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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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



                                                                                                                    
                                                                                                                                  
 
 

 
 

 
PROVA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM CIRURGIA PEDIÁTRICA 

 
 
Menina de 5 anos, caminhava na calçada e foi atropelada por um veículo saindo da 

garagem de um prédio a 20 km/h. Ela foi arremessada 2 metros de distância do veículo, 

teve trauma toracoabdominal e TCE. Foi levada ao Pronto Socorro imobilizada em tábua 

rígida, com colar cervical, apresentando escoriações e hematomas no hemitórax e 

hipocôndrio direito e ferimento corto contuso em região parietal direita de 

aproximadamente 4 cm com sangramento no local do acidente.  PA 80 x 50 mmHg, FC 

140 bpm, FR 20 ipm. 

 

Em relação a este caso responda as 2 questões a seguir: 

 

1. Qual das lesões abaixo é a mais provável de ser encontrada nesta criança? 

 

a) Tórax instável com retalho costal móvel. 

b) Contusão cardíaca com arritmia.  

c) Contusão pulmonar sem fratura de costela. 

d) Ruptura de aorta torácica descendente.  

 

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

 

a) Considerados normais para uma criança nesta idade. 

b) Consequentes ao TCE sofrido pela paciente. 

c) Devido ao sangramento da ferida de couro cabeludo. 

d) Relacionados a possível sangramento toraco-abdominal. 

 

Um homem de 37 anos, vítima de colisão automobilística violenta contra um poste. Foi 

levado ao pronto socorro etilizado, Escala de Coma de Glasgow de 13 e queixando de dor 

torácica. Na admissão, a pressão arterial sistólica era de 80 mmHg, mas melhorou 

rapidamente com a reposição de volume.  

 



                                                                                                                    
                                                                                                                                  
 
 

 

Dados vitais: PA 110 x 80 mmHg, FC 120 bpm e Sat O2 90%. A radiografia de tórax 

mostrou apagamento do botão aórtico e alargamento de mediastino. Responda as 2 

próximas questões baseadas neste caso. 

 

3. Qual o exame mais indicado para confirmação da hipótese diagnóstica após 

estabilização do paciente? 

 

a) Ecocardiograma transesofágico. 

b) Tomografia de tórax sem contraste. 

c) Arteriografia. 

d) Ecocardiograma trans torácico. 

 

4. Assinale a alternativa que contém outros dois achados do RX que poderiam levar a 

mesma suspeita de ruptura de aorta. 

 

a) Pneumotórax simples e Fraturas de primeiros arcos costais. 

b) Pneumomediastino e Abaixamento do brônquio fonte direito. 

c) Fratura de primeiros arcos costais e Pneumomediastino. 

d) Hemotórax e Abaixamento do brônquio fonte esquerdo. 

 

5. Em relação ao rastreamento do câncer colorretal assinale a correta: 

 

a) Recomenda-se que pessoas com risco médio para câncer colorretal iniciem o 

rastreamento regular com 50 anos. 

b) Pessoas em bom estado de saúde e com expectativa de vida de mais de 10 anos, 

devem manter o rastreamento até 85 anos de vida. 

c) Pacientes com histórico familiar importante de câncer de cólon ou alguns tipos de 

pólipos devem iniciar o rastreamento antes dos 45 anos. 

d) Pessoas que tiveram câncer de reto ou cólon devem recomeçar rastreamento e 

acompanhamento de 3 em 3 anos após a cirurgia de retirada do tumor. 

 

 



                                                                                                                    
                                                                                                                                  
 
 

 

 

6. Em relação às esplenectomias assinale a alternativa correta: 

 

a) A esplenectomia parcial deve ser considerada nos casos de Esferocitose Hereditária 

em crianças abaixo de 5 anos. 

b) Os organismos mais comumente envolvidos no quadro de sepse pós- esplenectomia 

são as bactérias encapsuladas. 

c) A imunização contra H. influenza, N meningitidis e S. pneumonie está indicada logo 

após a realização de esplenectomia por qualquer causa. 

d) A anemia falciforme é a principal indicação de esplenectomia de causa hematológica. 

 

7. Paciente de 5 anos, trazido ao médico por aumento de volume abdominal, com massa 

palpável em hipocôndrio e flanco direito, dor abdominal e hematúria. Qual o tumor mais 

provável? 

