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INSTRUÇÕES 
 

1) Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão 
corretos. 

2)  O caderno de prova deverá conter 50 (cinquenta) questões de múltipla 
escolha. 

3) A duração da prova com início às 15h e término às 16:30,  incluindo o 
preenchimento do Cartão-Resposta. 

4) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos Fiscais. 

5) A prova é INDIVIDUAL , sendo vetada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

6) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

7)  Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
8) Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das 

alternativas publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno 
de provas. 

9) O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o 
Cartão-Resposta. 

10) Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma: 
a) Verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) Assine no local indicado; 
c) Marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita 

normal, tinta azul ou preta o campo correspondente à alternativa que 
considera correta em cada questão; 

d) Não o amasse, nem dobre. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Gaspar, 53 anos, começou com dor torácica tipo lacerante com irradiação para epigástrio. A 
pressão arterial em membro superior é 200x120 mmHg e em membro inferior é 80x60 mmHg. 
Qual o provável diagnóstico? 

a) Aneurisma de aorta abdominal roto. 
b) Infarto agudo do miocárdio. 
c) Dissecção de aorta. 
d) Tromboembolismo pulmonar. 
e) Tamponamento cardíaco 
 

2. A endometriose é uma importante causa de infertilidade. Existem muitas teorias 
fisiopatológicas para esta doença que tentam explicar o aparecimento de tecido endometrial 
fora do útero, seja dentro da cavidade abdominal ou em tecidos distantes como o pulmão. Em 
caso de suspeita clínica de endometriose, o melhor exame a ser solicitado é:  

a) Hemograma e VHS. 
b) Ultrassonografia transvaginal. 
c) Tomografia computadorizada. 
d) Laparoscopia.  
e) Histerossalpingografia 
 

3. Paciente chega ao consultório para conversar sobre a doença do refluxo gastroesofágico 
(DRGE). Refere que pesquisou os sintomas na internet e que tem dor retroesternal.  Apresenta 
endoscopia digestiva alta com laudo demonstrando hérnia de hiato. Ao expor para o paciente a 
fisiopatologia da doença, o médico está CORRETO em falar: 

 

a) A maioria dos pacientes com DRGE apresenta na endoscopia digestiva alta hérnia hiatal. 
b) Refluxos fisiológicos somente acontecem nos pacientes que apresentam hérnia hiatal na 
endoscopia. 
c) A DRGE com sintomas típicos ou atípicos não ocorre sem a presença de hérnia hiatal. 
d) Pacientes com hérnia de hiato na endoscopia devem fazer uso de inibidor da bomba de 
próton de maneira contínua e preventiva. 
e) A ausência de hérnia hiatal na endoscopia digestiva alta exclui o diagnóstico de DRGE. 
 

4. A trombose venosa profunda é mais frequente em pessoas portadoras de condições 
predisponentes tais como: uso de anticoncepcionais, tabagismo, tumores malignos e 
obesidade. O ato cirúrgico pode propiciar o seu aparecimento, principalmente quando 
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associado a estes fatores. Na prevenção da trombose venosa profunda, é utilizado como fator 
não farmacológico: 

a ) Deambulação precoce.  
b) Elevação dos membros.  
c) Filtro de veia cava superior. 
d) Compressas mornas. 
e) Colchão de ar. 
 

5. Lurdes tem 42 anos e foi admitida no pronto-socorro com arritmia cardíaca e história de dor 
em membro inferior direito (MID) há 12 horas. Diz que a dor teve inicio súbito enquanto 
realizava as tarefas domésticas e veio acompanhada de palidez cutânea. Ela referiu diminuição 
de temperatura do membro doloroso e que fez uso de medicamentos para dor. Ao exame 
físico, o MID apresenta varizes, ausência de pulsos distais, com perda de sensibilidade no pé 
direito. A conduta terapêutica CORRETA é: 

a) Iniciar heparina ou anticoagulantes.  
b) Solicitar ecodoppler venoso de MID. 
c) Solicitar ecodoppler arterial de MID. 
d) Indicar cirurgia de emergência.  
e) Aquecimento e elevação do membro 
 

