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1. Durante um ato operatório a manipulação correta e 

cuidadosa das estruturas orgânicas, a escolha da 
melhor via de acesso e a realização de hemostasia 
precisa podem resultar em um menor trauma 
operatório. Sobre a resposta metabólica ao trauma 
operatório, considere as seguintes afirmações:  

 
I. O trauma operatório de cirurgias de médio e 

grande porte promove a elevação dos níveis 
séricos de angiotensina II e aldosterona. 

II. A elevação do cortisol pós-trauma dura de 1 a 2 
dias, com pico sérico alcançado de 12 a 14 horas 
pós-trauma. 

III. O hormônio do crescimento, secretado pela 
hipófise anterior, estimula a síntese proteica e a 
lipólise, o que aumenta a produção de ácidos 
graxos e glicerol. Sua administração reduz as 
perdas de peso e força muscular no pós-
operatório. 

IV. A manutenção do estado nutricional por via 
enteral reduz o consumo de proteína muscular 
endógena no pós-operatório. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) II e III. 
B) II e IV. 
C) I, III e IV. 
D) I, II, III e IV. 
E) I e IV. 

 
2. Um rapaz de 25 anos sofreu um atropelamento por 

carro de passeio e é levado a um Pronto-Socorro por 
terceiros, sem apoio de uma equipe de resgate pré-
hospitalar. O paciente chega pálido, frio e diaforético. 
Na avaliação inicial, apresenta-se confuso, FC 
(frequência cardíaca) de 135 bpm, PA (pressão 
arterial) de 85x40 mmHg e FR (frequência 
respiratória) de 32 irpm. Considerando que o peso do 
paciente é de 70 kg e com base na Classificação de 
Choque do American College of Surgeons utilizada 
no ATLS (Suporte de Vida Avançado no Trauma), 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Esse paciente perdeu entre 1500 e 2000 mL 

de sangue e apresenta, portanto, um choque 
grau III. 

B) A estimativa de perda volêmica desse paciente 
é de 20 a 30%, um choque grau II. 

C) Esse paciente perdeu mais que 2000 mL de 
sangue. 

D) Com esse quadro clínico, provavelmente o 
débito urinário desse paciente ainda 
apresentaria valores normais. 

E) Esse paciente perdeu mais que 40% da 
volemia e apresenta, portanto, um choque grau 
IV. 

 
3. O processo de cicatrização é um mecanismo de 

defesa sofisticado do ser humano para responder às 
agressões do meio. A magnitude da lesão tecidual 
influencia na velocidade e na característica desse 

processo. Sobre cicatrização, analise as afirmações a 
seguir: 

 
I. O cuidado para que os pontos de sutura não 

sejam muito apertados relaciona-se ao risco de 
isquemia tecidual. Ela pode causar disfunção de 
fibroblastos e apoptose de células endoteliais por 
meio da ação do fator de necrose tumoral alfa 
como resposta à hipóxia persistente. 

II. Qualquer grau de anemia em um paciente com 
volemia normal é deletéria ao processo cicatricial, 
pois afeta a síntese de colágeno na ferida. 

III. O controle glicêmico do paciente diabético é 
fundamental para proporcionar um adequado 
reparo tecidual, pois a hiperglicemia altera a 
resposta cicatricial. 

IV. Os cuidados com a perfusão tecidual para um 
melhor processo cicatricial incluem o controle 
adequado da dor, pois ela provoca vasodilatação 
periférica mediada pela ação de catecolaminas. 

 
É correto o que se afirma APENAS em: 

 
A) I, III e IV. 
B) I e III. 
C) III e IV. 
D) II e III. 
E) I, II e III. 

 
4. A alteração nutricional é comum no paciente 

cirúrgico. A desnutrição pré-operatória é um fator 
independente no aumento da mortalidade e da 
morbidade pós-operatória. Sobre nutrição em 
cirurgia, analise as afirmações a seguir: 

 
I. Deve-se preferir a via parenteral à enteral 

independentemente da integridade do trato 
digestório, por sua rápida disponibilização sérica 
de nutrientes ao paciente cirúrgico, e por estar 
relacionada a uma menor frequência de 
complicações pós-operatórias e menor tempo de 
internação hospitalar se comparada a pacientes 
submetidos à nutrição enteral. 

II. A história de um paciente cirúrgico que apresente 
uma perda involuntária de mais do que 10% do 
seu peso corporal nos últimos 6 meses anteriores 
à cirurgia deve ser interpretada como um sinal de 
desnutrição. 

III. Em doentes hospitalizados, uma albumina sérica 
inferior a 2,8 g/dL está associada a uma maior 
morbi-mortalidade. 

IV. A complicação mais frequente da nutrição enteral 
é a intolerância à glicose. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I, II, III e IV. 
B) I, II e IV. 
C) II, III e IV. 
D) I e IV. 
E) II e III. 
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5. O Sr. Luís Cláudio, de 34 anos, chega em um sábado 
ao Pronto-Socorro às 22h acompanhado da esposa 
por quadro de dor abdominal. Ele refere que pela 
manhã começou com uma “dor esquisita no meio da 
barriga”. Ao final da manhã, apresentou enjoo e um 
episódio de vômito alimentar. A esposa o interrompe 
e relata que o marido não almoçou apesar de ela ter 
cozinhado seu prato favorito: talharim ao molho 
funghi. O marido confirma e refere que no começo da 
tarde a dor foi piorando e naquele momento estava 
mais forte e se concentrara na parte  inferior do 
abdômen, do lado direito. Não apresentou ânimo nem 
para brincar com os filhos e, mesmo sem ter 
almoçado, recusou também o café-da-tarde e 
continuou com o quadro de náusea. A esposa aferiu 
sua temperatura (37,5oC), resolveu deixar as crianças 
na casa dos avós e acabou insistindo para que ele 
viesse ao Pronto-Socorro acompanhado dela.  
Baseado nessa conversa inicial entre a paciente e o 
médico, o quadro clínico mais provável é: 

 
A) Úlcera perfurada. 
B) Pancreatite aguda. 
C) Isquemia mesentérica. 
D) Gastroenterocolite aguda. 
E) Apendicite aguda. 

