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1) Sobre o tratamento cirúrgico da Doença do Refluxo Gastresofágico (DRGE), é INCORRETO afirmar: 

a) Phmetria alterada, sintomas típicos primários e resposta completa ou parcial (> 50%) ao tratamento 
medicamentoso são preditores de sucesso do tratamento cirúrgico. 

b) Pacientes com DRGE e IMC > 35kg/m2 apresentam elevados índices de falhas ao tratamento cirúrgico e 
devem ser tratados com cirurgia bariátrica. 

c) Adequada mobilização do esôfago distal, fechamento do hiato esofágico com pontos separados e adequada 
mobilização do fundo gástrico são princípios básicos da fundoplicatura completa (360°). 

d) As técnicas de Belsey Mark IV, Dor e Toupet são exemplos de fundoplicaturas parciais. 
e) Estenoses pépticas não responsivas ao tratamento medicamentoso e endoscópico com dilatação devem ser 

encaminhadas para cirurgia antirrefluxo (fundoplicatura). 
 
2) Sobre as neoplasias malignas do esôfago, é INCORRETO afirmar: 

a) Nas últimas décadas, houve um aumento vertiginoso de adenocarcinoma de esôfago, principalmente em 
homens da raça negra. 

b) Aumento da produção de amônia intragástrica e diminuição da secreção gástrica ácida, em virtude da 
infecção por H. pylori, podem ter efeito protetor ao aparecimento de adenocarcinoma do esôfago. 

c) As técnicas de ressecção endoscópicas estão mais difundidas. Tumores precoces (t1a) podem ser curados 
apenas com métodos endoscópicos, pois a chance de metástase linfonodal é mínima. 

d) A ultrassonografia endoscópica é o único método de imagem capaz de distinguir as várias camadas da parede 
esofágica, usualmente vistas como camadas hipo e hiperecoicas alternadas. 

e) A principal utilidade do Pet-Scan no estadiamento é sua capacidade em detectar metástases a distância. 
 
3) Em relação à cirurgia da Doença Ulcerosa Péptica (DUP), é INCORRETO afirmar: 

a) Os efeitos simultâneos da vagotomia e antrectomia removem os efeitos colinérgicos e o estímulo da gastrina 
para secreção ácida 

b) Heineke-mikulicz e Finney são exemplos de técnicas de drenagem do esvazimento gástrico tipo piloroplastia. 
c) A técnica de reconstrução a Billroth I reduz a incidência de câncer gástrico no estômago remanescente em 

comparação a Billroth II. 
d) Úlceras gástricas do Tipo I e IV pela classificação de Johnson estão associadas com elevada secreção ácida. 
e) Úlcera duodenal não sangrante, com vaso visível é classificada como Grau IIa pela classificação de Forrest, 

tem alto risco de ressangramento. 
 
4) Paciente do sexo feminino, 45 anos de idade, com história pregressa de vários episódios de dor em epigástrio 

com irradiação para o hipocôndrio direito há 12 meses, associada a náuseas e vômitos, sem relato de febre ou 
sinais de colestase. Realizou uma ultrassonografia de abdome que evidenciou a presença de múltiplos cálculos 
em vesícula biliar. Foi submetida à colecistectomia videolaparoscópica sem colangiografia. A paciente evoluiu 
no pós-operatório com dor e distensão abdominal, náuseas, vômitos e febre. Realizou uma tomografia 
computadorizada do abdome que evidenciou múltiplas coleções abdominais. Submetida à videolaparoscopia 
no 6°DPO, que diagnosticou coleperitôneo e extravazamento de bile do hilo hepático. Realizada a limpeza da 
cavidade peritoneal e drenagem externa. Com o diagnóstico de lesão iatrogênica de vias biliares, foi 
encaminhada para um centro de referência para tratamento complementar. Assinale a alternativa CORRETA. 

a) A Classificação de Strasberg das lesões iatrogênicas de vias biliares leva em consideração a localização da 
injúria biliar e o comprometimento da artéria hepática. 

b) A maioria das lesões iatrogênicas de vias biliares é diagnosticada no intraoperatória, devido ao 
extravazamento de bile do leito cístico e podem ser prevenidas pelo emprego sistemático da colangiografia 
intraoperatória. 

c) As lesões de vias biliares por secção, localizadas a 1 cm distal da confluência dos ductos biliares direito e 
esquerdo, podem ser reparadas com derivação hepaticojejunal em Y de Roux. 

d) A colangiopancreatografia endoscópica retrógrada está proscrita no manejo de tais lesões pelo risco de 
complicações pancreáticas e da papila duodenal maior. 

e) O imediato reparo da lesão das vias biliares por derivação bileodigestiva é mandatório durante a intervenção 
para drenagem do coleperitôneo e está associado a uma menor taxa de estenose tardia. 

 
5) Em relação ao câncer de pâncreas e periampular, é INCORRETO afirmar: 

a) Durante o tratamento cirúrgico, deve ter-se atenção à principal variação anatômica arterial (artéria hepática 
direita originada da gastroduodenal). 

b) O câncer de pâncreas é a neoplasia periampular mais frequente seguido pela de papila de Vater, 
colangiocarcinoma distal e duodenal, nesta ordem. 
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c) Neoplasia Mucinosa Papilar Intraductal (IPMN) representa um verdadeiro precursor do adenocarcinoma 
ductal invasivo à semelhança dos pólipos adenomatosos no cólon. 

d) A biópsia pré-operatória negativa, em pacientes com lesões consistentes com diagnóstico de câncer de 
pâncreas, não altera a decisão da ressecção. 

e) A complicação mais frequente após duodenopancreatectomia é o retardo do esvaziamento gástrico. 
Geralmente é autolimitado, respondendo à descompressão gástrica e suporte nutricional. 

