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QUESTÃO 06

QUESTÃO 01

A Classificação de Goldman é utilizada na avaliação préoperatória de pacientes cirúrgicos. Esta classificação é
específica para avaliar:
A)
B)
C)
D)
E)

Dentre as alternativas abaixo relacionadas qual a que é
utilizada no tratamento da hipercalemia como intuito de
transferir potássio do extracelular para o compartimento
intracelular?
A)
B)
C)
D)
E)

Risco anestésico.
Risco de fenômenos tromboembólicos.
Risco cardíaco.
Risco de sangramentos pós-operatórios.
Risco de fistulas gastrointestinais.

QUESTÃO 07

QUESTÃO 02

Com relação à Classificação de Goldman, pacientes com
pontuação acima de 25 pontos apresentam índices de
complicações de:
A)
B)
C)
D)
E)

A utilização de diuréticos como a furosemida.
A utilização de resinas trocadoras de íons.
A infusão de gluconato de cálcio.
A utilização de poliestirenosulfanato de cálcio.
A infusão de glicose a 50% e insulina regular.

Dentre as trombofilias abaixo enumeradas, qual a que
apresenta a maior probabilidade de desenvolver fenômenos
tromboembólicos no pós-operatório?
A)
B)
C)
D)
E)

Em torno de 2%
Em torno de 100%
Em torno de 10%
Em torno de 78%
Em torno de 37%

Fator V Leiden.
Deficiência da proteína C.
Deficiência da proteína S.
Deficiência da antitrombina III.
Prtotombina mutante (20210 A).

QUESTÃO 08
QUESTÃO 03

Com relação à Classificação de Child-Pugh um tempo de
protombina 5 segundos acima do normal, representa uma
pontuação de:

Vários são os métodos de prevenção de fenômenos
tromboembólicos no pós-operatório. A utilização de heparina,
de um modo geral, consegue reduzir a incidência de Trombose
Venosa Profunda em cerca de:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

0 pontos.
1 ponto.
2 pontos.
3 pontos.
4 pontos.

QUESTÃO 09

QUESTÃO 04

Durante a reposição hidroeletrolítica de um paciente
apresentando hiponatremia, o médico assistente prescreve 1
litro de Ringer lactato e 2 litros de Soro Glicosado. Quantos
mEq/L de sódio existem no soro glicosado:
A)
B)
C)
D)
E)

0
35
50
175
250

5 mm
1 cm
1-2 cm
2-3 cm
mais de 10 cm

QUESTÃO 10

A hipermagnesemia é definida com níveis de magnésio sérico
acima de:
0,5 mEq/L
1,0 mEq/L
1,5 mEq/L
2,0 mEq/L
2,5 mEq/L

Com relação aos princípios básicos da cirurgia oncológica,
podemos afirmar que as margens recomendadas de ressecção
de um melanoma com mais de 4 mm de profundidade deva ser
de:
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 05

A)
B)
C)
D)
E)

68%
10%
30%
100%
5%

Em algumas situações devem-se realizar cirurgias preventivas
ao desenvolvimento de tumores malignos. Dentre as
alternativas abaixo, pode-se afirmar que há relação da doença
com o surgimento de tumores malignos exceto em:
A) Esôfago de Barrett com displasia – Carcinoma de
Esôfago.
B) Colite ulcerativa – Câncer de cólon.
C) Criptoquirdía – Câncer de testículo.
D) Polipose adenomatosa familiar – Câncer de cólon.
E) Colelitíase – Adenocarcinoma de fígado.
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 11

O Fator de necrose tumoral tem importante papel na
fisiopatologia da sepse. Dentre os muitos efeitos determinados
pela liberação do fator de necrose tumoral podemos dizer que
também estimula a produção de, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Proteína C reativa
Interleucina 1
Interleucina 6
Interleucina 8
Prostaglandinas

A)
B)
C)
D)
E)

A compreensão do HLA (antígeno leucocitário humano) é de
fundamental importância para se compreender o mecanismo
de rejeição de órgãos. Aonde se localiza o HLA:
Cromossomo 2
Cromossomo 8
Cromossomo 16
Cromossomo 18
Cromossomo 6

Dentre as alternativas abaixo relacionadas qual a de maior
impacto na prevenção da infecção urinária, em um paciente
com sonda vesical de demora, com previsão de utilização de
cerca de 7 dias?
A) Utilizar sonda de Foley revestido de silicone.
B) Utilizar antibiótico preventivo por 7 dias.
C) Cuidados de antissepsia na introdução e utilizar coletor
fechado.
D) Evitar usar xilocaina geléia no meato uretral.
E) Trocar a sonda diariamente.
QUESTÃO 17

QUESTÃO 13

Dentre as drogas imunossupressoras abaixo relacionadas, a
que apresenta ação inibindo a calcineurina é:
1.
2.
3.

