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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Cordulina ouvia, e abria o coração àquela esperança; mas 

correndo os olhos pelas paredes de taipa, pelo canto onde na 

redinha remendada o filho pequenino dormia, novamente sentiu 

um aperto de saudade, e lastimou-se: - Mas, Chico, eu tenho 

tanta pena da minha barraquinha! Onde é que a gente vai viver, 

por esse mundão de meu Deus? A voz dolente do vaqueiro 

novamente se ergueu em consolações e promessas:  

- Em todo pé de pau há um galho mode a gente armar a tipoia... 

E com umas noites assim limpas até dá vontade de se dormir no 

tempo... Se chovesse, quer de noite, quer de dia, tinha carecido 

se ganhar o mundo atrás de um gancho?  

Cordulina baixava a cabeça. Chico Bento continuou a falar. O 

animal trocado com Vicente chegava de manhãzinha. Iria nele 

até o Quixadá, ver se arranjava as passagens de graça que o 

governo estava dando. 

Recebendo o dinheiro do Zacarias da Feira, se desfazendo da 

burra e matando as criaçõezinhas que restavam, para comerem 

em caminho, que é que faltava? Nem trem, nem comida, nem 

dinheiro... Cordulina levantou-se para balançar o menino que 

acordou chorando. Era madrugada. Passarinhos desafinados, no 

pé de turco espinhento do terreiro, cantavam espaçadamente. A 

barra do dia foi avermelhando o céu. Os golinhas continuaram a 

cantar com mais força. (Rachel de Queiroz. O Quinze. 56ª ed., 

São Paulo, Siciliano, 1997.) 

 

01- Sobre o texto e sua temática: 

 

A. A seca se faz perceber em todo o trecho inclusive por 

meio da citação da própria palavra por diversos 

personagens. 

B. O papel da seca no trecho restringe-se a pano de fundo, 

cenário da ação. 

C. A seca, embora não mencionada explicitamente, apodera-

se dos fios volitivos das personagens em questão, 

representando a certeza de uma e a dúvida esperançosa 

da outra. 

D. Por detrás das palavras do texto literário, reside o 

mistério da própria criação textual, que torna o leitor uma 

peça decorativa do ato da leitura. 

E. A seca é a grande metáfora do texto e a leitura torna-se 

superficial para o leitor comum. 

 

02- O texto tem linguagem predominantemente culta, porém 

em qual passagem aparece uma marca da oralidade? 

 

A. “novamente sentiu um aperto de saudade, e lastimou-

se...” 

B. “há um galho mode a gente armar a tipoia...” 

C. “Se chovesse, quer de noite, quer de dia...” 

D. “Iria nele até o Quixadá, ver se arranjava as passagens de 

graça...” 

E. “Passarinhos desafinados, no pé de turco espinhento do 

terreiro...” 

 

03- Sobre o posicionamento das personagens no texto: 

 

A. A família vê-se impelida à condição de retirante, tendo 

que abdicar do que conhecem como lar em nome da 

sobrevivência. 

B. A presença iminente de uma condição climática, ainda 

que suposta, mantém a família na dúvida entre sair ou 

não de onde está. 

C. Representam o que de mais genuíno existe no Nordeste 

brasileiro: o vaqueiro que enfrenta as intempéries sem o 

desejo de migrar. 

D. Eles são vítimas de uma tragédia e por isso as condições 

climáticas interagem para a decisão peremptória de 

mudança, embora não sejam decisivas. 

E. Estão diante da prefiguração do próprio destino, mas não 

agem no sentido prevenir tal situação. 

 

04- Quando se produz uma narrativa, utilizam-se alguns 

elementos para que ela faça sentido. 

Personagens, espaço e tempo são exemplos desses elementos. 

Mas quem conta a história é o narrador, que no trecho 

destacado: 

 

A. Confunde-se com o autor, pois está na terceira pessoa. 

B. Está imbuído da qualidade de autor da obra já que 

descreve um relato pessoal. 

