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a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa
época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse
objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência
supera a ficção.

LÍNGUA PORTUGUESA

Quando a ciência supera a ficção

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml o.

Marcelo Gleiser

QUESTÃO 01

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após
passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço
a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a
sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma
mensagem para a central de controle vinculada à missão:
“Olá, mundo!”
Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu
alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo
correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda
Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície
do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por
humanos num cometa.
O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a
gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros
de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma
combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo
para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro
do que pousar na Lua.
Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto
ele vai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante,
como os leitores que viram o filme Armageddon devem se
lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol,
sua superfície vai esquentando e seu material começa a
sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que,
como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção
do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol.
Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material
que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás.
Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos
variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de
diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória
da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também
estudar a nossa origem.
A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos
científicos, mandará imagens da superfície do cometa
e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição
química da superfície do cometa, buscando, em particular,
por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm
abaixo da superfície para coletar amostras do solo.
Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda
estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra.
Imagine pilotar um robô a essa distância...
Existem dois mistérios profundamente interligados com
cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da
vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da
água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram
aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do
Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e
esses estudos serão úteis para elucidar a questão.
Também sabemos que cometas têm matéria orgânica,
isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos.
Será interessante verificar se o cometa 67P/ChuryamovGerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são
como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram
aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado

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

A expressão destacada que NÃO constitui locução
verbal se encontra em
“Philae terá que usar uma combinação...”
“...uma sonda criada por nós pode pousar...”
“...e seu material começa a sublimar.”
“Imagine pilotar um robô a essa distância...”
“...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa cuja expressão destacada
indica o modo da ação verbal.
(A)
“O pouso em si será incrivelmente difícil...”
(B)
“...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
(C)
“...é praticamente nula.”
(D)
“Isso tudo será feito remotamente...”
(E)
“Existem dois mistérios profundamente interligados...”
QUESTÃO 03

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

“...à medida que o cometa vai se aproximando do
Sol, sua superfície vai esquentando...”
A expressão destacada estabelece, no contexto,
relação semântica de
comparação.
proporção.
condição.
modo.
consecução.

QUESTÃO 04

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

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a
gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”
Todas as expressões a seguir podem ocupar o
espaço da expressão em destaque, EXCETO
visto que.
como.
porquanto.
uma vez que.
dado que.

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz
referência a algo anteriormente mencionado no
texto, encontra-se na alternativa
“Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”.
“...estudá-los significa também estudar a nossa origem.”.
“...e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.”.
“...pode pousar nesse objeto tão distante...”.
“Existem dois mistérios...”.

Cargo: Médico - Cirurgia Plástica

QUESTÃO 06

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

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

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a
expressão destacada funciona, sintaticamente, como
predicativo.
objeto direto.
complemento nominal.
objeto indireto.
adjunto adverbial.

QUESTÃO

Três amigas vão passar as férias em lugares
diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra
ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra
Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia,
São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente
nesta ordem. Sabendo que

QUESTÃO 07

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

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma
a respeito das expressões destacadas a seguir.
Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da
origem do Sistema Solar.
Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na
direção...”, pode ficar no plural.
Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída
por à.
Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”,
retoma o Sol.
Em “...cometas têm matéria...”, pode ser grafada sem
acento.

•
•
•

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

QUESTÃO 08

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

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória
da origem do Sistema Solar...”
A oração destacada estabelece, com a oração que
lhe segue, uma relação semântica de
tempo.
conclusão.
causa.
concessão.
proporção.

A expressão destacada que NÃO funciona
sintaticamente como adjunto adverbial é
“...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
“Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
“Ninguém sabe de onde veio a água aqui...”
“É nessas horas que a ciência supera a ficção.”
“Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

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

Sendo assim, é correto afirmar que
a loura é Wendy e ela vai ao Rio de Janeiro.
a ruiva é Wendy e ela vai à São Paulo.
a ruiva é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
a morena é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
a loura é Mira e ela vai à Bahia.

