça negra. 
d) hereditariedade. 
►e) tipo sanguíneo A. 

 
11 - Com relação à cirrose hepática e suas manifestações clínicas, numere a coluna da direita de acordo com sua 

correspondência com a coluna da esquerda. 
 

1. Plexo de Sharpey. 
2. Balão de Sengstaken-Blakemore. 
3. Veias de Sappey. 
4. Classificação de West Haven. 
5. Veias de Retzius. 
6. Manobra de Shuster. 

(   ) Síndrome de Cruveilhier-Baumgarten. 
(   ) “Foetor hepaticus”. 
(   ) Esplenomegalia. 
(   ) Varizes colônicas. 
(   ) Vesícula biliar. 
(   ) Hemorragia digestiva. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 6 – 1 – 2 – 4 – 3 – 5. 
b) 6 – 4 – 2 – 5 – 3 – 1. 
c) 3 – 5 – 6 – 4 – 1 – 2. 
d) 2 – 1 – 4 – 3 – 6 – 5. 
►e) 3 – 4 – 6 – 5 – 1 – 2. 

 
12 - Em relação ao tratamento do megaesôfago, assinale a alternativa correta. 
 

►a) A dilatação da cárdia é o método de escolha como forma de tratamento não cirúrgico. 
b) A injeção de toxina botulínica sempre deve preceder à dilatação da cárdia. 
c) As drogas que reduzem a pressão basal do esfíncter esofágico inferior são o método de escolha como forma de tratamento 

não cirúrgico. 
d) O tratamento visa recompor o esôfago para suas funções motoras normais. 
e) As medidas dietético-comportamentais são ineficientes e não fazem parte do arsenal terapêutico. 

 
13 - Em relação às técnicas para o tratamento da obesidade mórbida, é correto afirmar: 
 

a) O estimulador elétrico do estômago é considerado um método disabsortivo puro. 
b) A derivação jejunoileal é um método misto que utiliza mais a disabsorção. 
c) A derivação biliopancreática é um método disabsortivo puro. 
►d) A derivação gástrica com anastomose em Y de Roux é um método misto com maior componente restritivo. 
e) A gastrectomia vertical é um método misto com maior componente restritivo. 

 
14 - Em relação à gastrectomia vertical, assinale a alternativa correta. 
 

a) Consiste em uma ressecção gástrica abrangendo a pequena curvatura desde a sua porção superior até cinco centímetros 
acima do piloro. 

b) Trata-se de tratamento que aumenta o nível sérico de grelina, uma incretina anorexígena. 
c) Em um duodenal switch estagiado (em dois tempos), primeiro se realiza a derivação intestinal e depois a gastrectomia 

vertical. 
d) A utilização da gastrectomia vertical é bastante restrita atualmente. 
►e) A grelina é produzida no fundo gástrico. 

 
15 - Em relação aos tumores gástricos, é correto afirmar: 
 

a) O GIST é o segundo tumor maligno mais frequente. 
b) O GIST tem origem nas células da musculatura lisa do estômago. 
►c) O linfoma primário do estômago é menos frequente do que o acometimento secundário a partir de um linfoma generalizado. 
d) A maioria dos pólipos gástricos são adenomas. 
e) Nos últimos anos, a incidência do adenocarcinoma gástrico tem aumentado na Europa e nos Estados Unidos. 

 
16 - Em relação ao esôfago de Barrett com displasia, assinale a alternativa correta. 
 

a) A displasia pode ser diagnosticada por biópsia mesmo na presença de esofagite. 
►b) Caso o resultado da biópsia seja indefinido para a presença de displasia, os pacientes devem ser considerados como 

portadores de displasia de baixo grau. 
c) Portadores de displasia de baixo grau devem receber tratamento antirrefluxo agressivo e serem submetidos a biópsia de 

controle a cada três anos. 
d) A avaliação da biópsia por um único patologista é suficiente para o diagnóstico de displasia de alto grau. 
e) Portadores de displasia de alto grau multifocal têm baixo risco de serem portadores de carcinoma invasivo quando 

submetidos a esofagectomia. 
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17 - A recomendação para a duração de antibiótico profilático é até: 
 

►a) 24 horas. 
b) 48 horas, se não tiver febre. 
c) 72 horas, se não tiver febre. 
d) a retirada de sonda vesical. 
e) a retirada de drenos. 

