
                                                                                                                                                                 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO 2021 

PERÍODO LETIVO 2022 

 
 PROVA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM CIRURGIA PEDIÁTRICA 

 
 

 

 

 

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 08:00 e término às 10:00, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                 

 

 
 
 

RESIDÊNCIA MÉDICA EM CIRURGIA PEDIÁTRICA 
 
 

 

E.S.N., homem de 27 anos, vítima de ferimento por projétil de arma de fogo de alta energia (fuzil) em 

membro inferior direito. Foi levado ao Pronto Socorro por equipe básica do SIATE, em tábua rígida, com 

colar cervical e O2 a 12 L/min. Ao exame, taquipnéico com rebaixamento do nível de consciência, com 

sudorese fria e palidez. 

PA: 60/25 mmHg 

FC: 140 bpm 

FR: 40 rpm 

Sat O2 88%. 

Apresenta lesão complexa em 1/3 inferior de coxa e perna direita com ferimento de saída extenso com 

grande perda de tecidos moles, fraturas cominutivas em fêmur e ossos da perna. Apresenta, nesse 

membro, sangramento profuso e sem controle mesmo com curativo compressivo. Não há pulso pedioso 

ipsilateral. 

 

1. Qual deveria ser a primeira ação a ser realizada no atendimento pré-hospitalar? 

 

a) Estabilizar da coluna cervical e intubação orotraqueal.  

b) Reforçar o curativo compressivo com mais compressas. 

c) Obter dois acessos venosos calibrosos e iniciar reposição com Ringer Lactato.  

d) Aplicar torniquete no membro inferior direito. 

 

Sobre o uso de energia em operações cirúrgicas, há uma grande preocupação com seu entendimento e 

capacidade prática de aplicação por parte dos cirurgiões. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta 

nas duas próximas questões: 

 

2. Quanto a eletrocirurgia por radiofrequência, é VERDADEIRA a alternativa: 

 

a) Os geradores monopolares são os mais utilizados em cirurgia geral.  

b) Cauterização tem seu uso muito limitado e raramente é utilizada em operações cirúrgicas 

intraperitoniais. 



                                                                                                                                                                 

c) Nos instrumentos bipolares, o eletrodo dispersivo (“placa”) deve ter tamanho adequado ao peso do 

paciente; deve ser aplicado em membros ou dorso do paciente com ótima aderência a pele para evitar 

acidentes. 

d) A onda elétrica gerada no eletrodo ativo tende a dissipar pelos tecidos de maior resistência, que em 

geral é a pele, até encontrar o eletrodo dispersivo. 

 

3. Quanto a formas alternativas de energia em cirurgia, assinale a CORRETA: 

 

a) O Laser, apesar de ser um jargão (“cirurgia a laser”) e fazer parte do imaginário da população, não 

tem uso frequente em operações.                                        

b) As pinças que utilizam energia ultrassônica em cirurgias laparoscópicas, tem a capacidade de avaliar 

a capacitância dos tecidos em que é aplicada, e dessa forma sela vasos de até 5mm com segurança. 

c) O gerador ultrassônico transforma energia elétrica em mecânica e tem sua funcionalidade causando 

vibração de baixa frequência na ponta da pinça.        

d) Na tesoura ultrassônica a dispersão de energia é ínfima apesar do calor persistente após sua 

ativação, de até 100ºC; esse deve ser um cuidado especial com esse dispositivo na manipulação de 

tecidos após alguns segundos sem ativação. 

 

4. Em 2004 foi criada a Sociedade Mundial de Síndrome Compartimental Abdominal (WSACS – World 

Society Compartment Syndrome) para o estudo da Hipertensão Intra abdominal (HIA) e Síndrome 

Compartimental do Abdome (SCA). Baseado nos critérios diagnósticos e condutas recomendadas e 

revisadas pela entidade, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) A única medida confiável da pressão intra abdominal é de forma direta, com sonda vesical acoplada a 

sistema de medição contínua. 

b) Em crianças os valores de referência de pressão intra abdominal são iguais aos adotados para 

adultos e a SCA é definida quando há medidas maiores que 12mmHg. 

c) Em Recém Nascidos em pós operatório de cirurgia abdominal não se define SCA pois não há meios 

seguros de medida. 

d) Pressão de Perfusão do Abdome é a diferença entre a Pessão Arterial Média e a Pressão Intra 

Abdominal; não há recomendação formal de sua utilização como objetivo na ressuscitação de pacientes 

graves com HIA. 