 

a) Neuroblastoma 

b) Tumor de Wilms 

c) Sarcoma de de células claras 

d) Feocromocitoma 

 

8. Assinale a alternativa que contém o tipo histológico mais comum de câncer de esôfago 

médio e distal respectivamente. 

 

a) Adenocarcinoma / Adenocarcinoma. 

b) Carcinoma espinocelular / Adenocarcinoma. 

c) Adenocarcinoma / Carcinoma espinocelular. 

d) Carcinoma espinocelular / Carcinoma espinocelular. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    
                                                                                                                                  
 
 

 

 

9. Um adolescente de 15 anos apresenta massa na região anterior esquerda do pescoço. 

A massa é móvel e foi aumentando lentamente nos últimos 10 meses. Seu passado inclui 

grandes doses de radiação em tórax e abdome por Linfoma de Hodgkin há 7 anos. O 

mapeamento da tireóide mostrou nódulo frio. A biópsia por agulha mostrou alterações 

sugestivas de neoplasia folicular. Assinale a alternativa correta em relação ao caso. 

 

a)  A tireoidectomia total é o tratamento inicial de escolha para este paciente. 

b) Tireoidectomia parcial é recomendada, já que nódulos tireoidianos em homens 

raramente são malignos. 

c)  A exposição à radiação relatada neste caso, não tem relação com o câncer de tireóide. 

d)  A ablação com iodo radioativo é o principal tratamento no caso de carcinoma folicular. 

 

10. Mulher de 19 anos, sofreu um ferimento no braço esquerdo por um arame farpado, 

acometendo a pele e tecido subcutâneo. Ela tem história de já ter recebido as doses 

habituais da vacinação anti-tetânica do calendário vacinal, sendo a última dose aos 10 

anos de idade. Após cuidados com o ferimento o médico deve indicar: 

 

a) Administração de imunoglobulina anti-tetânica.  

b) Administração de soro antitetânico e de dose da vacina de reforço posteriormente.  

c) Administração apenas da dose de reforço da vacina. 

d) Observação sem necessidade de imunização complementar.  

 

11. Sobre os tumores hepáticos malignos na criança, assinale a resposta correta. 

 

a)  Os tumores malignos hepáticos mais frequentes em pediatria são os metastáticos.  

b)  As principais queixas e achados do exame físico são: icterícia e ascite.  

c)  A ressecção cirúrgica completa é o tratamento de escolha no hepatoblastoma.  

d)  O hepatoblastoma apresenta como fatores de risco a tirosinemia e a hepatite B.  

 

 

 



                                                                                                                    
                                                                                                                                  
 
 

 

12. Em relação a dosagem de alfafetoproteína em pacientes com tumores hepáticos, 

assinale a correta: 

 

a) A alfafetoproteina é um marcador das neoplasias hepatocitárias e seu aumento é 

condição necessária para o diagnóstico.  

b) Dosagem normal de AFP pode conferir um comportamento de melhor prognóstico.  

c) O valor da alfafetoproteína pré- operatória tem relação direta com a agressividade do 

tumor. 

d) A redução da AFP após a quimioterapia tem  relação direta com o melhor prognóstico 

do paciente. 

 

13. Paciente de 35 anos, feminina, quinto dia pós-operatório de retossigmoidectomia por 

tumor é admitida no pronto-atendimento com quadro de náuseas associado a dor 

abdominal, predominando no lado esquerdo, e febre aferida de 380 C. O exame físico 

apresenta dor à palpação profunda em hipocôndrio e flanco esquerdo e frequência 

cardíaca de 120 batimentos por minutos. Ausculta pulmonar é normal, temperatura axilar 

de 38,30 C e restante do exame físico sem alterações. Diante do quadro clínico 

apresentado assinale a alternativa com o diagnóstico mais provável:  

 

a) Fístula da anastomose. 

b) Broncopneumonia. 

c) Infecção de ferida operatória. 

d) Infecção urinária. 

 

14. Paciente de 68 anos, masculino, foi submetido a hemicolectomia esquerda e 

encontra-se nas primeiras horas após a cirurgia. Evoluiu com queixa de náuseas, tonturas, 

palidez cutânea e rebaixamento do nível de consciência. Os dados vitais aferidos 

demonstram frequência cardíaca de 140 batimentos por minuto, pressão arterial de 85 x 

65 mmHg, pele fria e sudorese. Diante do quadro clínico apresentado, qual o diagnóstico 

mais provável e qual a melhor conduta terapêutica:  

 

a) Choque hemorrágico - reabordagem cirúrgica.  



