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parece que a ciência, tal como é formulada hoje, pode
resolver de vez a questão da origem cósmica. Para tal,
precisaria descrever suas próprias origens, abranger uma
teoria das teorias. O infinito e seu oposto, o nada, são
conceitos essenciais; mas é muito fácil nos perdermos nos
seus labirintos metafísicos.

LÍNGUA PORTUGUESA
Sobre a origem de tudo
Marcelo Gleiser

Volta e meia retorno ao tema da origem de tudo, que
inevitavelmente leva a reflexões em que as fronteiras entre
ciência e religião meio que se misturam. Sabemos que as
primeiras narrativas de criação do mundo vêm de textos
religiosos, os mitos de criação. O Gênesis, primeiro livro
da bíblia, é um exemplo deles, se bem que é importante
lembrar que não é o único.
Talvez seja surpreendente, especialmente para as
pessoas de fé, que a ciência moderna tenha algo a dizer
sobre o assunto. E não há dúvida que o progresso da
cosmologia e da astronomia levaram a um conhecimento
sem precedentes da história cósmica, que hoje sabemos
teve um começo há aproximadamente 13,8 bilhões de anos.
Tal como você e eu, o Universo também tem uma data de
nascimento.
A questão complica se persistimos com essa analogia:
você e eu tivemos pais que nos geraram. Existe uma
continuidade nessa história, que podemos traçar até a
primeira entidade viva. Lá, nos deparamos com um dilema:
como surgiu a primeira entidade viva, se nada vivo havia
para gerá-la? Presumivelmente, a vida veio da não vida, a
partir de reações químicas entre as moléculas que existiam
na Terra primordial. E o Universo? Como surgiu se nada
existia antes?
A situação aqui é ainda mais complexa, visto que o
Universo inclui tudo o que existe. Como que tudo pode vir
do nada? A prerrogativa da ciência é criar explicações sem
intervenção divina. No caso da origem cósmica, explicações
científicas encontram desafios conceituais enormes.
Isso não significa que nos resta apenas a opção
religiosa como solução da origem cósmica. Significa que
precisamos criar um novo modo de explicação científica
para lidar com ela.
Para dar conta da origem do Universo, os modelos que
temos hoje combinam os dois pilares da física do século
20, a teoria da relatividade geral de Einstein, que explica
a gravidade como produto da curvatura do espaço, e a
mecânica quântica, que descreve o comportamento dos
átomos. A combinação é inevitável, dado que, nos seus
primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante para
ser dominado por efeitos quânticos. Modelos da origem
cósmica usam a bizarrice dos efeitos quânticos para
explicar o que parece ser inexplicável.
Por exemplo, da mesma forma que um núcleo radioativo
decai espontaneamente, o Cosmo por inteiro pode ter
surgido duma flutuação aleatória de energia, uma bolha de
espaço que emergiu do “nada”, que chamamos de vácuo.
O interessante é que essa bolha seria uma flutuação de
energia zero, devido a uma compensação entre a energia
positiva da matéria e a negativa da gravidade. Por isso que
muitos físicos, como Stephen Hawking e Lawrence Krauss,
falam que o Universo veio do “nada”. E declaram que a
questão está resolvida. O que é um absurdo. O nada da
física é uma entidade bem complexa.
Esse é apenas um modelo, que pressupõe uma série
de conceitos e extrapolações para fazer sentido: espaço,
tempo, energia, leis naturais. Como tal, está longe de ser
uma solução para a questão da origem de tudo. Não me

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/12/1385521sobre-a-origem-de-tudo.shtml.

QUESTÃO 01
Em “...você e eu tivemos pais que nos geraram.”, a
colocação do pronome nos se justifica pela atração
(A)
da forma verbal geraram.
(B)
do pronome relativo que.
(C)
do pronome eu.
(D)
do pronome você.
(E)
do substantivo pais.
QUESTÃO 02
Assinale a alternativa em que o elemento nos NÃO
foi analisado corretamente.
(A)
“Lá, nos deparamos...” (preposição + artigo)
(B)
“Isso não significa que nos resta...” (pronome)
(C)
“...mas é muito fácil nos perdermos...” (pronome)
(D)
“...nos seus labirintos metafísicos.” (preposição + artigo)
(E)
“...nos seus primórdios...” (preposição + artigo)
QUESTÃO 03
Em “...as fronteiras entre ciência e religião meio
que se misturam.”, a expressão destacada pode ser
substituída, sem prejuízo ao conteúdo original, por
(A)
raramente.
(B)
mais que.
(C)
além do que.
(D)
mais ou menos.
(E)
ainda que.
QUESTÃO 04