6. A capacidade de responder a determinadas agressões, sejam elas de natureza cirúrgica ou 
traumática é um componente fundamental na manutenção da homeostase. Na resposta 
endócrino-metabólica ao trauma os níveis de glicose, cortisol e catecolaminas encontram-se 
respectivamente: 

a) Aumentados, aumentados, aumentados. 
b) Aumentados, diminuídos, diminuídos. 
c) Diminuídos, aumentados, aumentados. 
d ) Diminuídos, diminuídos, diminuídos. 
e) Diminuídos, diminuídos, aumentados. 
 
7. Jonatas, previamente hígido, tem 4 anos e foi levado ao Pronto Atendimento por sua mãe 
após um único episódio de enterorragia. A mãe relatou sangue vivo em grande quantidade no 
vaso sanitário, juntamente com as fezes. O menino apresentava-se pálido e taquicárdico. 
Recebeu atendimento inicial com reposição volêmia e foi internado para estabilização do 
quadro, que ocorreu após 48 horas já com fezes normais. Assinale a alternativa que contém a 
principal suspeita da causa do sangramento e o exame complementar que deve ser solicitado 
para confirmação diagnóstica.  
 
a) Pólipos intestinais - Enema opaco. 
b) Invaginação intestinal – Ultrassonografia. 
c) Constipação com fissura perianal- Anuscopia. 
d) Divertículo de Meckel – Cintilografia. 
e) Angiodisplasia colônica – Colonoscopia. 
 

8. Durante o plantão, chega na emergência um bebê de 9 meses que apresentava diarréia há 3 
dias, porém a sua mãe relata piora súbita e que há aproximadamente 2 horas o seu filho não 
para de chorar. Apresentou dois episódios de vômitos neste período e distensão abdominal 
com dor. Durante o atendimento você verificou que haviam fezes com muco e sangue na 
fralda. Com base nestes dados você provavelmente está diante de um abdome agudo de qual 
tipo? 

 



a) Inflamatório. 
b) Obstrutivo. 
c) Hemorrágico. 
d) Perfurativo. 
e) Infeccioso. 
 

9. A neoplasia maligna mais comum no fígado é: 

a) Hepatocarcinoma. 
b) Doença Metastática. 
c) Colangiocarcinoma. 
d) Angiossarcoma. 
e) Rabdomiossarcoma. 
 

10. A colangite esclerosante primária é uma doença que atinge as vias biliares intra e extra-
hepáticas de grandes calibres. E está fortemente relacionada com: 

a) Doença de Wilson. 
b) Doença de Caroli. 
c) Doença de Crohn. 
d) Hepatite Doença auto-imune 
e) Retocolite ulcerativa. 
 

11. Nos pacientes com presença gástrica comprovada de Helicobacter pylori existe critérios de 
indicação de tratamento com antibiótico para erradicação desta bactéria em qual das situações 
abaixo: 

a) Úlcera péptica ativa. 
b) Metaplasia intestinal. 
c) Dispepsia não ulcerosa. 
d) Histórico familiar de câncer gástrico. 
e) Hérnia de hiato. 
 

12. Nas hérnias inguinais indiretas a protrusão do conteúdo herniário ocorre: 

a) Medialmente aos vasos epigástricos inferiores.  
b) Abaixo do ligamento inguinal.  
c) Na parede posterior do canal inguinal.  
d) Através do anel inguinal interno.  
e) Acima do tendão conjunto. 
 

13. Um paciente com Purpura Trombocitopênica Trombótica, assinale a alternativa que 
corresponde a evidência de que ele poderia se beneficiar de uma esplenectomia. 

 

a) Aumento significativo do baço 
b) Contagem elevada de reticulócitos. 
c) Elementos megacarióciticos na medula óssea. 
d) Aumento das plaquetas com uso de corticoide. 
e) Idade do paciente inferior a cinco anos. 
 