C. É quem conduz a narrativa na qualidade de narrador-

personagem. 

D. Assume a perspectiva sob a qual a história é contada. No 

caso, a terceira pessoa. 

E. É personagem da narrativa e se revela onisciente na 

história. 

 

05- “A alternância entre os tempos verbais do pretérito 

imperfeito e futuro do pretérito se torna possível pelo fato de 

esses verbos compartilharem a possibilidade de manifestar 

traços de aspecto inconcluso.” 

Em qual dos períodos abaixo houve essa alternância de tempos 

verbais? 

 

A. “A voz dolente do vaqueiro novamente se ergueu em 

consolações e promessas” 

B. “E com umas noites assim limpas até dá vontade de se 

dormir no tempo” 

C. “O animal trocado com Vicente chegava de 

manhãzinha.” 

D. “Era madrugada.” 

E. “Os golinhas continuaram a cantar com mais força.” 
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06- Assinale a alternativa que contém uma correta interpretação 

do texto acima: 

 

A. A identificação do contexto é facilitada por se tratar de 

um tema de conhecimento comum. 

B. Os termos „São Paulo‟ e „splash‟ levam o leitor a refletir 

sobre o contexto em que se dá a ação na charge. 

C. Por se tratar apenas de uma brincadeira, fica fácil 

identificar o contexto sem a necessidade de lançar mão 

de conhecimentos exteriores. 

D. A religiosidade, por ser um tema assaz polêmico, é 

tratada de modo recorrente em charges e cartuns, como 

exemplifica o texto acima. 

E. O texto nos leva a refletir sobre como fatores sociais 

refletem diretamente na questão ambiental. 

 

07- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Utilizando-se de ícones da religião moderna, o texto 

apela para a consciência do leitor com a intenção de 

mudar sua postura frente a um problema. 

B. A ausência de adjetivação no texto dificulta a construção 

de sentidos, pois não esclarece a verdadeira posição do 

autor. 

C. No segundo balão, a marca da interlocução se dá por 

meio do uso do verbo no imperativo. 

D. O pronome demonstrativo serve para advertir, embora a 

mensagem só seja decifrada quando o leitor volta e relê o 

primeiro quadrinho. 

E. Com o intuito de persuadir o leitor a comover-se com um 

problema, o autor abusa das figuras de linguagem. 

 

A vereadora Isabella de Roldão (PDT), conhecida pelos 

projetos de lei contra maltratos de animais, apresentou na 

Câmara dos Vereadores uma proposta copiada de uma 

polêmica lei municipal de São Paulo. Ela quer proibir no Recife 

um prato considerado uma iguaria, uma “comida de luxo” da 

culinária francesa, o foiegras, o fígado gordo de ganso, servido 

como patê, que sai por mais de R$ 1 mil o quilo. Ela justifica o 

pedido de proibição principalmente com base no sofrimento a 

que os animais são submetidos para a obtenção do produto, que 

ainda por cima é “apenas um aperitivo”. Se o projeto virar lei, 

Isabella pede multa de R$ 5 mil em caso de reincidência, 

exatamente o mesmo valor previsto na lei de São Paulo. 

Quatro dias antes da vereadora apresentar o projeto no Recife, o 

prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), sancionou lei 

proibindo o foiegras, com base em projeto aprovado na Câmara 

daquela cidade pelo vereador Laércio Benko (PHS). Em São 

Paulo a lei gerou polêmica, já que o tema não seria uma 

atribuição municipal. Entre os famosos que entraram na 

polêmica está o jurista Ives Gandra Martins. Também foram 

para a discussão chefs de restaurantes chiques. 

