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DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - HUAP - UFF

EDITAL 02/2016 - EBSERH/ HUAP-UFF - SUPERIOR

MÉDICO - COLOPROCTOLOGISTA
NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 
questões), Legislação aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos 
Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 

recursal contra gabarito. 
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas. 
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração. 
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 
 

Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

    Ensinamento
Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento. 
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, 
ela falou comigo: 
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”. 
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente. 
Não me falou em amor. 
Essa palavra de luxo. 
  (Adélia Prado) 

1) Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo 
na construção de sentidos. Assim, indique o par de 
palavras que, no poema, funcionam como sinônimos. 
a)  “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
b)  “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
c)  “pão”(v.8)/ “café” (v.8)
d)  “tacho” (v.8)/ “água” (v.8) 
e)  “dia” (v.5)/ “noite” (v.5) 

2) Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o 
“Ensinamento”, a que o título faz referência, como a: 
a)  utilização do estudo como possibilidade de diferenciação 

social 
b)  valorização do trabalho através da dedicação do pai ao 

“fazer serão”  
c)  importância das atitudes de amor representadas pelo 

cuidado da mãe com o pai 
d)  irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade 

desenvolvida pelo pai 
e)  obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por 

parte dos filhos 

3) No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto 
de vista. São eles: 
a)  o do enunciador e o da mãe 
b)  o da mãe e o do pai 
c)  o do leitor e o da mãe 
d)  o do enunciador e o do leitor
e)  o do enunciador e o do pai

4) O último verso do texto emprega o pronome “essa” 
como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado 
uma vez que: 
a)  antecipa uma ideia que será apresentada 
b)  faz referência a algo próximo ao leitor 
c)  sinaliza uma referência temporal 
d)  resume elementos de uma enumeração 
e)  retoma um termo citado anteriormente 
 

5) Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado 
participa da estrutura da oração exercendo a função 
sintática de:
a)  sujeito 
b)  objeto direto 
c)  complemento nominal 
d)  objeto indireto 
e)  adjunto adnominal 

Texto II 
 

Carnaval de trazer por casa

 Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com 
medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos 
e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós 
éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser 
eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do 
ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando 
as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas 
que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que 
se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que 
se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganiçado 
em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] 
Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na 
noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, 
eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte 
do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre 
presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a 
si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens 
vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres 
vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e 
eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles 
cinco dias, na minha aldeia. 
 O outro, o que via nas televisões, não era meu. 

(FREITAS, Eduarda. Revista Carta Capital. Disponível em: http://
www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-

casa/?autor=40. Acesso em set. 2016.)

6) A expressão “O outro”, presente no último parágrafo 
encerra uma oposição que deve ser entendida como: 
a)  juventude e velhice 
b)  televisão e paixão 
c)  organização e desordem 
d)  realidade e fantasia 
e)  rapidez e eternidade 

7) No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam 
aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para 
reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da 
seguinte figura de estilo: 
a)  ironia  
b)  metáfora 
c)  metonímia 
d)  antítese 
e)  comparação 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
8 e 9 seguintes. 

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do 
Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos 

fazia parte do meu código genético.” (1º§)

8) A preposição destacada acima tem seu emprego 
justificado por uma relação de regência cujo termo 
regente é: 
a)  eu 
b)  tinha
c)  certeza
d)  aquele 
e)  som

9) Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em 
análise. Contudo, possuem classificações morfológicas 
distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são: 
a)  pronome relativo e conjunção integrante 
b)  conjunção consecutiva e pronome interrogativo 
c)  pronome relativo e conjunção explicativa 
d)  conjunção integrante e pronome relativo 
e)  conjunção explicativa e pronome relativo 
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10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de 
um narrador. Assinale a opção em que se destaca um 
vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade. 
a)  “Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés”
b)  “Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa 

algodão.”
c)  “A folia começava sexta-feira e só terminava terça”
d)  “Que se ressentiam vermelhos de dor.”
e)  “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas 

estreitas”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro  

 momento e imprimiu 
5
2  do restante num segundo  

 momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o 
total de páginas do livro é:
a)  225
b)  375
c)  469
d)  360
e)  380
  

12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois 
candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A , 63 
votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois 
e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se 
todas as pessoas responderam uma única vez, então o 
total de pessoas entrevistadas foi:
a)  117
b)  87
c)  141
d)  105
e)  112

13) Considerando a sequência de letras formada 
pela palavra PROVAS conforme a seguir: 
PROVASPROVASPROVAS...: Desse modo, a 58ª letra 
da sequencia é:
a)  R
b)  O
c)  A
d)  V
e)  S