 
6. A população mundial encontra-se em processo de 

envelhecimento. Segundo a Organização das Nações 
Unidas (ONU), em seu último relatório técnico 
“Previsões sobre a população mundial”, elaborado 
pelo Departamento de Assuntos Econômicos e 
Sociais, em 2050 o número de pessoas com mais de 
60 anos de idade será três vezes maior do que o 
atual. Os idosos representarão um quarto da 
população mundial projetada, ou seja, cerca de 2 
bilhões de indivíduos (no total de 9,2 bilhões). O 
aumento da expectativa de vida da população é 
responsável por um aumento no número de 
internações de idosos por patologias clínicas e 
cirúrgicas. 
Sobre o doente cirúrgico idoso, considere as 
afirmações a seguir: 

 
I. A escala de risco da ASA (American Society of 

Anesthesiology) utiliza a idade de 60 anos como 
um de seus parâmetros (Indivíduos saudáveis, 
abaixo de 60 anos – ASA I; Doença sistêmica 
leve: sem limitação funcional ou idade maior que 
60 anos – ASA II). 

II. Os principais elementos na avaliação de risco 
perioperatório do idoso são: história clínica, 
antecedentes pessoais de patologia, 
medicamentos e cirurgias anteriores. 

III. O risco cardiológico de um paciente que 
apresentou IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) há 
5 meses é o mesmo de um paciente que sofreu o 
mesmo evento há 1 ano. 

IV. Um paciente com idade acima de 60 anos 
apresenta um maior risco de TVP (Trombose 
Venosa Profunda) e TEP (Tromboembolismo 
Pulmonar) que um paciente com idade inferior a 
60 anos. 

 
 

É correto o que se afirma APENAS  em: 
 

A) I, II e III. 
B) II e IV. 
C) I, II, III e IV. 
D) I, II e IV. 
E) I e IV. 

 
7. A Sra. Maria das Dores, 40 anos, chega em uma 

segunda-feira pela manhã, no seu consultor,io 
médico com a seguinte queixa principal: “eu acho que 
estou com câncer”. Ela refere que assistiu a um 
programa no domingo na televisão que explicou que 
os sintomas que ela apresenta podem “dar câncer no 
esôfago” [sic]. Relata que apresenta há muitos anos 
uma sensação de azia e que às vezes parece que o 
alimento volta do “intestino até a boca”[sic]. Ela conta 
que, quando resolve deitar-se logo após o jantar, a 
sensação pior a e que, quando apresentava esses 
sintomas, sempre tomou “medicamentos digestivos” 
[sic]. Confessa que está preocupada, pois emagreceu 
3 kg com certa facilidade ao fazer uma dieta indicada 
por uma amiga. Durante sua anamnese, a Sra. Maria 
das Dores não apresentou outras queixas, exceto as 
já citadas. A endoscopia digestiva alta evidenciou 
erosões lineares na junção escamocolunar com 
biópsia que demonstrou epitélio escamoso esofágico.  
Com base na história clínica e no exame 
complementar, a patologia mais provável para 
justificar os sintomas da Sra. Maria das Dores: 

 
A) Doença do refluxo gastroesofágico.  
B) Esôfago de Barret. 
C) Adenocarcinoma de esôfago. 
D) Carcinoma epidermoide esofágico. 
E) Estenose péptica esofágica.  

 
8. O Sr. Carlos Henrique, 45 anos, é operário em obras 

da construção civil. Ele apresenta queixa de 
abaulamento em região inguinal direita e dor local 
aos esforços habituais de sua profissão. Durante sua 
anamnese, nega outras queixas, não apresenta 
alteração do hábito intestinal, diz ser hipertenso mas 
não faz tratamento e é tabagista (40 maço/ano). Ao 
examiná-lo você detecta o anel inguinal profundo 
direito, coloca o índex nessa depressão e pede para 
o paciente tossir. Durante a manobra de Valsalva, 
sente-se a protrusão herniária ao lado da sua polpa 
digital.  
Sobre esse assunto considere as afirmativas abaixo: 

 
I. Pela anamnese e exame físico, essa hérnia 

inguinal é provavelmente uma hérnia inguinal 
direta por fraqueza da fáscia transversal, e a 
história de tabagismo pode ser relacionada no 
desenvolvimento dessa patologia. 

II. As hérnias abdominais ocorrem com maior 
frequência entre homens. O tipo de localização 
mais comum é na região inguinal. 

III. Dentre as hérnias inguinais, dois terços 
correspondem por hérnias inguinais indiretas. 

IV. A hérnia inguinal direta é mais comum em 
mulheres antes dos 40 anos de idade. 
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É correto o que se afirma APENAS  em: 
 

A) I, II e III. 
B) I e II. 
C) II, III e IV. 
D) II e III. 
E) I, II, III e IV.  

 
9. O Sr. Otávio Augusto, 81 anos, chega ao hospital 

vítima de trauma. Ele foi atingido por um projétil de 
arma de fogo no tórax durante um assalto que sofreu 
ao sair da casa dos netos. Foi encontrado com vias 
aéreas pérvias, dificuldade respiratória com 
hipertimpanismo e murmúrio vesicular abolido em 
hemitórax esquerdo, distensão de jugulares, 
abdômen flácido, pelve estável sem outras lesões. 
Sobre o doente cirúrgico idoso, considere as 
afirmativas abaixo: 

 
I. O mecanismo de trauma mais comum entre os 

idosos são as quedas de mesmo nível. 
II. O idoso apresenta alterações fisiológicas que 

influenciam em sua resposta ao trauma torácico 
como: enrijecimento do arcabouço torácico, 
aumento da capacidade vital pulmonar e PaO2, 
diminuição do débito cardíaco e alterações no 
sistema de condução atrioventricular. 

III. Pneumotórax e hemotórax traumático devem 
receber tratamento precoce a fim de evitarem-se 
complicações decorrentes do baixo débito 
cardíaco e insuficiência respiratória. 