Por aqui é até difícil saber quem consome a iguaria. Mas se a 

pergunta fosse sobre galinha à cabidela, bastava assuntar na 

primeira esquina. O projeto de Isabella não menciona, nem 

proíbe, a comida típica nordestina, preparada à base de “sangue 

vivo” do animal, imediatamente após o abate. (Adaptado de 

Jornal do Commercio, PE, 07/07/2015) 

 

08- No texto acima o redator grafou e empregou uma palavra 

em desacordo com a norma padrão. Marque a alternativa em 

que estão a palavra e sua grafia correta: 

 

A. Maltratos – Maus tratos 

B. Obtenção – Obtensão 

C. Reincidência – Reincidênscia 

D. Discussão- Discursão 

E. Iguaria – Inguaria 

 

09- Assinale a alternativa que contém uma análise pertinente do 

texto: 

A. A vereadora é contra a matança de animais para produzir 

comidas de luxo, por isso resolveu criar um projeto de lei 

referente a esses tipos de animais. 

B. Não justifica o sofrimento dos gansos para a produção do 

foies gras já que se trata apenas de um aperitivo. 

C. Por ser uma grande metrópole, São Paulo 

costumeiramente envia sugestões de projetos de lei que 

frequentemente são copiados em outros estados. 

D. A lei gerou polêmica em São Paulo, pois segundo os 

chefs de restaurantes de luxo, não é matéria da 

competência do município. 

E. O texto reflete certa ironia do autor ao pontuar que a lei 

foi copiada, ao afirmar desconhecer quem consome o 

aperitivo em Pernambuco e insinuar que num prato 

regional também há sofrimento do animal abatido.  

 

10- Em qual das alternativas o vocábulo foi trocado por um 

sinônimo? 

 

A. „apresentou na Câmara dos Vereadores uma proposta 

copiada de uma polêmica lei municipal de São Paulo.‟ 

„apresentou na Câmara dos Vereadores uma proposta 

copiada de uma controversa lei municipal de São Paulo.‟ 

B. „Ela justifica o pedido de proibição principalmente com 

base no sofrimento a que os animais são submetidos para 

a obtenção do produto‟ 

„Ela justifica o pedido de proibição principalmente com 

base no sofrimento a que os animais são conduzidos para 

a obtenção do produto‟ 

C. „Se o projeto virar lei, Isabella pede multa de R$ 5 mil 

em caso de reincidência‟ 

„Se o projeto virar lei, Isabella pede isenção de R$ 5 mil 

em caso de reincidência‟ 

D. „o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), 

sancionou lei proibindo o foie gras‟ 

„o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad(PT), 

promulgou lei proibindo o foie gras‟ 

E. „a comida típica nordestina, preparada à base de “sangue 

vivo” do animal, imediatamente após o abate.‟ 

„a comida exótica nordestina, preparada à base de 

“sangue vivo” do animal, imediatamente após o abate.‟ 

 

Eremildo, o idiota 

 

Eremildo é um idiota e à noite joga bola no Aterro do 

Flamengo. Estranhou quando o presidente da Fifa, Joseph 

Blatter, disse que as prisões de José Maria Marin e outros sete 

cartolas “jogaram uma longa sombra no futebol”. 
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O idiota acha que a sombra não caiu sobre o futebol, mas sobre 

Blatter e a Fifa. O futebol nada tem a ver com isso. Se Blatter 

tivesse feito o que devia em 2012, quando foram descobertas as 

roubalheiras, Marin não estaria na Comissão Organizadora da 

Fifa e o atual presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, não 

precisaria ter voltado às pressas para o Brasil. 

A CBF e Marin 
Se a CBF do doutor Marco Polo Del Nero realmente não queria 

prejulgar o antecessor José Maria Marin, não deveria ter 

retirado o nome dele da sua sede. 

Vale lembrar que Marin herdou de seu antecessor, Ricardo 

Teixeira, um jato de 18 lugares e um helicóptero Agusta de 

US$ 14 milhões. 

Marin e Del Nero moram em São Paulo, e a CBF tem sede no 

Rio. O Agusta era usado como equipamento de mobilidade 

urbana pela dupla. 

(http://www.opopular.com.br/editorias/politica/elio-gaspari-

1.145049/frankenstein-tem-conserto-1.864190) 

 

11- Pode-se afirmar, de acordo com as características e o tema 

tratado, que a coluna reproduzida acima: 

 

A. Traz um fato em primeira mão, já que não teve sua 

notícia base publicada anteriormente em nenhum veículo. 