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “O Gênesis, primeiro livro da bíblia, é um exemplo
deles, se bem que é importante lembrar que não é o
único.”, a expressão destacada estabelece relação
semântica de
consecução.
conclusão.
contraste.
condição.
concessão.

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Assinale a alternativa em que o elemento SE foi
classificado corretamente.
“A questão complica se persistimos com essa analogia...”
(pronome)
“...as fronteiras entre ciência e religião meio que se
misturam.” (pronome)
“..se bem que é importante lembrar que não é o único.”
(pronome)
“...Como surgiu se nada existia antes?” (pronome
interrogativo)
“...como surgiu a primeira entidade viva, se nada vivo
havia...” (índice de indeterminação do sujeito)
Cargo: Médico - Cirurgia Torácica

(D)
(E)

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O fragmento em que a concordância verbal NÃO está
de acordo com a norma padrão é
“...pressupõe uma série de conceitos e extrapolações
para fazer sentido...”
“...o progresso da cosmologia e da astronomia levaram a
um conhecimento sem precedentes...”
“Modelos da origem cósmica usam a bizarrice dos efeitos
quânticos para explicar o que parece ser inexplicável.”
“A prerrogativa da ciência é criar explicações sem
intervenção divina.”
“Existe uma continuidade nessa história, que podemos
traçar até a primeira entidade viva.”

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O
QUESTÃO

QUESTÃO 07
NÃO será mantida a gramática do texto se a
expressão
(A)
duma for substituída por de uma, em “surgido duma
flutuação”.
(B)
tal como for substituída por assim como, em “Tal como
você e eu...”
(C)
Por isso que for substituída por Por isso, em “Por isso
que muitos físicos...”
(D)
devido a uma for substituída por devido uma, em “devido
a uma compensação...”
(E)
Como que for substituída por como, em “Como que tudo
pode vir do nada?”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)
(D)
(E)

As esposas de César, Fernando e Vinícius são, uma
loira, uma ruiva e uma morena, não necessariamente
nesta ordem. Uma se chama Daniela, outra Bruna e a
outra Rafaela. A esposa de César se chama Daniela. A
esposa de Vinícius é morena. A esposa de Fernando
não se chama Bruna e não é loira. Os nomes das
esposas loira, ruiva e morena são, respectivamente:
Daniela, Rafaela e Bruna.
Daniela, Bruna e Rafaela.
Bruna, Daniela e Rafaela.
Bruna, Rafaela e Daniela.
Rafaela, Bruna e Daniela.

Um aluno levou 1 hora e 40 minutos ininterruptos para
fazer um trabalho de matemática. Se ele concluiu o
trabalho depois de decorrer
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“A combinação é inevitável, dado que, nos seus
primórdios, o Universo inteiro era pequeno o
bastante...”
A oração acima pode ser reescrita, sem prejuízo
sintático-semântico para o fragmento, por
A combinação é inevitável, como, nos seus primórdios, o
Universo inteiro era pequeno o bastante...
A combinação é inevitável, embora, nos seus primórdios,
o Universo inteiro era pequeno o bastante...
A combinação é inevitável, apesar que, nos seus
primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...
A combinação é inevitável, conquanto que, nos seus
primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...
A combinação é inevitável, uma vez que, nos seus
primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...

de um dia, então

que horas ele iniciou o trabalho?
14 horas.
14 horas e 10 minutos.
14 horas e 20 minutos.
14 horas e 40 minutos.
14 horas e 50 minutos.

QUESTÃO 13

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 09

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 08

(A)

“Presumivelmente, a vida veio da não vida...”
“...um núcleo radioativo decai espontaneamente...”

Em “E não há dúvida que o progresso....”, NÃO há
atendimento à norma padrão quanto à
regência nominal.
concordância verbal.
concordância nominal.
sintaxe de colocação pronominal.
regência verbal.