QUESTÃO 13
Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração

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

QUESTÃO 10

(A)

a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o
Rio de Janeiro.
a morena diz que o nome dela não é Mira e nem
Wendy.
a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São
Paulo.

QUESTÃO 12
Dizer que não é verdade que “José não é mecânico
ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a
dizer que
(A)
José é mecânico e João não é pedreiro.
(B)
José não é mecânico e João não é pedreiro.
(C)
José é mecânico ou João não é pedreiro.
(D)
José não é mecânico ou João não é pedreiro.
(E)
José é mecânico ou João é pedreiro.

QUESTÃO 09

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

11

Assinale a alternativa correta quanto ao que se
afirma a seguir.
A expressão nessas tem suas sílabas separadas em
ne-ssas.
A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
A expressão chegará apresenta um encontro
consonantal.
A expressão poeira apresenta um tritongo.
A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

corresponde?
7%.
15%.
25%.
35%.
37%.

QUESTÃO 14
Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros
preferidos estava em promoção. O box custava
R$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é
o valor deste desconto?
(A)
R$ 25,00.
(B)
R$ 31,75.
(C)
R$ 37,50.
(D)
R$ 39,25.
(E)
R$ 40,15.

4
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QUESTÃO 15

(D)

Observe a sequência a seguir:
1; 3; 5; 7; ...

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

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com
o sétimo termo?
20.
22.
23.
24.
25.

(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 19

Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, de acordo
com o Estatuto Social, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as corretas.

QUESTÃO 16
O
Conselho
de
Administração
reunir-se-á,
extraordinariamente, sempre que for convocado pelo
Presidente, a seu critério, ou por solicitação
(A)
da maioria absoluta dos membros.
(B)
da maioria simples dos membros.
(C)
de, pelo menos, três de seus membros.
(D)
de, pelo menos, quatro de seus membros.
(E)
de, pelo menos, seis de seus membros.
QUESTÃO 17
Compete à Diretoria Executiva da EBSERH, EXCETO
(A)
autorizar a aquisição, alienação e oneração de
bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo
estabelecer normas e delegar poderes.
(B)
analisar e submeter à aprovação do Conselho de
Administração propostas de aquisição, alienação e
oneração de bens imóveis e valores mobiliários.
(C)
pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser
submetidas ao Conselho de Administração.
(D)
fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por
conselheiro do Conselho de Administração.
(E)
instituir a Comissão de Ética da EBSERH.

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

QUESTÃO 18

(A)

(B)

(C)

reunião de que participarem.
A investidura dos membros do Conselho de Administração
e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura
em livro de termo de posse, enquanto que a investidura
dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de
que participarem.
A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos
membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira
reunião de que participarem.

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da
EBSERH, assinale a alternativa correta.
A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos
membros do Conselho de Administração e da Diretoria
Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira
reunião de que participarem.
A investidura dos membros do Conselho de Administração
e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos
membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de
que participarem.
A investidura dos membros do Conselho de Administração
e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura
dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho
Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira

I.

Conselho Consultivo é o órgão permanente da
EBSERH que tem as finalidades de consulta,
controle social e apoio à Diretoria Executiva e
ao Conselho de Administração.

II.

O presidente do Conselho Consultivo será o
Presidente da EBSERH.

III.

A atuação de membros da sociedade civil
no Conselho Consultivo será remunerada de
acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e
Salários da EBSERH.

IV.

O
Conselho
Consultivo
reunir-se-á
ordinariamente pelo menos uma vez por
semana e, extraordinariamente, sempre
que convocado pelo presidente, por sua
iniciativa ou por solicitação do Conselho de
Administração, ou a pedido de um terço dos
seus membros.