14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é 
equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” 
é:
a)  Marcos não estudou e foi aprovado
b)  Marcos não estudou e não foi aprovado
c)  Marcos estudou ou não foi aprovado
d)  Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
e)  Marcos não estudou ou foi aprovado

15) A conjunção entre duas proposições compostas é 
verdadeira se:
a)  os valores lógicos de ambas as proposições forem 

falsos
b)  se o valor lógico de somente uma das proposições for 

verdade
c)  se ambas as proposições tiverem valores lógicos 

verdadeiros
d)  se o valor lógico de somente uma das proposições for 

falso
e)  se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o 

valor lógico da segunda proposição for falso.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, 
que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa 
pública denominada Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH e dá outras providências, 
assinale a alternativa correta.
a) A EBSERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/

RJ, e poderá manter escritórios, representações, 
dependências e filiais em outras unidades da Federação

b) A EBSERH terá sede e foro no Distrito Federal, e 
poderá manter escritórios, mas não representações, 
dependências e filiais em outras unidades da Federação

c) A EBSERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá 
manter escritórios, representações, dependências e 
filiais em outras unidades da Federação

d) A EBSERH terá sede e foro em Brasília/DF, único 
local onde poderá manter escritório, e poderá manter 
representações, dependências e filiais em outras 
unidades da Federação

e) A EBSERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único 
local onde poderá manter escritório, e poderá manter 
representações, dependências e filiais em outras 
unidades da Federação

17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da 
Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o 
Poder Executivo a criar a empresa pública denominada 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH 
e dá outras providências.
a) O regime de pessoal permanente da EBSERH será 

o estatutário, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas e títulos, 
observadas as normas específicas editadas pelo 
Conselho de Administração

b) O regime de pessoal permanente da EBSERH será 
o estatutário, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

c) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o 
estatutário, não condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

d) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação 
complementar, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

e) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, 
condicionada a contratação à prévia aprovação em 
concurso público de provas, observadas as normas 
específicas editadas pelo Conselho de Administração

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, 
que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares - EBSERH, e dá outras 
providências, assinale a alternativa correta.
a) São órgãos estatutários da EBSERH: Diretoria de 

Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e 
Conselho Consultivo

b) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e 
Conselho Consultivo

c) São órgãos estatutários da EBSERH: Diretoria de 
Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo

d) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo

e) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo
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19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões 
expressas do Regimento Interno da EBSERH - 3ª 
revisão, sobre como são designadas as unidades 
ou conjuntos de unidades da EBSERH, na forma de 
escritórios, representações ou subsidiárias.
a) Unidades descentralizadas
b) Sedes
c) Filiais
d) Concessionárias
e) Unidades centralizadas

20) Considerando as previsões expressas do Regimento 
Interno da EBSERH - 3ª revisão sobre o Conselho de 
Administração, assinale a alternativa correta.
a) O Presidente da EBSERH só poderá exercer a 

Presidência do Conselho de Administração interinamente 
por prazo determinado

b) O Presidente da EBSERH só poderá exercer a 
Presidência do Conselho de Administração de forma 
não interina

c) O Presidente da EBSERH poderá exercer a Presidência 
do Conselho de Administração de forma não interina por 
prazo determinado

d) O Presidente da EBSERH poderá exercer a Presidência 
do Conselho de Administração de forma interina ou não

e) O Presidente da EBSERH não poderá exercer a 
Presidência do Conselho de Administração, ainda que 
interinamente

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) De acordo com a Constituição da República, no que 
diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta:
I. A Constituição Federal não aborda a coleta, 

processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados.

II. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos 
de saúde recursos mínimos derivados da aplicação 
de percentuais calculados, no caso dos estados, 
sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício 
financeiro, não podendo ser inferior a 15%.

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

a) I, II e III são corretas
b) Apenas III é correta
c) Apenas I e III são corretas
d) Apenas II é correta
e) As sentenças I, II e III são incorretas

22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência 
sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie 
corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência
b) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral
c) Integralidade de assistência
d) Igualdade da assistência à saúde
e) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde

23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de 
junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale 
a alternativa correta:
I. O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor 

sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas em âmbito nacional.

II. O acesso universal e igualitário à assistência 
farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido 
por ações e serviços de saúde do SUS.

III. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das 
necessidades de saúde e orientará o planejamento 
integrado dos entes federativos, contribuindo para o 
estabelecimento de metas de saúde.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas III é correta
c) Apenas II é correta
d) As sentenças I, II e III são incorretas
e) Apenas I e III são corretas

24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional 
de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa 
incorreta:
a) O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde 

será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da 
Saúde e constituído em lei

b) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser 
distribuídas de modo que haverá 25% de representação 
de governo e prestadores de serviços privados 
conveniados, ou sem fins lucrativos 

c) A representação nos segmentos deve ser distinta e 
autônoma em relação aos demais segmentos que 
compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional 
com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, 
ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser 
representante dos usuários ou de trabalhadores

d) Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou 
em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual 
de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a 
convocação e realização da Conferência Municipal 
de Saúde, que terá como um de seus objetivos a 
estruturação e composição do Conselho Municipal

e) Atuar na formulação e no controle da execução da política 
de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e 
financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação 
aos setores público e privado é competência dos 
Conselhos de Saúde

25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica 
da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus 
componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa 
do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma 
das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde 
do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, 
assinale a alternativa incorreta.
a) Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa 

com 60 anos ou mais
b) A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma 

das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do 
idoso

c) O acolhimento preferencial em unidades de saúde, 
independente do critério de risco, é uma das diretrizes 
previstas no que diz respeito à saúde do idoso

d) Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar 
é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à 
saúde do idoso

e) Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que 
visem qualificar a dispensação e o acesso da população 
idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que 
diz respeito à saúde do idoso
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) É considerada uma contraindicação para realização de 
um exame de colonoscopia:
a)  volvo de sigmóide
b)  neoplasia estenosante de cólon
c)  megacólon tóxico
d)  doença diverticular hemorrágica
e)  neoplasia sangrante de cólon

27) Com relação à síndrome de coagulação pós-
polipectomia, que pode ocorrer em exames 
colonoscópicos terapêuticos podemos afirmar que:
a)  ocorre imediatamente após a realização do exame
b)  ocorre geralmente 1 a 5 dias após o procedimento e os 

pacientes apresentam febre, dor abdominal localizada, 
sinais de irritação peritoneal e leucocitose

c)  é confirmado seu diagnóstico através de exame 
radiológico demonstrando presença de pneumoperitôneo

d)  confirmado seu diagnóstico existe a necessidade de 
tratamento cirúrgico imediato

e)  ocorre somente após ressecção de pólipos maiores que 
15 mm

28) O distúrbio eletrolítico mais comum, após o preparo de 
cólon, consiste em:
a)  disnatremia (hipo ou hipernatremia)
b)  hipermagnesemia
c)  hiperpotassemia
d)  hipocalcemia
e)  hipopotassemia

29) Descrita pela primeira vez por Olgivie em 1948, essa 
síndrome é também conhecida por megacólon atóxico 
agudo ou:
a)  obstrução mecânica do cólon direito
b)  síndrome de Cutait – Pinoti
c)  obstrução aguda de sigmoide
d)  megareto chagásico
e)  pseudo-obstrução aguda do cólon 

30) Para fins de rastreamento é considerado como alto 
risco para neoplasia de cólon, indivíduos com:
a)  história de hematoquesia prévia
b)  história familiar ou pessoal de neoplasia gástrica
c)  história familiar de câncer do intestino em um parente 

de primeiro grau
d)  diagnóstico de doença inflamatória intestinal na forma 

de pancolite ou colite esquerda
e)  história de diverticulite prévia

31) O teste de guáiaco para pesquisa de sangue oculto nas 
fezes é:
a)  composto de resina de guáiaco impregnada em papéis-

filtro e um reagente líquido de peróxido de hidrogênio 
estabilizado

b)  considerado positivo quando há aparecimento de 
coloração vermelha no papel filtro impregnado com 
resina de guáiaco contendo a amostra de fezes

c)  potencializado quando ocorre ingestão de vitamina C 
e de aspirina, que podem ser ingeridos pelo paciente 
antes do exame

d)  considerado de alto custo e tem altos índices de falso-
positivos e falso-negativos

e)  utilizado apenas para rastreamento de doença 
inflamatória intestinal

32) Paciente 68 anos, sexo masculino foi submetido à 
hemicolectomia por neoplasia de colon ascendente. 
Está no 3º dia pós-operatório, sem intercorrências 
relevantes, assintomático e estável sob o ponto de 
vista clínico e hemodinâmico, mas cursava com 
anemia (hemoglobina 10,9 g/dl) no pré-operatório. 
Segundo as recomendações atuais, a concentração de 
hemoglobina a partir da qual está indicada a transfusão 
de glóbulos é:
a) ≤ 7 g/dl
b) ≤ 9 g/dl
c) ≤ 8 g/dl
d) ≤ 10 g/dl
e) < 7 g/dl