IV. A avaliação circulatória do doente idoso pode ser 
prejudicada por doenças preexistentes e uso de 
medicações que alterem a resposta 
endocrinometabólica ao trauma. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I, II, III e IV. 
B) III e IV. 
C) II e IV. 
D) I, III e IV. 
E) I, II e III.  

 
10. A Sra. Maria Antonieta de 69 anos chega ao hospital 

trazida pelo filho Sr. André Luís de 43 anos às 15h 
por quadro de dor abdominal. Ela aponta com o dedo 
o quadrante inferior esquerdo do abdômen ao ser 
interrogada quanto à localização da dor. Apresenta-
se febril (T=38,4o C), hipocorada e desidratada, pesa 
83 kg e tem 1,62 m de altura. Questionada quanto ao 
seu hábito intestinal, refere que sempre foi obstipada, 
mas que havia evacuado a última vez na noite 
anterior à ida ao hospital. Segundo ela, não havia 
presença de sangue, muco ou pus nas fezes. Ela 
recusou o almoço na casa do filho e apresentou dois 
episódios de vômitos.  
Com base nesse quadro clínico, a patologia mais 
provável é: 

 
A) Apendicite aguda. 
B) Tumor de cólon perfurado. 
C) Diverticulite aguda. 
D) Hemorragia diverticular.  
E) Cistite. 

 
11. A Sra. Maria Francisca, 43 anos, deu entrada no 

Pronto-Socorro com quadro de dor abdominal intensa 
de início súbito em quadrante superior direito há 1 
dia. Ela refere quatro episódios de vômitos, 
inicialmente alimentares e depois de característica 
biliar. Relata quadros semelhantes anteriormente em 
que foi medicada para dor na Unidade de Saúde 24h, 
mas nunca com essa intensidade. Ela apresenta FR: 
24 irpm, FC:123 bpm e PA 85/60 mmHg. Apresenta 
um leucograma com 20.000 leucócitos, glicemia de 
190 mg/dL, LDH de 400 UI/L, TGO de 239 UI/L e 
amilase de 1.100 UI/L. Com base nos dados 
apresentados, analise as afirmativas a seguir: 

 
I. Trata-se de um caso de pancreatite aguda grave. 
II. Há critérios de Ranson de admissão nesse caso 

que indicam gravidade. 
III. A amilasemia elevada apresentada nesse caso 

indica um pior prognóstico. 
IV. Se um paciente com pancreatite aguda 

apresentar complicações locais como necrose, 
pseudocisto ou abscesso, trata-se de um 
paciente com pancreatite aguda grave. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) II, III e IV.  
D) I, II e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 

12. A Sra. Maria das Graças, 47 anos, deu entrada no 
Pronto-Socorro acompanhada do esposo, Sr. Mário 
Sérgio, com mais um quadro de dor abdominal em 
cólica de início súbito em quadrante superior direito 
há 4 horas. Ela afirma que não aguenta mais essa 
dor, pois por 7 vezes apresentou quadros 
semelhantes. Sr. Mário Sérgio disse que sua esposa 
já é conhecida no posto de saúde 24h, tantas vezes 
em que recebeu  “soro para aliviar a dor” [sic].  
Sra. Maria conta que apresentou dois episódios de 
êmese de característica biliar. A paciente encontra-se 
febril (T=38,2oC), com abdômen doloroso à palpação 
de quadrante superior direito e, à palpação profunda 
do hipocôndrio direito, ela efetua uma parada na 
inspiração.  
Com base nesse quadro clínico, julgue as afirmações 
a seguir: 

 
I. Trata-se de uma paciente com quadro provável 

de colecistite aguda. 
II. A descrição de parada inspiratória à palpação 

profunda do hipocôndrio direito é conhecida com 
Sinal de Rovsing.  

III. O sintoma característico nesse quadro seria a 
presença de dor à palpação profunda do 
hipocôndrio direito conhecido como Sinal de 
Murphy. 

IV. A ultrassonografia abdominal é o exame 
diagnóstico de escolha. 

 
 

É correto o que se afirma APENAS  em: 
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A) I e IV. 
B) I e II. 
C) I, II e III. 
D) I, II, III e IV. 
E) I, III e IV. 
 

13. O Sr. Marco Antônio, 70 anos, portador de fibrilação 
atrial chega ao hospital com quadro de distensão e 
dor abdominal intensa em cólica iniciada há 4 horas. 
Ele apresenta fáscies de dor, sudorese e refere que 
sente dor insuportável em todo o abdômen. 
Apresenta FC= 115bpm, PA= 80/55 mmHg, FR= 29 
irpm, peso= 80 kg, altura= 1,79 m. Ao exame físico 
apresenta abdômen distendido, dor abdominal difusa 
sem sinais de irritação peritoneal.  
Assinale a hipótese diagnóstica mais provável para 
esse caso: 

 
A) Apendicite aguda. 
B) Diverticulite aguda. 
C) Tumor de cólon perfurado. 
D) Úlcera gástrica perfurada.  
E) Isquemia mesentérica. 
 

14. Entre as neoplasias malignas do estômago, o 
adenocarcinoma gástrico é a mais comum (95% das 
neoplasias malignas do estômago). No Brasil, o 
carcinoma gástrico é o quinto tumor mais comum. O 
mais preocupante nessa doença é a taxa de 
mortalidade que chega a 90%. Sobre câncer gástrico 
considere as afirmações a seguir e assinale a única 
alternativa CORRETA: 

 
I. A presença de Helicobacter Pilori não é 

considerado um fator de risco de câncer gástrico.  
II. Reconhecer sinais como a Prateleira de Blummer 

e o Nódulo da Irmã Mary Joseph são 
fundamentais para realizar diagnóstico precoce 
do adenocarcinoma gástrico. 

III. O objetivo da dissecção linfonodal é realizar o 
estadiamento do carcinoma gástrico, aumentar o 
grau de cura  ou melhorar o prognóstico. 

IV. Os principais fatores que influenciam na 
sobrevida de pacientes com carcinoma gástrico 
são a extensão do tumor nas paredes do 
estômago, o envolvimento de gânglios linfáticos e 
a metástase para órgãos distantes.  