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

QUESTÃO 20

(A)

(B)
(C)
(D)

(E)
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Assinale a alternativa INCORRETA.
A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito
Federal, e poderá manter escritórios, representações,
dependências e filiais em outras unidades da Federação.
A EBSERH é uma empresa pública com personalidade
jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.
O prazo de duração da EBSERH é indeterminado.
É dispensada a licitação para a contratação da EBSERH
pela administração pública para realizar atividades
relacionadas ao seu objeto social.
Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação
de empresas públicas de serviços hospitalares.

Cargo: Médico - Cirurgia Plástica

(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
QUESTÃO 21
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. Compete ao Poder Público,
nos termos da lei, organizar a seguridade social,
com base nos seguintes objetivos:

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

I.

limitação da cobertura e do atendimento.

II.

uniformidade e equivalência dos benefícios
e serviços às populações urbanas e rurais.

III.

irredutibilidade do valor dos benefícios.

IV.

diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 25
De acordo com a Resolução 453/2012, as
resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho
de Saúde serão obrigatoriamente homologadas
pelo chefe do poder constituído em cada esfera de
governo, em um prazo de
(A)
05 dias.
(B)
10 dias.
(C)
15 dias.
(D)
30 dias.
(E)
45 dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

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

QUESTÃO 26

(A)

QUESTÃO 22

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

A RENAME e a relação específica complementar
estadual, distrital ou municipal de medicamentos
somente poderão conter produtos com registro na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

À direção estadual do Sistema Único de
Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter
complementar, executar ações e serviços, EXCETO
de vigilância epidemiológica.
de vigilância sanitária.
de atendimento psiquiátrico.
de alimentação e nutrição.
de saúde do trabalhador.

(B)
(C)

(D)

QUESTÃO 23
De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de
Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou,
extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO
(A)
Conselho de Saúde.
(B)
Ministro da Saúde.
(C)
Ministro de Estado.
(D)
Intergestor regional.
(E)
Secretário de Saúde.

(E)

Sobre cicatrização, é correto afirmar que
na fase inflamatória, temos o aumento da
permeabilidade capilar e o afluxo de células
sanguíneas para a região da ferida.
na fase de condensação, temos uma cicatriz
escurecida.
a cicatrização nem sempre acontece na pele, devido
ao uso de bronzeadores de pele com fatores de
proteção solar adequados.
na primeira fase, a maturação, ocorre um
amadurecimento das células inflamatórias que iniciam
a cicatrização.
a fase de proliferação ocorre quando existe uma
neoplasia de alta incidência de metástases na cicatriz.

QUESTÃO 27
A respeito da cicatrização, é correto afirmar que
(A)
logo após o trauma ocorre liberação de bradicinina e
histamina, pela destruição capilar local.
(B)
a fase de maturação ocorre no primeiro e segundo
dias, estimulando os fibroblastos.
(C)
os fibroblastos migram nas primeiras 12 horas para o
leito do trauma.
(D)
a estrutura primária do colágeno se forma no exterior
do fibroblasto, com o aminoácido metionina.
(E)
não existe secreção de colágeno na cicatrização, e
sim fibras de elastina.

QUESTÃO 24
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME compreende a seleção e a padronização
de medicamentos indicados para atendimento de
doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
(B)
A cada um ano, o Ministério da Saúde consolidará
e publicará as atualizações da RENAME, do
respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas.
(C)
A RENAME será acompanhada do Formulário
Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição,
a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
(D)
O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras
diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter
especializado.

QUESTÃO 28
Sobre cicatrização, assinale a alternativa correta.
(A)
A fase de secamento da cicatriz ocorre entre 3 e 10
dias, na qual forma-se uma crosta responsável por
efeitos antimicrobianos.
(B)
A fase de maturação da cicatriz só se completa alguns
meses após a lesão e a cicatriz apresenta-se densa e
com grande força tênsil.
(C)
O fim da fase de contração ocorre cerca de 15 a 20
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(D)

(E)

dias após o trauma tecidual.
O mais comum em feridas infectadas é acelerar o
processo de cicatrização, por existir um aumento das
células inflamatórias.
O fechamento com fio de nylon de uma sutura promove
reação local inflamatória e prolonga a reparação do
tecido.

