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1) Das características relacionadas abaixo, todas contribuem para o aumento da sensibilidade e do risco de 
sedação em pacientes geriátricos, EXCETO: 

a) Maior volume de distribuição das drogas lipossolúveis 
b) Deterioração progressiva da oxigenação arterial com a idade 
c) Retardo na resposta cardiorrespiratória à hipoxemia e hipercarbia 
d) Aumento dos mecanismos de depuração hepática e renal 
e) Maior depressão respiratória dos narcóticos sobre o sistema nervoso central 

 
2) Segundo a classificação de Yano e Yamamoto para lesões vasculares, protusão vermelha pulsátil sem dilatação 

venosa ao redor corresponde ao tipo: 

a) 1b 
b) 1a 
c) 2b 
d) 2a 
e) 4 

 
3) São características da síndrome pós-polipectomia, EXCETO: 

a) Dor abdominal 
b) Febre 
c) Enterorragia volumosa 
d) Leucocitose 
e) Sinais de peritonismo 6 a 12 horas após o procedimento 

 
4) Em relação à cromoendoscopia, pode afirmar-se, EXCETO: 

a) Áreas coradas pelo azul de metileno no bulbo duodenal sugerem metaplasia gástrica. 
b) O índigo carmin é um corante de contraste que mostra irregularidades da mucosa. 
c) Pacientes com alergia ao iodo não devem ser submetidos ao lugol. 
d) O lugol possui afinidade pelo glicogênio do epitélio escamoso não queratinizado. 
e) O vermelho fenol é um corante químico ou reativo. 

 
5) Segundo a ANVISA, a unidade de endoscopia (UNIENDO) que realiza procedimentos endoscópicos sem 

anestesia ou sob qualquer tipo de sedação ou anestesia, caracteriza o tipo:  

a) Tipo I 
b) Tipo II 
c) Tipo IV 
d) Tipo III 
e) Tipo V 

 
6) Em relação à Buried Bumper Syndrome, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Consiste na síndrome do sepultamento do retentor interno da sonda de gastrostomia. 
b) Geralmente ocorre nos primeiros dias após a confecção da gastrostomia endoscópica. 
c) O principal fator precipitante é a tensão excessiva entre o anteparo externo e interno. 
d) Desnutrição e cicatrização ineficazes são fatores de risco para o desenvolvimento da síndrome. 
e) Ganho de peso excessivo em resposta à nutrição enteral, após a gastrostomia, é fator de risco para o 

desenvolvimento da síndrome. 
 
7) Em relação às membranas do esôfago, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A esofagectomia é o “padrão ouro” do tratamento. 
b) O tipo mais comum é a de Plummer-Vinson. 
c) O “padrão ouro” para o diagnóstico é o exame radiológico contrastado. 
d) As membranas podem ser rompidas durante a introdução do aparelho, o que pode ser suficiente para 

aliviar a disfagia. 
e) Pacientes com membrana de Plummer-Vinson têm maior incidência de neoplasia de boca, hipofaringe e 

esôfago proximal. 
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8) A complicação MAIS COMUM de balão intragástrico é: 

a) Colonização fúngica 
b) Hiperinsuflação espontânea 
c) Úlceras 
d) Sangramento 
e) Náuseas e vômitos 

 
9) De acordo com a classificação de Sarin, as varizes gástricas isoladas localizadas no fundo gástrico a pouco 

centímetros da cárdia são do tipo: 

a) IGV 2 
b) IGV 3 
c) IGV 1 
d) GOV 1 
e) GOV 2 

 
10) Qual das opções abaixo é UM FATOR DE RISCO reconhecido para o desenvolvimento de diverticulite? 

a) Obstrução intestinal prévia 
b) Obesidade 
c) Dieta rica em fibras 
d) Uso de corticoide em altas doses 
e) Uma doença auto-imune associada 

 
11) Em relação ao uso da coagulação com plasma de argônio, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Baseia-se na emissão de uma corrente de alta voltagem na ponta do cateter que ioniza o gás argônio. 
b) O efeito térmico no tecido tem uma profundidade de 2 a 3mm. 
c) É utilizado no tratamento da proctopatia por radiação. 
d) Explosão de cólon é uma das complicações descritas. 
e) Para a correta hemostasia, é necessário haver contato do cateter com a lesão a ser tratada. 