 
18 - A peritonite bacteriana primária é mais comum em: 
 

a) neoplasia maligna. 
b) pneumopatia crônica. 
►c) cirrose hepática com ascite. 
d) insuficiência renal aguda. 
e) úlcera péptica perfurada. 

 
19 - Qual é a causa mais comum de apendicite aguda? 
 

a) Fecalito. 
b) Parasitose. 
►c) Hiperplasia do tecido linfoide. 
d) Neoplasia benigna. 
e) Neoplasia maligna. 

 
20 - A colecistite aguda acalculosa se caracteriza por: 
 

a) responder ao tratamento clínico. 
►b) elevada incidência de gangrena e perfuração da vesícula biliar. 
c) manifestações clínicas precoces. 
d) início com infecção. 
e) mortalidade igual à da colecistite aguda calculosa. 

 
21 - Qual é o tumor mais comum do intestino delgado? 
 

a) GIST. 
b) Hemangioma. 
c) Carcinoide. 
►d) Adenocarcinoma. 
e) Linfoma. 

 
22 - Qual é a causa mais comum de fístula biliar? 
 

a) Traumatismo abdominal fechado. 
b) Traumatismo abdominal aberto. 
c) Procedimento endoscópico. 
d) Biópsia hepática percutânea. 
►e) Pós-procedimento cirúrgico da vesícula ou via biliar. 

 
23 - São indicações de transplante hepático, EXCETO: 
 

a) síndrome de Budd-Chiari. 
►b) mielodisplasia. 
c) doença de Wilson. 
d) falência hepática fulminante secundária a vírus A da hepatite. 
e) hepatocarcinoma em fígado cirrótico. 

 
24 - Realizado em humanos pela primeira vez em 1960, o transplante hepático representa um dos maiores avanços da 

ciência médica moderna. Com relação ao transplante hepático, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O sistema MELD (model for end-stage liver disease) para pontuação de receptores em lista de espera é baseado 
em três valores laboratoriais objetivos: creatinina sérica (mg\dL), bilirrubina total (mg\dL) e INR. 

2. A falência hepática fulminante medicamentosa pode ser desencadeada por drogas como acetaminofeno, 
isoniazida, ciprofloxacino e tetraciclina. 

3. São contraindicações relativas ao transplante de fígado: sepse de origem indeterminada e doença neoplásica 
maligna extra-hepática. 

4. As doenças linfoproliferativas representam uma das complicações mais sérias e potencialmente fatais pós-
transplante hepático. Em sua maioria estão relacionadas à imunossupressão crônica nos pacientes 
transplantados. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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25 - Em relação a pólipos intestinais, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) A polipose adenomatosa familiar é a mais comum das síndromes polipoides, caracterizando-se por pólipos 
adenomatosos e estando relacionada ao aparecimento de tumores colorretais. 

(   ) Síndrome de Gardner caracteriza-se por polipose adenomatosa do cólon, associada a tumores primários do 
Sistema Nervoso Central. 

(   ) Pólipos hamartomatosos são constituídos de elementos teciduais normais do tecido correspondente, mas com 
crescimento desorganizado. 

(   ) Na síndrome de Peutz-Jeghers, os pólipos são hamartomatosos, frequentemente acometendo o intestino delgado, 
mas podendo ser encontrados no cólon, reto e estômago. 

(   ) Pólipos hiperplásicos são pólipos neoplásicos, sendo seu componente viloso fator de risco para a degeneração 
maligna. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – F – V – V – F. 
b) F – V – V – F – F. 
c) V – F – V – F – V. 
d) V – V – F – V – V. 
e) F – V – F – V – V. 

 
26 - Paciente masculino de 32 anos apresenta-se com dor e sangramento nas evacuações há 2 dias, após período 

constipado. À inspeção anal, observa-se uma fissura na linha média posterior. Qual a conduta adequada? 
 