(D)
(E)

ASA IV: doença sistêmica severa, que é um constante
risco para a vida.
ASA V: morte cerebral declarada.

QUESTÃO 33

(A)
(B)

QUESTÃO 29
Sobre reparação tecidual, assinale a alternativa
correta.
(A)
Na cicatrização por primeira intenção, ocorre
aproximação
natural
dos
tecidos,
usando
primeiramente produtos naturais, com demora na
epitelização.
(B)
A cicatrização por primeira intenção favorece
a migração epitelial, diminuindo as chances de
contaminação bacteriana.
(C)
A cicatrização por primeira intenção não deve ser a
primeira escolha no tratamento de uma ferida.
(D)
Algumas vitaminas, como a vitamina C, promovem
vasodilatação e aumento de sangramento em
ferimentos.
(E)
Não existe cicatrização por primeira intenção.

(C)
(D)
(E)

Sobre anestésicos locais, assinale a alternativa
correta.
A lidocaína tem duração de ação de 6 horas.
A levobupuvacaína não existe mais no mercado, foi
descredenciada.
A bupivacaína tem uma dose segura com 5 a
15 mg/kg, quando usada como anestésico local.
A ropivacaína tem duração de 3 a 6 horas.
A bupivacaína tem duração de até 24 horas.

QUESTÃO 34
Sobre anestesia em cirurgia plástica, assinale a
alternativa correta.
(A)
Na intoxicação por lidocaína, parestesia perioral é um
sinal tardio de intoxicação.
(B)
No bloqueio subaracnoideo, a administração do
anestésico deve ser feita abaixo de L4.
(C)
O bloqueio peridural tem início de ação mais rápido
que o subaracnoideo.
(D)
Quando associada à ropivacaína, a epinefrina melhora
os efeitos da medicação.
(E)
A epinefrina prolonga o bloqueio quando associada
aos anestésicos locais.

QUESTÃO 30
Sobre suturas, assinale a alternativa correta.
(A)
A sutura intradérmica favorece a aproximação dos
tecidos, sendo excelente no tratamento de tendões e
áreas de grande tensão.
(B)
Os pontos simples dados na pele caracterizam-se por
um resultado estético de excelente qualidade, sendo
sempre a primeira opção em qualquer ferimento.
(C)
De forma geral, podemos afirmar que os fios
absorvíveis promovem uma reação inflamatória mais
intensa que os inabsorvíveis.
(D)
O material de síntese ideal é o fio de nylon, por ter boa
força tênsil e custo barato.
(E)
São exemplos de fios absorvíveis os de material
polyglyconato, polidioxanone e o polipropileno.

QUESTÃO 35
A respeito da anestesia em cirurgia plástica,
assinale a alternativa correta.
(A)
A clonidina classifica-se como um beta-adrenérgico.
(B)
A Resolução CFM 1.670, de 11/07/2003, define sedação
como um ato que necessita de acompanhamento de
profissional com diploma de curso superior, podendo
ser de farmacêutico ou enfermeiro.
(C)
Na sedação profunda, o paciente deve ser capaz de
responder ao comando verbal e não necessita de
suporte de oxigênio.
(D)
O propofol é considerado um sedativo de alto risco de
parada cardíaca.
(E)
O tempo de jejum pré-operatório é a principal medida
para evitar intercorrências do tipo broncoaspiração.

QUESTÃO 31
Assinale a alternativa correta.
(A)
Aspirina deve ser suspensa 3 dias antes do
procedimento cirúrgico.
(B)
Anti-inflamatórios devem ser suspensos 1 dia antes do
procedimento cirúrgico.
(C)
Clopidogrel deve ser suspenso 7 a 10 dias antes do
procedimento cirúrgico.
(D)
Ginkgo biloba, alho e ginseng não interferem em nada
nos procedimentos cirúrgicos.
(E)
Hipoglicemiantes orais devem ser suspensos 30 dias
antes da cirurgia.