Ciclosporina.
Tacrolimus.
Azotioprina.

1 e 3, apenas.
1 e 2, apenas.
2 e 3, apenas.
1, 2 e 3
3, apenas.

A técnica de Seldinger é utilizada na:
A)
B)
C)
D)
E)

O sistema de avaliação fisiológica aguda e da saúde crônica –
APACHE II, é bastante utilizado como fator prognóstico do
trauma e na infecção. Dentre os parâmetros utilizados
podemos citar todos os abaixo, exceto:
Temperatura.
pH arterial.
Freqüência cardíaca.
Amilase sérica.
Potássio sérico.

Retenção urinária.
Embolia pulmonar.
Dor.
Hipovolemia.
Efeito residual do anestésico.

QUESTÃO 18

QUESTÃO 14

A)
B)
C)
D)
E)

No pós-operatório imediato, ainda na sala de recuperação
anestésica, um paciente submetido a uma apendicectomia
apresenta um pico hipertensivo. Dentre as alternativas abaixo
relacionadas, qual a principal etiologia desta crise
hipertensiva:
A)
B)
C)
D)
E)

Está(ão) correta(s)
A)
B)
C)
D)
E)

Cefepima.
Imipenem.
Cloranfenicol.
Ceftazidima.
Genatmicina.

QUESTÃO 16

QUESTÃO 12

A)
B)
C)
D)
E)

Dentre os antibióticos abaixo relacionados, qual o que
apresenta uma excreção essencialmente hepática?

punção de veia central.
correção da hérnia inguinal direta.
correção da hérnia inguinal indireta.
cirurgia de hemorróida do terceiro grau.
cirurgia de fistula de margem anal.

QUESTÃO 19

Dentre os antissépticos abaixo relacionados o que apresenta
menores taxas de infecção relacionada ao cateter de veia
central é:
A)
B)
C)
D)
E)

Álcool iodado.
Clorexidina.
Solução degermante de iodo.
Álcool absoluto.
Hexaclorofeno.
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 25

Paciente submetido a gastroplastia vertical com reconstituição
em Y de Roux apresenta aproximadamente que percentual de
chance de desenvolver colelitiase:
A)
B)
C)
D)
E)

Em relação ao paciente diabético submetido a
procedimento de sigmoidectomia, é incorreto afirmar:

0%
100%
5%
15-30%
80%

QUESTÃO 21

Dentre os fatores humorais abaixo relacionados o que
determina vasodilatação arterial sem aumentar a
permeabilidade protéica na membrana capilar é:
A)
B)
C)
D)
E)

Bradicinina.
Fator atrial natriurético.
Histamina.
Fator ativador de plaquetas.
Oxido nítrico.

Qual a associação abaixo descrita, que se encontra incorreta
em relação a concentração de sódio:
Secreção pancreática = aproximadamente 140 mEq/L.
Suor = aproximadamente 40 mEq/L.
Ileostomia = 125 mEq/L.
Saliva = 100 mEq/L.
Secreção gástrica = 50 mEq/L.

Diuréticos tiazídicos.
Bifosfonatos.
Mitramicina.
Calcitonina.
Corticosteróides.

Insuficiência ventricular direita.
Hipoxemia.
Hipercapnia.
Policitemia.
Insuficiência ventricular esquerda.

A)
B)
C)
D)
E)

Policitemia.
Estase venosa.
Sedentarismo.
Duração da cirurgia.
Incidência aumentada de doença isquêmica do coração.

QUESTÃO 28

QUESTÃO 24

Na resposta metabólica ao trauma é de fundamental
importância o conhecimento dos hormônios envolvidos e seus
efeitos. Com relação ao controle de produção do ACTH e a
atividade simpática, são controladas na (o):
Área hipotalâmica posterior.
Núcleo supra-óptico.
Núcleo paraventricular.
Núcleo ventromedial.
Núcleo arcuado.