 

 



14. Qual a classificação de uma ferida operatória em que ocorreu: abertura de um abcesso 
bloqueado com extravasamento de grande quantidade de pus na cavidade abdominal, porém 
sem abertura da parede da alça intestinal? 

a) Limpa 
b) Limpa- contaminada 
c) Contaminada 
d) Infectada 
e) Necrosada 
 

15. Paciente de 30 anos foi submetida a laparotomia mediana há aproximadamente 90 dias, e 
queixa-se do aspecto da sua cicatriz e prurido local. Ao exame físico, apresenta uma lesão 
elevada, alargada, com coloração arroxeada e de consistência endurecida ao longo de toda a 
cicatriz, porém sem ultrapassar os limites da mesma. Esta paciente apresenta provavelmente 
um (a): 

a) Tumor desmóide. 
b) Cicatriz hipertrófica. 
c) Carcinoma basocelular. 
d) Reação de corpo estranho pelo fio de sutura 
e) Cicatriz queloidiana. 
 

16. Mulher de 35 anos, iniciou com dor abdominal intermitente há 3 dias, de forte intensidade, 
em hipocôndrio direito, logo após as refeições, associada a náuseas e vários episódios de 
vômitos. Está em bom estado geral e nega febre ou icterícia. A ultrassonografia abdominal 
mostrou dois cálculos de 2 e 3mm em vesícula biliar sem dilatação das vias biliares intra e 
extra-hepáticas. Em relação a este caso, podemos dizer que se trata mais provavelmente de 
uma: 

a) Colelitíase não complicada.  
b) Coledocolitíase sem colangite. 
c) Colecistite aguda calculosa. 
d) Colecistite aguda alitiásica. 
e) Colelitíase complicada. 
 

17. Paciente masculino, 25 anos, chegou ao Pronto Socorro com ferida por arma branca em 4o 
espaço intercostal em hemitórax esquerdo na linha axillar posterior. PA= 80 x 40mmHg, FC= 
125bpm. FR= 24rpm. Após avaliação e atendimento inicial, foi iniciado reposição volêmica, feito 
diagnóstico de hemotórax maciço e realizado drenagem fechada em selo d’água com saída de 
aproximadamente 1500ml de sangue. Qual a próxima conduta indicada neste caso? 

a) Reposição volêmica com mais 2000ml de SF 0,9% e reavaliação do quadro. 
b) Administração de 2 unidades de papa de hemáceas e reavaliação do quadro. 
c) Indicação de janela pericárdica de emergência. 
d) Indicação imediata de toracotomia exploradora. 
e) Angiotomografia computadorizada para identificar o local de sangramento. 
 

18. Paciente masculino, 35 anos, vítima de colisão auto-anteparo, com Trauma 
Cranioencefálico e ferimento corto-contuso em região parietal direita com céfalo-hematoma 
local. Foi trazido ao Pronto Socorro, imobilizado em tábua rígida, com colar cervical e máscara 
de oxigênio, respiração ruidosa e auxílio de musculatura acessória. Após aspiração das vias 
aéreas e manejo inicial, o paciente estava sonolento, Glasgow de 13 e hemodinamicamente 
estável. Durante uma reavaliação, 40 minutos mais tarde, observou-se queda do nível de 
consciência, com Glasgow de 9, mantendo-se estável hemodinamicanente, com discreta 



elevação da PA. O médico assistente solicitou uma TAC de crânio. Assinale a alternativa que 
contém o provável achado tomográfico e a principal hipótese diagnóstica neste paciente.  

a) Velamento dos ventrículos - Ruptura do plexo coróide  
b) Perda dos giros cerebrais – Edema cerebral. 
c) Imagem de lente côncavo-convexa - Hemorragia subaracnoidea  
d) Parênquima cerebral heterogêneo - Lesão axonal difusa. 
e) Imagem de lente biconvexa - Hemorragia extra-dural 
 

19- João, 25 anos, foi vítima de ferimento por arma de fogo transfixante em hemitórax 
esquerdo no 6o espaço intercostal, após um assalto. Chegou no Pronto Socorro 20 minutos 
após o ocorrido, com discreto sangramento externo, consciente, queixando muita dor e 
dispneia, tiragem intercostal, palidez cutânea, sudorese, FC 120bpm, FR 24ipm e PA 80 x 60 
mmHg. Ao exame físico apresentava também ingurgitamento jugular, timpanismo à percussão 
no hemitórax esquerdo e desvio de traqueia contra-lateral. Com base neste caso a conduta 
cirúrgica inicial preferencial é: 

a) Intubação orotraqueal 
b) Ventilação com ambu e máscara 
c) Toracocentese de alívio 
d) Drenagem pleural fechada 
e) Pericardiocentese. 
 