 
12) É CONTRAINDICAÇÃO ABSOLUTA do exame de cápsula endoscópica: 

a) Suspeitas de fístulas 
b) Divertículo de Zenker 
c) Quadros obstrutivos ou suboclusões gastrointestinais 
d) Gastroparesia 
e) Uso de marcapasso 

 
13) Em relação aos pólipos de glândulas fúndicas, assinale a alternativa INCORRETA 

a) São pouco agressivos e com risco de displasia baixo. 
b) São isolados ou múltiplos. 
c) São localizados no fundo e corpo gástrico. 
d) O uso do inibidor de bomba de próton inibe o seu aparecimento. 
e) Apresentam aspecto translúcido, consistência amolecida e são facilmente removíveis com a pinça de 

biópsia. 
 
14) Os pólipos gástricos com MAIOR RISCO de malignização são: 

a) Adenomatosos 
b) Glândulas fúndicas 
c) Hiperplásicos 
d) Inflamatórios 
e) Foveolares 

 
15) Das indicações abaixo, a que constitui a PRINCIPAL indicação para o uso do exame de cápsula endoscópica é? 

a) Doença de Crohn estenosante 
b) Hemorragia digestiva baixa 
c) Tumores de intestino delgado 
d) Hemorragia digestiva alta 
e) Hemorragia digestiva de intestino delgado 
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16) Em relação aos dilatadores endoscópicos, assinale a resposta INCORRETA. 

a) Os balões dilatadores agem por ação direta de força radial. 
b) Os balões dilatadores de alta complacência têm baixo risco de perfuração. 
c) Os balões dilatadores de baixa complacência têm menor risco de perfuração. 
d) As sondas dilatadoras agem na estenose ao transformarem uma força axial em força radial. 
e) Quanto mais afilada a ponta da sonda dilatadora, maior a capacidade de transformação da força axial em 

radial. 
 

17) Em relação às estenoses benignas de cólon, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Não são tão comuns na prática clínica. 
b) As complicações do tratamento endoscópico são maiores que o cirúrgico. 
c) As dilatações endoscópicas são seguras e efetivas. 
d) As dilatações muitas vezes requerem sessões repetidas. 
e) As próteses são usadas em casos bem selecionados e como ponte para a cirurgia. 

 
18) Paciente com 70 anos de idade, com enterorragia volumosa e instabilidade hemodinâmica, a PRINCIPAL causa é: 

a) Endometriose 
b) Colite infecciosa 
c) Colopatia isquêmica 
d) Doença diverticular do cólon 
e) Doença hemorroidária 

 
19) Sobre o uso de manitol para preparo de cólon, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) O efeito laxativo baseia-se na sua rápida absorção causando diarreia secretora. 
b) Usado em volume pequeno quando comparado com o polietilenoglicol. 
c) O preparo com manitol é efetivo, barato e bem tolerado pelo paciente. 
d) O uso de manitol aumenta o risco de explosão de cólon. 
e) O uso de CO2 durante a colonoscopia reduz o risco de explosão de cólon. 

 
20) Os achados de erosões de esôfago distal confluentes que ocupam mais de 75% da luz do órgão SÃO 

COMPATÍVEIS com: 

a) Esofagite erosiva grau C de Los Angeles 
b) Esofagite erosiva grau D de Los Angeles 
c) Esofagite eosinofílica 
d) Esofagite por Cândida 
e) Esofagite granulomatosa 

 
21) Sobre o tratamento cirúrgico da doença do Refluxo Gastro-Esofágico (DRGE), é INCORRETO afirmar: 

a) Estenoses pépticas não responsivas ao tratamento medicamentoso e endoscópico com dilatação devem ser 
encaminhadas para cirurgia antirrefluxo (fundoplicatura). 

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

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

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

e) As técnicas de Belsey Mark IV, dor e Toupet são exemplos de fundoplicaturas parciais. 
 

22) Em relação à cirurgia da doença ulcerosa péptica, 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) Úlcera duodenal não sangrante, com vaso visível, classificada como Grau IIa pela classificação de Forrest, tem 

alto risco de ressangramento. 
e) Úlceras gástrica do tipo I e IV pela classificação de Johnson estão associadas com elevada secreção ácida. 
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23) Em relação às patologias benignas do fígado, é INCORRETO afirmar: 

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

b) Adenoma hepático tipicamente afeta mulheres jovens. São massas bem circunscritas com uma pseudo 
cápsula 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 hiperplasia nodular focal é mais comum em homens, geralmente com lesões menores de 5cm. Tipicamente 
é um tumor lobular bem circunscrito, sem capsula e com cicatriz central característica. 