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I e II. 
B) II, III e IV. 
C) I, II, III e IV. 
D) III e IV. 
E) I, III e IV. 
 

15. Hemorragia digestiva baixa (HDB) representa 24% 
dos casos de hemorragia digestiva com mortalidade 
de 4 a 10%. A mortalidade está associada à 
intensidade do sangramento, à idade e a doenças 
associadas. Sobre HDB analise as afirmações a 
seguir: 

 

I. A cintilografia pode detectar sangramento 
digestivo em ritmo de 0,1 mL/min. 

II. A arteriografia pode detectar sangramento 
digestivo em ritmo de 1mL/min e pode precisar a 
fonte de sangramento, bem como possibilitar o 
tratamento. 

III. A colonoscopia é o procedimento de escolha para 
o diagnóstico da hemorragia digestiva baixa e 
está indicada em sangramentos graves. 

IV. Toda enterorragia sem hematêmese 
concomitante pode ser considerada como 
hemorragia digestiva baixa. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) III e IV. 
B) I e II. 
C) I. 
D) I, II e III. 
E) I e IV. 
 

16. O Sr. Augusto, 45 anos, chega ao seu consultório 
acompanhado pelo pai Sr. Mário Otávio, 71 anos. Sr. 
Augusto refere que está muito preocupado com o pai, 
que se apresenta pálido e emagrecido. O Sr. Mário 
Otávio insiste que a causa desse quadro é anemia 
crônica para o qual está em reposição de ferro há 
mais de um ano. Refere que suas fezes estão 
enegrecidas “como piche” [sic], com 2 a 4 episódios 
diários.  
Com base nesse caso clínico, julgue as afirmações a 
seguir: 

 
I. O rastreamento para câncer colorretal na 

população inicia-se por pesquisa de sangue 
oculto nas fezes.  

II. No caso do enunciado o exame inicial deveria ser 
a colonoscopia, que pode ser diagnóstica e 
auxiliar no estadiamento. 

III. Nesse caso o exame essencial para o 
diagnóstico é a tomografia computadorizada. É o 
exame de escolha por ser menos invasiva. 

IV. A ressecção cirúrgica (R) no sistema TNM é 
definida como R0: ressecção tumoral 
considerada pela cirurgião como completa com 
todas as margens negativas examinadas pelo 
patologista.  

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I, II e IV. 
B) I e IV. 
C) II e IV. 
D) I, III e IV. 
E) I e III. 
 

17. O Sr. José Almeida, 55 anos, chegou ao Pronto-
Socorro conduzido por amigos. É famoso no trabalho 
por ser uma pessoa divertida, apreciador de uísque, 
que bebia sempre nos encontros em um café próximo 
à empresa em que trabalha. Certo dia, durante a 
festa de amigo-secreto dessa empresa, ele causou 
preocupação aos amigos ao se ausentar da sala de 
reuniões por estar “se sentindo mal” [sic]. Um deles o 
acompanhou ao banheiro, onde Sr. José vomitou 
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grande quantidade de sangue. Foi conduzido 
imediatamente ao serviço de emergência. Você, 
como médico plantonista, o encontra pálido (pele e 
mucosas), pulso 130 bpm, PA sistólica 80 mmHg, 
confuso e agitado. Durante seu exame o paciente 
apresenta novo episódio de vômito com sangue. 
Sobre esse caso, analise as afirmações a seguir: 

 
I. Sua primeira conduta deve ser tratar o choque 

hipovolêmico. 
II. Com essa história a etiologia mais provável da 

hemorragia é de varizes de esôfago por 
hepatopatia crônica. 

III. A EDA (endoscopia digestiva alta) está 
contraindicada de imediato nesse paciente devido 
ao novo episódio de hematêmese. 

IV. A EDA possui caráter diagnóstico (de lesão 
sangrante e de achados preditivos de 
ressangramento), com baixa eficácia terapêutica. 
 

É correto o que se afirma APENAS  em: 
 

A) I, II e III. 
B) I, II, III e IV. 
C) I e IV. 
D) I e II. 
E) I, III e IV. 
 

18. O Sr. Aurides, 52 anos, lavrador, chega ao 
consultório para tratar de uma alergia no rosto. Ele 
relata que há muitos insetos no local em que trabalha 
e que imagina que tenha sido picado por um deles. 
Diz que já foi picado outras vezes, mas, desta vez, 
desenvolveu uma alergia, pois a lesão avermelhada 
no supercílio de mais ou menos 2 cm descama 
periodicamente e sangra com facilidade. Ele está 
preocupado, quer saber se a alergia pode “descer 
para a vista” [sic] e, por isso, procurou o médico. 
Refere constante exposição ao sol, não utiliza 
qualquer tipo de proteção (protetor solar ou chapéu). 
Sobre esse tema, analise as afirmações abaixo. 

 
I. A exposição solar é o principal fator de risco para 

tumores malignos de pele. 
II. O carcinoma espinocelular é o tumor maligno de 

pele mais frequente do organismo. 
III. A crioterapia, a radioterapia e a cirurgia (por 

excisão ou cauterização) são os principais 
tratamentos para os tumores malignos de pele 
não melanoma. 

IV. As metástases em carcinoma basocelular são 
raras. 
 

É correto o que se afirma APENAS  em: 
 

A) I, III e IV. 
B) I e IV. 
C) I, II, III e IV. 
D) I, II e IV. 
E) II e IV. 
 

19. A Sra. Maria dos Remédios, 43 anos, acessorista de 
elevador, foi avisada por um dos médicos que 
atendem no prédio em que ela trabalha que sua 
tireoide estava aumentada. Ela chega na consulta e 

disse que não se incomodava com o “papo” [sic] mas 
com o inchaço nos pés e pernas. No exame médico é 
possível observar exoftalmia pronunciada, membros 
inferiores e superiores com pele ressecada com 
edema pré-tibial.  
Sobre o bócio analise as afirmações a seguir: 

 
I. O diagnóstico mais provável no caso relatado é 

bócio difuso tóxico. 
II. A doença de Graves apresenta aumento difuso 

da tireoide e hipotireoidismo associado à 
oftalmopatia e à dermopatia. 