 

5. J.M.S., uma menina de 1 ano e 2 meses de idade, apresentou atresia de esôfago ao nascimento com 

anastomose e evolução favorável no primeiro ano de vida. Após 10 sessões de dilatação endoscópica de 

persistente estenose da anastomose esofágica foi submetida a cirurgia de fundoplicatura gástrica e 

alongamento esofágico - que parecia curto na investigação pré-operatória - com intenção de melhorar a 



                                                                                                                                                                 

agressão do refluxo ácido à região estenosada. Na operação videolaparoscópica a dissecção 

retroesofágica foi tranquila, e após identificada de forma segura a transição esôfago gástrica, foi 

realizada gastroplastia vertical no cardia com grampeador linear endoscópico e o fundo gástrico foi 

trazido facilmente para confecção de válvula 360º. 

J.M.S. foi submetida a cirurgia de: 

 

a) Nissen Rosseti            

b) Serra Doria                                                                

c) Collis Nissen             

d) Foker 

 

6. Quanto ao posicionamento do centro remoto, tanto nos modelos DaVinci Si ou Xi, durante a inserção 

dos portais (e também durante toda a cirurgia), a marcação do centro remoto do trocar deve estar 

posicionado a que nível? 

 

a) Ao nível da pele.                                            

b) Ao nível do tecido celular subcutâneo.                    

c) Ao nível da aponeurose/camada muscular.                  

d) O trocarte deve ser inserido em sua totalidade. 

 

7. Em caso de necessidade de conversão da cirurgia robótica para a cirurgia aberta, tanto nos modelos 

DaVinci Si ou Xi, qual a ordem dos passos a serem seguidos? 

 

a) Empurre o carro do paciente para longe, depois desconecte os trocartes e retire os instrumentos 

robóticos. Deve ser realizada apenas por cirurgião habilitado.              

b) Remova os instrumentos robóticos, desconecte os trocartes (cânulas) dos braços do robô, empurre os 

braços do robô para longe do paciente e então movimente o carro do robô para longe.  

c) Desconecte os braços do robô sem tirar os instrumentos, empurre os braços do robô para longe. 

d) Retire os instrumentos robóticos, empurre o carro do paciente para longe, desconecte os trocartes 

(cânulas) e em seguida retraia os braços em direção à coluna do carro do paciente. 

 

8. Sobre a correção laparoscópica das hérnias de parede abdominal, qual a alternativa CORRETA? 

TAPP – Transabdominal Preperitoneal   TEP – Totally Extra Peritoneal 

 

a) Nas técnicas TAPP e TEP, bastante utilizadas em adultos, coloca-se a prótese no espaço pré 

peritoneal, como na clássica cirurgia de Lichtenstein.                                                           

b) Na técnica TEP, é imprescindível a fixação da tela o que torna a operação mais cara.             



                                                                                                                                                                 

c) Na abordagem TAPP, sempre há necessidade de fechamento do retalho de peritônio. 

d) Abordagem TEP é a mais indicada em crianças, pois nestas, a maioria das hérnia inguinais é indireta. 

 

9. Sobre o Melanoma Maligno, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Trata-se de um tumor exclusivo da pele. 

b) O PET scan tem ótima aplicabilidade em lesões com Breslow menor que 1mm.           

c) A pesquisa de linfonodo sentinela é indicada em pacientes com Breslow acima de 1mm ou com 

características patológicas de alto risco sem linfonodomegalia clinicamente detectável.            

d) Não há aplicação de avaliação do painel imunohistoquímico em linfonodos sentinelas de melanoma. 

 

10. Sobre o trauma renal, julgue as seguintes assertivas: 

I. O grau de hematúria se relaciona diretamente à gravidade da lesão. 

II. A melhor via de acesso para lesões de polo superior é através de lombotomia, pois evita violação do 

peritônio e há melhor visualização da lesão. 

III. Trauma renal grau IV exige exploração cirúrgica pelo alto risco de perda do órgão. 

 

a) 1 alternativa está correta.                                              

b) 2 alternativas estão corretas.                                        

c) 3 alternativas estão corretas.           

d) Nenhuma alternativa está correta. 