B. Tem como função principal guiar a opinião pública no 

sentido de difundir um comportamento considerado 

padrão pela sociedade. 

C. Funciona como um reafirmador da isenção, da 

objetividade e do caráter unicamente informativo do 

texto jornalístico. 

D. Trata de um tema superficial e de pouca importância no 

contexto no qual se insere, por isso não ocupa as 

primeiras páginas. 

E. Revela a visão do colunista sobre um tema de 

conhecimento comum e dota o texto de um humor 

sarcástico. 

 

12- Assinale a alternativa correta quanto à análise linguística 

dos trechos do texto: 

 

A. Em “Se Blatter tivesse feito o que devia em 2012”, há um 

fato remotamente provável, expresso no pretérito 

imperfeito do subjuntivo, formando uma oração 

subordinada adverbial condicional. 

B. Na oração “quando foram descobertas as roubalheiras”, o 

„quando‟ é partícula expletiva, ou seja, se retirada não 

haverá prejuízo semântico à frase. 

C. No caso de “Marin não estaria na Comissão 

Organizadora da Fifa”, que é oração principal, a 

conjunção subordinativa tem valor semântico de 

possibilidade. 

D. Em “e o atual presidente da CBF”, há uma oração 

subordinada substantiva aditiva e “Marco Polo Del Nero” 

é um vocativo. 

E. “não precisaria ter voltado às pressas para o Brasil”, 

exprime a ideia de proporcionalidade. 

 

 

 

13- Em qual das alternativas o acento grave foi empregado pela 

mesma razão em que “Eremildo é um idiota e à noite joga bola 

no Aterro do Flamengo.” 

 

A. “Pacote de medidas proposto por Atenas é similar às 

exigidas pelos credores.” (ZH Notícias, 08/07/2015) 

B. “Não ligava importância à mulher e aos filhos, que o 

seguiam.” (Graciliano Ramos) 

C. “Estava; lá repousa na velha Suíça. Acabei de vestir-me 

às pressas.” (Machado de Assis) 

D. “a couve à mineira destronou a couve à portuguesa” 

(Leonardo Pinto Mendes) 

E. “Ele deve preparar uma escala de plantões que devem ser 

cumpridos por todos, ele inclusive, de segunda à sexta-

feira.” (Augusto C. Morgado) 

 

“Atire a primeira pedra aquele que nunca se surpreendeu com o 

caráter vil, imoral ou bizarro dos próprios pensamentos. Quem 

nunca foi assaltado por reflexões intrusivas e assustadoras do 

tipo “E se eu pular na frente desse ônibus?” ou “E se eu der um 

soco na cara daquela mulher?”. Acontece com todo mundo.    

Uma pessoa normal pode ter 4 mil pensamentos por dia, 

informa o escritor David Adam no livro O homem que não 

conseguia parar: TOC e a história real de uma vida perdida 

em pensamentos, um lançamento da Editora Objetiva. Nem 

todos os pensamentos são úteis ou racionais. As ideias 

absurdas, intrusivas e assustadoras são mais comuns do que se 

imagina. 

Quando não conseguimos sumir com eles, esses pensamentos 

estranhos podem levar à angústia e à doença mental. “Os 

amigos que mencionei no livro não deram esse fim às suas 

ideias bizarras. Mas eu dei. Transformei as minhas em um 

transtorno obsessivo-compulsivo”, afirma Adam. 

 

A doença não impediu que ele tivesse uma carreira bem-

sucedida. Adam concluiu o doutorado em engenharia química e 

atualmente é um dos editores da revista científica Nature. Foi 

correspondente do jornal The Guardian nas áreas de ciência, 

medicina e meio ambiente e ganhou um prêmio de escritor do 

ano pela Associação Britânica dos Escritores de Ciência. 