 
6) Sobre pancreatite aguda, é INCORRETO afirmar: 

a) O uso da tomografia computadorizada com contraste na admissão hospitalar, como método diagnóstico, 
aumenta a chance de resultados falso-negativos de necrose pancreática e coleções peripancreáticas. 

b) A litíase biliar, ingesta alcoólica e manipulações endoscópicas da papila de Vater são causas comuns de 
pancreatite aguda. 

c) As intervenções cirúrgicas na necrose pancreática devem ser postergadas até que as coleções fiquem 
encapsuladas, termo hoje referido como “walled off necrosis”. 

d) A pancreatite aguda classificada como grave indica o uso de antibioticoprofilaxia com intuito de prevenir 
complicações infecciosas. 

e) Esfincterotomia endoscópica de urgência está reservada para pacientes com pancreatite aguda e colangite 
aguda concomitante. 

 
7) Com relação ao carcinoma hepatocelular (CHC), é INCORRETO afirmar: 

a) Hipervascularização do tumor na fase arterial seguido de washout (saída do contraste) na fase venosa portal 
são características do CHC à tomografia computadorizada. 

b) Pacientes cirróticos com lesões hepáticas menores que 1cm devem ser submetidos à biópsia guiada por 
ultrassonografia. 

c) Terapias ablativas com o uso de energia como a radiofrequência são atrativas pelo relativo baixo risco de 
descompensação do paciente cirrótico. Em lesões pequenas os seus resultados podem ser semelhantes à 
ressecção. 

d) Os critérios de Milão, criados por Mazzaferro e colaboradores, propõem o transplante hepático quando 
houver um único tumor menor que 5cm ou menos que 3 tumores, cada um com menos de 3cm. 

e) O risco de desenvolver uma nova lesão primária, após a ressecção do CHC, pode chegar a 70% em cinco anos. 
 
8) Em relação às patologias benignas do fígado, é INCORRETO afirmar: 

a) O hemangioma é a neoplasia benigna do fígado mais comum. Tipicamente são assintomáticos e descobertos 
durante exames de ultrassonografia como lesões hiperecoicas bem definidas. 

b) O adenoma hepático tipicamente afeta mulheres jovens. São massas bem circunscritas com uma 
pseudocápsula de tecido hepático comprimido. A maioria apresenta receptores de estrogênio e progesterona 
o que explica o crescimento destas lesões quando em uso de anticoncepcionais orais e hormônios esteroides. 

c) A infecção ascendente da via biliar é atualmente a causa mais comum identificável de abscesso hepático 
piogênico. A aspiração percutânea e/ou drenagem com cateter em conjunto com antibioticoterapia é a base 
do tratamento. 

d) Os cistos hepáticos aumentam de frequência com o aumento da faixa etária. Aparecem à ultrassonografia 
como massas anecoicas com margens lisas e paredes finas imperceptíveis. A maioria é assintomática.  

e) A hiperplasia nodular focal é mais comum em homens, geralmente com lesões menores de 5cm. Tipicamente 
é um tumor lobular bem circunscrito, sem cápsula e com cicatriz central característica. 

 
9) A doença hemorroidária é uma afecção comum que acomete homens e mulheres na proporção de 2:1 sendo 

mais comum entre 45 e 65 anos e pouco frequente abaixo dos 20 anos. Quanto à classificação da doença 
hemorroidária interna, é CORRETO afirmar: 

a) Hemorroidas internas de 2º grau sangram, mas não apresentam prolapso ao esforço evacuatório. 
b) Hemorroidas internas de 3º grau prolabam aos esforços evacuatórios e necessitam de redução manual. 
c) Hemorroidas internas de 1º grau prolabam com redução espontânea uma vez cessado o esforço evacuatório. 
d) Hemorroidas internas de 4º grau são irredutíveis, permanecem exteriorizadas e raramente sangram. 
e) Hemorroidas internas de 3º grau prolabam ao esforço evacuatório com redução espontânea cessado o 

esforço evacuatório. 
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10) As fístulas anais são caracterizadas por trajetos que comunicam duas superfícies epitelizadas, canal anal com a 
pele perianal ou perineal, como consequência de um abscesso anorretal prévio. No que se refere ao tratamento 
das fístulas anais, assinale a opção CORRETA. 

a) Fistulotomia é a secção e abertura do trajeto sem comprometimento da musculatura esfincteriana. 
b) Fistulectomia consiste em ressecar todo o trajeto fistuloso sem repercussão na função esfincteriana. 
c) O tratamento cirúrgico é associado a elevados índices de recidiva e de distúrbios da função esfincteriana. 
d) A técnica de colocação do seton ou sedenho é utilizada no tratamento das fístulas simples. 
e) O avanço de retalho endoanal miomucoso é uma técnica utilizada para tratar fístulas subcutâneas ou 

transesfincteriana baixa devido ao pouco ou a nenhum comprometimento muscular. 
 