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

e) Cistos hepáticos aumentam de frequência com o aumento da faixa etária. Aparecem na ultrassonografia 
como massas anecóicas com margens lisas e paredes finas imperceptíveis. A maioria é assintomática.  
 

24) Paciente do sexo feminino, com queixa de dor abdominal, hematoquezia e perda ponderal ao longo de dois anos. 
A colonoscopia mostrou enantema, edema e presença de fibrinas na mucosa do reto e cólon esquerdo. O exame 
histopatológico revelou microabscessos de criptas. Qual o MAIOR risco a longo prazo para essa paciente? 

a) Perfuração 
b) Infarto êntero-mesentérico 
c) Obstrução intestinal 
d) Câncer colorretal 
e) Diverticulite 

 
25) Qual das seguintes alternativas relacionadas à doença de Crohn é CORRETA? 

a) O risco de câncer colorretal é diminuído com o tratamento cirúrgico. 
b) É adquirida por herança autossômica dominante. 
c) Raramente ocorre a presença de fístulas anorretais. 
d) Estenoses intestinais não são complicações da doença. 
e) O reto é segmento mais comumente afetado. 

 
26) O exame de colonoscopia de um paciente com 66 anos de idade mostrou pólipo pediculado de 2cm no reto 

superior, sendo feita sua polipectomia com alça diatérmica. No exame histopatológico, observou-se 
adenocarcinoma na cabeça do pólipo, com seu pedículo e base livre de neoplasia. Qual a conduta MAIS 
INDICADA? 

a) Retossigmoidectomia abdominal com anastomose primária. 
b) Radioterapia complementar. 
c) Quimioterapia e radioterapia. 
d) Manter controle endoscópico no primeiro ano. 
e) Neoadjuvância com rádio e quimioterapia, seguida. 

 
27) Em QUAL das alternativas abaixo todos os critérios são definitivos para o diagnóstico de pancreatite crônica? 

a) Calcificações intrapancreáticas; dilatação do ducto pancreático principal; fibrose irregular e aumento difuso da 
glândula. 

b) Calcificações intrapancreáticas; dilatação irregular dos ductos pancreáticos; concentração baixa de bicarbonato 
na secreção pancreática; fibrose irregular e cálculos intraductais. 

c) Coleção extrapancreática; cálculos intraductais; dilatação irregular dos ductos pancreáticos e fibrose irregular. 
d) Aumento focal da glândula; fibrose irregular; concentração baixa de bicarbonato na secreção pancreática e 

necrose pancreática. 
e) Cálculos intraductais; dilatação irregular dos ductos pancreáticos; coleções intrapancreáticas; necrose 

pancreática menor que 30%. 
 
28) A peritonite bacteriana espontânea (PBE) constitui uma das infecções mais comuns nos pacientes cirróticos com 

ascite, com taxas de mortalidade que podem chegar a 40% por episódio. Com relação a PBE, é CORRETO afirmar: 

a) Constituem indicações de profilaxia primária de PBE: episódio prévio de PBE, sangramento digestivo alto e 
proteína no líquido ascético > 1g/dL. 

b) A contagem de polimorfonucleares acima de 250 células/mm³ constitui critério de bacterioascite. 
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c) São fatores de bom prognóstico na PBE: PBE adquirida na comunidade, Creatinina > 2,1 e ausência de 
encefalopatia. 

d) O líquido ascítico com elevadas concentrações de proteína é particularmente suscetível ao desenvolvimento de 
PBE. 

e) Constituem fatores predisponentes para o desenvolvimento de PBE: episódio prévio de PBE, infecção urinária e 
doença hepática avançada. 