III. O bócio é considerado mergulhante quando uma 
porção da tireoide tópica apresenta um aumento 
em direçãoo ao mediastino e não é possível 
delimitar na palpação seu limite inferior até a 
altura da fúrcula esternal. 

IV. A tireodectomia é o tratamento de escolha do 
bócio difuso tóxico, após a falha do tratamento 
clínico. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I, II, III e IV. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) II, III e IV. 
E) I, III e IV. 
 

20. A Sra. Maria Antonieta, 30 anos, em investigação 
diagnóstica de um nódulo cervical palpável, está 
assintomática. Seu nódulo foi encontrado em uma 
consulta de rotina. À ultrassonografia o nódulo estava 
em polo superior do lobo tireoidiano direito, 
apresentava 2 cm e era hipoecoico. As provas de 
função tireoidiana estão normais e há ausência de 
adenopatia cervical suspeita.  
Nesse caso, qual é o próximo passo para o 
estabelecimento diagnóstico? 

 
A) Cintilografia tireoidiana. 
B) Tomografia de região cervical. 
C) Punção aspirativa por agulha fina do nódulo. 
D) Loboistmectomia com congelação. 
E) Observação do nódulo durante 90 dias sob uso 

de levotiroxina 25 mcg. 
 

21. A Srta. Maria de Lurdes, 35 anos, previamente 
hígida, apresenta queixa de dificuldade para engolir 
líquido e episódios ocasionais de regurgitação. A 
manometria mostrou um aumento na pressão no 
corpo esofágico com ausência de peristaltismo após 
a deglutição. O diagnóstico mais provável nesse caso 
é: 

 
A) Acalasia. 
B) Carcinoma de esôfago. 
C) Síndrome de Plummer-Vinson. 
D) Esofagite de refluxo. 
E) Divertículo epifrênico. 
 

22. O Sr. Carlos Henrique, 62 anos de idade, tabagista 
40 maços/anos, está assustado com o resultado de 
uma radiografia de tórax realizada em um check-up 
de rotina. Seu exame apresentou um nódulo 
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pulmonar solitário de 2,5 cm, periférico. Entre as 
condutas abaixo, qual a mais indicada para esse 
caso? 

 
A) Realizar tomografias de tórax seriadas a cada 

3 meses e/ou tomografia computadorizada a 
cada 6 meses. Se o nódulo duplicar de 
tamanho, indica-se a ressecção. 

B) Pesquisa de marcadores tumorais.  
C) Punção transtorácica do nódulo; se a punção 

for negativa para neoplasia, não há indicação 
cirúrgica.  

D) Broncoscopia e biópsia transbrônquica que 
permitem  o diagnóstico na maioria dos casos. 

E) Ressecção cirúrgica, preferencialmente por 
videotoracoscopia. 
 

23. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 
o número de indivíduos obesos no mundo esteja 
próximo de 250 milhões. No Brasil o IBGE há 10,5 
milhões de adultos obesos. Sobre as indicações de 
cirurgia bariátrica (NIH, 1991), analise as afirmações 
a seguir: 

 
I. A indicação cirúrgica no tratamento da 

obesidade mórbida está formalmente 
indicada para pacientes com Índice de Massa 
Corpórea maior igual 40 e para pacientes 
com Índice de Massa Corpórea maior igual a 
35 associada a comorbidades. 

II. A estabilidade psicológica deve ser 
obrigatoriamente avaliada antes da indicação 
do procedimento cirúrgico. É obrigatório que 
o paciente compreenda a proposta de 
tratamento cirúrgico, suas consequências, 
possíveis complicações pós-operatórias e 
alterações de hábitos de vida. 

III. É necessário que o tratamento não 
operatório tenha sido ineficiente para a perda 
ponderal necessária. 

IV. São candidatos à cirurgia bariátrica pacientes 
entre 18 e 60 anos. Adolescentes e pessoas 
acima de 60 anos podem, em casos 
selecionados, apresentar indicação cirúrgica. 

 
Das afirmações acima são necessárias para indicar a 
cirurgia bariátrica as afirmações contidas APENAS 
em:  

 
A) I e II. 
B) I, II e III. 
C) I, II, III e IV. 
D) I, III e IV 
E) I, II e IV. 

 
24. Cerca de 30% das infecções hospitalares são 

evitáveis. Para reduzir e controlar as taxas de 
infecção hospitalar a adoção de medidas preventivas 
e educacionais são fundamentais.  
Sobre infecção em cirurgia, analise as afirmações a 
seguir: 

 
I. A tricotomia deve ser realizada imediatamente 

antes da cirurgia e, preferencialmente, com 
aparelho elétrico. (categoria IA) 

II. Não é necessário realizar limpeza especial ou 
fechamento de sala cirúrgica após cirurgia 
contaminada ou infectada. (categoria IB) 

III. É importante encorajar a suspensão do 
tabagismo por no mínimo 30 dias antes da 
cirurgia eletiva. (categoria IB) 

IV. Infecções comunitárias devem ser tratadas antes 
do procedimento cirúrgico e, se possível, o 
procedimento operatório deve ser postergado até 
a cura do processo infeccioso. (categoria IA) 

 
Fazem parte do consenso em prevenção de infecção 
do sítio cirúrgico do CDC (Center for Disease Control) 
as afirmações contidas APENAS  em: 

 
A) I, III e IV. 
B) I e IV. 
C) III e IV. 
D) II e III. 
E) I, II, III e IV. 

 
25. A primeira medida em um paciente agitado com 

queimaduras extensas em face, troncos e membros 
superiores referindo dor intensa e parestesia em mão 
direita com queimadura circular em antebraço direito 
é: 

 
A) Escarotomia do antebraço. 
B) Avaliar permeabilidade das vias aéreas. 
C) Acesso venoso central e infusão rápida de 

líquidos. 
D) Analgesia intramuscular com opioides. 
E) Realizar curativo das lesões. 