11) A diverticulite aguda é o processo inflamatório e ou infeccioso de um ou mais divertículos com repercussões 

clínicas por vezes muito importantes e graves, com elevadas taxas de morbimortalidade mesmo nos dias atuais. 
Os achados tomográficos na diverticulite aguda obedecem à classificação de Hinchey que foi recentemente 
modificada. Dentre as afirmações abaixo, assinale a CORRETA no que se refere à classificação de Hinchey 
(modificada). 

a) Grau Ia diverticulite clínica moderada 
b) Grau II abscesso pélvico ou peritoneal à distância 
c) Grau III peritonite fecal 
d) Grau IV peritonite purulenta ou generalizada 
e) Grau 0 inflamação restrita aos tecidos pericólicos 
 

12) Paciente com 67 anos de idade, apresentando sangramento retal e diminuição do calibre das fezes foi 
diagnosticado com adenocarcinoma de reto inferior (T3N0M0). Qual o tratamento INICIAL de escolha? 

a) Encaminhar para cirurgia sem neoadjuvância. 
b) Encaminhar para cirurgia seguida de radioquimioterapia. 
c) Encaminhar para cirurgia seguida de radioterapia. 
d) Encaminhar para cuidados paliativos. 
e) Encaminhar para radioquimioterapia neoadjuvante. 

 
13) O câncer de canal anal responde por 4% dos cânceres do aparelho digestivo. Em relação ao câncer de ânus, é 

INCORRETO afirmar: 

a) O melanoma é pouco agressivo no ânus podendo ser tratado com excisão local. 
b) A dose de radioquimioterapia pode ser modificada com base na contagem de CD4 em pacientes 

imunocomprometidos. 
c) Pacientes com doença progressiva, após Radioquimioterapia, são considerados para amputação 

abdominoperineal de reto. 
d) Após o tratamento primário com Radioquimioterapia, o paciente em geral é reavaliado periodicamente em 

8 a 12 semanas após o fim do tratamento. 
e) Radioquimioterapia é o tratamento primário para pacientes com carcinoma de células escamosas de canal 

anal sem metástases.  
 
14) Em relação à Doença de Crohn, é INCORRETO afirmar: 

a) Trata-se de uma doença inflamatória do intestino que afeta íleo terminal e cólon sendo restrita a esses 
segmentos do trato gastrointestinal. 

b) A falha do tratamento medicamentoso é uma das indicações cirúrgicas. 
c) São complicações possíveis da doença: obstrução, perfuração e fistulização. 
d) Trata-se de uma afecção incurável. 
e) Os medicamentos biológicos podem induzir e manter a remissão dos sintomas. 

 
15) Paciente submetido à cistoscopia diagnóstica deverá receber profilaxia antibiótica caso apresente qualquer 

dos fatores de risco abaixo, EXCETO: 

a) Desnutrição 
b) Tabagismo 
c) Hipertensão 
d) Idade avançada 
e) Imunodeficiência 
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16) Das condições abaixo, qual NÃO representa lesão pré-maligna para neoplasia de pênis? 

a) Angioqueratoma 
b) Corno cutâneo do pênis 
c) Balanite xerótica obliterante 
d) Eritroplasia de Queyrat 
e) Doença de Bowen 

 
17) A vigilância ativa é uma conduta a ser considerada em paciente com diagnóstico de câncer de próstata localizado 

com baixo risco de progressão da doença. Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Pacientes em vigilância ativa por câncer de próstata localizado devem realizar estadiamento adequado. 
incluindo biópsias prostáticas sistemáticas. guiadas por ultrassonografia ou ressonância nuclear magnética. 

b) Os médicos devem oferecer tratamento definitivo para o câncer de próstata localizado, em pacientes 
submetidos à vigilância ativa, que evolua com reclassificação patológica durante o seguimento. 

c) Os pacientes com câncer de próstata localizado, em vigilância ativa, devem ser submetidos a exames 
periódicos de dosagem de antígeno prostático específico (PSA) e toque retal. 

d) Biomarcadores genômicos teciduais demonstram atualmente um papel claro na vigilância ativa para câncer 
de próstata localizado e são essenciais para o seguimento. 

e) Os médicos podem considerar atualmente a ressonância magnética multiparamétrica de próstata como 
ferramenta adicional na vigilância ativa para pacientes com neoplasia prostática localizada. 

 
18) A terapia cirúrgica é necessária para pacientes com hiperplasia prostática benigna (HPB) com sintomas 

urinários intensos, que apresentem indicações absolutas para este procedimento. Qual das alternativas abaixo 
NÃO se enquadra como indicação absoluta para tratamento cirúrgico de HPB? 

a) Infecções recorrentes do trato urinário 
b) Cálculos ou divertículos na bexiga 
c) Hematúria macroscópica recorrente 
d) Retenção urinária refratária 
e) Volume prostático superior a 60cm3 

 
19) A adrenalectomia videolaparoscópica é considerada a modalidade cirúrgica de escolha para terapia de 

patologias de glândula adrenal com indicação de ressecção. Quanto aos aspectos técnicos da adrenalectomia 
videolaparoscópica, podemos afirmar, EXCETO: 

a) A ligadura precoce da veia adrenal deve anteceder, quando possível, a manipulação da glândula, a fim de 
evitar liberação de catecolaminas durante o procedimento cirúrgico. 

b) A manipulação mínima e delicada da glândula deve ser considerada, com a intenção de evitar rotura e 
implante tumoral. 

c) A retirada do espécime cirúrgico deve ser feita com auxílio de saco extrator e a peça deve ser removida 
inteira, não devendo ser morcelada. 

d) A adrenalectomia bilateral não pode ser realizada no mesmo tempo cirúrgico quando a retirada de ambas 
as glândulas estiver indicada. 

e) A adrenalectomia parcial pode ser considerada em situações especiais como lesão em glândula adrenal 
única ou tumores adrenais bilaterais. 