►a) Retossigmoidoscopia, regularização do hábito intestinal e uso tópico de nifedipina 0,2%. 
b) Ressonância magnética pélvica, dosagem de CEA e colonoscopia. 
c) Colonoscopia seguida de fissurectomia com avanço de retalho mucoso. 
d) Retossigmoidoscopia seguida de fissurectomia e esfincterotomia interna posterior. 
e) Orientação dietética e cauterização do leito da fissura com nitrato de prata. 

 
27 - Em relação à doença inflamatória intestinal inespecífica, assinale a alternativa correta. 
 

a) O diagnóstico da doença é baseado no exame endoscópico, sendo o exame anatomopatológico e as manifestações 
clínicas utilizados na escolha da melhor opção terapêutica. 

►b) Manifestações extraintestinais primariamente envolvem pele, articulações, olhos e boca. 
c) Na colite ulcerativa, a displasia não está relacionada ao carcinoma e, portanto, o seguimento colonoscópico pode ser 

evitado nos pacientes com essa alteração. 
d) Exames laboratoriais como proteína C reativa e VHS têm valor diagnóstico e não são utilizados no seguimento clínico. 
e) A proctocolectomia total com reservatório pélvico (bolsa ileal) e anastomose íleo-anal está indicada nos pacientes com 

doença de Crohn refratários a medicação ou com risco de câncer. 
 
28 - São indicação para o tratamento cirúrgico em pacientes portadores de doença inflamatória intestinal, EXCETO: 
 

a) ausência de resposta ao tratamento medicamentoso. 
b) hemorragia associada a outras manifestações que não responderam a medidas convencionais. 
c) risco de carcinoma ou displasia de alto grau. 
d) colite fulminante com perfuração colônica. 
►e) pacientes com doença de Crohn com manifestação perianal. 

 
29 - É uma indicação para a confecção de ileostomia terminal: 
 

a) proteção de uma anastomose colorretal. 
b) proteção de rafias colônicas em vigência de peritonite. 
►c) após uma proctocolectomia total. 
d) proteção de uma bolsa (pouch) ileoanal. 

e) tratamento de fístulas jejunais de alto débito. 
 
30 - É indicação de tratamento cirúrgico em um paciente após uma crise de diverticulite aguda, confirmada por exames 

laboratoriais e tomografia computadorizada do abdômen: 
 

a) abscesso peridiverticular de 7 cm, acessível à drenagem percutânea. 
►b) fístula colovesical. 
c) presença de óstios diverticulares em todos os segmentos do cólon. 
d) estenose colônica que permite a avaliação endoscópica do cólon. 
e) dor abdominal em pacientes acima de 60 anos. 

 
**31 - Em um paciente jovem, hemorroidas internas que exteriorizam durante a evacuação, retornando espontaneamente 

para dentro do canal anal, onde permanecem, são classificadas como hemorroidas: 
 

a) internas grau I. 
►b) internas grau II. 
c) internas grau III. 
d) mistas grau I. 
e) mistas grau III. 

 

** Questão com resposta alterada. 
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32 - Vítima de atropelamento chega ao hospital inconsciente. Ao exame, Glasgow Coma Score de 7; PA: 110/90 mmHg; 
FC: 90 bpm; palidez cutânea discreta. Intubação orotraqueal e FAST (ultrassonografia abdominal focada no trauma) 
revelaram líquido livre no espaço hepatorrenal. Qual deve ser a conduta com base nesse achado do FAST? 

 

a) Repetir FAST em meia hora. 
b) Realizar lavado peritoneal diagnóstico. 
c) Realizar videolaparoscopia diagnóstica. 
d) Realizar laparotomia exploradora. 
►e) Realizar tomografia computadorizada do abdome e pelve. 

 
33 - Um paciente com dor abdominal foi atendido no pronto-atendimento de um hospital. Após algumas avaliações, foi 

indicada uma laparotomia exploradora em razão de uma oclusão intestinal. O paciente apresenta um histórico de 
doença pulmonar obstrutiva crônica importante, com incapacidade de deambular por alguns metros sem precisar 
descansar e utilizar oxigenioterapia. Baseado na classificação ASA (Sociedade Americana de Anestesiologistas), 
assinale a alternativa que apresenta o estado físico desse paciente. 

 

a) ASA III. 
b) ASA III E. 
c) ASA IV. 
►d) ASA IV E. 
e) ASA V E. 