 

11. Paciente do sexo masculino, 32 anos, com nódulo cervical a direita. Realizou ultrassonografia que 

evidenciou nódulo na tireoide de 1,5cm no lobo direito com microcalcificações e extensão extra-

tireoideana. Foi submetido a punção aspirativa por agulha fina cuja citologia foi classificada como 

Bethesda V. Na ultrassonografia foi evidenciado também linfonodo de 2,5cm no nível IV a direita. Qual 

seria a conduta ideal neste caso? 

 

a) Tireoidectomia total.                     

b) Tireoidectomia total e esvaziamento cervical radical a direita.               

c) Punção por agulha fina e dosagem de tireoglobulina do linfonodo cervical.             

d) Lobectomia direita. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                 

12. Paciente de 64 anos, sexo feminino, foi submetida a Tireoidectomia total por nódulo de tireoide 

Bethesda V, cujo anatomopatológico evidenciou Carcinoma Papilífero de células altas, de 2,5cm no lobo 

direito, bem diferenciado. No seguimento pós-operatório apresentou elevação dos níveis de 

tireoglobulina. Notou nódulo cervical a direita no nível III, com crescimento progressivo. Qual seria a 

conduta ideal neste caso? 

 

a) Esvaziamento cervical lateral direito.                                        

b) Seguimento com USG a cada 6 meses.                                          

c) USG e PAAF do nódulo com dosagem de tireoglobulina.                

d) Radioiodoterapia. 

 

13. Criança de 12 anos, com queixa de abaulamento cervical anterior, há 2 meses iniciado após quadro 

de IVAS, com crescimento lento. Ao exame apresenta lesão de consistência cística de 3,0cm, indolor, 

móvel a deglutição, no nível VI na topografia do osso hioide. Qual o diagnóstico e a conduta? 

 

a) Nódulo de tireoide; Tireoidectomia total.                             

b) Cisto tireoglosso; Cirurgia de Sistrunk.                             

c) Cisto 2° arco branquial; Seguimento ultrassonográfico a cada 6 meses.                     

d) Higroma cístico; Esvaziamento cervical. 

 

14. Paciente do sexo masculino, 55 anos, tabagista e etilista ativo, com queixa de dor na língua há 4 

meses e afta com crescimento progressivo. Ao exame apresenta lesão ulcerada na borda lateral da 

língua a esquerda de 3,0cm, que não ultrapassa a linha média, sangrante. Não apresenta linfonodos 

cervicais palpáveis ao exame e pelo exame de tomografia. Qual o principal diagnóstico histológico da 

lesão e o tratamento cirúrgico ideal para o paciente? 

 

a) Adenocarcinoma. Glossectomia parcial.                 

b) Carcinoma Espinocelular. Glossectomia parcial e esvaziamento cervical radical a esquerda.    

c) Carcinoma verrucoso. Glossectomia parcial e esvaziamento cervical lateral a esquerda.   

d) Carcinoma espinocelular. Glossectomia parcial e esvaziamento cervical supraomohioideo a esquerda. 

 

15. São critérios de mau prognóstico em metástase hepática de tumor colorretal, EXCETO: 

 

a) Intervalo livre de doença > 12 meses.                                         

b) CEA de 100 ng/mL.             

 



                                                                                                                                                                 

c) Nódulo maior que 5 cm.                                

d) Linfonodo acometido no tumor primário. 

 

16. Mulher de 22 anos procura atendimento com 32 semanas de gestação e diagnóstico de hérnia 

diafragmática congênita em feto sem outras alterações detectáveis à Ressonância Nuclear magnética a 

que foi submetida; a avaliação do volume pulmonar mostra relação pulmão cabeça de 0,9, no mesmo 

exame. O cariótipo é normal. 

Qual das características citadas contra indica a inserção de balão intra tarqueal, por fetoscopia, nessa 

paciente? 

 

a) Idade gestacional de 32 semanas.                                                     

b) Relação pulmão/cabeça.                     

c) Idade materna.                                    

d) Cariótipo sem evidência de outras anomalias. 