Em uma pequena cidade, circulam apenas dois
jornais diferentes. O jornal A e o jornal B. Uma
pesquisa realizada com os moradores dessa cidade
mostrou que 33% lê o jornal A, 45% lê o jornal B, e
7% leem os jornais A e B. Sendo assim, quantos por
cento não leem nenhum dos dois jornais?
15%
25%
27%
29%
35%

QUESTÃO 14

Observe o quadrado a seguir, suas linhas, colunas e
diagonais mantêm um padrão:

QUESTÃO 10

(A)
(B)
(C)

A expressão destacada que expressa o modo da
ação verbal se encontra na alternativa
“...inevitavelmente leva a reflexões...”
“...especialmente para as pessoas de fé...”
“...teve um começo há aproximadamente 13,8 bilhões...”
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quais são os valores de A, B e C respectivamente
para que o quadrado mantenha o padrão?
5, 13 e 6.
6, 5 e 13.
13, 26 e 27.
34, 5 e 6.
4, 7 e 14.

QUESTÃO 18

(A)
(B)

QUESTÃO 15
Assinale a alternativa que apresenta a negação da
proposição:
“Mauro gosta de rock ou João gosta de samba”.
(A)
Mauro gosta de rock ou João não gosta de rock.
(B)
Mauro gosta de rock se João não gosta de samba.
(C)
Mauro não gosta de rock ou João não gosta de samba.
(D)
Mauro não gosta de rock se, e somente se João não
gosta de samba.
(E)
Mauro não gosta de rock e João não gosta de samba.

(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 19

(A)
(B)

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

(C)
(D)

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe o Estatuto Social
da EBSERH, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

A EBSERH fica sujeita à supervisão do
Ministro da Saúde.

II.

A EBSERH tem sede e foro no Rio de Janeiro,
e atuação em todo o território nacional,
podendo criar subsidiárias, sucursais, filiais
ou escritórios e representações no país.

III.

O prazo de
indeterminado.

duração

da

EBSERH

IV.

A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico
próprio das empresas privadas, inclusive
quanto aos direitos e obrigações civis,
comerciais, trabalhistas e tributários.

Conforme o Regimento Interno, o corpo diretivo da
EBSERH é constituído
pelo Presidente e pelos membros do Conselho de
Administração.
pelo Presidente e pelos Diretores que compõem a
Diretoria Executiva.
pelo Presidente e pelos Conselheiros e Diretores.
somente pelos membros do Conselho de Administração.
somente pelos Diretores que compõem a Diretoria
Executiva.

(E)

De acordo com o Regimento Interno, o contrato
de adesão das instituições federais de ensino ou
instituições congêneres com a EBSERH será
proposto pelo Presidente e aprovado pelo Conselho de
Administração.
proposto pelo Conselho de Administração e aprovado
pelo Presidente.
proposto pelo Conselho de Administração e aprovado
pela Diretoria Executiva.
proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo
Conselho de Administração.
proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo
Presidente.

QUESTÃO 20

(A)

é

(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I, II e IV.
Apenas I, III e IV.
Apenas I e IV.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.
As instituições congêneres, conforme a Lei
12.550/2011, são instituições _______________
que
desenvolvam
atividades
de
___________________________ na área da saúde e
que prestem serviços no âmbito ________________.
Públicas / assistência / do Sistema Único de Saúde –
SUS
Privadas / ensino e de pesquisa / da rede hospitalar
privada
Públicas / ensino e de pesquisa / do Sistema Único de
Saúde – SUS
Públicas ou privadas / ensino e de pesquisa / da rede
hospitalar privada
Públicas ou privadas / ensino e de pesquisa / do Sistema
Único de Saúde – SUS

QUESTÃO 17
Os contratos que a EBSERH celebrar ou em que
vier a intervir e os atos que envolvam obrigações
ou responsabilidades por parte da empresa serão
assinados
(A)
pelo Presidente, em conjunto com um Diretor.
(B)
pelo Presidente, em conjunto com um Conselheiro.
(C)
somente pelo Presidente.
(D)
pelos membros do Conselho de Administração,
conjuntamente.
(E)
pelos membros da Diretoria Executiva, conjuntamente.
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LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
QUESTÃO 21
Sobre a Seguridade Social, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as corretas.