 
34 - Quando realizamos um bloqueio espinhal, é importante conhecer a anatomia das 3 meninges (membranas) que 

envolvem a medula espinhal e delimitam os espaços peridural e subaracnóideo. A respeito do assunto, considere as 
seguintes afirmativas: 

 

1. Pia máter é a meninge que está em contato mais íntimo com a medula. 
2. Aracnoide está localizada entre a pia-máter e a dura-máter. 
3. Dura-máter é a mais externa. 
4. Aracnoide é a membrana mais espessa, e a dura-máter a mais fina. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
35 - Com relação a um quadro agudo de hipertermia maligna que pode ocorrer durante uma cirurgia sob anestesia geral, 

identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Representa um episódio agudo de hipermetabolismo e lesão muscular induzido pela administração de agentes 
anestésicos inalatórios halogenados ou a succinilcolina (um bloqueador neuromuscular). 

(   ) A suscetibilidade à hipertermia maligna é sempre herdada de acordo com um padrão autossômico dominante. 
(   ) Um episódio agudo de HM pode ser reconhecido pelo aumento da atividade do sistema nervoso simpático, rigidez 

muscular, febre alta e hipercapnia. 
(   ) A crise de hipertermia maligna é desencadeada em função do desarranjo da homeostase intracelular do cálcio. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – V – V. 
b) F – F – V – F. 
c) V – V – F – V. 
d) F – V – F – F. 
e) F – F – V – V. 

 
36 - Paciente de 23 anos, feminina, apresenta cisto epidérmico em dorso de 2x2 cm. Qual é o anestésico e a dose para 

realizar a exérese da lesão? 
 

a) Bupivacaína, sem limite na dose. 
►b) Lidocaína 2%, na dose máxima de 5-7 mg/kg. 
c) Lidocaína 1%, sem limite na dose. 
d) Tiopental 5%, 20 ml ao redor da lesão. 
e) Bupivacaína, na dose máxima de 10 mg/kg. 

 
37 - Como manejar crise convulsiva em paciente de 40 anos e 50 quilos, após a anestesia local com 40 ml de lidocaína a 2% 

(20 mg/ml)? 
 

a) Proteção de vias aéreas e da língua e benzodiazepínico até elucidação do fator causal para o tratamento específico. 
►b) Manutenção de via aérea, oxigênio em máscara e benzodiazepínico se não houver melhora espontânea. 
c) Intubação orotraqueal e sedação contínua com monitorização em UTI até realizar hemodiálise. 
d) Manutenção de via aérea, oxigênio em máscara e desfibrilação cardíaca até regularização do ritmo cardíaco. 
e) Manutenção de via aérea com intubação orotraqueal e haloperidol por 24 horas. 
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38 - Qual é a alteração que leva a hemorragia pós-operatória em pacientes portadores da doença de Von Willebrand? 
 

a) Aumento na formação do fator de Von Willebrand, levando a um aumento do consumo de plaquetas pelo aumento da 
adesão plaquetária. 

b) Diminuição da adesão de plaquetas ao subendotélio do vaso lesado, em decorrência da diminuição dos níveis de 
tromboplastina. 

c) Aumento na formação do fator de Von Willebrand, afetando a adesão plaquetária ao subendotélio do vaso lesado, além 
da diminuição dos níveis do fator VIII. 

d) Aumento na formação do fator de Von Willebrand que compete pelos receptores plaquetários, inibindo a ação do fator VIII. 
►e) Diminuição na formação do fator de Von Willebrand, diminuindo a adesão de plaquetas ao subendotélio do vaso lesado, 

além da diminuição dos níveis do fator VIII. 
 
39 - Qual é o mecanismo pelo qual a contaminação persistente ou infecção causa atraso na cicatrização das feridas 

operatórias? 
 

a) Aumento de macrófagos na ferida, que inibem o fluxo de PMN responsáveis pela síntese do colágeno. 
b) Aumento de macrófagos, que inibem a proliferação de PMN, elementos essenciais na cicatrização de feridas. 
►c) Ativação contínua do complemento e mecanismos de manutenção de fatores quimiotáticos que sustentam o fluxo de PMN 

para a ferida. 
d) Macrófagos deficientes provenientes de monócitos ativados por produtos bacterianos, que inibem a fagocitose na ferida. 
e) Inibição do fluxo de PMN que são responsáveis por fagocitose, por macrófagos ativados e por lipopolissacarídeos 

bacterianos. 
 