 
20) Paciente, sexo masculino, 6 anos de idade, branco, chega ao serviço de emergência com fortes dores tipo cólica, 

em região lombar direita, por vezes associada a náuseas. Qual exame de imagem MELHOR se aplica na 
investigação diagnóstica inicial desse caso? 

a) Tomografia computadorizada com protocolo de baixa dose de radiação 
b) Ultrassonografia de abdome 
c) Ressonância magnética de vias urinárias 
d) Urografia excretora 
e) Cintilografia renal dinâmica 

 
21) Sobre as camadas das paredes dos vasos sanguíneos, assinale a alternativa CORRETA. 

a) A camada média é composta por células musculares lisas de orientação circular. 
b) As 3 camadas do vaso arterial são íntima, músculo estriado e adventícia. 
c) A túnica média arterial é mais fina do que a túnica média venosa. 
d) A parede do capilar arterial é composta por apenas duas túnicas. 
e) A parede do capilar arterial é composta por três túnicas. 
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22) Indica-se a ecografia vascular arterial dos membros superiores na doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) 
nas seguintes circunstâncias, EXCETO. 

a) Claudicação intermitente  

b) Síndrome do dedo azul  
c) Edema unilateral 
d) Frêmito ou sopro 
e) Pulso poplíteo amplo com suspeita de aneurisma  

 
23) Qual o método não invasivo e com melhor custo benefício para o seguimento (follow-up) das revascularizações 

arteriais periféricas? 

a) Arteriografia  
b) Angioressonância 
c) Angiotomografia  

d) Flebografia  

e) Ecografia vascular  
 
24) Qual o local MAIS acometido pela arteriosclerose nos membros inferiores? 

a) Artéria femoral superficial no terço proximal  
b) Artéria femoral comum 
c) Artéria femoral superficial no canal dos adutores 
d) Artéria tibial posterior 
e) Artéria femoral superficial no terço médio 
 

25) Paciente do sexo masculino, 24 anos de idade, vítima de acidente automobilístico, deu entrada no pronto-
socorro com queixa de dor abdominal. Apresenta-se com permeabilidade das vias aéreas, ventilação/respiração 
sem alterações significantes, frequência cardíaca de 105 bpm, PA 110 x 70mmHg, mucosas levemente 
descoradas, Glasgow 15, pupilas isocóricas e sem déficit motor lateralizado. O exame físico do abdome evidencia 
a marca do cinto de segurança e dor à palpação profunda no andar superior. Submetido ao Extended Focused 
Assessment with Sonography for Trauma (eFAST), que evidenciou a presença de líquido livre em espaços 
subfrênicos e espaço de Morrison. Encaminhado à tomografia computadorizada do abdome com a infusão de 
contraste venoso, que evidenciou uma lesão hepática grau II sem blush arterial; lesão esplênica grau II com 
discreto blush arterial; contusão do corpo pancreático sem aparentes sinais de lacerações do pâncreas ou lesão 
ductal; sem sinais de lesões em vísceras ocas. Em relação às recomendações atuais para o manejo dessa situação, 
marque “V” para verdadeiro e “F” para falso. 

(   )  O paciente em questão pode ser encaminhado à embolização arterial para o controle do sangramento 
esplênico e selecionado para o manejo não operatório do trauma abdominal fechado. 

(   )  As lesões traumáticas do pâncreas acompanhadas de lesões do ducto pancreático principal sem sinais de 
instabilidade hemodinâmica devem ser conduzidas prioritariamente por tratamento não operatório 
devido a sua elevada taxa de sucesso. 

(   )  Os pacientes com traumatismos esplênicos submetidos à esplenectomia total devem realizar a profilaxia 
(vacinação) para germes capsulados como pneumococos, meningococos, Haemophilus influenza e 
Pseudomonas aeruginosa. 

(   )  Em função do risco elevado de complicações infecciosas, o paciente em questão deve realizar um esquema 
de antibiótico presuntivo por 96 horas de cefazolina com metronidazol. 

Assinale a sequência CORRETA. 

a) V, F, V, F 
b) V, F, F, F 
c) F, F, F, V 
d) F, V, F, V 
e) F, F, V, F 
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26) Paciente com 69 anos de idade, internado com quadro de dispneia aos médios esforços e palpitações. Tem 
diagnóstico de hipertensão arterial, controlada com anti-hipertensivos, dieta e exercícios físicos regulares. 
Vinha em acompanhamento anual de doença valvar aórtica com predomínio de insuficiência. Ao novo 
ecocardiograma, foi evidenciada insuficiência aórtica importante, sendo indicada cirurgia valvar aórtica. 
Realizada estratificação de risco, (Euroscore II), mostrando baixo risco cirúrgico. Nesse caso, a prótese MAIS 
INDICADA para substituição é: 

a) Homoenxerto 
b) Mecânica 
c) Implante percutâneo da prótese aórtica 
d) Biológica 
e) Plastia valvar 

 
27) De acordo com as afirmativas, identifique as verdadeiras (V) e falsas (F), em seguida marque a alternativa 

CORRETA: 

(    )  A comunicação interatrial sempre está presente nas atresias tricúspides. 
(   )  Os reparos da valva mitral são indicados caso não haja possibilidade de implante das próteses biológicas 

ou mecânicas. 
(    )  A utilização do balão intra-aórtico é contraindicada na insuficiência aórtica importante. 
(    )  Os tumores mais frequentes do coração são os mixomas do átrio esquerdo. 
(   )  A cirurgia de Jatene é a cirurgia mais fisiológica para correção das transposições das grandes artérias. 

a) V, F, V, V, V 
b) V, F, V, F, V 
c) F, V, F, V, F 
d) V, F, F, F, V 
e) F, V, F, V, V 

 
28) Paciente jovem, com febre baixa, dor em parede torácica, emagrecimento, sem leucocitose e HIV Positivo. Frente 