20. O torcicolo muscular congênito detectado logo após o nascimento deve ser tratado 
preferencialmente: 

a) De forma expectante até 9 meses de vida 
b) Por cirurgia – com secção do ventre muscular 
c) Por injeção de toxina botulínica  
d) Por cirurgia – secção na inserção do tendão 
e) Por fisioterapia motora 
 

21. Paciente de 63 anos apresenta-se para avaliação pré-anestésica para cirurgia de 
colecistectomia videolaparoscópica. Após exame físico e anamnese, o anestesiologista conclui 
que a paciente é hipertensa, com valores pressóricos elevados, diabética de difícil controle e 
asmática com última crise há 1 mês. Está em uso de losartana e seretide. Nega histórico 
anestésico prévio, nega alergias. Segundo a classificação do estado físico preconizada pela 
Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA), como essa paciente seria classificada? 

a) ASA I. 
b) ASA II.  
c) ASA III. 
d) ASA IV.  
e) ASA V. 
 

22. Sobre o processo de cicatrização de feridas, marque a alternativa CORRETA: 

 
a) O processo de cicatrização conta com a contração da ferida, produção de fibrina e síntese 
de colágeno desde a primeira fase do processo. 
b) A atração de células inflamatórias, particularmente os macrófagos, se dá na fase final da 
cicatrização, sendo responsável por hiperemia da pele ao redor da cicatriz. 
c) A liberação de fatores de crescimento, lactato e a hipóxia tecidual são importantes fatores na 
estimulação da angiogênese e depósito de colágeno. 



d) Tração, tensão e processo inflamatório prolongado não interferem na formação de quelóides 
e cicatrizes hipertróficas, que são normalmente relacionados a fatores genéticos e hereditários. 
e) A presença de processo infeccioso na ferida pode auxiliar  na estimulação da fase 
proliferativa ou de granulação. 
 

23. Paciente de 2 anos, ingeriu produto de limpeza em casa e foi encaminhado diretamente ao 
pronto socorro. Apresentava dor discreta, e nenhum outro sintoma. A mãe não sabe informar 
qual produto foi ingerido e não levou a embalagem. 

Em relação ao caso, assinale a alternativa CORRETA em relação à conduta inicial: 

a) Passar sonda nasogástrica e realizar lavagem para tentar eliminar o máximo do produto. 

b) Indicar exame contrastado com bário para verificar presença de estenose esofágica. 

c) Indicar gastrostomia para alimentar até identificar o produto ingerido e poder realizar EDA. 

d) Indicar EDA nas próximas 24-48hs, para diagnóstico da lesão e acompanhamento, 
independente do produto. 

e) Induzir vômito e iniciar tratamento com corticóide para evitar edema e estenose futura. 

24. Paciente de 30 anos, consulta por perda da acuidade visual há 3 semanas, associado a 
cefaléia progressiva e piora noturna. Ao exame neurológico apresenta hemianopsia heterônima 
bitemporal. Baseado no achado do exame neurológico, qual a provável localização da lesão? 

a)Tumor do corpo caloso. 
b)Tumor de hipófise. 
c)Tumor do lobo frontal. 
d)Tumor do lobo occipital. 
e)Tumor do lobo temporal. 
 
 

Joice, 28 anos, foi resgatada de um incêndio e teve grande parte do corpo apresentando 
queimaduras de 1o e 2o graus. Foi levada ao Pronto Socorro taquicárdica e hipotensa, onde 
recebeu abordagem inicial e medidas corretas de atendimento a um grande queimado. Com 
base neste caso, responda as questões 25 e 26.  