 

17.  A cirurgia fetal a céu aberto tem ótimos resultados em sérios estudos, nos últimos 10 anos, no 

tratamento de: 

 

a) Cardiopatias cianóticas com septo restritivo.                

b) Hernia diafragmática congênita.                                                              

c) Válvula de uretra posterior.                              

d) Mielomeningocele. 

 

18. Paciente de 12 anos, sexo masculino, operado por diverticulite aguda perfurada. No pós-operatório 

imediato encontra-se: 

 

a) Diminuição de insulina e do glucagon.                             

b) Aumento de glucagon e diminuição do hormônio antidiurético (ADH).             

c) Diminuição de aldosterona e aumento do hormônio antidiurético (ADH).     

d) Aumento de aldosterona e hormônio antidiurético (ADH). 

 

19. O orifício miopectíneo de Fruchaud, uma região anatômica susceptível a ocorrência de hérnia de 

parede abdominal, tem seu limite medial na borda lateral do músculo reto abdominal a partir de onde é 

delimitado pelas seguintes estruturas, Exceto: 

 

a) Linha semilunar. 

b) Arco dos músculos oblíquo interno e transverso abdominal. 



                                                                                                                                                                 

 

c) Músculo psoas. 

d) Ligamento pectíneo. 

 

20. Paciente de 42 anos após realização de procedimento dentário evolui com febre, leucocitose, dor 

torácica e desconforto respiratório. Após tomografia de tórax fica definido o diagnóstico de empiema 

pleural a esquerda e mediastinite aguda. Qual o melhor tratamento a ser proposto? 

 

a) Cuidados na UTI, antibioticoterapia de amplo espectro e drenagem pleural fechada. 

b) Tratamento em UTI, antibioticoterapia de amplo espectro e drenagem cirurgica ampla e debridamento 

de tecido necrótico. 

c) Cuidados na Enfermaria, antibioticoterapia de amplo espectro e drenagem de abscesso odontogênico. 

d) Cuidados em enfermaria, antibioticoterapia de amplo espectro. 

 

21. Com relação as deformidades torácicas, assinale a resposta CERTA: 

 

a) O melhor momento da correção é quando o paciente atinge a idade adulta (após 18 anos). 

b) O tratamento minimamente invasivo para o Pectus Excavatum (Cirurgia de Nuss) tem a grande 

vantagem de ser indolor quando comparada a outras técnicas clássicas. 

c) Barras, fixadores e clipes de titanium são usados para correção em técnicas abertas, com ou sem 

ressecção da cartilagem, principalmente quando há deformidade torácica assimétrica. 

d) Pectus carinatum não tem necessidade de correção cirúrgica; diferente do Excavatum, é sempre 

tratado com coletes, de forma não invasiva. 

 

22. Você é chamado para avaliar Recém-Nascido com 2 horas de vida, com hipersalivação e 

impossibilidade de passagem da sonda oro gástrica. No pré-natal havia polidrâmnio no fim da gestação 

com ecocardiografia fetal normal. Nasceu com 39 semanas gestacionais com 3500g. Foi realizada uma 

radiografia de tórax e abdome: 



                                                                                                                                                                 

 

Nesse momento, em relação ao provável diagnóstico e programação cirúrgica, assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

a) Ao exame físico, da maioria dos casos semelhantes a esse, identifica-se aeração da saliva nas 

inspirações. 

b) A conduta mais aceita atualmente é toracotomia nas primeiras 72h de vida para tentativa de 

anastomose esofagoesofágica, sem necessidade de exames complementares. 

c) A chance desse paciente ter fístula traqueoesofágica é de aproximadamente 12%. 

d) A investigação do paciente prescinde a endoscopia respiratória. 

 

As duas próximas questões são baseadas no seguinte caso clínico: 

 

J.C.A., 38 anos, puérpera de 2 meses (parto vaginal sem intercorrências, bebê com bom 

desenvolvimento), chegou ao Pronto Socorro com dor em faixa, em epigástrio e hipocôndrios, com vários 

episódios de vômitos nas últimas 4 horas. Ao exame físico havia dor a palpação de epigástrio sem 

defesa involuntária ou piora a descompressão brusca. Estava anictérica à admissão e houve melhora 

parcial após medicação com analgésico simples endovenoso, AINEs e antiemético. Nos exames 

laboratoriais de admissão a Bilirrubina total era baixa, de 1,2 (com 0,4 de direta). Amilase estava ao 

redor de 10 vezes a referência e a Lipase aumentada apenas 2 vezes o valor da referência. TGO 20U/L 

e TGP 25U/L. 