à clínica e à imagem do paciente, qual o diagnóstico MENOS provável? 

 
a) Tuberculose extrapulmonar 
b) Linfoma 
c) Carcinoma de pequenas células 
d) Tumor de células germinativas 
e) Bócio mergulhante 

 
29) Em relação à análise do derrame pleural (ADA), assinale a alternativa CORRETA. 

a) Hepatohidrotórax é mais comum no lado esquerdo. 
b) Presença de mais de 10% de eosinófilos no líquido pleural pode indicar contato de ar ou sangue no espaço 

pleural. 
c) Alto índice de células mesoteliais é compatível com tuberculose. 
d) Alto índice de polimorfonucleares é sugestivo de tuberculose. 
e) ADA maior que 20 é sugestivo de tuberculose. 
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30) Paciente com 60 anos de idade, fumante desde os 15 anos, cerca de 01 maço por dia. Clínica de cansaço e 
escarros hemoptoicos esporádicos. Apresenta um nódulo pulmonar em lobo inferior esquerdo de 2cm. 
Apresenta, ainda, um linfonodo de 1,1cm para traqueal direito. Qual a conduta MAIS APROPRIADA frente ao 
caso? 

a) Nova tomografia em 03 meses 
b) Lobectomia pulmonar com linfadenectomia 
c) Biópsia transtorácica guiada por TC do Linfonodo mediastinal 
d) Exame de escarro 
e) Pet-Scan 

 
31) Paciente do sexo feminino, 19 anos de idade, com história de dor em hipocôndrio direito, colúria, icterícia e 

massa palpável. Submetida à tomografia computadorizada do abdome que sugeriu a presença de uma lesão 
cística de vias biliares. Realizou uma colangiorressonância que evidenciou uma dilatação de via biliar extra-
hepática com aspecto fusiforme, diâmetro transverso de 10 cm, litíase vesicular, porém sem coledocolitíase e 
sem alterações das vias biliares intra-hepáticas. Em relação ao caso descrito e ao manejo das neoplasias císticas 
das vias biliares, assinale a alternativa CORRETA 

a) Trata-se de um provável caso de dilatação cística das vias biliares tipo I pela classificação de Todani, cujo 
tratamento envolve a realização de uma colecistectomia, ressecção do colédoco e derivação bileodigestiva 
em “Y” de Roux. 

b) Trata-se de um típico caso da Doença de Caroli, cujo tratamento envolve a realização da colecistectomia 
videolaparoscópica e papiloesficterotomia endoscópica. 

c) A dilatação cística das vias biliares é considerada como fator de risco para neoplasias da árvore biliar apenas 
nas porções dilatadas intra e/ou extra-hepáticas. 

d) Recomenda-se apenas a realização da colecistectomia e acompanhamento anual por imagem 
(colangiorressonância) devido ao risco de colangiocarcinoma associado a tais lesões. 

e) Recomenda-se a realização da colecistectomia videolaparoscópica com coledocoduodenostomia para 
minimizar o risco de colangite de repetição. 

 
32) Em pacientes com câncer de tireoide bem diferenciado com metástase para o compartimento lateral do pescoço, 

qual o exame de avaliação pré-operatória pode ser considerado de rotina? 

a) Pet-Scan 
b) Tomografia com contraste endovenoso do pescoço 
c) Ultrassonografia do pescoço 
d) Pesquisa com radioiodo 
e) Laringobroncoscopia 

 
33) Paciente com Síndrome de Sjögren e aumento do volume da glândula parótida pode ter como SUSPEITA 

diagnóstica: 

a) Aialadenite crônica por cálculo 
b) Linfoma de tecido linfoide associado a mucosa (Linfoma Malt) 
c) Tumor de Warthin 
d) Carcinoma mucoepidermoide 
e) Carcinoma de células acinares 

 
34) Os serviços de urgência e emergência são a porta de entrada dos mais diversos traumas. Dentre as lesões 

decorrentes de violência doméstica, encontra-se o trauma de pavilhão auricular. Em casos de amputação do 
terço superior por arma branca em que a vítima leve o tecido cutâneo-cartilaginoso conservado adequadamente 
em recipiente com gelo. A CONDUTA MAIS CORRETA a ser adotada na emergência é: 

a) Reimplantação imediata do tecido cutâneo-cartilaginoso. 
b) Realizar desbridamento, hemostasia e sutura da região e desprezar o tecido cutâneo-cartilaginoso. 
c) Implantação imediata da cartilagem e cobrir a região com enxerto. 
d) Remover o tecido cutâneo e sepultar o tecido cartilaginoso no subcutâneo da região abdominal para ser 

utilizado posteriormente na reconstrução. 
e) Implantação imediata da cartilagem e cobrir com retalho local. 
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35) Os defeitos congênitos identificados como fissuras labiopalatinas são comuns entre as malformações que 
atingem a face humana. Estima-se que, no Brasil, a incidência seja de 1 caso a cada 650 nascimentos. Os 
portadores dessa malformação podem evoluir para desnutrição em decorrência da dificuldade para sucção e 
deglutição. Em recém-nascidos com fissura palatina com dificuldade de amamentação, qual é a conduta MAIS 
CORRETA? 

a) Substituir o aleitamento materno pelo aleitamento artificial. 
b) Realizar a palatoplastia para corrigir abertura do palato o mais precocemente possível. 
c) Orientar a mãe para amamentar com a criança em posição verticalizada e complementar oferecendo ao final 

da mamada o leite materno com colher ou copinho. 
d) Utilizar placas de silicone para cobrir o palato. 
e) Internar o recém-nascido, iniciar alimentação enteral e realizar a palatoplastia. 