40 - Vítima de trauma abdominal fechado, hemodinamicamente estável e sem sinais de peritonite foi submetida a 

tomografia computadorizada, que revela possível lesão na segunda porção duodenal, com achado de 
pneumorretroperitônio moderado, sem líquido livre intraperitoneal e sem pneumoperitônio. Qual conduta seguir? 

 

►a) Laparotomia exploradora. 
b) Endoscopia digestiva alta, para confirmar perfuração. 
c) Exame contrastado do duodeno com bário, para confirmar perfuração. 
d) Repetição de tomografia em seis horas, para reavaliação. 
e) Tratamento não operatório com antibioticoterapia e jejum. 

 
41 - Vítima de fratura de pelve em livro aberto permanece em choque hemorrágico grau III após fixação cirúrgica externa 

pela ortopedia e reposição volêmica. Foi realizado FAST (ultrassonografia abdominal focada no trauma) no centro 
cirúrgico, com resultado negativo. Hospital não dispõe de recursos para arteriografia e angioembolização. Qual 
conduta seguir? 

 

a) Fixação externa refeita. 
b) Ligadura cirúrgica bilateral da artéria ilíaca comum. 
c) Ligadura cirúrgica bilateral da artéria ilíaca interna. 
d) Tamponamento pélvico intraperitoneal. 
►e) Tamponamento pélvico extraperitoneal. 

 
42 - Vítima de colisão frontal de automóvel encontra-se em choque hemorrágico grau III sem resposta a reposição volêmica. 

Radiografia na sala de emergência mostrou alargamento de mediastino sem hemotórax. FAST mostrou líquido livre 
em três janelas abdominais e ausência de líquido no saco pericárdico. Qual conduta seguir? 

 

a) Toracotomia esquerda para abordar possível ruptura de aorta. 
b) Esternotomia mediana para abordar possível ruptura de aorta. 
c) Toracotomia direita para abordar possível ruptura de aorta. 
►d) Laparotomia mediana para conter possível hemorragia abdominal. 
e) Tomografia de tórax e abdome para definição da conduta. 

 
43 - Vítima dá entrada na UPA com ferimento por arma de fogo transfixante abdominal como lesão isolada. Seus dados 

iniciais são PA de 70/40 mmHg; FC de 125 bpm e Glasgow Coma Score de 13. Transferência para o pronto-socorro de 
trauma deve levar em torno de 30 minutos. Como deve ser o manejo inicial na UPA para estabilizar o paciente durante 
o transporte? 

 

a) Não deve ser feita nenhuma reposição volêmica, e sim drogas vasoativas em bomba. 
►b) Solução cristaloide em bólus até atingir PA sistólica em torno de 90 mmHg. 
c) Solução cristaloide em bólus até atingir PA sistólica em torno de 110 mmHg. 
d) Solução coloide em bólus até atingir PA sistólica em torno de 90 mmHg. 
e) Solução coloide em bólus até atingir PA sistólica em torno de 110 mmHg. 

 
44 - Vítima de ferimento por arma branca no quarto espaço intercostal esquerdo na linha hemiclavicular chega no pronto-

socorro consciente e ansioso. Ao exame, palidez cutânea moderada, extremidades frias e pulso radial fino. PA: 80/40 
mmHg e FC: 120 bpm. Ausculta torácica com murmúrio vesicular audível e simétrico. Jugulares engurgitadas. Qual é 
o exame recomendado para confirmação diagnóstica no departamento de emergência? 