(Época, 04/07/2015) 

 

14- Assinale a alternativa correta de acordo com as regras da 

norma padrão da língua: 

 

A. Em “Atire a primeira pedra aquele que nunca se 

surpreendeu com o caráter vil, imoral ou bizarro dos 

próprios pensamentos”, o emprego da próclise deve-se ao 

texto ter sido escrito em linguagem coloquial. 

B. Em “As ideias absurdas, intrusivas e assustadoras são 

mais comuns do que se imagina”, o pronome foi atraído 

pelas palavras de sentido negativo. 

C. Em “. “Os amigos que mencionei no livro não deram esse 

fim às suas ideias bizarras” , tem um verbo que rege dois 

complementos: um sem e outro com preposição. 

D. Em “Os amigos que mencionei no livro não deram esse 

fim às suas ideias bizarras. Mas eu dei. Transformei as 

minhas em um transtorno obsessivo-compulsivo”, o 

termo sublinhado refere-se a „bizarras‟. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2015 

  

 

SUPEIOR – 08 – MÉDICO CIRURGIÃO AMBULATORIAL  

Página 4 

E. Em, “A doença não impediu que ele tivesse uma carreira 

bem-sucedida.”, o termo sublinhado é um verbo 

intransitivo. 

 

15- Qual dos trechos do texto abaixo teve empregada uma 

palavra em desacordo com as regras de concordância? 

 

A. “As relações humanas estão se deteriorando a tal ponto 

que mesmo as leis não conseguem abrandar o 

desrespeito.” 

B. “A crônica de dificuldades cotidianas, agravadas por 

cenários de crise, ajuda a piorar o estado de 

insensibilidade e indiferença com o outro, mas o que 

importam não são os motivos e sim os efeitos.” 

C. “Nunca a ideia da selva de pedra foi tão adequada para 

simbolizar os centros urbanos e o resultado são pessoas 

prontas para reagir ao menor sinal de contestação.” 

D. “Como se fossem máquinas de guerra que enxerga 

inimigos por todos os lados e se mostram implacáveis 

com eles.” 

E. “Experimente reclamar de alguém que ocupa 

indevidamente uma vaga destinada a idosos e 

cadeirantes, em um estacionamento. A sorte é que 

quando o que fuzila são apenas olhos e palavras, o alvo 

da fúria sobrevive para contar a história.” 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

16 - A figura demonstra que achado no eletrocardiograma? 

 
 

A. Flütter atrial 

B. Bradicardia 

C. Taquicardia 

D. Fibrilação 

E. Batimentos sem alterações 

 

17- Neurite é um processo inflamatório agudo ou crônico de 

nervos periféricos, que ocorre na hanseníase, podendo evoluir 

com ou sem dor e com ou sem déficit sensitivo ou motor. São 

indicações de tratamento cirúrgico para neurites, EXCETO: 

 

A. Pacientes com contra-indicação do uso de 

corticosteroide. 

B. Abscesso de nervo. 

C. Paciente com neuropatia que não responde ao tratamento 

clínico para neurite dentro de 15 dias. 

D. Paciente com neuropatia (neurites) subentrante. 

E. Paciente com dor não controlada e/ou crônica 

 

18- Os princípios de qualquer procedimento cirúrgico sobre a 

glândula adrenal com tumor são universais que incluem, 

EXCETO: 

 

A. Tumores devem ser extirpados com a menor manipulação 

possível, evitando sua rotura e possível implante de 

células tumorais. 

B. Todo o tecido adiposo que envolve a neoplasia, com o 

peritônio parietal sobre a glândula adrenal, deve ser 

retirado. 

C. Recomenda-se que a ligadura da veia adrenal principal 

seja feita antes da manipulação direta da glândula ou do 

tumor, o que é especialmente recomendado nos casos de 

feocromocitoma suspeito ou confirmado. 

D. A toracofrenolaparotomia é considerada, atualmente, o 

método de eleição para abordagem cirúrgica das 

adrenais. 

E. Todos os pacientes operados precisam ser seguidos por, 

no mínimo, cinco anos, por meio de exames de imagens, 

especialmente TC do abdome, e de exames metabólicos, 

quando funcionantes. 