 
36) A cirurgia bariátrica é o tratamento de eleição para obesidade mórbida e, em resposta à epidemia de obesidade, 

tem-se observado um aumento significativo destes procedimentos com uma grande variedade de técnicas. 
Entretanto, em decorrência da grande perda de peso, ocorre uma acentuada flacidez cutânea generalizada que 
necessita ser corrigida. Dentre os procedimentos indicados para correção desses tecidos excedentes no sexo 
feminino está o lifting corporal que CONSISTE EM: 

a) Abordar simultaneamente o abdômen e a região torácica. 
b) Abordar simultaneamente o tórax e os membros superiores. 
c) Abordar simultaneamente abdômen e região glútea. 
d) Abordar simultaneamente abdômen e membros superiores. 
e) Abordar simultaneamente o abdômen, os membros inferiores e a região glútea. 

 
37) Sobre a Doença de Hirschprung, é CORRETO afirmar:  

a) A gravidade do caso está diretamente relacionada à extensão do segmento de cólon agangliônico. 
b) A sintomatologia independe da extensão do segmento de cólon agangliônico. 
c) A realização do preparo de cólon é fundamental antes da realização do enema opaco pois facilita a 

visualização do cone de transição. 
d) A biópsia da mucosa intestinal evidenciando ausência de células ganglionares é o exame que confirma o 

diagnóstico. 
e) O segmento dilatado caracteriza a parte doente agangliônica. 

 
38) Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) O tratamento da EHP não é de emergência e consiste na piloromiotomia à Fredet-Ramstedt. 
b) A EHP pode ser confundida com refluxo gastroesofágico, erro alimentar, síndrome adrenogenital e 

meningite. 
c) A atresia retal, o megacólon congênito e a síndrome adrenogenital estão entre os diagnósticos diferenciais 

da estenose hipertrófica de piloro (EHP). 
d) A hidrocele comunicante é caracterizada pela variação de volume identificada sem dificuldade pelos pais e o 

tratamento cirúrgico se impõe ao diagnóstico. 
e) A Hérnia de Bochdalek é o defeito diafragmático mais grave e mais comum; 90% à esquerda e pode ser 

associado à rotação intestinal incompleta e hipoplasia pulmonar. 
 
39) Sobre os defeitos da parede abdominal, é INCORRETO afirmar que: 

a) Síndrome de Beckwith-Wiedemann e trissomias D13-15 e 16-18 estão associadas à onfalocele. 
b) Gastrosquise está associada em cerca de 80% dos casos com anomalias associadas e entre elas a pentalogia 

de Cantrell. 
c) As grandes onfaloceles (maior que 10cm) podem ser tratadas somente com curativos. 
d) A presença de secreção umbilical pode sugerir onfalite, fístula do ducto onfalomesentérico e do úraco. 
e) A síndrome de Prunne-Belly pode, além da alteração muscular, estar associada a alterações urinárias e 

criptorquidia. 
 
40) A infecção de sítio cirúrgico (ISC) representa uma importante complicação pós-operatória, que pode 

determinar morbiletalidade adicional e elevar os custos hospitalares. Em relação à ISC, assinale a alternativa 
CORRETA. 

a) O emprego da antibioticoprofilaxia na prevenção de ISC está direcionado para minimizar as taxas de 
infecções de ferida operatória, urinárias, pulmonares e relacionadas a cateteres venosos e arteriais. 
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b) Com o intuito de se reduzir as taxas de resistência bacteriana, justifica-se a escolha de um antibiótico de 
amplo espectro de ação para realização da antibioticoprofilaxia cirúrgica. 

c) A cefazolina é um antibiótico beta-lactâmico considerado eficaz contra germes Gram – positivos e pertence 
ao grupo das cefalosporina de segunda geração. 

d) O emprego de drenos suctores ou laminares justifica a continuidade da antibioticoprofilaxia até 96 horas nas 
cirurgias classificadas como limpas. 

e) A escolha do antibiótico a ser utilizado na prevenção de ISC pode ser influenciada pelo sítio a ser operado, 
espectro de ação, farmacodinâmica e farmacocinética do antimicrobiano, bem como, pelo perfil de 
resistência bacteriana dos germes isolados na instituição. 

 
41) O emprego do suporte nutricional perioperatório é uma estratégia terapêutica que pode trazer importante 

contribuição nos resultados cirúrgicos. Em relação a esse tema, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) O suporte nutricional pós-operatório precoce (dentro das 24 horas iniciais) está proscrito nos pacientes 
submetidos a grandes cirurgias oncológicas gastrointestinais devido ao alto risco de pneumonia 
broncoaspirativa associada ao íleo paralítico e vômitos pós-operatórios. 

b) O emprego do suporte nutricional especializado pode envolver a administração de preparados enterais e a 
nutrição parenteral. 

c) O emprego do suporte nutricional enteral perioperatório é uma opção terapêutica mais fisiológica, com 
menor custo e menor risco de infecção de corrente sanguínea em comparação à nutrição parenteral. 

d) As dietas imunomoduladoras comumente estão compostas por combinações de componentes tais como a 
arginina, glutamina, ácidos graxos ômega 3, as quais podem modular a resposta inflamatória. 

e) O suporte nutricional pré-operatório não está recomendado em todos os casos, portanto deveria ser 
reservado para um grupo específico de pacientes, nos quais o prognóstico pós-operatório fosse influenciado 
pela desnutrição. 

 
42) Em relação às hérnias e à anatomia da região inguinal, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso. 