 

a) Radiografia de tórax. 
b) Pericardiocentese. 
c) Janela pericárdica subxifóidea. 
d) Toracotomia de reanimação. 
►e) FAST (ultrassonografia abdominal focada no trauma). 
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45 - Paciente de 36 anos, sexo feminino, em uso de anticoncepcional hormonal oral, tem exame de ultrassonografia de 
rotina com nódulo hipoecoico de 3,8 cm em segmento VII de lobo direito do fígado. Com relação ao adenoma hepático, 
considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O adenoma hepático é o tumor benigno mais comum do fígado. 
2. A paciente tem indicação de ressecção da lesão por meio de cirurgia aberta ou laparoscópica, pelo risco 

aumentado de sangramento espontâneo e degeneração maligna. 
3. Uma das características histológicas dessa lesão é a presença de gordura no interior dos hepatócitos. 
4. Dependendo do número, localização e tamanho das lesões, um transplante hepático pode ser necessário para o 

tratamento. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
46 - Paciente masculino, 58 anos, etilista social, portador de HAS, é admitido na unidade de pronto-atendimento com 

quadro de dor intensa em epigástrio e náuseas com dois dias de evolução e piora progressiva. Exames laboratoriais 
revelam uma leucocitose e desvio nuclear à esquerda, uma amilase sérica de 8.000 U\L (controle normal até 160U\L). 
Uma ultrassonografia realizada na emergência revelou líquido peripancreático. Com base nesse diagnóstico, assinale 
a alternativa correta. 

 

a) Fatores como idade acima de 55 anos, glicemia acima de 200 mg\dL e amilase acima de 5.000 U\L estão associados a 
pior prognóstico. 

►b) A tomografia de abdome com contraste em casos de pancreatite aguda é considerada padrão ouro na avaliação de 
gravidade da doença. 

c) A etiologia mais comum de pancreatite aguda é a metabólica. Nesse grupo, as pancreatites induzidas por medicamentos 
são as mais comuns. 

d) A nutrição parenteral deve ser instituída precocemente no manejo da pancreatite aguda pelo hipercatabolismo presente 
em todas as formas da doença. 

e) Classificação tomográfica Balthazar 10 em paciente com diagnóstico de pancreatite aguda está associada a casos leves 
da doença. 

 
47 - Considerando que a hiperplasia prostática benigna cursa com diferentes sintomas e formas de apresentação, NÃO é 

um sintoma típico da doença: 
 

a) urgência. 
b) frequência. 
c) noctúria. 
►d) disúria. 
e) jato urinário fraco. 

 
48 - A infecção urinária é uma doença que abrange vasta gama de pacientes e causa morbidade significativa em todas as 

faixas etárias. Considerando que tratamento precoce é a forma efetiva de controle do problema, são pacientes que têm 
benefício na realização de screening e tratamento de bacteriúria assintomática: 

 

►a) gestantes. 
b) idosos. 
c) usuários de sonda urinária. 
d) pacientes com lesão raquimedular. 
e) diabéticos descompensados. 

 
49 - O câncer de próstata é a neoplasia maligna mais prevalente no homem, com exceção dos tumores de pele. Levando 

em consideração a epidemiologia, etiologia e patologia da doença, é correto afirmar: 
 

a) O risco estimado de diagnóstico durante a vida é de aproximadamente 5%. 
b) Indivíduos da raça negra têm maior incidência e menor mortalidade da doença. 
c) Após o uso do PSA como método de screening, houve aumento do diagnóstico das doenças mais agressivas e avançadas. 
►d) Indivíduos com familiar de primeiro grau afetado têm risco 2 a 3 vezes maior que o da população masculina em geral. 
e) História de DST (doenças sexualmente transmissíveis), tabagismo, vasectomia e uso de anabolizantes (testosterona) são 

fatores de risco bem estabelecidos para o desenvolvimento da doença. 
 
50 - Pé diabético é uma expressão clínica que abrange um grande espectro de lesões que atingem os pés de pacientes com 

diabetes mellitus. Com relação a essa patologia, assinale e alternativa correta. 
 

a) O pé do diabético é vítima de três processos patológicos básicos: hiperemia, neuropatia e infecção. 
b) Pela classificação de Wagner, um pé diabético grau III é caracterizado por gangrena parcial. 
►c) Uma das indicações de amputação é a presença de insuficiência arterial aguda e crônica (ausência de viabilidade dos 

tecidos ou ausência de leito distal para revascularização). 
d) Em casos de infecção moderada, a avaliação da extensão da lesão é definida clinicamente pelo exame físico. 
e) O diabético apresenta aterosclerose mais precoce, mais difusa e mais centrípeta (afeta grandes artérias). 