 

23. Assinale a alternativa CORRETA na conduta inicial para essa paciente. 

 

a) Possivelmente trata-se de uma pancreatite leve de origem biliar. 

b) O valor da lipase, extremamente específico para pancreatite aguda, afasta esse diagnóstico no 

momento. 



                                                                                                                                                                 

c) Há necessidade de introduzir sonda nasogástrica na admissão, mesmo sem vômitos. 

d) Há indicação de cirurgia de emergência nesse caso. 

 

24. Após ecografia de abdome superior demonstrar microcálculos na vesícula biliar, a paciente tem boa 

evolução, sem disfunção orgânica, melhora da dor, com boa aceitação da dieta após o terceiro dia de 

internada. Foi realizada uma colangioRNM que não demonstrou anomalias ou cálculos na via biliar 

principal. 

 

a) É importante Tomografia nesse momento para estadiar a lesão pancreática. 

b) A colecistectomia deve ser realizada antes da alta hospitalar. 

c) A CPRE é indicada nessa fase para papilotomia que garante melhor recuperação nesses casos. 

d) O uso de antibiótico profilático nesse caso pode ter sido o responsável pela rápida melhora, apesar da 

mortalidade grande dessa doença (ao redor de 17%). 

 

25. F.N.E., homem de 49 anos, há 8 anos foi submetido a cirurgia bariátrica (bypass gástrico tipo Fobi-

Capella). Antes da operação, Pesava 155 Kg; nos 5 anos após o procedimento houve diminuição de 

75% excesso de peso sustentada porém apresentou reganho nos últimos 2 anos e atualmente está com 

150Kg.  Foram solicitados exames de endoscopia digestiva alta, tomografia com volumetria gástrica e 

cintilografia de esvaziamento gástrico par ainvestigar as prováveis causas anatômicas para o reganho. 

Assinale a alternativa que não contém uma hipótese para esse paciente: 

 

a) Fístula gastro-gástrica (Pouch com o excluso). 

b) Tubo gástrico com excesso de fundo.  

c) Remanescente gástrico grande. 

d) Alça comum longa 

 

26. Paciente de 52 anos com adenocarcinoma da junção esofagogástrica Siewert tipo 3, ulcerado, de 4 

cm. Qual a melhor opção terapêutica? 

 

a) Gastrectomia com dissecção D2. 

b) Ressecção endoscópica.  

c) Esofagectomia subtotal com gastrectomia polar. 

d) Esofagectomia total em três campos com dissecção de linfonodos mediastinais. 

 

Um paciente de 32 anos é levado ao Pronto Socorro por equipe de resgate pré-hospitalar, vítima de 

trauma grave por queda de cavalo. Apresentava abertura ocular espontânea, respondia as perguntas 

coerentemente, porém não movimentava os membros superiores e inferiores. O paciente recebeu 



                                                                                                                                                                 

atendimento inicial com fornecimento de O2 em máscara não-reinalante, porém após alguns minutos 

evoluiu para insuficiência respiratória necessitando intubação orotraqueal. A ausculta pulmonar 

apresentava murmúrio vesicular presente bilateralmente e simétricos e a ausculta cardíaca era normal. 

Dados vitais: PA = 70/40mmHg, FC = 65bpm, Sat O² = 95% e tempo de reperfusão capilar periférica de 

2,5 segundos. 

Com base neste caso responda às questões 27 e 28. 

 

27. Este paciente apresenta mais provavelmente um choque do tipo: 

 

a) Obstrutivo                                 

b) Hipovolêmico                                

c) Neurogênico                      

d) Cardiogênico 

 

28. Qual o provável motivo da insuficiência respiratória? 

 

a) Pneumotórax hipertensivo 

b) Choque hipovolêmico 

c) Aumento da pressão intracraniana 

d) Paralisia do diafragma 

 

29. Qual a classificação, quanto ao potencial de contaminação, de uma cirurgia em que ocorreram as 

seguintes situações: penetração inadvertida em víscera oca durante a cirurgia (cólon transverso), com 

extravasamento de pequena quantidade de fezes na cavidade, limpeza local e lavagem da cavidade com 

solução fisiológica? E qual a indicação do uso de antimicrobianos neste caso? 