 
29) A síndrome hepatorrenal (SHR) se caracteriza por uma disfunção renal funcional que compromete o prognóstico de 

pacientes com cirrose. Cerca de 40% dos indivíduos com cirrose e ascite irão desenvolver SHR durante o curso de 
sua doença. Na SHR, o diagnóstico é realizado pelos achados dos exames complementares a seguir: 

a) Sódio urinário baixo, osmolaridade urinária baixa, oligúria e aumento dos níveis de ureia. 
b) Sódio urinário alto, osmolaridade urinária alta, oligúria e presença de foco infecioso. 
c) Sódio urinário alto, osmolaridade urinária alta, oligúria e aumento dos níveis de ureia. 
d) Sódio urinário baixo, osmolaridade urinária baixa, oligúria e sinais de redução do tamanho do rim ao ultrassom. 
e) Sódio urinário alto, osmolaridade urinária baixa, oligúria e aumento dos níveis de ureia. 

 
30) Paciente com sobrepeso e história de laringoespasmo, rouquidão e pigarro. Nega – pirose e regurgitação. Avaliado 

pelo otorrinolaringologista que evidenciou laringite posterior. A endoscopia digestiva alta foi normal. Diante desses 
dados, o MELHOR tratamento medicamentoso é: 

a) Corticosteroides em altas doses 
b) Anti-histamínicos por tempo prolongado 
c) Inibidor da bomba de próton 
d) Antiácidos 
e) Bloqueadores dos canais de cálcio 

 
31) A manifestação hepatobiliar MAIS COMUM em pacientes com doença inflamatória intestinal é:  

a) Colangiopatia por IgG4 
b) Colangite biliar primária 
c) Colangite de pequenos ductos 
d) Colelitíase 
e) Fígado gorduroso não alcoólico 

 
32) São fatores de risco associados à doença hepática gordurosa não alcóolica, EXCETO: 

a) Obesidade 
b) Gastrectomia parcial 
c) Nutrição parenteral total 
d) Uso de amiodarona e glicocorticoesteróides 
e) Perda de peso rápida 

 
33) São manifestações clínicas da forma clássica de hemocromatose hereditária, EXCETO: 

a) Amenorreia e impotência 
b) Carcinoma hepatocelular 
c) Hipopigmentação da pele 
d) Fraqueza e letargia 
e) Cirrose hepática 

 
34) São medicamentos relacionados com a produção de pirose, EXCETO: 

a) Bloqueadores dos canais de cálcio 
b) Alendronato 
c) Alginato de sódio 
d) Ácido acetilsalicílico 
e) Nitratos 

 
35) Sobre a epidemiologia da infecção pelo H. pylori, assinale a alternativa CORRETA. 

a) A aquisição da infecção ocorre principalmente na vida adulta. 
b) Alto nível de escolaridade é fator de risco para aquisição da infecção. 
c) A prevalência é baixa nos países subdesenvolvidos. 
d) O estômago humano é o único reservatório reconhecido da bactéria. 
e) Progressivo e acentuado aumento da infecção ocorre com a melhoria dos padrões de vida e dos hábitos de 

higiene. 
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36) Paciente com 70 anos de idade, tem história de anemia ferropriva crônica. Endoscopia digestiva alta revelou 

hérnia hiatal por deslizamento de grande proporção com úlceras e erosões em saco herniário. Diante desse 
quadro, o DIAGNÓSTICO é: 

a) Úlceras de Mallory-Weiss 
b) Úlceras de Cameron 
c) Úlceras de Boerhaave 
d) Úlceras eosinofílicas 
e) Esofagite grau D de Los Angeles 

 
37) Com o advento da colecistectomia videolaparoscópica, muitos paradigmas foram quebrados em relação ao 

tratamento da colecistite aguda litiásica. Em relação às considerações atuais da referida patologia, assinale a 
alternativa CORRETA. 

a) A colecistectomia videolaparoscópica é o tratamento de escolha na colecistite aguda litiásica e alitiásica 
devendo ser realizada dentro de 72 horas. 

b) Nos pacientes diabéticos, recomenda-se “esfriar” o processo com antibioticoterapia endovenosa e operar 
dentro de 1 semana. 

c) A colecistectomia videolaparoscópica é proscrita nos pacientes com diagnóstico simultâneo de colecistite 
aguda litiásica associada à coledocolitíase. 

d) Cirurgias abdominais prévias, gravidez e cirrose hepática continuam sendo contraindicações absolutas à 
colecistectomia videolaparoscópica. 

e) A taxa de conversão da colecistectomia videolaparoscópica para cirurgia aberta é maior nos casos de 
colecistopatia calculosa crônica do que na aguda. 