                                                                                                                    
                                                                                                                                  
 
 

 

b) Úlcera péptica - realizar endoscopia digestiva alta. 

c) Deiscência de anastomose - iniciar antibióticos de amplo espectro. 

d) Choque séptico - iniciar antibióticos de amplo espectro.  

 

15. Nas primeiras horas do jejum prolongado não-complicado, a glicemia é mantida por 

quais dos seguintes mecanismos: 

 

a) Gliconeogênese a partir dos aminoácidos. 

b) Lipólise e gliconeogênese a partir do glicerol. 

c) Degradação dos corpos cetônicos. 

d) Glicogenólise hepática e periférica 

 

16. A varicocele é causada por estase venosa ou fluxo retrógrado nas veias espermáticas 

causando dilatação do plexo pampiniforme. Assinale a alternativa que contém possíveis 

complicações relacionadas à varicocele: 

 

a) Hipogonadismo e atrofia testicular. 

b) Infertilidade e malignidade. 

c) Atrofia testicular e impotência. 

d) Malignidade e disfunção hormonal. 

 

17. Jonatas, 13 anos, queixou-se para sua mãe de dor testicular de forte intensidade à 

direita. Levado imediatamente ao Pronto Socorro, apresentava uma bolsa escrotal 

levemente edemaciada e hiperemiada à direita, sendo difícil o exame físico pela pouca 

colaboração do paciente devido a dor. Nega história de trauma. Em relação ao caso 

acima, assinale a alternativa que contém a melhor conduta nesta situação: 

 

a) Solicitar exames complementares (US, parcial de urina, HMG) para auxiliar no 

diagnóstico, já que o quadro não está claro. 

b) Prescrever antibiótico, anti-inflamatório e analgésico e reavaliar em 48hs, já que o 

diagnóstico mais provável é de orquiepididimite. 

 



                                                                                                                    
                                                                                                                                  
 
 

 

c) Pedir US e retorno em 24hs, já que o diagnóstico de torção de hidátide de Morgani é o 

mais provável pela presença de edema. 

d) Indicar cirurgia em caráter de emergência para garantir a viabilidade do testículo em 

caso de confirmação de torção com doppler. 

 

18. Em relação às hérnias inguinais, assinale a alternativa correta. 

 

a) A hérnia inguinal em recém-nascidos prematuros é considerada procedimento eletivo 

pelo baixo risco de encarceramento.  

b) Na criança as hérnias inguinais mais frequentes são laterais aos vasos epigástricos 

inferiores. 

c) Na hérnia inguinal direta a manifestação clínica está relacionada a persistência do 

conduto peritônio vaginal.  

d) O tratamento cirúrgico da hérnia inguinal indireta é focado no reforço da parede 

posterior do canal inguinal.  

 

19. Qual a classificação da ferida operatória de uma cirurgia, quanto ao grau de 

contaminação, na seguinte situação: esplenectomia por esferocitose hereditária, com 

lesão da camada seromuscular do ângulo esplênico do cólon sem perfuração? E qual a 

indicação do uso de antimicrobianos neste caso? 

 

a) Ferida Limpa- não necessita antibiótico.  

b) Ferida Limpa-contaminada – não necessita antibiótico.  

c) Ferida Limpa- contaminada – antibiótico profilático. 

d) Ferida Contaminada – antibiótico profilático. 

 

20. 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) Diminuição do débito urinário e aumento da complacência pulmonar. 

 

21. Paciente do sexo feminino, de 60 anos, apresenta-se para avaliação pré-anestésica 

para cirurgia de colecistectomia videolaparoscópica. Após exame físico e anamnese, o 

anestesiologista classificou a paciente como ASA IV (Sociedade Americana de 

Anestesiologistas). Qual alternativa contém condições que justifiquem esta classificação? 

 

a)  Hipertensão arterial mal controlada e tabagismo. 

b) Disfunção valvar grave e sepse. 

c) Diabetes mal controlada e uso de marcapasso. 

d) Fração de ejeção reduzida e abuso de álcool. 

 

22. Paciente masculino, 52 anos, portador de cirrose hepática de etiologia alcoólica. 

Durante consulta de acompanhamento ambulatorial não apresentava sinais clínicos de 

encefalopatia hepática, porém com ascite moderada. Entre os exames laboratoriais de 

rotina, apresentava bilirrubina total sérica de 3,5 mg/dL (VR até 2 mg/dL), albumina sérica 

de 3,0 g/dL (VR 3,5 – 5 g/dL), tempo de protrombina com RNI 1,8 (VR até 1,3). À 

tomografia de abdome com contraste, apresentava sinais de hepatopatia crônica, com 

ascite moderada. Segundo os dados acima apresentados, qual a pontuação e respectiva 

classificação de Child-Pugh do paciente?  