 

a) Ferida Limpa- contaminada – antibiótico profilático. 

b) Ferida Limpa- contaminada – antibiótico terapêutico. 

c) Ferida Contaminada – antibiótico profilático. 

d) Ferida Contaminada – antibiótico terapêutico. 

 

30. O Score de PELD (Pediatric End-Stage Liver Disease) foi criado para avaliar a gravidade da doença 

hepática crônica para crianças de até 12 anos e fornecer uma perspectiva de tratamento, e este difere do 

score correspondente utilizado em adultos. O PELD é calculado utilizando-se principalmente os valores 

de três dosagens séricas, que são: 

 



                                                                                                                                                                 

a) Bilirrubina total, albumina e INR.                                    

b) Transaminases, albumina e bilirrubina direta.                            

c) Creatinina, bilirrubina total e plaquetas.                             

d) Bilirrubina direta, creatinina e tempo de protrombina. 

 

31. Em relação a um paciente com diagnostico confirmado de Trombose Venosa Profunda da 

panturrilha, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Pode ser tratado efetivamente com baixas doses de heparina sem internação.     

b) Necessita internamento e tratamento com anticoagulante oral.               

c) Podem ser tratados com ácido acetilsalicílico e meias de compressão pneumática.             

d) Apresenta elevado risco de embolia pulmonar. 

 

32. O aumento da pressão abdominal decorrente do pneumoperitônio durante cirurgias 

videolaparoscópicas está relacionado a quais alterações fisiológicas? 

 

a) Aumento do volume de sangue central e redução do shunt vascular intrapulmonar.     

b) Aumento da pré-carga e Aumento da capacidade residual funcional.                          

c) Aumento da resistência vascular e redução da capacidade vital pulmonar.     

d) Aumento do débito cardíaco e aumento da complacência pulmonar. 

 

33. Paciente com 60 kg irá realizar exérese de um grande lipoma na região interna da coxa esquerda 

sob anestesia local. A quantidade máxima de lidocaína sem vasoconstritor que pode ser utilizada neste 

paciente é: 

 

a) 6,6mg/Kg.                      

b) 7,2mg/Kg.                     

c)  8mg/Kg.                                 

d) 8,5mg/Kg. 

 

34. No atendimento ao paciente politraumatizado a sala deverá ser aquecida, os fluídos endovenosos 

devem ser aquecidos a 39°C e o paciente deve ser coberto, para evitar a hipotermia e a entrada no 

“Triângulo ou tríade da morte”. Qual das seguintes alternativas contém os outros dois elementos que 

constituem o triângulo ou tríade da morte juntamente com a hipotermia? 

 

a) Alcalose metabólica e coagulopatia. 

b) Acidose metabólica e coagulopatia. 



                                                                                                                                                                 

c) Alcalose metabólica e hipotensão arterial. 

d) Acidose metabólica e hipotensão arterial. 

 

35. Paciente de 65 anos apresenta-se para avaliação pré-anestésica para cirurgia de colecistectomia 

videolaparoscópica. Após exame físico e anamnese, o anestesiologista conclui que a paciente é obesa 

(IMC >40), hipertensa não- controlada, porem com valores pressóricos normais durante o exame e 

asmática com última crise há 2 meses. Está em uso de losartana e seretide. Nega anestesia prévia, 

nega alergias. Segundo a classificação do estado físico preconizada pela Sociedade Americana de 

Anestesiologia (ASA), como essa paciente seria classificada? 

 

a) ASA II.  

b) ASA III. 

c) ASA IV.  

d) ASA V. 

 

36.Um homem de 46 anos submetido a esplenectomia videolaparoscópica sem intercorrências. No 2º dia 

de pós-operatório, evoluiu com dor na base do hemitórax esquerdo e febre (Temp: 38,3ºC). Ao exame 

apresentava diminuição do murmúrio vesicular na base esquerda sem estertores ou sibilios. Com base 

na principal hipótese diagnostica, qual a conduta terapêutica? 

 

a) Fisioterapia respiratória.                                           

b) Antibioticoterapia endovenosa.                   

c) Drenagem de tórax.                                                                

d) Drenagem percutânea de coleção. 