 

19 - A punção de vasos no acesso venoso central pode ser 

realizada com o uso de agulhas metálicas ou cateteres de 

plástico introduzidos sobre ou por dentro de agulhas metálicas. 

As complicações imediatas deste procedimento são, EXCETO: 

 

A. Hemotórax ou quilotórax. 

B. Fístula venobrônquica. 

C. Perfuração de traquéia. 

D. Perfuração de balonete de sonda endotraqueal. 

E. Arritmias cardíacas. 

 

20 - São finalidades da sondagem nasogástrica, EXCETO: 

 

A. Administrar medicamentos e alimentos. 

B. Remover fluidos e gases do trato gastrintestinal. 

C. Diminuir a aerofagia e conseqüentemente aliviar a 

distensão abdominal. 

D. Obter amostras de conteúdo gástrico para estudos 

laboratoriais. 

E. Tratar pacientes com obstrução mecânica e sangramento 

dentro da cavidade abdominal superior. 

 

21 - São vias utilizadas como via central para a administração 

da nutrição parenteral, EXCETO: 

 

A. Veia cava superior e inferior. 

B. Veia Basílica. 

C. Subclávia (infraclavicular e supraclavicular). 

D. Jugular interna. 

E. Femoral. 

 

22 - Qual a finalidade do Clister Adstringente? 

 

A. Para aliviar a dor. 

B. Para limpeza do intestino grosso, geralmente é irritante à 

mucosa intestinal. 

C. Para combater infecções utilizando como medida 

profilática em pré-operatório em cirurgia intestinal 

potencialmente contaminadas. 
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D. Para contrair o tecido usado em caso de diarréias e para 

promover o término de hemorragias, devido à 

vasoconstrição que provoca. 

E. Usado para amolecimento das fezes, aplicado no caso de 

constipação severa ou quando de uma condição anal 

dolorosa. 

 

23 - O Pericardiocentese politraumatizado é realizado em que 

situação? 

 

A. Tamponamento cardíaco. 

B. Pneumotórax hipertensivo. 

C. Pneumotórax aberto. 

D. Hemotórax maciço. 

E. Hipertensão intracraniana. 

 

24 - Os estoques de ferro estão totalmente esgotados quando a 

concentração de ferritina for: 

 

A. Inferior a 12 

B. Superior a 12 

C. Inferior a 35 

D. Superior a 35 

E. Inferior a 100 

 

25 - Na mordedura de animais, o cirurgião deve ter em mente 

todos os cuidados e um correto manejo dessas vítimas 

acometidas por algum tipo de lesão por mordedura. Referente à 

mordedura de animais é INCORRETO afirmar: 

 

A. A anestesia local mais cloridrato de lidocaína na 

concentração de 2%, com ou sem vasoconstritor. 

B. Limpeza do ferimento com soro fisiológico 1500 a 

2500ml e clorexidina a 2% ou similar. 

C. Para a hemostasia, o melhor e mais rápido método é a 

eletrocoagulação, contudo, em vasos com diâmetro cima 

de 2mm, pode ser necessária a ligadura com fio de 

algodão.  

D. O desbridamento quando necessário, contudo, sempre 

com o cuidado de se preservar estruturas anatômicas 

importantes. 

E. A sutura em ferimentos extensos e irregulares, o ponto 

inicial deve ser realizado no centro dos ferimentos e os 

demais, dividindo os espaços restantes simetricamente, 

com o objetivo de evitar a dobra lateral da pele (“orelha 

de pele”). 

 

26 – No trabalho de parto, a analgesia deve ser feita, quando 

necessário, sempre que a paciente estiver em fase ativa de 

trabalho de parto. Pode ser utilizado o sufentanil em que 

posologia? 

