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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 
Minhas

maturidade
Circunspecção, siso, prudência.

(Mario Prata)

 É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. 
Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai 
amadurecer.
 Quando um homem descobre que não é necessário 
escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou 
um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para 
escovar os dentes com tanta pressa.
 E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-
se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.
 [...]
 Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como 
nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 
culpa a lhe desviar a atenção.
 É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.
 Homem maduro não bebe, vai à praia.
 Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de 
quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.
 Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais 
de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.
 Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles 
imaturos.
 O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o 
quê?
 Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma 
opinião, ele já foi assim.
 [...]
 Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com 
mania de apagar as luzes da casa.
 O homem maduro faz palavras cruzadas!
 Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.
 A maturidade faz com que ele não possa mais fazer 
algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. 
Um homem maduro não pode fazer isso.
 O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com 
as pessoas imaturas.
 Depois de um tempo, percebe que está começando é a 
sentir inveja dos imaturos.
 Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto 
começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais 
depressa ainda.
 O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.
 Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia 
de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso 
fica marcado, de modo descontraído, principalmente 
porque: 
a)  há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos. 
b)  é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros. 
c)  o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais 

depressa. 
d)  os imaturos sentem inveja da vida dos maduros. 
e)  os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro. 

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda 
prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi 
empregada uma figura de estilo que se caracteriza, 
sobretudo:
a)  pela comparação implícita entre objetos concretos.
b)  por uma associação lógica de uma parte que remete ao 

todo.
c)  pela tentativa de suavização de uma ideia considerada 

ilógica.
d)  pelo emprego de palavras que apontam para sentidos 

contrários.
e)  pela atribuição de características humanas a seres 

inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o 
amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser 
classificado morfologicamente como: 
a)  verbo.
b)  adjetivo. 
c)  substantivo. 
d)  advérbio.
e)  pronome. 

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, 
se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período 
em que se encontra um valor semântico de: 
a)  condição. 
b)  concessão. 
c)  consequência. 
d)  conformidade. 
e)  causa. 

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa 
daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a 
função sintática de: 
a)  adjunto adnominal. 
b)  predicativo do sujeito. 
c)  adjunto adverbial. 
d)  objeto direto. 
e)  complemento nominal. 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
6 e 7 seguintes: 

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir 
inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por: 
a)  isolar uma oração subordinada adverbial. 
b)  marcar a presença de um aposto explicativo. 
c)  separar orações coordenadas assindéticas. 
d)  indicar a presença de um vocativo. 
e)  acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor 
inferir a seguinte postura do maduro. 
a)  sempre sentiu inveja dos imaturos.
b)  acha que a vida dos imaturos é pior.  
c)  nunca desejou a vida dos imaturos. 
d)  espera que sua vida madura melhore. 
e)  acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não 
concorda com o termo “maturidade”, mas com as 
ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria 
um exemplo dessa característica a seguinte atitude 
descrita no texto: 
a)  “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 

culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
b)  “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” 

(5º§)
c)  “Nada como a maturidade para perceber que 

os intelectuais de esquerda estão, finalmente, 
acabando.”(8º§)

d)  “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um 
homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)

e)  “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspecção”, também presente no 
subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de: 
a)  precaução. 
b)  animação. 
c)  dedicação. 
d)  organização. 
e)  limitação.
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10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já 
é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe 
desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida 
que retoma a seguinte ideia: 
a)  desviar. 
b)  maduro.
c)  culpa. 
d)  capaz. 
e)  sessão. 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, 
chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) 
gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de 
vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente 
um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram 
pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas 
que gostam somente de basquete é de:
a)  35
b)  45
c)  15
d)  55
e)  25

12) Mara leu 
5
1

 
das páginas de um livro numa semana.  

 Na segunda semana, leu mais 
3
2

 
de páginas. Se ainda  

 faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total 
de páginas do livro é de:
a)  300
b)  360
c)  400
d)  450
e)  480

13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto 
de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou 
o valor de R$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta 
centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem 
desconto, é igual a:
a)  R$ 118,27
b)  R$ 125,00
c)  R$ 120,00
d)  R$ 130,00
e)  R$ 115,00