 

37. Paciente de 76 anos, 53 Kg, altura de 1,79m, coronariopata e hipertenso, em uso de losartana e 

ácido acetil- salicílico e com história de perda de peso de 25 Kg nos últimos 2,5 meses, foi submetido a 

gastrectomia subtotal por adenocarcinoma gástrico. O paciente evoluiu com deiscência de anastomose 

gastro-jejunal e fistula. Qual fator de risco do paciente contribuiu diretamente para esta evolução? 

 

a) Hipertensão                                          

b) Desnutrição               

c) Coronariopatia                    

d) Idade do paciente 

 

38. Mulher, 28 anos, vítima de traumatismo craniano grave após um acidente automobilístico, deu 

entrada no setor de emergência com Glasgow de 6. Tem uma pressão arterial de 140/90mmHg e uma 



                                                                                                                                                                 

frequência cardíaca de 80bpm. Ela foi intubada, está em ventilação mecânica, suas pupilas são 

isocóricas e foto reagentes. A conduta mais importante a ser seguida na sequência do atendimento 

desta paciente é: 

 

a) Evitar hipotensão 

b) Tratar a hipertensão sistêmica. 

c) Administrar diurético osmótico 

d) Iniciar hiperventilação 

 

39. Mulher de 48 anos, assintomática, refere aparecimento de nódulo cervical há 4 meses. A função 

tireoidiana é normal e a ultrassonografia mostrou tireóide tópica, apresentando textura homogênea do 

parênquima exceto por nódulo sólido, hipoecóico de aproximadamente 1,5cm de diâmetro no lobo 

superior esquerdo, limites precisos e com microcalcificações; ausência de linfonodos atípicos. Para este 

caso, a próxima conduta é: 

 

a) Repetir ultrassonografia em 6 meses.                     

b) Solicitar cintilografia de tireóide.                   

c) Realizar punção aspirativa com agulha fina.                 

d) Realizar biópsia excisional do nódulo/ lobectomia. 

 

40. Paciente com derrame pleural, foi submetido a toracocentese com o seguinte resultado da 

bioquímica do liquido: 

Proteína: 2,0g/dL                                                  

Relação proteína pleural/ plasmática: 0,3         

Relação DHL pleural/ plasmática: 0,4 

Quais doenças poderiam ser incluídas no diagnostico diferencial? 

 

a) Tuberculose, embolia pulmonar e pneumonia. 

b) Pancreatite, sarcoidose, tuberculose. 

c) Sarcoidose, desnutrição grave, pneumonia. 

d) Cirrose, insuficiência cardíaca e síndrome nefrótica. 

 

41. Assinale a alternativa que corresponde a indicação mais comum de transplante hepático na criança. 

a) Erro inato do metabolismo – doença metabólica 

b) Hipertensão portal – cirrose hepática idiopática 

c) Malformação congênita - atresia de vias biliares 

d) Insuficiência hepática aguda - hepatite medicamentosa 



                                                                                                                                                                 

 

 

42. Uma criança de 3 anos, previamente hígida, iniciou com cólicas abdominais de forte intensidade e 

vômitos há um dia. O exame abdominal revela dor e massa palpável em hipocôndrio direito e o 

ultrassom mostrou imagem em alvo nesta região. A mãe refere fezes sanguinolentas com aspecto 

mucoide. Baseado na principal hipótese diagnostica a conduta neste caso é:  

 

a) Colonoscopia.                     

b) Redução com enema baritado.                   

c) Cirurgia.                                                           

d) Redução com enema de soro fisiológico.   

 

43.  Mulher de 25 anos apresenta- se no Pronto Socorro queixando- se de vermelhidão e dor no pé 

direito que se estendia ate o meio da panturrilha. Ela relata que sua perna tem ficado edemaciada nos 

últimos 15 anos, mas sua perna esquerda e normal. Ao exame físico, sua temperatura foi de 39º C. Sua 

perna esquerda está normal. A perna direita não está sensível, mas está edemaciada desde o ligamento 

inguinal e tem uma celulite no pé. Os problemas apontados indicam: 

 

a) Síndrome da obstrução poplítea. 

b) Insuficiência arterial aguda. 

c) Linfedema primário. 

d) Trombose venosa profunda. 