(   )  As protrusões herniárias que ocorrem exclusivamente pelo triângulo de Hesselbach são consideradas 
hérnias inguinais diretas. 

(   )  O ligamento de Cooper (ligamento pectíneo) estende-se do tubérculo púbico à espinha ilíaca anterior 
superior homolateral. 

(    )  Os nervos que transitam pela região inguinal (íleo-hipogástrio, íleo-inguinal, ramo genital do genitofemural 
e pudendo) fazem parte do plexo lombar. 

(    )  A parede anterior do canal inguinal está representada pela aponeurose do músculo oblíquo externo. 

Assinale a sequência CORRETA. 

a) V, F, V, F 
b) V, F, V, V 
c) V, F, F, V 
d) F, V, F, V 
e) F, F, V, V 

 
43) O tratamento atual das hérnias de parede abdominal está fundamentado nos princípios tension-free de 

Lichtenstein. Em relação a esse tema, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso. 

(    )  A técnica de Lichtenstein para correção das hérnias inguinais implica o uso de uma tela de polipropileno 
para o reparo pré-peritoneal da parede posterior do canal inguinal. 

(    )  A técnica de Gilbert apresenta resultados clínicos superiores à de Lichtenstein na correção das hérnias 
inguinais primárias, portanto deve ser considerada o padrão-ouro para hernioplastias inguinais. 

(    )  A hernioplastia inguinal videolaparoscópica pode ser aplicada para o tratamento de hérnias inguinais 
primárias ou recidivadas, uni ou bilaterais. 

(   )  O uso da tela de polipropileno é proscrito no tratamento de hérnia inguinal encarcerada, devido ao risco 
de seroma e infecção crônica da prótese. 

Assinale a sequência CORRETA. 

a) V, F, V, F 
b) V, F, V, V 
c) F, V, F, V 
d) F, F, V, F 
e) F, F, V, V 
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44) Paciente do sexo feminino, 70 anos de idade, com história de dor abdominal súbita, tipo cólica, distensão, 
náuseas, vômitos e redução na eliminação de flatos e fezes há 12 horas. Sem passado de cirurgias abdominais. 
Ao exame físico, notou-se um abaulamento na região da virilha direita, irredutível e doloroso à palpação. Com 
o diagnóstico de hérnia femural encarcerada, foi submetida à laparotomia exploradora que evidenciou um 
estrangulamento da borda antimesentérica de um segmento ileal. Realizada enterectomia com reconstrução 
primária do trânsito intestinal e herniorrafia femural. Trata-se de um caso conhecido como: 

a) Hérnia de Amyand 
b) Hérnia de Richter 
c) Hérnia de De Garengeot 
d) Hérnia de Littré 
e) Hérnia de Bochdalek 

 
45) Paciente do sexo feminino, 50 anos de idade, diagnóstico prévio de litíase vesicular, com relato de dor abdominal 

intensa em andar superior do abdome com irradiação para o dorso há 24 horas, associada a náuseas, vômitos, 
distensão abdominal, desidratada, taquicárdica, dor à palpação de todo abdome, em especial no epigástrio. 
Realizou exames laboratoriais que evidenciaram elevação da amilase e lipase (8 x valor normal) e leucocitose 
18.000/mm3. Com o diagnóstico de pancreatite aguda, foi encaminhada à Unidade de Tratamento Intensivo 
(UTI). Em relação ao caso, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Na tomografia computadorizada com realce de contraste (CT-dinâmico), as coleções necróticas agudas se 
apresentam tipicamente como coleções fluidas peripancreáticas de densidade homogênea, não capsulada, 
sem limites precisos, que podem infiltrar o tecido gorduroso retroperitoneal e os planos fasciais 
peripancreáticos. 

b) A necrose encapsulada (circunscrita) ou walled-off necrosis é representada por uma coleção encapsulada, 
delimitada por uma parede de tecido inflamatório, contendo tecido necrótico pancreático e/ou 
peripancreático, comumente a maturação de sua parede inflamatória ocorre ao final da primeira semana de 
evolução de uma pancreatite aguda necrosante. 

c) A realização da colecistectomia e/ou a esficterotomia endoscópica é ineficaz para prevenção de novos surtos 
de pancreatite aguda biliar, portanto deveriam ser realizadas numa segunda internação hospitalar eletiva. 

d) A Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) persistente (> 48 horas) está associada com falência 
orgânica múltipla e mortalidade na pancreatite aguda. 

e) A presença de necrose pancreática diagnosticada pela tomografia computadorizada do abdome implica 
necessidade imediata de abordagem cirúrgica para realização de necrosectomia. 

 
46) Paciente do sexo feminino, 44 anos de idade, com IMC de 47,6kg/m2, com história de diabetes melitus tipo 2, 

hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e esteatose hepática será submetida à gastroplastia (Bypass gástrico 
com reconstrução em Y de Roux - BGYR) para tratamento da obesidade mórbida. Assinale a resposta CORRETA 
em relação à cirurgia bariátrica. 

a) O desvio do trânsito intestinal do arco duodenal e jejuno distal pelo BGYR predispõe os pacientes a 
desenvolverem desnutrição de nutrientes tais qual o ferro, cobre e zinco, o que pode contribuir para o 
surgimento de anemia no pós-operatório. 

b) A redução do apetite é um achado comum no pós-operatório do BGYR, essa alteração é determinada 
essencialmente pela elevação na secreção da grelina e leptina pelo fundo gástrico. 

c) A realização do BGYR é um fator de risco para o surgimento da hérnia de Petersen, cujo tratamento cirúrgico 
envolve o reparo do defeito herniário com utilização de técnica tension-free. 

d) A queda dos níveis séricos do glucagon like peptide (GLP-1), que ocorre após o BGYR, contribui para redução 
na resistência insulínica, otimização dos níveis de insulina e responsividade das células beta à glicose, 
determinando a remissão, melhora ou cura do diabetes melitus tipo 2. 

e) A reposição inadequada de vitamina D no pós-operatório do BGYR pode predispor o paciente a desenvolver 
hiperparatiroidismo secundário com consequente comprometimento ósseo. 