 
38) Paciente com 53 anos de idade, apresentando dor em andar superior do abdome, náuseas, icterícia (3+/4+), febre 

e calafrios há dois dias. À palpação abdominal, apresenta dor intensa com defesa local. Realizada ultrassonografia 
do abdome, que evidenciou a vesícula biliar com pequenos cálculos móveis, distendida e com paredes espessadas, 
imagem ecogênica de 1.2 cm em colédoco distal e dilatação de vias biliares de 1,4cm. Qual a MELHOR opção de 
tratamento para esse caso? 

a) Internação para tratamento clínico 
b) Apenas a realização da colecistectomia laparoscópica 
c) Exclusivamente, a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada 
d) Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada (CPRE) com coledocolitotomia endoscópica e 

colecistectomia laparoscópica na mesma internação 
e) Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada e esfincterotomia 

 
39) Paciente do sexo feminino com 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 presença de necrose pancreática diagnosticada pela tomografia computadorizada do abdome implica 
necessidade imediata de abordagem cirúrgica para realização de necrosectomia. 

e) A Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) persistente (> 48 horas) está associada com falência 
orgânica múltipla e mortalidade na pancreatite aguda. 
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40) Dentre as seguintes afirmativas sobre a acalasia, assinale a alternativa CORRETA. 

I.  É uma doença da musculatura lisa do esôfago e do esfíncter esofagiano inferior. 
II.  As principais causas de acalasia são a idiopática e a associada à Doença de Chagas. 
III. A manometria é o exame de escolha para o diagnóstico. 
IV. A miotomia cirúrgica é o tratamento de escolha. 

a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Somente a afirmativa I está correta. 
c) As afirmativas II e IV estão corretas. 
d) As afirmativas I e II estão corretas. 
e) As afirmativas II, III e IV estão corretas. 

 
41) Os tumores estromais gastrointestinais (GIST), embora relativamente raros, são os tumores mesenquimais mais 

comuns do trato gastrointestinal. Analise as afirmativas abaixo.  

I. O GIST é o tumor mesenquimal mais comum do trato gastrointestinal, geralmente se origina do estômago e 
intestino delgado e menos frequentemente do cólon, reto e esôfago, embora possa ser encontrado no 
omento, mesentério e retroperitônio. 

II. Os GIST gástricos são diagnosticados por endoscopia digestiva alta, sendo a biópsia comumente negativa, 
devido à neoplasia estar localizada em camadas profundas do estômago e não na mucosa gástrica. 

III. O tratamento consiste em ressecção do tumor com margem de segurança com ressecção linfonodal 
associada. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Somente a afirmativa II é verdadeira. 
b) As afirmativas I e III são verdadeiras. 
c) As afirmativas I e II são verdadeiras. 
d) As afirmativas II e III são verdadeiras. 
e) Somente a afirmativa I é verdadeira. 

 
42) Te cnico de enfermagem recentemente submetido a  avaliaça o de rotina traz os seguintes resultados de sorologias 

para ví rus B: HBsAg (-), Anti-HBs (+), Anti-HBc (+), Anti-HBc IgM (-), HBeAg (-), Anti-HBe (+). O mesmo esta  
angustiado e solicita sua avaliaça o para o caso acima. TRATA-SE DE: 

a) Hepatite B cro nica 
b) Hepatite B aguda 
c) Hepatite B curada 
d) Perí odo de incubaça o de hepatite B 
e) Imunizaça o po s-vacinal 

 
43) Sobre náuseas e vômitos é correto afirmar, EXCETO: 

a) São possíveis causas: disautonomia diabética, esclerodermia, pancreatite aguda, síndrome coronariana aguda, 
litíase urinária, meningioma, encefalite herpética, opióides, uremia, cetoacidose diabética e insuficiência 
adrenal. 

b) Tanto a metoclopramida quanto a bromoprida são antagonistas dos receptores da dopamina e podem 
desencadear reações extrapiramidais. 

c) A ondansetrona é especialmente eficaz na profilaxia de vômitos induzidos por quimioterapia e radioterapia. 
Sua eficácia pode ser aumentada pela terapia combinada com dexametasona. 

d) A meclizina e o dimenidrinato são eficazes na profilaxia de vômitos relacionados à estimulação do labirinto. 
e) São possíveis complicações, especialmente nos casos graves: desidratação, hipocalemia, alcalose metabólica, 

pneumonia, Síndrome de Boerhaave, Síndrome de Mallory-Weiss e varizes esofágicas. 
 