 

25. Para o cálculo da reposição volêmica através da fórmula de Parkland, o médico precisou 
dos seguintes dados: 

a) Índice de massa corpórea (IMC) e Superfície corporal total da paciente. 
b) Altura da paciente e Porcentagem de área corporal queimada. 
c) Peso e Superfície corpora total da paciente. 
d) Índice de massa corporal (IMC) e Porcentagem de área corporal queimada. 
e) Peso e Porcentagem de área corporal queimada. 
 

26. O volume total calculado através da fórmula de Parkland deverá ser infundido da seguinte 
maneira: 

a) 50% nas primeiras 8h e 50% nas próximas 16h do acidente. 
b) 50% nas primeiras 16h e 50% nas próximas 8h do acidente. 
c) 30% nas primeiras 8h e 70% nas próximas 16h do atendimento. 
d) 30% nas primeiras 16h e 70% nas próximas 8h do atendimento. 
e) 50% nas primeiras 18h e 50% nas próximas 6h do acidente. 
 



27. Paciente com 35 anos, sem historia familiar de câncer de mama, apresentando ao exame 
físico da mama esquerda, nódulo em quadrante superior lateral de 1,5cm, móvel, consistência 
fibroelástica, não aderido a planos profundos e região axilar livre. O diagnóstico de uma doença 
benigna da mama é realizado através da: 

a) Ultrassonografia mamária e biópsia excisional para estudo citopatológico. 
b) Mamografia com magnificação da área, e ultrassonografia mamária seriada. 
c) Punção aspirativa com agulha fina (PAAF) para estudo citopatológico e biópsia excisional. 
d) Ultrassonografia mamária e punção aspirativa com agulha fina para estudo citopatológico. 
e) Mamografia com magnificação da área, e biópsia incisional para estudo histopatológico. 
 

28. O marcador tumoral que apresenta maior relação com tumores epiteliais do ovário é: 

a) CA 125. 
b) Alfa-fetoproteína. 
c) LDH. 
d) Estradiol. 
e) CEA 
 

29. Com relação aos pólipos do intestino grosso assinale a alternativa CORRETA: 

a) Os pólipos benignos mais comuns são os adenomas vilosos, sendo 50 a 70% dos pólipos 
encontrados. 
b) A incidência de carcinoma invasivo em pólipos está relacionada com o tamanho e o tipo 
histológico do pólipo. 
c) Polipose Adenomatosa Familiar é uma indicação para realização de colonoscopia a partir 
dos 25 anos de idade. 
d) Peutz- Jeghers é uma síndrome autossômica dominante caracterizada por pólipos 
adenomatosos e hiperpigmentação da mucosa oral. 
e) Os pólipos tubulares apresentam maior risco de malignização em relação aos demais tipos. 
 

Paciente de 3 anos com história de queda de um tobogã de 3 metros de altura. Apresenta 
hematoma volumoso no braço direito e ferimento corto-contuso de 5 cm em região parietal 
direita. No tórax apresenta escoriações e dor a palpação do gradil costal direito entre a sexta e 
a nona costelas.  Chega ao hospital com abertura ocular ao estimulo tátil (pressão), localiza a 
dor e apresenta choro persistente não consolável. PA 90 x 60mmHg, FC 130bpm, FR 20. Em 
relação ao caso responda as questões 30 e 31. 

 

30. Com base nos dados vitais apresentados neste caso, estes podem ser: 

a) Consequentes ao TCE sofrido pela paciente. 
b) Devido ao sangramento da ferida de couro cabeludo. 
c) Relacionados ao hematoma do braço direito.  
d) Devido a sangramento importante torácico ou intra-abdominal. 
e) Considerados normais para uma criança nesta idade. 
 