33) São considerados como pólipos não-neoplásicos:
a)  pólipos hamartomatosos
b)  adenomas tubulares
c)  adenomas tubulovilosos
d)  adenomas vilosos
e)  adenomas tubulares sem atipias

34) A polipose adenomatosa familial é:
a)  uma síndrome ainda pouco compreendida em relação a 

seus fatores genéticos
b)  uma afecção hereditária autossômica recessiva 

causada por mutações em trucagem no gene APC
c)  uma doença que se diagnosticada precocemente 

apresenta uma boa evolução com seguimento e 
tratamento colonoscópico

d)  geralmente manifestada por episódios de melena e/ou 
enterorragia por volta da quarta e quinta década de vida

e)  caracterizada pela presença de centenas a milhares de 
pólipos adenomatosos em todo o cólon e reto

35) Uma lesão neoplásica malígna colorretal é denominada 
precoce quando:
a)  atinge a parede do cólon até a camada muscular própria, 

porém na ausência de metástases linfonodais
b)  a profundidade da invasão da parede colorretal está 

limitada à mucosa ou à submucosa, independente da 
presença de metástases linfonodais

c)  não atinge a camada serosa do cólon e necessariamente 
não apresenta metástases linfonodais ou à distância

d)  a profundidade da invasão da parede colorretal 
está limitada à mucosa, dependente da ausência de 
metástases linfonodais

e)  depende da presença ou ausência de metástases à 
distância

36) Na classificação morfológica de Borrmann:
a)  o Tipo I corresponde à lesão ulcerada
b)  o Tipo III corresponde à lesão ulcerada
c)  o Tipo IV corresponde à lesão polipóide
d)  o Tipo III corresponde à lesão ulcerado-infiltrante
e)  o Tipo II corresponde a lesão polipoide
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37) Paciente com doença diverticular dos cólons com 
persistência de sangramento após 24 horas, com 
pressão venosa central baixa e hipotensão persistente, 
a melhor conduta é:
a)  indicar cirurgia de colectomia total com 

ileorretoanastomose término-terminal
b)  tentar estabilizar o paciente para repetir uma 

colonoscopia em 48 horas
c)  transfundir o paciente com sangue e derivados e repetir 

colonoscopia 12 horas após
d)  indicar exame de enema opaco na tentativa de tamponar 

o sangramento
e)  indicar nova colonoscopia acompanhada de endoscopia 

digestiva alta

38) Assinale a alternativa correta sobre a retocolite 
ulcerativa:
a)  a inflamação geralmente se limita à submucosa, 

estendendo-se a partir do reto de forma proximal
b)  não é necessária a avaliação do íleo terminal
c)  a inflamação intestinal é crônica idiopática 

comprometendo reto e cólon e tem maior incidência de 
adenocarcinoma após 10 anos de evolução

d)  é rara a associação com colangite esclerosante e 
nesses casos a recomendação e realizar colonoscopia 
de controle a cada 3 anos

e)  Na presença de fístula perianal deve-se indicar cirurgia 
precocemente

39) Assinale a alternativa correta sobre a Doença de Crohn:
a)  é mais fácil de se diagnosticar quando comparada a 

retocolite ulcerativa
b)  na sua forma clássica acomete a válvula ileocecal, 

deixando-a destruída e aberta facilitando a passagem 
do aparelho

c)  geralmente tem acometimento simétrico, estendendo-
se do íleo para o cólon

d)  raramente apresenta-se na forma de fístulas perianais
e)  é muito difícil de ser diferenciada de tuberculose 

intestinal e é comum o aparecimento de fístulas

40) Assinale a alternativa correta sobre a colite 
pseudomembranosa:
a)  possui o Clostridium difficile, como agente etiológico, 

que é facilmente isolado em cultura
b)  costuma ocorrer em pacientes submetidos a tratamento 

prolongado com poliantibioticoterapia, às vezes 
imunossuprimidos e/ou internados, por longos períodos, 
em UTI

c)  é geralmente causada por infecções bacterianas por 
Salmonella sp e Shigella sp

d)  acomete geralmente o íleo terminal e a válvula ileocecal
e)  dificilmente apresenta-se com sangramento nas fezes