I.

As receitas dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios destinadas à seguridade
social
constarão
dos
respectivos
orçamentos, os quais integrarão o
orçamento da União.

II.

A pessoa jurídica em débito com o sistema
da seguridade social, como estabelecido em
lei, poderá contratar com o Poder Público,
mas não poderá dele receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios.

III.

Nenhum benefício ou serviço da seguridade
social poderá ser criado, majorado ou
estendido sem a correspondente fonte de
custeio total.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)

São isentas de contribuição para a
seguridade social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às
exigências estabelecidas em lei.

(B)

Apenas I, III e IV.
Apenas I, II e IV.
Apenas I e II.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.
(C)

O conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva,
com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos é o que se entende por
vigilância sanitária.
vigilância epidemiológica
saúde do trabalhador.
assistência terapêutica integral.
assistência social.

(D)

(E)

QUESTÃO 23

Em relação ao Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.
I.

Caberá à União, com seus recursos
próprios, financiar o Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena.

III.

O SUS promoverá a articulação do
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena
com os órgãos responsáveis pela Política
Indígena do País.

IV.

Os Estados, Municípios, outras instituições
governamentais e não-governamentais
poderão atuar complementarmente no
custeio e execução das ações.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 24

QUESTÃO 22

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II.

De acordo com a organização do SUS estabelecida
no Decreto 7.508/2011, é possível afirmar que
o SUS é constituído pela conjugação das ações e
serviços de promoção, proteção e recuperação da
saúde executados apenas pela União, de forma direta
ou indireta, mediante a participação complementar
da iniciativa privada, sendo organizado de forma
hierarquizada.
o SUS é constituído pela conjugação das ações e
serviços de promoção, proteção e recuperação da
saúde executados apenas pelos Estados e Distrito
Federal, de forma direta ou indireta, mediante a
participação complementar da iniciativa privada,
sendo organizado de forma regionalizada e não
hierarquizada.
o SUS é constituído pela conjugação das ações
e serviços de promoção, proteção e recuperação
da saúde executados pelos entes federativos, de
forma direta ou indireta, mediante a participação
complementar da iniciativa privada, sendo organizado
de forma regionalizada e hierarquizada.
o SUS é constituído pela conjugação das ações
e serviços de promoção, proteção e recuperação
da saúde executados apenas pelos Municípios, de
forma direta ou indireta, mediante a participação
complementar da iniciativa privada, sendo organizado
de forma não hierarquizada.
o SUS é constituído pela conjugação das ações e
serviços de promoção, proteção e recuperação da
saúde executados pelos entes federativos e pela
iniciativa privada, de forma direta ou indireta, sendo
organizado de forma regionalizada e hierarquizada.

QUESTÃO 25

As ações e serviços de saúde voltados para
o atendimento das populações indígenas,
em todo o território nacional, coletiva ou
individualmente, obedecerão ao disposto
na Lei 8.080/1990.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços
de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS
são considerados
Serviços Especiais de Acesso Aberto.
Portas de Entrada.
Serviços Especiais de Acesso Primário.
Portas Iniciais do SUS.
Serviços de Atenção Primária.
Cargo: Médico - Cirurgia Torácica

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 28

QUESTÃO 26

Vítima de capotamento em automóvel com
traumatismo craniano e torácico, ao exame da
parte torácica com sinais de enfisema subcutâneo
volumoso cervicotorácico, creptações ósseas
costais, tubo orotraqueal com sangue no seu
lúmem, sendo submetido à toracostomia com
drenagem torácica fechada e apresentando
grande escape de ar pelo dreno e com Raio-X de
Tórax controle evidenciando atelectasia pulmonar
à direita. Sobre o caso, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as corretas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

A possibilidade de lesão de via aérea deve
ser considerada.

II.

Pneumomediastino em casos de lesões de
vias aéreas é uma achado incomum.

III.

A fibrobroncoscopia é imprescindível neste
caso.

IV.