44) Sobre as esofagites infecciosas, é correto afirmar, EXCETO: 

a) São fatores de risco: SIDA, transplantados, leucemia, linfoma, corticoterapia e diabetes. 
b) Os sinais/sintomas mais comuns são: queimação retroesternal e episódios de hemoptise de pequena monta. 
c) Candidíase, CMV e Herpes são as etiologias mais comuns. 
d) No paciente imunossuprimido com sintomas típicos, está autorizado o tratamento empírico com fluconazol, 

mesmo que não haja lesões orais. Nesse caso, pode adiar-se a endoscopia para diagnóstico diferencial, 
realizando-a apenas em caso de refratariedade ao antifúngico. 

e) A esofagite por CMV se caracteriza por úlceras largas e superficiais, enquanto a esofagite por herpes se 
caracteriza por úlceras pequenas e profundas. 
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45) Sobre a doença hepática alcoólica, é correto afirmar, EXCETO: 

a) Dentre as opções farmacológicas para o tratamento da esteatohepatite, a vitamina E e a metformina têm se 
mostrado como as mais promissoras. 

b) A esteatose pode ser apenas um achado de imagem ou pode vir associada a leve aumento de transaminases. 
Em geral, a AST não ultrapassa o valor de 300u/L e habitualmente é maior do que a ALT em pelo menos 2x. 

c) A hepatite pode apresentar-se agudamente com quadro de febre, dor em quadrante superior direito e icterícia, 
fazendo diagnóstico diferencial com doenças biliares. 

d) A hepatite pode apresentar-se agudamente com esplenomegalia, ascite, febre e encefalopatia, fazendo 
diagnóstico diferencial com a peritonite bacteriana espontânea do cirrótico. 

e) A biópsia hepática pode demonstrar macrovesiculas de gordura e, em pacientes com hepatite, infiltrado 
polimorfonuclear, corpúsculos de Mallory e fibrose perivenular e perisinusoidal. 
 

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

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

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

c) Terapias ablativas com o uso de energia como a radiofrequência são atrativas pelo relativo baixo risco de 
descompensação do paciente cirrótico. Em lesões pequenass 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. 
 

47) 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) Hemorróidas internas de 2º grau sangram, mas não apresentam prolapso ao esforço evacuatório. 
b) Hemorróidas internas de 1º grau prolabam com redução espontânea uma vez cessado o esforço evacuatório. 
c) Hemorróidas internas de 4º grau são irredutíveis, permanecem exteriorizada e raramente sangram. 
d) Hemorróidas internas de 3º grau prolabam ao esforço evacuatório com redução espontânea cessado o 

esforço evacuatório. 
e) Hemorróidas internas de 3º grau prolabam aos esforços evacuatórios e necessitam de redução manual. 

 
48) Em relação à Doença de Crohn é INCORRETO afirmar: 

a) Trata-se de uma doença inflamatória do intestino que ocorre em pacientes imunocomprometidos. 
b) Trata-se de uma doença inflamatória do intestino que pode afetar da boca até o ânus. 
c) A falha do tratamento medicamentoso é uma das indicações cirúrgicas. 
d) São complicações possíveis da doença: obstrução, perfuração e fistulização. 
e) Os medicamentos biológicos podem induzir e manter a remissão dos sintomas. 

 
49) Paciente submetida à endoscopia digestiva alta, sendo evidenciada lesão elevada na pequena curvatura do 

antro com característica subepitelial e umbilicação central. Em relação à lesão, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

a) A característica endoscópica é compatível com pâncreas ectópico. 
b) Esse tipo de lesão raramente apresenta sintomas. 
c) Esse tipo de lesão não necessita de acompanhamento endoscópico. 
d) A conduta é encaminhar para a ecoendoscopia com biópsia. 
e) Não existe risco de malignização com essa lesão. 
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50) Sobre as neoplasias malignas do esôfago, é INCORRETO afirmar: 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

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

e) A principal utilidade do Pet-Scan no estadiamento é sua capacidade em detectar metástases a distância. 
 

 