31. Em relação às particularidades do atendimento à criança vítima de trauma, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 

a) A anatomia das estruturas da orofaringe e da cabeça facilitam a abertura das vias aéreas. 
b) A superfície corporal aumentada em relação à sua altura é um fator protetor da hipotermia. 
c) Lesões de órgãos internos são raras na ausência de fratura de costelas adjacentes. 



d) Lesões de órgãos sólidos abdominais tendem a ser tratadas conservadoramente. 
e) Sofrem menor absorção de grandes impactos devido a menor massa corporal. 
 

32. Menino, 07 anos, dá entrada na Emergência Pediátrica com queixa de dor na região 
escrotal esquerda há aproximadamente 07 horas. A dor é intensa e irradia-se para região 
inguinal do mesmo lado associada a discreto aumento do volume escrotal. Não há relato de 
trauma. Ao exame: hiperemia e edema no escroto esquerdo, testículo aumentado, doloroso a 
palpação. Neste caso a hipótese diagnostica mais provável é:  

a) Torção testicular intravaginal. 
b) Torção testicular extravaginal. 
c) Orquiepididimite. 
d) Hérnia inguinal encarcerada. 
e) Hidrocele. 
 

33. O procedimento cirúrgico pode conter diversas etapas, entre elas: diérese, preensão, 
hemostasia e síntese.  Assinale a alternativa que contém os instrumentos ou produtos 
utilizados nestas fases respectivamente.  

a) Lâmina de bisturi, pinça anatômica, pinça Kelly e porta-agulhas.  
b) Tesoura Metsembaum, fio cirúrgico, pinça dente de rato e afastador.  
c) Afastador Farabeuf, pinça Duval, compressas e pinça Kelly.  
d) Bisturi elétrico, pinça Kelly, pinça anatômica e fio cirúrgico.  
e) Tesoura Metsembaum, porta- agulhas, pinça Kelly e Finoquetto. 
 
34. Paciente no primeiro pós-operatório de Fundoplicatura Videolaparoscópica inicia com 
quadro de mal estar e febre de 38,2 graus, sem outros sintomas. Aceitou bem dieta via oral 
ofertada. Assinale a alternativa que corresponde ao diagnóstico mais provável e sua 
fisiopatologia.  

a) Pneumonia- acúmulo de secreções que podem infectar-se.  
b) Infecção do trato urinário- colonização bacteriana do trato urinário.  
c) Atelectasia- não reexpansão adequada dos alvéolos pulmonares.  
d) Peritonite- perfuração na região da válvula gástrica.  
e) Ileo adinâmico- distúrbio hidroeletrolítico.  
 
35. Masculino, 40 anos, no 35o dia pós- operatório de apendicectomia por apendicite aguda e 
peritonite difusa que evoluiu com pneumonia em ventilação mecânica. Inicia com quadro de 
diarreia aquosa com odor fétido, sem sangue e piora da leucocitose. A colonoscopia 
demonstrou edema mucoso e eritema em manchas no cólon esquerdo. Assinale a alternativa 
que apresenta o diagnóstico mais provável e o exame diagnóstico de maior sensibilidade. 

a) Colite isquêmica - arteriografia.  
b) Colite pseudomembranosa- coprocultura.  
c) Colite isquêmica- análise anatomopatológica.  
d) Colite pseudomembranosa- Teste ELISA/ detecção toxina A ou B.  
e) Retocolite ulcerativa secundaria- análise anatomopatológica.  
 

36. Os opióides são frequentemente utilizados no pós-operatório, entretanto possuem riscos de 
dependência e tolerância. Em relação a estes riscos, assinale a alternativa CORRETA: 

a) A tolerância ocorre quando uma dose previamente eficaz falha em proporcionar analgesia 
adequada e leva a dependência psicológica. 
b) A dependência psicológica se manifesta pela ocorrência de síndrome de abstinência quando 
a droga é subitamente suspensa. 
c) A tolerância ocorre tanto para efeitos analgésicos como para efeitos adversos dos opióides. 



d) O tempo de uso do opióide não interfere no desenvolvimento de tolerância, podendo ocorrer 
já no primeiro uso. 
e) A diminuição progressiva da dose dos opióides leva a dependência física da droga. 
 