QUESTÃO 36
Sobre infecção em cirurgia plástica, assinale a
alternativa correta.
(A)
Ferimentos limpos são devidos à incisão feita na pele
não inflamada, com assepsia adequada.
(B)
Ferimentos potencialmente contaminados são
ferimentos com infecção prévia.
(C)
Ferimentos contaminados são os que ocorrem no trato
gastrointestinal.
(D)
Ferimentos pútridos ocorrem em cirurgias de
ressecção de nevos.
(E)
A ressecção de um nevo é considerada um ferimento
infeccionado.

QUESTÃO 32
A respeito da classificação do estado físico, a
Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA)
define que
(A)
ASA I: não foi possível avaliar o paciente.
(B)
ASA II: paciente saudável.
(C)
ASA III: doença sistêmica leve.
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QUESTÃO 42
Em relação ao retalho escapular, assinale a
alternativa correta.
(A)
Localiza-se na porção inferior do tórax.
(B)
Tem inervação de ramos cutâneos do 1º e 2º espaços
intercostais.
(C)
Tem dimensões de 20 x 45 cm.
(D)
Tem vascularização por vasos circunflexos da
escápula.
(E)
Tem inervação por ramos do 8 e 9 espaços intercostais.

QUESTÃO 37
Sobre infecção em cirurgia plástica, é correto
afirmar que
(A)
a maior parte das infecções provêm de microorganismos adquiridos de fonte endógena, ou seja, da
própria microbiota do paciente.
(B)
a bactéria mais comumente encontrada em infecções
em cirurgia plástica é a pseudômonas.
(C)
os antimicrobianos profiláticos devem ser iniciados 24
horas após o início da cirurgia.
(D)
em ferimentos com áreas necróticas, não é
recomendado desbridamento, e sim o uso de
antimicrobianos.
(E)
diabetes e tabagismo aceleram o tratamento de
infecções.

QUESTÃO 43
Sobre o retalho inguinal, assinale a alternativa
correta.
(A)
Localiza-se lateralmente à prega glútea média.
(B)
Tem dimensões de 30 x 20 cm.
(C)
Tem inervação de ramos cutâneos mediais de T6.
(D)
Tem vascularização de vasos circunflexos ilíacos
superficiais.
(E)
Tem classificação C segundo Mathes S.J e Nahai F.

QUESTÃO 38
Na reparação dos tecidos, é agente vasocontritor.
(A)
a bradicinina.
(B)
a vasopressina.
(C)
a histamina.
(D)
o controle de íons.
(E)
a pentoxifilina.

QUESTÃO 44
Em relação à classificação para retalhos
musculares proposta por Mathes S. J. e Nahai F.,
em 1981, assinale a alternativa correta.
(A)
Tipo 1 - pedículo vascular dominante e outros
pedículos vasculares menores.
(B)
Tipo 2 - dois pedículos vasculares dominantes.
(C)
Tipo 3 - múltiplos pedículos segmentares.
(D)
Tipo 4 - pedículo vascular único.
(E)
Tipo 1 - pedículo vascular único.

QUESTÃO 39

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

Sobre a classificação dos retalhos cutâneos,
quanto à mobilização, assinale a alternativa
correta.
Retalho V-Y é de rotação.
Retalho avançamento quadrangular é de avançamento.
Na zetaplastia com ângulo de 30 graus, alongamos
em 45%.
Na zetaplastia com ângulo de 45 graus, alongamos
75%.
Na zetaplastia com ângulo de 60 graus, alongamos
100%.

QUESTÃO 45

QUESTÃO 40

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

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

Sobre a classificação da vascularização dos
retalhos fasciocutâneos segundo Mathes S. J. e
Nahai F., assinale a alternativa correta.
Tipo A: vasos septocutâneos.
Tipo B: vasos perfurantes musculares.
Tipo C: vasos perfurantes musculares.
Tipo D: vasos contra-laterais.
Tipo E: vasos cutâneos diretos.