A)
B)
C)
D)
E)

A incidência de trombose venosa profunda em paciente obesos
mórbidos submetidos a gastroplastias, é favorecida por todas
as condições abaixo relacionadas, exceto:

Na avaliação pré-operatória de um paciente portador de um
tumor de adrenal direita identificamos um cálcio sérico de
13,5 mg/dL. Dentre as medicações abaixo relacionadas a que
não devemos recomendar ou suspender a sua utilização é:

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 23

A)
B)
C)
D)
E)

A) Insulinas de longa duração devem ser substituídas no préoperatório por insulinas de ação intermediária.
B) Níveis elevados de hemoglobina glicosilada resultam em
um aumento nas taxas de complicações pós-operatórias.
C) A hemoglobina glicosilada representa 4-7% da
hemoglobina total.
D) Procedimentos cirúrgicos deste porte resultam em uma
elevação dos níveis de glicose e cetose.
E) Manusear o paciente com insulina de curta duração é
recomendado no pós-operatório.

A apnéia do sono está presente emcerca de 25% dos pacientes
obesos mórbidos (IMC> 40). A apnéia do sono pode
determinar todas as condições abaixo relacionadas, exceto:

QUESTÃO 22

A)
B)
C)
D)
E)

um

Mulher de 40 anos, apresentando cerca de 4 horas depois da
ceia de Natal, na qual reconhece que exagerou na quantidade e
na variedade de comidas, dor epigástrica com irradiação para o
quadrante superior direito. Refere episódios anteriores de
menor intensidade e que cedeu após algumas horas. Neste
episódio, no entanto, as dores são persistentes e acompanhadas
de febre e vômitos.
Dentre as alternativas abaixo relacionadas selecione a que
melhor se enquadra no quadro clínico apresentado.
A)
B)
C)
D)
E)

Úlcera perfurada.
Pancreatite aguda.
Apendicite aguda.
Colecistite aguda.
Diverticulite aguda.
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QUESTÃO 33

QUESTÃO 29

Homem de 58 anos, alcoólatra, acorda às 2 horas da manhã
com uma dor de forte intensidade, inicialmente de localização
epigástrica, mas tornando-se difusa após algumas horas.
Dentre as alternativas abaixo relacionadas selecione a que
melhor se enquadra no quadro clínico apresentado.
A)
B)
C)
D)
E)

Úlcera perfurada.
Pancreatite aguda.
Apendicite aguda.
Colecistite aguda.
Diverticulite aguda.

Mulher de 25 anos apresenta dor periumbilical com posterior
localização em fossa ilíaca direita seguida de anorexia e
vômitos. Ao aferir a temperatura identificou-se T=37,9ºC. .
Dentre as alternativas abaixo relacionadas selecione a que
melhor se enquadra no quadro clínico apresentado.
Úlcera perfurada.
Pancreatite aguda.
Apendicite aguda.
Colecistite aguda.
Diverticulite aguda.

QUESTÃO 31

Paciente vitima de um acidente automobilístico da entrada na
emergência do Hospital da Restauração com uma suspeita
clínica de contusão miocárdica com repercussão clínica.
Dentre os exames abaixo enumerados qual o de maior
significado na identificação de complicações decorrentes da
contusão miocárdica?
A)
B)
C)
D)
E)

A) São prontamente diagnosticados com a tomografia
contrastada de abdome.
B) É indicação formal de colostomia.
C) Lacerações colônicas devem ser tratadas com ressecção.
D) Hematomas do mesentério colônico não devem ser
abordados.
E) Estão associados em cerca de 5-15% com abscessos intraabdominais.
QUESTÃO 34

QUESTÃO 30

A)
B)
C)
D)
E)

Com relação ao trauma colônico podemos afirmar que:

Determinação seriada da CPK.
Tomografia computadorizada sem contraste do tórax.
Ecocardiograma.
Estudo angiográfico do ventrículo.
Eletrocardiograma seriado.

QUESTÃO 32

Com relação ao trauma em pacientes grávidas podemos
afirmar:
A) Com a progressão da gravidez há uma diminuição do
volume sanguíneo circulante com um aumento da pressão
arterial, hematócrito e da concentração de bicarbonato.
B) Algumas complicações da gravidez aumentam o risco de
desenvolvimento
de
coagulação
intravascular
disseminada.
C) A análise do líquido aminiótico não é capaz de nos
fornecer informações da viabilidade fetal.
D) Paciente no nono mês de gravidez deve ser posicionada
em decúbito lateral direito quando transportada e
examinada.
E) Fratura pélvica com 3 semanas de evolução é contraindicação formal para parto vaginal.