 

A. 2,5 – 5,0 mg 

B. 2,0 - 2,5 mg 

C. 3,0 - 5,5 mg 

D. 5,0 - 7,5 mg 

E. 5,0 - 10 mg 

 

 

 

27 - Referem-se à sintomatologia da doença hemorroidária, 

EXCETO: 

 

A. Sangramento. 

B. Prolapso do mamilo hemorroidário. 

C. Dor e/ou desconforto anal e/ou tenesmo anal. 

D. Inflamação aguda (trombose), nunca com sinais de 

flebite. 

E. Sensação de esvaziamento incompleto do reto pós-

evacuação. 

 

28 - Dos aspectos técnicos gerais do câncer colorretal devemos 

considerar como margem distal livre de infiltração neoplásica, 

quando houver na peça cirúrgica, um limite de ressecção: 

 

A. Superior a 0,5 a 1,0cm. 

B. Superior a 0,5 a 1,5cm. 

C. Superior a 1,5 a 2,0cm. 

D. Inferior a 1,5 a 2,0cm. 

E. Inferior a 3,0cm. 

 

29 - Quanto ao tratamento da diverticulite aguda não-

complicada é INCORRETO afirmar: 

 

A. O tratamento da diverticulite aguda não-complicada é 

inicialmente clínico, por meio de jejum (associado ou não 

ao emprego de descompressão nasogástrica) ou de dieta 

líquida sem resíduos, associadamente ao emprego de 

antibióticos de largo espectro. 

B. Pacientes com sintomas leves de dor abdominal, sem 

sinais sistêmicos (febre e queda do estado geral), com 

trânsito normal, e capazes de assumir dieta oral e com 

cognição razoável para entender as explicações sobre as 

indicações de sofrer reavaliação, podem ser tratados sem 

hospitalização. 

C. A antibioticoterapia empírica deve ser dirigida contra 

bactérias gram-positivas e anaeróbias. 

D. Para o tratamento cirúrgico eletivo, a operação de escolha 

tornou-se a sigmoidectomia ou colectomia esquerda com 

anastomose colorretal. Todo o cólon sigmóide deve ser 

removido.  

E. A operação pode ser realizada pela via de acesso 

videolaparoscópica com segurança, o que pode trazer 

menor dor, duração do íleo pós operatório e 

hospitalização mais curta.  

 

30- Na ingestão de cáusticos e corpos estranhos, são indicações 

para cirurgia emergente: 

 

A. Evidência de perfuração. 

B. Complicações graves do trato respiratório. 

C. Sepse. 

D. Hemorragia gastrointestinal maciça. 

E. Necrose extensa esofágica e/ou gástrica. 
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31 – São sinais clínicos em adolescentes na identificação da 

síndrome dos ovários policísticos, EXCETO: 

 

A. Atrofia muscular 

B. Obesidade central 

C. Acne 

D. Alopecia 

E. Acantose nigricans 

 

32 - Na Pressão de Artéria Capilar Pulmonar (PAP) sua 

mensuração é permitida através do cateter de swan ganz e seus 

valores normais estão compreendidos entre: 

 

A. 10-18cmH2O 

B. 8-12cmH2O 

C. 10-18mmHg 

D. 18 - 25mmHg 

E. 13 - 22mmHg 

 

33 - Observe a descrição abaixo: 

 

Todas as drogas a serem administradas na parada 

cardiorrespiratória devem obrigatoriamente ser seguidas de 

20mL de bolus de fluido e elevação do membro por 10 a 20 

segundos, para rápida chegada da droga ao coração. (1ª parte) 

A primeira droga a ser administrada é a adrenalina/epinefrina, 

na dose de 3mg, IV. Ela deverá ser repetida a cada 3 a 5 

minutos, sendo opcional substituir a primeira ou segunda dose 

por vasopressina 20UI. (2ª parte). 

 

Indique a alternativa CORRETA: 

 

A. Apenas a 1ª parte está correta, pois a 

adrenalina/epinefrina deve ser administrada em 1mg e a 

vasopressina 40 UI. 

B. Apenas a 2ª está correta, pois não há esta obrigatoriedade 

de bolus fluido. 