 
47) A hemorragia e a coagulopatia constituem causas comuns de morbiletalidade entre as vítimas de trauma grave. 

Em relação às recomendações atuais para o manejo dessa situação, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso. 

(    )  A hipoxemia associada à hemorragia, que ocorre em função do trauma, deveria ser evitada e a 
hiperventilação deve ser aplicada a todos os pacientes vítimas de trauma. 

(   )  Uma pressão arterial sistólica de 80-90 mmHg pode ser mantida até que graves hemorragias sejam 
interrompidas na fase inicial após trauma sem lesão cerebral. 

(    )  O ácido tranexâmico deveria ser administrado precocemente (até 3 horas) nos pacientes traumatizados 
que apresentam sangramento ou risco de hemorragia na dose inicial de 1 grama, seguido pela infusão 
endovenosa de 1 grama de 8/8 horas. 

(    )  A hemoglobina alvo nos pacientes vítimas de trauma com hemorragia associada é de 10 – 12g/dL para 
garantir um fluxo sanguíneo tissular adequado e minimizar a hipóxia tecidual. 
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Assinale a sequência CORRETA. 

a) V, F, V, V 
b) V, F, V, V 
c) F, V, V, F 
d) F, V, F, V 
e) F, F, V, V 

 
48) Em relação ao trauma penetrante abdominal e toracoabdominal, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso. 

(    )  A presença de instabilidade hemodinâmica, peritonite, evisceração ou empalamento pode ser considerada 
indicação imediata de laparotomia no trauma abdominal penetrante. 

(   )  O trauma penetrante da região lombar ou flancos está associado com uma maior probabilidade de lesões 
significantes comparado com os ferimentos abdominais e toracoabdominais. 

(    )  A Extended Focused Assessment with Sonography for Trauma (eFAST) não se aplica à propedêutica 
diagnóstica do trauma penetrante toracoabdominal. 

(    )  O tratamento seletivo não operatório não se aplica ao trauma abdominal penetrante devido ao risco de 
lesão visceral despercebida e peritonite secundária. 

Assinale a sequência CORRETA. 

a) V, F, F, F 
b) V, V, F, V 
c) F, F, F, V 
d) V, F, F, V 
e) F, F, V, V 

 
49) Paciente do sexo masculino, 22 anos de idade, com história súbita há três dias de dor epigástrica seguida de 

náuseas, vômitos, dor em fossa ilíaca direita e hipogástrio, distensão abdominal, anorexia e febre. Ao exame 
físico, nota-se desidratação, temperatura axilar de 38° C, estabilidade cardiorrespiratória, abdome distendido 
difusamente doloroso à palpação superficial e profunda, com peritonismo difuso e redução dos ruídos 
hidroaéreos. Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) O tratamento padrão-ouro da apendicite aguda é a apendicectomia, convencional ou videolaparoscópica, tem 
como complicação comum a infecção de sítio cirúrgico, a qual se correlaciona com o grau de contaminação 
da cavidade peritoneal e dos planos anatômicos da parede abdominal.  

b) Nos pacientes com apendicite complicada (gangrena, perfuração, abscesso ou peritonite difusa) recomenda-
se a antibioticoterapia com cobertura para germes Gram-negativos aeróbicos e anaeróbicos. 

c) A presença de obstrução apendicular está associada à etiologia do surto de apendicite aguda, sendo 
determinada comumente pela hipertrofia do tecido linfoide e/ou fecalito no interior do apêndice cecal. 

d) O sinal de Blumberg consiste na dor à descompressão brusca no ponto de McBurney e denota irritação do 
peritônio somático local, sendo considerado patognômico de apendicite aguda. 

e) A infecção de sítio cirúrgico do tipo incisional profunda comumente é tratada com abertura da ferida 
operatória, curativos sequenciais, antibioticoterapia sistêmica e está correlacionada com o risco de hérnia 
incisional. 

 
50) Em relação aos tumores neuroendócrinos pancreáticos, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso. 

(    )  Os insulinomas são os tumores neuroendócrinos pancreáticos funcionais mais comuns e manifestam-se 
pela síndrome de Verner-Morrison (hipoglicemia em jejum, sintomas clínicos neuroglicopênicos e melhora 
dos sintomas com a administração de glicose). 

(   )  Os portadores da síndrome genética de neoplasia endócrina múltipla tipo 2 (NEM2) apresentam 
predisposição a desenvolverem tumores hipofisários, hiperplasia paratireoide e tumores neuroendócrinos 
pancreáticos. 

(    )  A maioria dos gastrinomas está localizada no chamado “triângulo dos gastrinomas”, o qual é representado 
pela área delimitada pelo colo do pâncreas, ângulo entre a segunda e terceira porção do duodeno e 
confluência entre ducto cístico e hepático comum. 

(    )  A maioria dos tumores neuroendócrinos pancreáticos são funcionantes e podem determinar sintomas por 
efeito de massa (dor abdominal, icterícia, obstrução intestinal e perda de peso). 

Assinale a sequência CORRETA. 

a) V, F, V, F 
b) F, F, V, F 
c) V, F, V, V 
d) F, V, F, V 
e) F, V, V, V 