Sobre a classificação para retalhos musculares
proposta por Mathes S. J. e Nahai F., em 1981,
correspondem à classificação os exemplos de
retalhos apresentados em
tipo 1 – grácil e sóleo.
tipo 2 – gastrocnêmio e tensor da fáscia lata.
tipo 3 - sartório e tibial anterior.
tipo 4 - reto femoral e fibular longo.
tipo 4 – sartório e tibial anterior.

QUESTÃO 46
Considerando a classificação de Seddon e a
classificação de Sunderland de lesões no nervo
periférico, assinale a alternativa que correlaciona
corretamente as duas classificações.
(A)
Neuropraxia corresponde a tipo III de Sunderland.
(B)
Neuropraxia corresponde a tipo II de Sunderland.
(C)
Axoniotmese corresponde a tipo IV de Sunderland.
(D)
Neurotmese corresponde a tipo II de Sunderland.
(E)
Axoniotmese corresponde a tipo II de Sunderland.

QUESTÃO 41
Sobre o retalho delto-peitoral, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
Também é chamado de Bakamjian.
(B)
Localiza-se na porção superior do tórax até a região
deltoide.
(C)
Tem classificação tipo B segundo Mathes S.J. e Nahai
F.
(D)
Tem inervação pelos nervos do 2º ao 4º espaço
intercostal.
(E)
O arco de rotação atinge o pescoço.

QUESTÃO 47
Acerca de tumores de pele, assinale a alternativa
correta.
(A)
Nevo epidérmico verrucoso tem cor violácea, com
intensa proliferação de células névicas – melanócitos.
(B)
Ceratose seborreica é mais comum antes dos 20 anos
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(C)
(D)
(E)

de idade e apresenta transformação maligna em 90%
dos casos.
O pilomatricoma é um nódulo flácido, que surge mais
comumente em idosos e em membros inferiores.
O adenoma sebáceo “tipo balzer” também é conhecido
como tricoepitelioma.
O siringoma é uma tumoração de origem nas glândulas
sebáceas.

QUESTÃO 48
Sobre tumores melanocíticos, assinale a
alternativa correta.
(A)
O nevo intradérmico é um tumor sólido, mais comum
nos pés com regressão espontânea em 99% dos
casos.
(B)
No nevo melanocítico congênito, o risco de
desenvolvimento de melanoma é inversamente
proporcional ao tamanho do nevo.
(C)
O nevo halo apresenta um halo de despigmentação e
pode ser associado a vitiligo.
(D)
O nevo de Clark também é conhecido como nevo de
Sutton.
(E)
O nevo de Spilus apresenta área de despigmentação
e esta associado a vitiligo.
QUESTÃO 49

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

Sobre tumores cutâneos malignos, assinale a
alternativa correta.
A exposição à luz ultravioleta atua na regressão
desses tumores.
O carcinoma basocelular apresenta crescimento lento
com metástase sendo extremamente rara.
O carcinoma basocelular é mais comum em pacientes
com tipo de pele V e VI de Fitzpatrick.
O carcinoma basocelular tipo nodular é o tipo mais
incomum, com índice de metástase grande.
O carcinoma basocelular tipo superficial tem predileção
para área da pelve e está associado à má higiene.

QUESTÃO 50
Sobre o carcinoma espinocelular (CEC), assinale a
alternativa correta.
(A)
A radiação ultravioleta é um importante fator de risco
na sua etiologia.
(B)
A doença de Bowen é o nome dado à doença
metastática do CEC.
(C)
A Eritroplasia de Queyrat é o CEC metastático no
ânus.
(D)
A metástase no CEC é extremamente rara.
(E)
O principal sítio de metástase do CEC é nos pulmões
e coluna vertebral.
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