 

a) 7 pontos – Child-Pugh A. 

b) 8 pontos – Child-Pugh B. 

c) 9 pontos – Child-Pugh B. 

d) 10 pontos – Child- Pugh C. 

 

23. Criança de 3 anos, é trazida à UBS pela tia que, ao ter sido solicitada para cuidar da 

mesma, observou céfalo- hematoma em região parietal esquerda. A mãe trabalha e a 

criança é cuidada por parentes e vizinhos. Ao exame físico a criança encontrava-se ativa, 

chorosa e muito assustada. Apresentava céfalo- hematoma antigo na região parietal 

esquerda. Foram também observados outros 2 hematomas em dorso e região anterior do 

tórax, calo ósseo em fêmur esquerdo, além de algumas lesões vegetantes em períneo  



                                                                                                                    
                                                                                                                                  
 
 

 

 

sugestivas de condiloma acuminado. Diante da história de maus tratos e/ou abuso, a 

conduta imediata do médico atendente neste momento deve ser: 

 

a) Orientar a tia sobre a possibilidade de se tratar de abuso e maus tratos, e para esta 

supervisionar a família e notificar caso perceba alguma atitude suspeita. 

b) Agendar consulta eletiva com infectologista para investigar outras doenças 

sexualmente transmissíveis e acionar o conselho tutelar para visita domiciliar. 

c) Agendar consulta ambulatorial com cirurgia para exérese e biópsia das lesões 

sugestivas de condiloma e encaminhar ao IML para constatação de abuso. 

d) Encaminhar para serviço de emergência de referência em suspeita de abuso e maus 

tratos para internação da criança em caráter de urgência. 

 

24. Em relação à punção intraóssea na criança, assinale a alternativa correta: 

 

a) Pode ser realizada na porção distal do fêmur se necessário. 

b) Não permite a infusão de hemoderivados, plasma e plaquetas. 

c) Deve ser considerada como acesso de primeira escolha na criança. 

d) Deve ser realizada apenas por cirurgião habilitado. 

  

25. Uma paciente de 30 anos foi submetida à laparotomia há aproximadamente 90 dias, e 

queixa-se do aspecto de sua cicatriz, além de referir prurido. Ao exame físico, encontra-se 

uma lesão de consistência endurecida, de coloração arroxeada, elevada e alargada, sem 

ultrapassar os limites da própria cicatriz. Esta paciente deve apresentar um (a): 

 

a) Tumor dermóide. 

b) Cicatriz hipertrófica. 

c) Cicatriz queloidiana. 

d) Granuloma de corpo estranho. 

 

 

 



                                                                                                                    
                                                                                                                                  
 
 

 

26. Assinale a alternativa que contém a substância que é considerada elemento chave, 

afetando o desenvolvimento de cálculos urinários de cálcio, sendo usada em muitos 

casos de nefrolitíase de repetição como um “protetor” da formação de cálculos renais? 

 

a) Citrato. 

b) Fosfato. 

c) Oxalato. 

d) Cistina. 

 

27. Homem de 63 anos de idade, com história recente de diarréia, iniciou preparo 

intestinal com manitol a 10% para exame de colonoscopia para investigação. Após a 

ingestão de quase 1000 mL da solução de manitol, o paciente apresentou quadro de 

adinamia e fraqueza. O ECG mostrou arritmia inespecífica e presença de ondas U e 

depressão do segmento ST. Qual a suspeita clínica? 

  

a) Hiperpotassemia. 

b) Hiponatremia. 

c) Hipopotassemia. 

d) Hipernatremia. 

 

28. Em relação aos princípios da eletrocirurgia em Cirurgia Videolaparoscópica, assinale a 

afirmação correta. 

 

a) A resistência ao fluxo da corrente elétrica em tecidos vivos é inversamente proporcional 

ao seu conteúdo de água. 

b) O fluxo de corrente elétrica através dos tecidos vivos é constante e previsível. 

c) A quantidade de calor liberada pelos tecidos vivos é inversamente proporcional à 

resistência do tecido. 

d) A produção de calor nos tecidos é diretamente proporcional à área de tecido na qual a 

corrente está passando. 