37. Paciente masculino inicia com dor em flanco direito, emagrecimento e anorexia com 30 dias 
de evolução. Realiza tomografia de abdome que demonstra tumoração em topografia de 
cabeça de pâncreas. Em relação ao quadro clínico e estadiamento, assinale a alternativa 
CORRETA: 

a) A presença de linfonodos regionais comprometidos indica sobrevida maior. 
b) Lesões estadiadas como T4 são consideradas irressecáveis por invadirem a parede e a 
papila duodenal. 
c) O diagnóstico intra-operatório de carcinomatose peritoneal indica a ressecção do tumor. 
d) O nível de CA 19-9 correlaciona-se com carga tumoral e é mais alto quanto maior o 
estadiamento da doença. 
e) A colangiopancreatografia endoscópica é o exame de escolha para planejamento cirúrgico. 
 

38. Uma mulher de 67 anos, obesa, hipertensa e portadora de varizes nos membros inferiores 
foi submetida a um procedimento cirúrgico ortopédico (prótese de joelho), permanecendo 
imobilizada no leito por vários dias. Embora nunca tenha manifestado algum sinal de trombose 
venosa, apresenta como queixa no 6o dia de hospitalização, dor torácica e dispnéia. Sobre o 
quadro descrito acima, podemos AFIRMAR : 

a) O diagnóstico de Tromboembolismo Pulmonar (TEP) é improvável, já que a paciente não 
apresenta evidência de trombose venosa profunda como origem do trombo. 
b) A tríade clássica de TEP (dispnéia, dor torácica e hemoptise) está presente em mais de 50% 
dos casos. 
c) Se o RX simples de tórax, ECG e gasometria, não esclarecerem o quadro, uma 
Angiotomografia ou Angiorressonância de toráx devem ser solicitados para confirmação do 
diagnóstico. 
d) O TEP é a principal causa de dor torácica e dispnéia no pós-operatório de cirurgia 
ortopédica, porém atelectasia, pneumonia e embolia gordurosa também fazem parte do 
diagnóstico diferencial. 
e) A Cintilografia ventilação- perfusão do pulmão continua sendo o principal exame a ser 
solicitado para confirmar o diagnóstico na maioria dos casos.  
 

39. Depois de três dias com febre, odinofagia e obstrução nasal, Renata iniciou quadro de 
trismo e foi palpado linfonodomegalia de 3cm submandibular à direita. À oroscopia, visualizava-
se abaulamento palatal à direita e tonsilas palatinas com placas purulentas. A melhor conduta 
nesse momento seria: 

a) Drenagem ambulatorial, analgesia e antibioticoterapia. 
b) Antibioticoterapia, analgésico e hidratação. 
c) Punção e drenagem do abaulamento via cervical. 
d) Internação e drenagem imediata no centro cirúrgico. 
e) Biópsia de linfonodo e antibioticoterapia. 
 

40. Homem, 29 anos, teve entorse em joelho esquerdo enquanto jogava futebol. Ao exame 
físico foi identificado derrame articular +++, manobra de Lachmann +.  

Mediante este quadro clínico, qual o diagnóstico provável? 

a) Lesão ligamentar 
b) Fratura de platô 
c) Lesão osteocondral 



d) Lesão meniscal 
e) Fratura de patela 
 

41- Para pacientes portadores de acalasia idiopática do esôfago que não respondem bem ao 
tratamento conservador (medicamentoso e/ou endoscópico) e tem progressão da doença, está 
indicada a cirurgia. A abordagem cirúrgica mais recomendada atualmente é: 

a) Esofagomiotomia e procedimento antirefluxo. 
b) Esofagomiotomia isolada. 
c) Esofagomiotomia e dilatação esofágica. 
d) Cardioplastia. 
e) Esofagoplastia e vagotomia. 
 