Caso confirme lesão de traqueia mediastinal
distal, o acesso cirúrgico pode ser realizado
por toracotomia direita.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 29

Paciente feminina 62 anos com antecedentes de
neoplasia de mama, atendida em consultório com
queixas de dispneia aos mínimos esforços, tem
Raio-x de Tórax com sinais de derrame pleural
volumoso a direita. Ao se indicar toracocentese
aliviadora, devemos nos preocupar com algumas
situações durante a realização do procedimento.
Sobre tais situações, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as corretas.

Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 27

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Uma criança de 3 anos, brincando no quintal de
casa, sentada ao chão, apresenta quadro súbito
de engasgo e tosse evoluindo com dispneia e
sibilância em hemitórax direito. Levada ao hospital
realizado um Raio-X de Tórax, evidenciou-se
hiperinsuflação de pulmão direito. Assinale a
conduta adequada para este momento.
Broncoscopia rígida.
Tapotagem.
Inalação com broncodilatador.
Endoscopia digestiva.
Tomografia de Tórax sem contraste.

Em investigação clínica de tosse e dor torácica,
um paciente masculino de 66 anos, apresentou, ao
exame radiológico, enfisema pulmonar associado
à lesão tumescente em lobo superior direito e
adenomegalias mediastinais de até 2 cm de maior
diâmetro. Espirometria com VEF1 de 2 litros. A
broncoscopia mostrou lesão obstrutiva parcial
do brônquio lobar superior direito com coto para
lobectomia. Biópsia da lesão endobrônquica com
diagnóstico de “carcinoma”. A mediastinoscopia
cervical evidenciou positividade de neoplasia
em linfonodos paratraqueais inferiores à direita
somente. A conduta terapêutica deve ser
lobectomia superior direita com esvaziamento
mediastinal linfonodal.
lobectomia superior direita com linfadenectomia
radical e tratamento quimioterápico em sequência.
tratamento
neoadjuvante
e
re-estadiamento
posteriormente ao término deste.
quimioterapia exclusiva.
radioterapia exclusiva.

I.

Não exceder volume de retirada, em torno
de 1.500 ml ou menos conforme cada caso.

II.

Tosse de início súbito.

III.

Dor torácica importante.

IV.

Síncope.

Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 30

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Um paciente que apresente adenocarcinoma em
pulmão com tamanho de 4 cm, invadindo esôfago,
com metástases hilares e sem evidência de lesões
à distância, encontra-se em qual estadiamento
oncológico (segundo TNM)?
II B.
IV.
III B.
III A.
I A.

QUESTÃO 31
A toracostomia com drenagem pleural sob selo
d’água NÃO será útil no tratamento definitivo do
(A)
pneumotórax hipertensivo.
(B)
hemotórax simples.
(C)
empiema na fase de organização.
(D)
pneumotórax por barotrauma.
(E)
derrame pleural parapneumônico.
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(D)
(E)

QUESTÃO 32
Na classificação TNM para neoplasia de pulmão,
atualmente aceita, considerando o T (tamanho),
assinale a alternativa correta.
(A)
Tumor maior do que 2 cm e menor do que 3,0 cm no
seu maior diâmetro é considerado T1b.
(B)
Tumor de qualquer tamanho que invada o mediastino,
coração, grandes vasos, traqueia ou esôfago é
considerado T3.
(C)
Tumor invadindo brônquio principal menos de 2 cm
da carena traqueal, mas sem envolvimento desta é
considerado T2 B.
(D)
Tumor com 3 cm ou menos em sua maior dimensão,
sem contato com pleura visceral ou brônquio principal
é considerado T2a.
(E)
Tumor com 2 cm ou menos em sua maior dimensão,
sem contato com pleura visceral ou brônquio principal
é considerado T2b.

QUESTÃO 37
Sobre os tumores de mediastino, assinale a
alternativa correta.
(A)
O neuroblastoma é a variedade mais benigna dos
tumores do mediastino posterior.
(B)
Os
teratomas
maduros
localizam-se,
preferencialmente, no mediastino médio.
(C)
O ganglioneuroblastoma é mais comum no adulto
entre a terceira e a quarta década de vida.
(D)
O timoma é o tumor mais frequente encontrado no
mediastino anterior.
(E)
Schwannomas são mais comuns no mediastino médio.
QUESTÃO 38
Em um paciente submetido à cirurgia torácica, as
alterações pós operatórias na função pulmonar
verificadas são, EXCETO
(A)
redução da capacidade vital nas primeiras 24 horas.
(B)
redução do volume residual.
(C)
redução da capacidade residual funcional.
(D)
redução do volume corrente.
(E)
redução do volume minuto.