 
26. Para as doenças hepáticas agudas ou crônicas 

irresponsivas a alternativas terapêuticas, o 
transplante hepático é considerado o tratamento de 
escolha. O progresso técnico na área permitiu que a 
sobrevida no Brasil chegasse a 80% no primeiro ano 
do transplante hepático.  
Sobre as indicações e contraindicações do 
transplante de fígado, analise as afirmações a seguir: 

 
I. A doença cardiopulmonar grave não relacionada 

à doença hepática é considerada uma 
contraindicação absoluta ao transplante hepático. 

II. A presença de neoplasia extra-hepática é 
considerada uma contraindicação absoluta ao 
transplante hepático. 

III. Mesmo em pacientes com alcoolismo persistente 
é possível a indicação do transplante hepático. 

IV. Pacientes com infecção pelo HIV e hepatite C 
não são considerados atualmente como 
contraindicação ao transplante hepático.  

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I, II, III e IV. 
B) I e III. 
C) III e IV. 
D) I, III e IV. 
E) I, II e IV. 
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27. Sobre os tumores estromais gastrointestinais (GIST), 
assinale a única alternativa CORRETA:  

 
A) Os tumores estromais gastrointestinais (GIST) 

são relativamente raros e apresentam como 
sítio mais comum o intestino delgado (70%). 

B) Apresentação clínica do GIST é bastante 
variável; o sinal mais comum é a perda 
ponderal. 

C) Os tumores estromais gastrointestinais (GIST) 
são os tumores mesenquimais mais comuns 
do trato gastrointestinal e 95% dos casos 
ocorrem em adultos com mais de 40 anos de 
idade. 

D) No GIST avançado a cirurgia é o procedimento 
de escolha. 

E) Os GISTs gástricos são, facilmente, 
diagnosticados por biópsia em endoscopia 
digestiva alta 

 
28. Pólipo é um termo que descreve qualquer estrutura 

tecidual em forma de proeminência circunscrita do 
lúmen intestinal. Pela sua incidência elevada e pela 
associação de alguns subtipos com o carcinoma 
colorretal, o seu estudo é de extrema importância 
seja para o clínico ou para o cirurgião.  
Sobre os pólipos intestinais, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A) O único tratamento efetivo na prevenção do 

câncer colorretal na polipose adenomatosa 
familiar é a colectomia total. 

B) Os pólipos neoplásicos não possuem relação 
com a hereditariedade. 

C) Dos pólipos colônicos identificados durante o 
exame endoscópico devem ser ressecados 
apenas aqueles ditos pediculados.  

D) A polipose adenomatosa familiar é uma 
condição autossômica recessiva. 

E) As manifestações clínicas dos pólipos 
intestinais são pouco expressivas sendo a dor 
abdominal a manifestação mais comum. 

 
29. Reconhecer as alterações provocadas no organismo 

pelo trauma operatório é necessário para a formação 
médica.  
Sobre a resposta metabólica ao trauma operatório 
considere as seguintes assertivas: 

 
I. Os níveis de tiroxina e da triiodotironina 

encontram-se reduzidos na resposta 
endocrinometabólica ao trauma. 

II. A associação do bloqueio epidural com a 
anestesia geral reduzem a intensidade da 
resposta inflamatória. 

III. O controle rigoroso da glicemia faz parte da 
modulação da resposta inflamatória ao trauma e 
leva a uma redução da morbidade dos pacientes 
críticos. 

IV. A utilização da proteína C ativada humana 
recombinante não apresenta efeito no controle da 
resposta inflamatória sistêmica. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 

A) II e III. 
B) II e IV. 
C) I, II e III. 
D) I, II, III e IV. 
E) I e IV. 
 

30. Um rapaz de 28 anos sofreu uma queda de moto e é 
levado a um Pronto-Socorro pela equipe de resgate 
pré-hospitalar. O paciente chega pálido, frio e 
diaforético. Na avaliação inicial apresenta-se agitado, 
falando palavras incompreensíveis, sem obedecer a 
comandos simples. À sua avaliação, apresenta 
abertura ocular à dor e realiza movimento de retirada 
à dor.  
Com base nesses dados, assinale a alternativa que 
CORRETAMENTE apresenta o valor da escala de 
coma de Glasgow e a classificação de gravidade de 
traumatismo crânio encefálico desse paciente. 

 
A) Abertura ocular: 2; resposta verbal: 2; melhor 

resposta motora: 4; TCE grave. 
B) Abertura ocular: 3; resposta verbal: 3; melhor 

resposta motora: 5; TCE moderado. 
C) Abertura ocular: 3; resposta verbal: 3; melhor 

resposta motora: 5; TCE grave. 
D) Abertura ocular: 2; resposta verbal: 2; melhor 

resposta motora: 4; TCE moderado. 
E) Abertura ocular: 3; resposta verbal: 3; melhor 

resposta motora: 4; TCE moderado. 
 

31. Um senhor de 42 anos sofreu uma agressão durante 
um assalto, quando foi agredido com uma barra de 
ferro em região temporal do lado esquerdo. O 
paciente foi levado ao hospital por um amigo que 
presenciou o assalto. Ele apresentou uma rápida 
perda do nível de consciência, sem náuseas e 
vômitos. Entrou no Pronto-Socorro deambulando, 
consciente e orientado solicitando para ser liberado, 
pois não tinha queixas exceto o “galo” [sic] que 
ganhou. Durante sua avaliação inicial, não 
apresentou sinal de trauma, com exceção de um 
hematoma subgaleal à esquerda. Durante o período 
de observação, o paciente evoluiu com rebaixamento 
súbito de nível de consciência, hemiparesia à direita 
e anisocoria com midríase à esquerda.  
Com base nesses dados, assinale a alternativa que 
descreve a lesão mais provável, o vaso 
provavelmente atingido e a provável imagem 
tomográfica, respectivamente. 

 
A) Hematoma epidural, artéria meníngea média, 

hematoma em forma de lente côncavo-
convexa à esquerda. 

B) Hematoma subdural, artéria meníngea média, 
hematoma em forma de lente biconvexa à 
esquerda. 