41) Em relação à anatomia do cólon o ponto crítico de 
Sudeck corresponde ao nível:
a)  do ceco e válvula íleo cecal
b)  do ângulo esplênico
c)  do ângulo hepático
d)  da transição retossigmoidiana
e)  do reto inferior

42) Assinale a alternativa correta sobre as ectasias 
vasculares do cólon:
a)  representam cerca de 10% dos casos de hemorragia 

digestiva baixa
b)  usualmente são múltiplas e mais freqüentes no ceco e 

cólon ascendente
c)  geralmente são únicas
d)  acometem principalmente os jovens
e)  acometem preferencialmente o reto médio e inferior

43) Assinale a alternativa correta sobre a Síndrome de 
Ogilvie:
a)  a insuflação do colonoscópio pode resolver o quadro de 

obstrução
b)  é uma forma de íleo adinâmico, com evidência de 

obstrução mecânica
c)  contraindica o preparo intestinal tanto anterógrado 

quanto retrógrado
d)  é considerada como contra-indicação a realização de 

colonoscopia
e)  está sempre relacionada com cirurgia prévia e presença 

de aderências

44) Corpos estranhos podem ser causa de abdome agudo. 
Em relação aos corpos estranhos no trato digestivo 
baixo ______________________________. Assinale a 
alternativa que completa corretamente a lacuna.
a)  pode-se tentar a sua eliminação com uso de fortes 

estimulantes de peristalse em vários casos
b)  pacientes com corpo estranho no reto alto devem ser 

encaminhados com urgência para a cirurgia
c)  esta contraindicado a utilização de enteroclisma
d)  perfurações requerem reparo cirúrgico imediato, pois o 

retardo está associado a taxas de mortalidade elevadas 
de até 70%

e)  está contraindicada a realização de colonoscopia

45) Paciente do sexo masculino, 58 anos, deu entrada no 
pronto socorro, com história de constipação intestinal 
crônica há 20 anos, referindo parada de eliminação de 
gases e fezes há 2 dias seguida de grande distensão 
abdominal há um dia. Ao exame físico apresentava-
se em regular estado geral, desidratado, dispnéico, 
taquicárdico, temperatura axilar de 38,5°, um pouco 
confuso e com abdome timpânico ++++. Realizado 
toque retal onde foi observado ampola retal ampla, 
livre, sem massas tumorais proeminentes e próstata 
de características benignas. Frente ao quadro clínico 
desde paciente a principal hipótese diagnóstica é:
a)  sub-oclusão intestinal por fecaloma evoluindo para 

megacólon tóxico
b)  retocolite ulcerativa estenosante
c)  diverticulite aguda provavelmente perfurada
d)  neoplasia de colon sigmóide com perfuração
e)  volvo de sigmóide provavelmente complicado com 

toxemia

46) A principal causa de hemorragia digestiva baixa em 
idosos é:
a)  angiodisplasia
b)  retocolite ulcerativa
c)  pólipos colônicos
d)  doença diverticular dos cólons
e)  doença de Crohn

47) As principais doenças ginecológicas que levam a 
alterações do tubo digestivo são:
a)  as neoplasias e a endometriose
b)  endometriose e os cistos ovarianos
c)  neoplasias e doença inflamatória pélvica
d)  doença inflamatória pélvica e endometriose
e)  doença inflamatória pélvica e cistos ovarianos

48) É considerado como uma contraindicação ao uso 
de próteses (stents) metálicos auto expansíveis em 
pacientes com obstrução intestinal:
a)  neoplasia colorretal avançada e irresecável
b)  obstrução colorretal aguda e com possibilidade de 

cirurgia curativa
c)  evidência de perfuração intestinal
d)  lesões ao nível do sigmóide
e)  presença de metástases hepáticas associadas
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49) Assinale a alternativa correta sobre pacientes com 
esquistossomose intestinal:
a)  o exame parasitológico não é capaz de confirmar o 

diagnóstico 
b)  não é necessária a confirmação diagnóstica através da 

pesquisa de ovos em biópsias
c)  se for realizar biópsias é preferível que se realize ao 

nível da válvula retal superior
d)  é imprescindível a realização de coagulograma antes de 

qualquer biópsia
e)  as válvulas retais média e inferior representam local 

adequado à realização de biópsias

50) Assinale a alternativa que apresenta a colite que 
ocorre geralmente em pacientes imunossuprimidos, 
transplantados ou portadores da AIDS:
a)  colite pseudomembranosa
b)  colite por citomegalovírus 
c)  colite actínica
d)  colite por amebíase
e)  colite medicamentosa