 

44. Um lactente de 5 semanas de vida é admitido em um Pronto Atendimento com quadro de vômitos 

repetidos e desidratação há 2 semanas. Os pais negam febre ou outros sintomas, mas referem que o 

filho tem vômitos pós-alimentares (apenas leite) “em jato” e grande quantidade. Ao exame físico, a 

criança apresenta-se desidratada, hipoativa e é possível perceber pequena tumoração à palpação 

abdominal do epigástrio. Nos exames laboratoriais/ gasometria, quais das seguintes alterações são 

esperadas neste paciente: 

 

a) Hipocloremia e hipopotassemia, com alcalose metabólica.                                               

b) Hipercloremia e hipopotassemia, com acidose metabólica.                           

c) Hipernatremia e hipocloremia, com acidose metabólica.                           

d) Hipernatremia e hiperpotassemia, com alcalose metabólica. 

 

 



                                                                                                                                                                 

45. Homem de 25 anos, vítima de atropelamento por um carro. Deu entrada no Pronto Socorro alerta, 

ansioso, com respiração ruidosa e esforço respiratório. Sua coluna cervical está imobilizada e ele está 

recebendo um fluxo de 12l/min de oxigênio a 100% em máscara não-reinalante. O pulso central é fraco e 

não há pulso periférico. A traqueia está desviada para a direita e o murmúrio vesicular está abolido a 

esquerda, onde a percussão mostra timpanismo. FR: 50ipm; FC: 140bpm; PA: 78x50mmHg, SatO2: 

90%. O choque neste paciente é principalmente devido a: 

 

a) Compressão do parênquima pulmonar. 

b) Ingurgitamento jugular. 

c) Diminuição do retorno venoso. 

d) Lesão associada com sangramento ativo. 

 

46. As hérnias inguinais denominadas Littre e Amyand, apresentam como conteúdo do saco herniário, 

respectivamente: 

 

a) Apêndice cecal e Parede anti-mesentérica do íleo.                                      

b) Divertículo de Meckel e apêndice cecal.                                        

c) Parede anti- mesentérica do íleo e Trompa de Falópio.       

d) Trompa de Falópio e Divertículo de Meckel. 

 

47. Em relação a cicatrização de feridas, qual dos conceitos a seguir é CORRETO? 

 

a) A quantidade de colágeno atinge o seu máximo após uma semana da lesão.              

b) Os fibroblastos aparecem na ferida entre 24 e 36 horas após a lesão.                              

c) A função dos monócitos na cicatrização de feridas e apenas a de fagocitar as bactérias e o pus. 

d) No início da cicatrização da ferida, o colágeno predominante e o tipo III. 

 

48. A esplenectomia, em qualquer faixa etária e por qualquer indicação, aumenta o risco de morte por 

infecção fulminante. Assinale a alternativa que contém os agentes etiológicos mais frequentemente 

relacionados à esta complicação: 

 

a) Escherichia coli, Neisseia Meningitidis, Staphylococcus aureus.  

b) Neisseia Meningitidis, Streptococcus pneumonie, Haemophilus influenza.  

c) Haemophilus influenza, Streptococcus pneumonie, Escherichia coli. 

d) Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Neisseria gonorrhoeae. 

 



                                                                                                                                                                 

49. Um paciente com Purpura Trombocitopênica Trombótica, assinale a alternativa que corresponde a 

evidencia 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 corticóide. 

 

50. Homem, 52 anos, vem para consulta com exame colonoscópico demonstrando lesão polipóide 

pediculada no cólon ascendente de 11 mm de diâmetro, que foi ressecada. O exame anatomopatológico 

mostra pólipo adenomatoso com carcinoma intramucoso ou “in situ”, sem invasão da muscular da 

mucosa com margens livres. Em relação a este achado, assinale a conduta indicada: 

 

a) Expectante com nova colonoscopia em 3 anos.                   

b) Expectante com nova colonoscopia em 5 anos.                                

c) Nova colonoscopia com mucosectomia da base da lesão.                               

d) Colectomia direita com ileotransverso anastomose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                 

GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL)                                                                      
VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTE 

DOCUMENTO, SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃO-RESPOSTA                                                                     
Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferência . 
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