C) Hematoma subdural, plexo venoso, hematoma 
em forma de lente côncavo-convexa à 
esquerda. 

D) Hematoma epidural, artéria meníngea média, 
hematoma em forma de lente biconvexa à 
esquerda. 
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E) Hematoma epidural, plexo venoso, hematoma 
em forma de lente côncavo-convexa à 
esquerda. 

 
32. Um senhor de 43 anos está em avaliação por um 

quadro de dor abdominal, dispepsia e esteatorreia. 
Sobre a pancreatite crônica analise as afirmações a 
seguir: 

 
I. A pancreatite crônica é mais comum em homens 

(8:1) em idade em torno dos 30 anos. 
II. A etiologia mais frequente é alcoólica, 

habitualmente após ingesta crônica por 10 a 20 
anos. 

III. A indicação mais comum para o tratamento 
cirúrgico da pancreatite crônica é a síndrome de 
má-absorção. 

IV. A tomografia computadorizada é superior à 
ultrassonografia na avaliação das alterações da 
pancreatite. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I, II e III. 
B) II e III. 
C) I e IV. 
D) I, II e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 

33. Marque a alternativa que apresenta os elementos da 
Tríade de Beck, a etiologia e o mecanismo de trauma 
mais comum, respectivamente:  

 
A) Elevação da pressão venosa central, 

diminuição da pressão arterial, abafamento de 
bulhas cardíacas – Tamponamento Cardíaco – 
Traumatismo Contuso. 

B) Murmúrio vesicular diminuído, bulhas 
hiperfonéticas, hipotensão – Pneumotórax 
hipertensivo – Traumatismo Penetrante. 

C) Elevação da pressão venosa central, 
diminuição da pressão arterial, abafamento de 
bulhas cardíacas – Tamponamento Cardíaco – 
Traumatismo Penetrante. 

D) Murmúrio vesicular diminuído, bulhas 
hiperfonéticas, hipotensão – Pneumotórax 
hipertensivo – Traumatismo Contuso. 

E) Elevação da pressão venosa central, 
diminuição da pressão arterial, abafamento de 
bulhas cardíacas – Contusão Cardíaca – 
Traumatismo Contuso. 

 
34. Assinale a alternativa que apresenta o tumor maligno 

de tireoide mais frequente: 
 

A) Carcinoma medular. 
B) Carcinoma papilífero. 
C) Carcinoma anaplásico. 
D) Carcinoma folicular. 
E) Carcinoma de células de Hurtle. 
 

35. Um rapaz vítima de ferimento por arma branca em 
tórax (espeto de churrasco), chega ao hospital com a 
equipe de resgate pré-hospitalar. Encontra-se pálido, 
frio, diaforético. O espeto de churrasco foi removido 

do tórax no local por amigos. Ele apresenta jugulares 
ingurgitadas, murmúrio vesicular abolida à esquerda 
com hipertimpanismo à percussão, PA 60x30 mmHg 
e FC 140 bpm.  
Sobre esse caso, assinale qual a hipótese 
diagnóstica mais provável. 

 
A) Pneumotórax hipertensivo. 
B) Pneumotórax simples. 
C) Pneumotórax aberto. 
D) Tamponamento cardíaco. 
E) Hemotórax maciço. 
 

36. O Atendimento Inicial ao Traumatizado pelo protocolo 
do ATLS preconiza que, no exame primário, ao 
encontrarem-se lesões que possam colocar o 
paciente em risco de morte, deve-se tratá-las. No 
traumatismo torácico há lesões com risco iminente de 
morte que devem ser de conhecimento do médico 
que realizar esse atendimento inicial.  
Sobre esse assunto analise os itens a seguir e 
assinale a alternativa que apresenta a lista de lesões 
com risco iminente de morte em trauma de tórax: 

 
I. Pneumotórax Hipertensivo. 
II. Pneumotórax Simples. 
III. Pneumotórax Aberto. 
IV. Tamponamento Cardíaco. 
V. Hemotórax Maciço. 
VI. Lesão de Aorta. 
VII. Rotura de Esôfago. 
VIII. Obstrução de Vias Aéreas. 
IX. Tórax Instável. 

 
A) I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX. 
B) I, IV, V e VI 
C) I, IV, VI e VII. 
D) I, III, IV, V, VIII e IX. 
E) I, IV, VI, IX. 
 

37. A incidência de hérnia abdominal na população é de 
5%. Sobre hérniais abdominais considere as 
afirmativas abaixo: 

 
I. Hérnia de Richter ocorre quando apenas uma 

parede do intestino está encarcerada.  
II. Hérnia encarcerada é a hérnia com 

comprometimento vascular. 
III. Hérnia de Littre é aquela que contém um 

divertículo de Meckel. 
 

É correto o que se afirma APENAS  em: 
 

A) I. 
B) III. 
C) I e II. 
D) II e III. 
E) I e III. 
 

38. Sobre o adenocarcinoma pancreático considere as 
afirmativas abaixo: 

 
I. Os sintomas mais comuns são perda de peso e 

icterícia.  
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II. A maioria dos adenocarcinomas se localiza no 
corpo do pâncreas. 

III. Os tumores de cabeça de pâncreas apresentam 
melhor prognóstico que os tumores de corpo e 
cauda. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I e II. 
B) II e III. 
C) I e III.          
D) I, II e III. 
E) III. 
 

39. Sobre apendicite aguda considere as afirmativas 
abaixo. 

 
I. Apendicite aguda é a causa mais comum de 

abdome agudo. Ocorre em todas as idades, 
sendo mais comum na 2a década de vida.  

II. A dor da apendicite durante a gestação é mais 
acima e lateral do que na não gestante. 

III. Na apendicite aguda supurativa o processo 
inflamatório e a proliferação bacteriana 
estendem-se até a serosa. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I e II. 
B) II e III. 
C) I e III. 
D) I. 
E) I, II e III.          