QUESTÃO 33
Linfonodos mediastinais ditos “N2” são aqueles
que estão envolvidos pela pleura mediastinal. E
incluem os
(A)
linfonodos mediastinais superiores (de 1 a 4) somente.
(B)
llinfonodos aórticos (5 e 6) somente.
(C)
linfonodos mediastinais inferiores (7, 8 e 9) somente.
(D)
linfonodos hilares (10) somente.
(E)
linfonodos mediastinais superiores(1,2,3 e 4),
inferiores (7, 8 e 9) e os aórticos(5 e 6).

QUESTÃO 39

QUESTÃO 34
No pneumotórax, agudo e de moderado volume,
a toracostomia com colocação de dreno torácico
é um dos tratamentos efetivos na maioria dos
casos. Porém não isenta de complicações durante
a sua realização, que inclui, EXCETO
(A)
dor torácica na inserção do dreno.
(B)
laceração pulmonar.
(C)
laceração diafragmática.
(D)
edema de re-expansão.
(E)
infecção local.

(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

No pós-operatório de uma cirurgia torácica a
atelectasia constitui uma das complicações mais
comuns. Com relação a esta entidade clínica,
assinale a alternativa INCORRETA.
Às vezes não se detecta ao Raio-X Tórax.
Geralmente ocorre no primeiro dia pós-operatório.
Hiperinsulflação pulmonar compensatória, diminuição
dos espaços intercostais e ausência de broncograma
aéreo estão entre os sinais indiretos de atelectasia ao
Raio-X de Tórax.
As mudanças de decúbito constituem uma maneira
efetiva de reduzir as atelectasias pós-operatórias.
A broncoscopia se reserva ao casos onde as manobras
mais conservadoras falham.

QUESTÃO 40
Sobre herniação cardíaca no pós-operatório
imediato de uma pneumonectomia, podemos
afirmar que, EXCETO
(A)
pode ocorrer tanto do lado direito quanto do lado
esquerdo.
(B)
o Raio-X de tórax à beira do leito é de fundamental
importância para o diagnóstico.
(C)
se a complicação ocorrer à direita, 60% dos pacientes
podem apresentar síndrome compressiva da veia
cava superior.
(D)
a mortalidade neste grupo pode ser tão alta quanto
50%.
(E)
é uma complicação rara, mas usualmente fatal após
pneumonectomia com ligadura intrapericárdica dos
vasos.

QUESTÃO 35

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

jamais seja realizada nestes pacientes.
seja realizada abaixo da área de estenose.

Dos itens a seguir, qual é uma contraindicação
RELATIVA à ressecção de um tumor de pulmão?
Derrame pleural neoplásico.
Derrame pericárdico neoplásico.
Comprometimento do tronco da artéria pulmonar.
Paralisia do nervo frênico ipsilateral.
Paralisia do nervo laríngeo recorrente.

QUESTÃO 36
Considere um paciente com estenose traqueal
que seja admitido em Serviço de Urgência com
dificuldade respiratória e que uma das opções
terapêuticas seja a realização de traqueostomia,
nesse caso sugere que, preferencialmente, esta
(A)
seja realizada na estenose.
(B)
seja realizada acima da área de estenose.
(C)
seja realizada distal à área de estenose.
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QUESTÃO 41
Com relação aos derrames pleurais neoplásicos,
podemos afirmar que, EXCETO
(A)
o talco estéril se mostra como agente esclerosante de
maior eficácia para realização de pleurodese.
(B)
a pesquisa de células neoplásicas no líquido pleural
deve ser sempre que possível acompanhada de
biópsia pleural.
(C)
derrames neoplásicos com pH menor que 7,3 indicam
pequena sobrevida.
(D)
derrames neoplásicos com pH menor que 7,3 indicam
boa resposta à pleurodese química.
(E)
eosinófilos no líquido pleural com contagem superior a
10% indicam benignidade.
QUESTÃO 42
Segundo
a
classificação
etiológica
pneumotórax, o Pneumotórax Catamenial é
(A)
espontâneo primário.
(B)
espontâneo secundário.
(C)
traumático fechado.
(D)
iatrogênico iotrogênico.
(E)
traumático aberto.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Diagnóstico de tumores de mediastino
posterior.