 

 



                                                                                                                    
                                                                                                                                  
 
 

 

29. 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 do ferimento. 

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

c) A função dos monócitos na cicatrização de feridas é apenas a de fagocitar as bactérias 

e o pus. 

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

 

30. Jonatas, previamente hígido, de 4 anos de idade, 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 volêmica 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. 

 

31. O torcicolo muscular congênito detectado logo após o nascimento deve ser tratado 

preferencialmente:  

 

a) De forma expectante até 9 meses de vida 

b) Por fisioterapia motora 

c) Por injeção de toxina botulínica 

d) Por cirurgia – secção na inserção do tendão 

 

 

 

 



                                                                                                                    
                                                                                                                                  
 
 

 

32. 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 a 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. 

 

Joice, 28 anos, foi resgatada de um incêndio e teve grande parte do corpo apresentando 

queimaduras de 2o e 3o 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 33 e 34. 

  

33. 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) Peso e Porcentagem de área corporal queimada. 

c) Peso e Superfície corporal total da paciente. 

d) Índice de massa corporal (IMC) e Porcentagem de área corporal queimada.  

  

34. 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. 

  

35. 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) Os pólipos tubulares apresentam maior risco de malignização em relação aos demais 

tipos. 

 

36. 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 a dieta via 

oral ofertada sem vômitos. Assinale a alternativa que corresponde ao diagnóstico mais 

provável do quadro apresentado.  

 

a) Infecção da ferida operatória. 

b) Infecção do trato urinário. 

c) Atelectasia. 

d) Ileo adinâmico. 

 

37. 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 de cálcio - hiper-hidratação. 

c) Ácido úrico - colocação de cateter duplo J. 

d) Fosfato amoníaco magnesiano - nefrolitotripsia percutânea. 

 



                                                                                                                    
                                                                                                                                  
 
 

 

38. Assinale a alternativa que contém uma das indicações para tratamento cirúrgico de 

lesões polipóides 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) Ausência de sombra posterior ao ultrassom. 

 

39.  Paciente de 13 anos, com queixa de abaulamento cervical na linha média, anterior à 

traqueia, iniciado após quadro de IVAS há 1 mês e com crescimento lento. O exame 

apresenta lesão bem delimitada de aproximadamente 2,5cm de diâmetro, indolor, móvel à 

deglutição. Qual o diagnóstico mais provável? 

 

a) Cisto tireoglosso. 

b) Nódulo de tireoide. 

c) Adenite cervical. 

d) Cisto de 2° arco branquial. 

 

40. Paciente de 37 anos foi vítima de mordedura de cão em perna direita com ferimento 

atingindo pele e subcutâneo. Não tem sangramento ativo. O cão é da família e foi 

vacinado. Qual a conduta quanto a profilaxia antirrábica? 

 

a) Observar o paciente e o cão por 10 dias. 

b) Iniciar vacinação. 

c) Iniciar soroterapia. 

d) Iniciar soroterapia + vacinação. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    
                                                                                                                                  
 
 

 

Recém- nascido de 28 dias de vida, chega ao hospital com história de vômitos em jato, de 

aspecto alimentar, há 3 dias após cada mamada. No exame físico apresenta peristaltismo 

visível no epigástrio e palpa-se pequena tumoração no hipocôndrio direito, logo abaixo do 

fígado. A criança apresentava-se emagrecida e desidratada. História pregressa: 

primogênito, nascido a termo, parto normal, APGAR 8/10. Baseado na principal hipótese 

diagnóstica, responda às questões 41 e 42. 

 

41. Assinale a alternativa que contém a principal alteração hidroeletrolítica dos pacientes 

com esta hipótese diagnóstica. 

 

a) Acidose metabólica. 

b) Acidose respiratória. 

c) Alcalose metabólica. 

d) Alcalose respiratória. 

 

42. Assinale a alternativa que contém o tratamento cirúrgico de escolha após correção e 

estabilização hidroeletrolítica. 

 

a) Duodenoduodenostomia 

b) Piloroplastia 

c) Gastroenteroanastomose  

d) Piloromiotomia 

 

43. M.S.C, feminino, 37 anos, foi submetida a mastectomia direita por nódulo de mama. 

Durante o procedimento foi realizada ligadura da veia torácica interna direita. Devido a 

isso, a drenagem da parede torácica direita desta paciente passou a ser feita 

preferencialmente através da: 

 

a) Veia epigástrica superior. 

b) Veia ázigos. 

c) Veia hemiázigos. 

d) Veia hemiázigos acessória. 