 
40. Sobre esôfago de Barret considere as afirmativas 

abaixo: 
 

I. A presença de metaplasia gástrica na mucosa 
esofágica em qualquer extensão define o esôfago 
de Barret.  

II. As manifestações clínicas são similares a do 
paciente com Doença do Refluxo 
Gastroesofágico. 

III. É uma condição pré-maligna e pode evoluir para 
adenocarcinoma de esôfago. 

 
É correto o que se afirma APENAS em: 

 
A) II e III.          
B) I e II. 
C) I, II e III. 
D) I e III. 
E) I. 

 
41. Sobre doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) 

considere as afirmativas abaixo: 
 

I. Os fatores de risco para DRGE são: idade, sexo 
masculino, obesidade, fatores genéticos e hérnia 
de hiato.  

II. Os sintomas ditos atípicos de DRGE como tosse, 
asma e dor torácica não cardíaca podem ser 
explicados pela aspiração de conteúdo gástrico 
(teoria do refluxo) ou pela broncoconstrição 

reflexa pela acidificação do esôfago (teoria do 
reflexo).  

III. A ausência de alterações esofágicas 
endoscópicas exclui o diagnóstico de DRGE. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) II e III. 
B) I e II.          
C) I, II e III. 
D) I e III. 
E) I. 

 
42. Sobre fístulas digestivas considere as afirmativas 

abaixo: 
 

I. Em um serviço de cirurgia geral 75 a 85% das 
fístulas são pós-operatórios e cursam com uma 
mortalidade de 6,25 a 48%. 

II. As fístulas de alto débito (mais que 500 mL em 
24h) apresentam mortalidade 3 vezes maior que 
as de baixo débito.  

III. O uso do octreotide reduz o débito da fístula. 
 

É correto o que se afirma APENAS  em: 
 

A) II e III. 
B) I e II. 
C) I, II e III.          
D) I e III. 
E) I. 

 
43. Sobre melanomas considere as afirmativas abaixo: 
 

I. A biópsia, sempre que possível, deverá ser 
excisional com margem de 2 mm. 

II. A medida de Breslow é o fator mais importante 
para determinar o prognóstico de melanoma.  

III. Linfonodo sentinela é o linfonodo mais próximo 
anatomicamente ao tumor. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) II e III. 
B) I, II e III. 
C) I e III. 
D) I. 
E) I e II.          

 
44. Um rapaz de 28 anos, portador de hérnia inguinal do 

tipo Nyhus III A, é submetido a tratamento cirúrgico 
pelo método de Lichtenstein. Assinale a alternativa 
que representa a principal característica desse 
procedimento:  

 
A) Tela sem tensão. 
B) Sutura monofilamentar. 
C) Incisão de relaxamento. 
D) Abordagem pré-peritoneal. 
E) Abordagem videolaparoscópica. 

 
45. Um rapaz de 26 anos foi vítima de um ferimento por 

arma branca (faca de cozinha) no 4º espaço 
intercostal esquerdo, paraesternal e trazido pela 
equipe de resgate pré-hospitalar. Deu entrada com 
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pressão arterial sistólica de 60 mmHg. As vias aéreas 
estavam livres e a ausculta pulmonar era normal. 
Porém, durante seu exame, o paciente entrou em 
parada cardiorrespiratória e foi entubado. 
Assinale a alternativa que representa a melhor 
conduta a ser tomada nesse caso na sequência da 
entubação: 

 
A) Punção periférica e massagem cardíaca 

externa.  
B) Janela pericárdica e reposição volêmica.  
C) Toracotomia anterolateral esquerda e 

massagem cardíaca interna.  
D) Massagem cardíaca externa e reposição 

volêmica.  
E) Esternotomia mediana longitudinal e 

massagem cardíaca externa. 
  

46. O Sr. Carlos Prestes foi submetido à colectomia por 
câncer de cólon. No 50º dia do pós-operatório foi 
observada a saída de secreção de cor escura pelo 
dreno abdominal. Assinale a alternativa que 
apresenta o diagnóstico mais provável:  

 
A) Contaminação no intraoperatório.  
B) Translocação bacteriana devido à 

imunossupressão pelo câncer.  
C) Secreção por irritação pelo dreno. 
D) Fístula digestiva. 
E) Presença de corpo estranho. 

 
47. Durante uma partida de futebol, houve um tumulto e 

vários torcedores foram prensados contra as grades 
de proteção ou pisoteados. Quem deve receber 
cuidados no local e ser triado em primeiro lugar para 
o tratamento definitivo?  

 
A) Vítimas que não respiram, mesmo que se 

mantenham suas vias aéreas pérvias com 
manobras simples de suporte básico de vida. 

B)  Vítimas que respiram e apresentam perfusão 
tecidual com enchimento capilar menor que 2 
segundos e respondem à ordem simples. 

C)  Vítimas que sofreram amputação traumática 
de membros e apresentam hemorragia 
externa. 

D)  Vítimas que conseguem andar, porém com 
alta suspeita de lesão da coluna cervical. 

E) Vítimas que não respiram, porém passam a 
respirar com o adequado posicionamento das 
vias aéreas.  
 

48. As localizações mais frequentes das metástases à 
distância no carcinoma pulmonar são: 

 
A) Pulmão, rins e pâncreas.  
B) Cérebro, suprarrenal e ossos.  
C) Janela pericárdica e reposição volêmica.  
D) Ossos, pâncreas e suprarrenal.  
E) Baço, ossos e cérebro. 
 

49. O estudo diagnóstico mais importante num paciente 
suspeito de sofrer de carcinoma esofágico é: 

 
A) Ingestão de bário. 

B) TC do tórax. 
C) Esofagoscopia. 
D) TC do abdômen superior. 
E) Estudo da motilidade esofágica. 
 

50. Qual o achado histológico que favorece o diagnóstico 
de Doença de Crohn em uma biópsia intestinal? 

  
A) Infiltrado linfoplasmocitário no epitélio. 
B) Infiltrado de linfócitos na mucosa e ulcerações. 
C) Microgranulomas duros (não caseificados) na 

submucosa.     
D) Intenso infiltrado inflamatório misto em todas 

as camadas. 
E) Folículos linfoides na serosa. 