Durante uma laparotomia para tratamento de um trauma
abdominal severo, você identifica uma lesão importante de
lobo direito do fígado, com sangramento ativo importante.
Qual a seqüência correta de manobras que se deve realizar?
A) 1. Comprimir temporariamente o fígado com compressas;
2. Ligadura da artéria hepática direita; 3. Hepatotomia
com ligadura seletiva dos vasos; 4. Manobra de Pringle;
5.Comprimir o fígado com compressas e fechar o
abdome.
B) 1. Ligadura da artéria hepática direita; 2. Comprimir
temporariamente o fígado com compressas; 3. Manobra
de Pringle; 4. Hepatotomia com ligadura seletiva dos
vasos; 5.Comprimir o fígado com compressas e fechar o
abdome.
C) 1. Comprimir temporariamente o fígado com compressas;
2. Hepatotomia com ligadura seletiva dos vasos; 3.
Manobra de Pringle; 4. Ligadura da artéria hepática
direita; 5.Comprimir o fígado com compressas e fechar o
abdome.
D) 1. Manobra de Pringle; 2. Comprimir temporariamente o
fígado com compressas; 3. Hepatotomia com ligadura
seletiva dos vasos; 4. Ligadura da artéria hepática direita;
5.Comprimir o fígado com compressas e fechar o
abdome.
E) 1. Comprimir temporariamente o fígado com compressas;
2. Manobra de Pringle; 3. Hepatotomia com ligadura
seletiva dos vasos; 4. Ligadura da artéria hepática direita;
5.Comprimir o fígado com compressas e fechar o
abdome.
QUESTÃO 35

Dentre as manobras abaixo relacionadas qual a mais
apropriada no manuseio de uma fratura pélvica aberta com
ferida perineal:
A) Colostomia em alça com irrigação distal do cólon só está
indicado nos casos de lesão retal associada.
B) Colostomia em alça com irrigação distal do cólon está
indicado independente da presença de lesão retal
associada.
C) Zerar dieta e iniciar nutrição parenteral total.
D) Laparotomia com irrigação contínua da pelve e da região
perineal.
E) Sutura primária da lesão perineal após debridamento e
irrigação.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 40

Dentre os agentes tópicos usados em queimaduras abaixo
relacionados, pode(m) determinar leucopenia transitória:
1.
2.
3.

Nitrato de prata a 0,5%.
Sulfadiazida de prata a 1%.
Acetato de sulfonamida.

1.
2.
3.
4.

Está(ão) correto(s)
A)
B)
C)
D)
E)

Dentre os gases abaixo relacionados, utilizados no
pneumoperitôneo laparoscópico pode (m) causar hipercapnia e
acidose:

1, apenas.
2, apenas.
1 e 3, apenas.
2 e 3, apenas.
1, 2 e 3.

Dióxido de carbono.
Óxido nitroso.
Hélio.
Argônio.

Está(ão) correto(s)
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 37

Com relação à utilização de antibióticos em pacientes
queimados podemos afirmar que:
A) Antibioticoprofilaxia é mandatório em todos os pacientes
queimados.
B) Na sepse pós-queimadura só devemos iniciar a
antibioticoterapia após a confirmação da cultura.
C) Doses subterapêuticas de antibióticos são comuns em
pacientes queimados.
D) Sempre que houver o resultado positivo de uma cultura
devemos iniciar antibióticoterapia sistêmica.
E) Cobertura contra bactérias anaeróbias é mandatório na
sepse pós-queimaduras.

1, apenas.
2, apenas.
4, apenas.
1 e 3, apenas.
1 e 4, apenas.

QUESTÃO 41

Dentre os fios de sutura abaixo relacionados qual o que é
absorvido através de um processo de proteólise com perda de
50% de sua força após 1 semana?
A)
B)
C)
D)
E)

Ácido poliglicólico (Dexon).
Fio de seda.
Catgut cromado.
Fio de Nylon.
Poligalactina 910 (Vicryl).