42. Paciente masculino, 35 anos, submetido à derivação gástrica em Y de Roux por obesidade 
mórbida há 10 anos, chega ao pronto socorro para atendimento com confusão mental, 
alteração na marcha, dificuldade na coordenação dos movimentos, rebaixamento do nível de 
consciência e nistagmo. Esse quadro clínico mais provavelmente deve corresponder a: 

a) Deficiência de Ferro 
b) Deficiência da Vitamina B12 
c) Sepse 
d) Hérnia interna na brecha mesentérica 
e) Hipernatremia 
 

43. Paciente, 65 anos, foi submetido à ressecção endoscópica da próstata. No pós-operatório 
imediato apresentou confusão mental, náuseas, vômitos e hipertensão. Tendo-se em vista que 
a próstata era de grandes dimensões e o tempo de ressecção havia sido superior a 90 minutos, 
qual o distúrbio hidroeletrolítico esperado que caracteriza esta complicação pós-operatória 
descrita?  

a) Hiponatremia 
b) Hipernatremia 
c) Hipopotassemia 
d) Hiperpotassemia 
e) Hipercalcemia. 
 

44. Uma criança de dois anos é atropelada por bicicleta, queixa-se de muita dor no antebraço 
esquerdo. Ao exame apresenta edema e desvio do eixo em antebraço esquerdo. Qual lesão é 
mais provável e qual o tratamento indicado?  

a) Entorse de antebraço, imobiliação não-cirúrgica. 
b) Fratura completa do rádio, fixação cirúrgica. 
c) Luxação do antebraço, redução incruenta. 
d) Fratura incompleta do rádio, redução incruenta. 
e) Fratura completa da ulna, fixação cirúrgica. 
 

45. Paciente do sexo feminino, 35 anos, com história de infecção urinária de repetição e 
apresentando cálculo coraliforme de 3 cm em rim direito. Qual a provável composição do 
cálculo e a melhor opção terapêutica? 

 

a) Oxalato de cálcio – tratamento cirúrgico. 
b) Fosfato amoníaco magnesiano - hiper-hidratação. 
c) Oxalato de cálcio - nefrolitotripsia percutânea. 



d) Ácido úrico - colocação de cateter duplo J. 
e) Fosfato amoníaco magnesiano - nefrolitotripsia percutânea. 
 
46. A tuberculose geniturinária em pacientes masculinos e sugerida por qual dos seguintes 
achados? 

a) Hematúria microscópica 
b) Bacteriúria sem piúria 
c) Cistos renais bilaterais. 
d) Pneumatúria. 
e) Deslizamento doloroso do epidídimo. 
 

47. Assinale a alternativa que contem uma das indicações ao tratamento cirúrgico de lesões 
polipóide da vesícula biliar. 

a) Tamanho maior que 0,5cm. 
b) Presença de sintomas e sinais clínicos. 
c) Pacientes com mais de 25 anos de idade. 
d) Presença de lesões múltiplas e pequenas. 
e) Ausência de sombra posterior ao ultrassom. 
 

48- Assinale a alternativa CORRETA em relação à Hiperplasia Prostática Benigna. 

a) A proliferação estromal ocorre principalmente na porção externa da glândula.  
b) Um volume residual maior que 100ml e fluxo urinário igual ou menor que 30ml/s são 
evidências de obstrução.  
c) A prostatectomia supra-púbica para HPB envolve enucleação completa da glândula e elimina 
o risco futuro de câncer. 
d) As indicações de cirurgia incluem retenção urinária aguda e infecções repetidas do trato 
urinário.  
e) A HPB é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de próstata.  
 

49. Uma criança previamente sadia, de nove anos de idade, chega ao Pronto Socorro com 
hemorragia digestiva alta fulminante, hematêmese em grande quantidade, piora do estado 
geral e choque hipovolêmico. A causa mais provável é:  

a) Síndrome de Mallory-Weiss. 
b) Varizes esofágicas. 
c) Gastrite aguda. 
d) Ulcera gástrica. 
e) Ulcera duodenal. 
 

50. O marcador sérico mais útil para detectar recorrência após tratamento de câncer de 
testículo não-seminomatoso é: 

a) Antígeno carcinoembrionario (CEA). 
b) Antígeno prostático específico (PSA) 
c) CA 125. 
d) Oncogene p53. 
e) Alfa-fetoproteína (AFP). 