III.

Estadiamento de câncer de pulmão.

IV.

Re-estadiamento de câncer de pulmão.

Apenas I e II.
Apenas II.
Apenas II e III.
Apenas III.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 46
Um paciente de 21 anos de idade procurou o
consultório com queixas de dispneia progressiva,
febre diária não mensurada e dor torácica
retroesternal nos últimos 3 meses, associado
a emagrecimento. Ao exame, clinicamente
descorado, eupneico sem adenomegalias cervicais
ou supraclaviculares. A radiografia de tórax
mostrou alargamento mediastinal e a tomografia
computadorizada mostrou massa mediastinal
anterior pré-vascular e paratraqueal. Com relação
a como obter o diagnóstico, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
A Mediastinotomia anterior não está indicada nestes
casos.
(B)
Punção aspirativa por agulha fina guiada por
tomografia computadorizada é uma opção   para se
chegar ao diagnóstico.
(C)
Do ponto de vista clínico, Linfoma pode ser o
diagnóstico principal neste caso.
(D)
A broncoscopia não está indicada nestes casos.
(E)
A videotoracoscopia poderá ser indicada nestes
casos.

dos

QUESTÃO 43
Sobre tumor carcionoide, assinale a alternativa
correta.
(A)
São neoplasias de alta malgnidade.
(B)
Originam-se do epitélio brônquico e representam mais
de 30% de todos tumores pulmonares.
(C)
Tem potencial de metastatização à distância.
(D)
O sítio pulmonar é a sua localização mais frequente.
(E)
Os pacientes do sexo feminino são mais acometidos
com predomínio da faixa etária entre 20 a 30 anos.
QUESTÃO 44
Em relação ao tratamento cirúrgico das metástases
pulmonares, assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
Sítio primário controlado ou controlável é fundamental.
(B)
Tempo de duplicação tumoral não influencia na
sobrevida.
(C)
O preparo pré-operatório dos pacientes com
metástases pulmonares é similar aqueles com outras
afecções cirúrgicas dos pulmões.
(D)
A presença de doença em outros sítios, em casos
bem selecionados, não exclui a indicação cirúrgica de
ressecção das metástases pulmonares.
(E)
Durante a ressecção recomenda-se margem de
segurança apropriada (retirada concomitante de
tecido pulmonar normal) em torno de 0,5 a 1 cm.

QUESTÃO 47
Indica-se toracostomia com drenagem torácica
fechada em derrames parapneumônicos quando
(A)
pH > 7,4.
(B)
glicose > 40.
(C)
LDH < 400.
(D)
há indícios de complicação empiemática (presença de
germes).
(E)
não se indica este procedimento neste tipo de derrame.
QUESTÃO 48

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 45

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta o(s) caso(s) em que a mediastinoscopia
cervical NÃO será útil.
I.

II.

Define-se como fuga aérea prolongada no pósoperatório de uma ressecção pulmonar,
persistência de fuga aérea por mais de três dias.
persistência de fuga aérea por mais de cinco dias.
persistência de fuga aérea por mais de sete dias.
persistência de fuga aérea por mais de dez dias.
persistência de fuga aérea por mais de quatorze dias.

Diagnóstico de tumores de mediastino
anterior.
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QUESTÃO 49

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em adultos jovens, a causa mais comum, na
prática médica de estenose traqueal é
sequela de tuberculose.
idiopatia.
entubação orotraqueal prolongada.
virose.
inalação de asbesto.

QUESTÃO 50
Sobre o hamartoma pulmonar, assinale a
alternativa correta.
(A)
Radiologicamente, Calcificações “em pipoca” são
altamente sugestivas desse tumor, porém observado
em menos de 10% das lesões.
(B)
Quimioterapia e o tratamento inicial de escolha.
(C)
Geralmente são centrais.
(D)
Radiologicamente, apresenta-se como lesão estrelada
e periférica.
(E)
É maligno, na maioria das vezes.
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