QUESTÃO 42

QUESTÃO 38

Dentre os gases abaixo relacionados, utilizados no
pneumoperitôneo laparoscópico o que apresenta a maior
solubilidade em água é:
A)
B)
C)
D)
E)

Dentre os fios de sutura abaixo relacionados qual o que é
absorvido através de um processo de hidrólise com perda lenta
de sua força de 10-15% ao 1 ano.
A)
B)
C)
D)
E)

Dióxido de carbono.
Óxido nitroso.
Hélio.
Argônio.
Ar ambiente.

QUESTÃO 39

Dentre os gases abaixo relacionados, utilizados
pneumoperitôneo laparoscópico suporta(m) combustão:
1.
2.
3.
4.

Dióxido de carbono.
Óxido nitroso.
Hélio.
Argônio.

Está(ão) correto(s)
A)
B)
C)
D)
E)

1, apenas.
2, apenas.
4, apenas.
1 e 3, apenas.
1 e 2, apenas.

Ácido poliglicólico (Dexon).
Fio de seda.
Catgut cromado.
Fio de Nylon.
Poligalactina 910 (Vicryl).

QUESTÃO 43

no
Dentre
as
possíveis
complicações
de
uma
colangiopacreatografia retrograda com papilotomia, as duas
mais freqüentes são:
A)
B)
C)
D)
E)

Hemorragia e pancreatite.
Colangite e perfuração.
Hemorragia e hematoma hepático.
Perfuração e pancreatite
Colangite e hematoma hepático.
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QUESTÃO 44

QUESTÃO 48

A maioria dos pacientes com câncer de esôfago são
diagnosticados em uma fase avançada da doença. Com relação
ao estágio da doença podemos afirmar:
A) Paciente no estágio IIB tem uma chance maior de 50% de
sobrevida acima de 5 anos.
B) Mesmo com linfonodos comprometidos a sobrevida chega
a mais de 50% em 5 anos.
C) Mesmo com invasão da muscular própria a sobrevida
chega a mais de 50% em 5 anos.
D) Após quimioterapia neoadjuvante seguido de cirurgia, até
25% dos pacientes apresentam T0 no exame
histopatológico.
E) Pacientes portadores de metaplasia colunar são
classificados como estágio 0.
QUESTÃO 45

Dentre as opções abaixo relacionadas a(s) que aumenta(m) a
pressão do esfíncter inferior do esôfago:
A)
B)
C)
D)
E)

Metoclopramida e dieta protéica.
Atropina e cigarro.
Café e álcool.
Bacon e ovos.
Cigarro e café.

QUESTÃO 49

Paciente de 39 anos em programa de esclerose endoscópica de
varizes esofagianas desenvolve hemorragia digestiva alta. Ao
exame endoscópico é identificado uma mucosa gástrica
granular e com múltiplos pontos vermelhos difusos no fundo e
antro gástrico. O diagnóstico mais provável deste paciente é:
A)
B)
C)
D)
E)

Hiperplasia do tipo enterocromafina.
Gastrite hipertrófica.
Gastropatia hipertensiva portal.
Varizes gástricas.
Trombose da veia esplênica.

QUESTÃO 50

Com relação à colecistite acalculosa é correto afirmar:
A) A fisiopatologia primária envolve estase da vesícula.
B) Na maioria das vezes envolve pacientes idosos fora do
ambiente hospitalar.
C) A cintilografia é normal na maioria das vezes.
D) A imagem ultrassonográfica é usualmente normal.
E) Colecistostomia é o tratamento inicial de escolha.

QUESTÃO 46

Dentre os testes abaixo relacionados, qual o mais sensível no
diagnóstico do refluxo gastroesofagiano?
A)
B)
C)
D)
E)

A esplenectomia parcial é a cirurgia de escolha no tratamento
da:
A) Síndrome de Felty.
B) Doença de Gaucher.
C) Thalassemia maior.
D) Hemangioma esplênico.
E) Esferocitose hereditária em uma criança de 3 anos.

Estudo contrastado com bário.
Manometria esofágica.
Teste de Bernstein.
PHmetria de 24 horas.
Endoscopia digestiva alta.

QUESTÃO 47

Dentre as apresentadas abaixo, as principais etiologias de
sangramentos massivos do cólon são:
A)
B)
C)
D)
E)

Câncer e angiodisplasia.
Diverticulose e câncer.
Angiodisplasia e diverticulose.
Colite ulcerrativa e angiodisplasia.
Diverticulose e colite ulcerativa.
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