C. Apenas a primeira parte está correta, pois 

adrenalina/epinefrina não deve ser substituída, exceto em 

casos de alergia. 

D. As duas partes estão incorretas. 

E. As duas partes estão corretas. 

 

34 - São fatores sistêmicos que interferem na cicatrização, 

EXCETO: 

 

A. Desnutrição. 

B. Deficiências de vitaminas B12, C, A e K. 

C. Deficiência protéica. 

D. Drogas citotóxicas, anti-coagulante, corticóides ou anti-

inflamatórios. 

E. Tratamento do câncer (radioterapia e quimioterapia). 

 

35 - É utilizado na antissepsia das mãos: 

 

A. Álcool 98% glicerinado ou soluções degermantes à base 

de PVP-I a 5%, clorexidina a 2%. 

B. Álcool 98% glicerinado ou soluções degermantes à base 

de PVP-I a 10%, clorexidina a 4%. 

C. Álcool 70% glicerinado ou soluções degermantes à base 

de PVP-I a 5%, clorexidina a 2%. 

D. Álcool 70% glicerinado ou soluções degermantes à base 

de PVP-I a 10%, clorexidina a 4%. 

E. Álcool 70% glicerinado ou soluções degermantes à base 

de PVP-I a 15%, clorexidina a 4%. 

 

36 - Acesso lateral sem seção da mandíbula, facilitada pela 

absorção do osso hióide. Esta via é raramente utilizada, pois 

não permite exposição adequada para tumores volumosos. 

Trata-se de: 

 

A. Faringectomia transmaxilar. 

B. Bucofaringectomia transmaxilar. 

C. Laringectomias hemilaingectomias. 

D. Faringectomia sub-ângulo mandibular. 

E. Laringectomias supraglótica. 

 

37 - Refere-se à avaliação diagnóstica de fraturas ósseas, 

EXCETO: 

 

A. Radiografia e outros estudos de imagem para determinar 

a integridade óssea. 

B. Exames sanguíneos que podem mostrar um aumento na 

Hemoglobina e nos Hematócritos devido a uma lesão 

muscular intensa. 

C. Artroscopia. 

D. Angiografia. 

E. Exame de Condução Nervosa e Eletromiografia. 

 

38 - É um dispositivo com duas cânulas paralelas e dois 

balonetes que é posicionado através da boca. Um dos tubos 

automaticamente ganha acesso à laringe e o outro ao esôfago. 

Dessa forma, é possível a rápida obtenção de vias aéreas, 

mesmo em situações críticas.  

 

Esta é a definição de: 

 

A. Fênulo 

B. Gelco 

C. Combitube 

D. Cricotireoidostomia 

E. Braun 

 

39 – A figura demonstra que técnica de cirurgia bariátrica? 
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A. Duodenal Switch 

B. Bypass gástrico 

C. Banda gástrica ajustável 

D. Gastrectomia vertical 

E. Scoppinaro 

 

40 – Referente a traumatismo craniano e hematomas é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Os hematomas extradurais são lesões cuja evolução 

progressiva e rápida leva ao óbito, se não forem 

operados. Quando operados, antes da instalação de lesões 

definitivas no tronco cerebral, o prognóstico é ótimo, 

caso contrário as sequelas são graves. 

B. Os hematomas subdurais agudos, geralmente, são 

acompanhados de contusões corticais graves e 

apresentam bom prognóstico quando há cirurgia precoce, 

com baixa a média morbidade e mortalidade.  

C. Nos hematomas subdurais agudos, a cirurgia preconizada 

é a craniotomia ampla com drenagem do hematoma e 

hemostasia dos vasos sangrantes do córtex cerebral.  

D. A abertura da dura-máter deve ser feita em etapas, pois é 

comum a ocorrência de tumefação cerebral com 

herniação do parênquima, após a descompressão pela 

drenagem do hematoma. 

E. Os hematomas subdurais crônicos, geralmente são 

tratados através de trepanações com drenagem do seu 

conteúdo e lavagem da cavidade com soro. 

 

 