                                                                                                                    
                                                                                                                                  
 
 

 

 

44. Homem, 52 anos, refere sangramento de cor vermelho “vivo” associado à evacuação, 

não misturado às fezes, há 1 semana. Relata também dor e abaulamento da região anal 

com prurido e ardência local. Ao exame físico: nodulação azulada/vinhosa, dolorosa ao 

toque, mas redutível com a manobra digital. A conduta é: 

 

a) Escleroterapia. 

b) Crioterapia. 

c) Hemorroidectomia. 

d) Ligadura elástica. 

 

45. Apenas cerca de 20-30% dos ferimentos penetrantes têm indicação de toracotomia. 

Assinale a alternativa que contém um exemplo de indicação de toracotomia em vítimas de 

trauma penetrante de tórax: 

 

a) Pacientes com diagnóstico de tamponamento cardíaco. 

b) Saída de mais de 200 ml de sangue nas primeiras 2 horas após drenagem. 

c) Hemotórax maciço após estabilidade hemodinamicamente. 

d) Drenagem inicial de tórax com saída de 1.000 ml de sangue.  

 

46. A artrite periférica que acomete com mais frequência joelhos e tornozelos pode ser 

uma manifestação decorrente da: 

 

a) Colite ulcerativa. 

b) Hepatocarcinoma metastático. 

c) Gastroplastia hipertensiva. 

d) Doença de Chron. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    
                                                                                                                                  
 
 

 

47. Mulher de 45 anos, relata dor tipo cólica em hipocôndrio direito há  ́a 15 dias, náuseas 

e vômitos. Relata colúria e acolia. Nega febre. Realizou colecistectomia 

videolaparoscópica há 9 meses. Exame físico: corada, icterícia 2+/4+. Abdome: dor à 

palpação em quadrante superior direito, sem sinais de irritação peritoneal. A hipótese 

diagnóstica mais provável e a conduta mais adequada são: 

 

a) Cálculo primário de colédoco; tratamento clínico com prescrição de ácido 

ursodesoxicólico para dissolução do cálculo. 

b) Câncer periampular; colangiopancreatografia retrógrada endoscópica e colocação de 

prótese biliar. 

c) Cálculo residual de colédoco; colangiopancreatografia retrógrada endoscópica para 

retirada do cálculo. 

d) Tumor de vias biliares na junção hepato-colédoco; Colangiopancreatografia retrógrada 

endoscópica e colocação de prótese biliar. 

 

48. Mulher de 71 anos, previamente hígida, iniciou com sangramento digestivo baixo, 

apresentando sangue vivo nas fezes em moderada quantidade. Durante o atendimento, 

encontra-se estável hemodinamicamente, abdome flácido e sem sinais de peritonite. Das 

alternativas abaixo, a principal hipótese diagnóstica, que corresponde a causa mais 

prevalente de sangramento digestivo com as características descritas nesta faixa etária é: 

 

a) Polipose Intestinal. 

b) Tumor de cólon. 

c) Diverticulose colônica. 

d) Angiodisplasia.  

 

49. Na sala de parto, logo após o nascimento, no exame físico de um recém-nascido a 

termo, do sexo masculino, observa-se a ausência do ânus. Trata-se de uma criança com 

restante do exame físico normal. O períneo é liso, fosseta anal mal delimitada e com sulco 

interglúteo raso. Neste momento a conduta deverá ser: 

 

a) Colostomia em 2 bocas, porque o exame perineal sugere anomalia anorretal alta. 



                                                                                                                    
                                                                                                                                  
 
 

 

 

b) Observação por 48 horas, com leite materno, plano parenteral para hidratação, 

observação do períneo e passagem de sonda vesical. 

c) Observação por 24 horas, em jejum, plano parenteral, observação do períneo, 

colocação de coletor de urina. 

d) Radiografia do abdome, em posição ventral e elevação da pelve, com raios horizontais, 

para determinar a distância do reto ao períneo. 

 

50. Em relação a um paciente com diagnóstico confirmado de Trombose Venosa Profunda 

da panturrilha, assinale a alternativa correta:  

 

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

b) Apresenta elevado risco de embolia pulmonar. 

c) Necessita internamento e tratamento com anticoagulante oral. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    
                                                                                                                                  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                    
                                                                                                                                  
 
 

 
 

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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