14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8%  e a proposição Q: 
Se ¾ do salário de João é R$ 720,00, então o salário de 
João é maior que R$ 1000,00. Considerando os valores 
lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
a)  o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é 

verdade
b)  o valor lógico da disjunção entre as duas proposições e 

falso
c)  o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições 

é verdade
d)  o valor lógico do condicional,  P então Q, é falso
e)  o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi 
cancelada” de acordo com a lógica proposicional é 
equivalente à frase:
a)  Se o atleta não venceu a corrida, então  a prova foi 

cancelada
b)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
c)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
d)  Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
e)  Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu 

a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares –EBSERH, determina as regras 
para composição do Conselho de Administração. 
Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
a)  O Conselho de Administração é o órgão de orientação 

superior da EBSERH, sendo composto por 10 membros, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação

b)  O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência 
do Conselho, ainda que interinamente

c)  Dentre os membros que comporão o Conselho de 
Administração, quatro membros serão indicados pelo 
Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o 
Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas 
ausências e impedimentos

d)  Dentre as indicações realizadas um membro será 
indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, 
sendo reitor de universidade federal ou diretor de 
hospital universitário federal

e)  O prazo de gestão dos membros do Conselho de 
Administração será de três anos, contados a partir da 
data de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período

17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 
determina que  a EBSERH, respeitado o princípio da 
autonomia universitária, poderá prestar os serviços 
relacionados às suas competências mediante contrato 
com as instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais 
são as instituições congêneres. Analise as alternativas 
abaixo e assinale a que aponta corretamente essa 
especificação.
a)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 

desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

b)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na 
área da saúde e que prestem serviços no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS

c)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área 
da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS

d)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições privadas que incentivem 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

e)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e 
que prestem serviços no âmbito nacional e internacional
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18) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – determina as competências 
da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência 
Executiva. Considerando as atribuições que lhe são 
determinadas, assinale a alternativa INCORRETA.
a)  Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-

Presidente Executivo, na preparação, na análise e no 
despacho do expediente

b)  Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo 
na preparação de documentos para apresentação 
em eventos internos e externos à EBSERH, com a 
participação da Coordenadoria de Comunicação Social, 
quando for necessário

c)  Manter em bom funcionamento a gestão interna do 
Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, 
quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu 
funcionamento, independentemente de articulação com 
os demais órgãos da Presidência

d)  Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões 
de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva, quando for necessário 

e)  Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência 
e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva

19) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas 
competências legais determina expressamente a 
sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em 
Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e 
Comissões e Comitês e especifica a composição de 
cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a 
alternativa INCORRETA.
a)  Comitê Gestor de Segurança da Informação e 

Comunicação
b)  Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas 

da Sede
c)  Comitê de Gestão de Riscos e Crises
d)  Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos 

Hospitais Universitários
e)  Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 

Transparência 

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSERH – 
o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente 
e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho 
serão tomadas, respeitando o quórum expressamente 
determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta 
o quórum correto.
a)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 

maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria absoluta de seus membros

b)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria absoluta de seus membros

c)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria qualificada de seus membros

d)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria simples de seus membros

e)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 
maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria simples de seus membros

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante 
na organização do Sistema Único de Saúde. Um de 
seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu 
entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias. 
Considerando essas doenças, assinale a alternativa 
que contém aquela que não foi citada nessa prioridade 
pactuada:
a) Dengue
b) Tuberculose
c) Hanseníase
d) Malária
e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do 
Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de 

competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em 
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e 
agravos potenciais à saúde existentes no processo de 
trabalho.

II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as 
tecnologias provocam à saúde. 

III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos 
trabalhadores, de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o 
ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco 
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

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

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência é um dos princípios do 
SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: 
o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e 
serviços de saúde se inicia:
a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família
b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de 
Saúde

c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência 
ou Emergência apenas

d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos 
os serviços de Atenção psicossocial

e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente 
pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os 
determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, 
segundo seu nível de abrangência, desde uma camada 
mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: 
idade e sexo) até a camada mais distal, em que se 
situam:
a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da 

sociedade 
b) Redes sociais e comunitárias
c) Fatores étnicos e genéticos
d) Condições de vida e trabalho
e) Comportamento e os estilos de vida individuais
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25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional 
de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, 
instituições e movimentos organizados em número 
suficiente para compor o Conselho, a representação 
será:
a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
b) Definida pelo Poder Legislativo
c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, 

promovida de maneira ampla e democrática
d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em 

caráter temporário, no qual constam os prazos para que 
a representação seja substituída para aquela, prevista 
na Resolução 453 de 2012

e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Assinale a alternativa que apresenta como é 
classificado um enxerto de pele retirado de outro 
indivíduo da mesma espécie e geneticamente idêntico 
(gêmeo univitelino): 
a)  Aloenxerto
b)  Xenoenxerto
c)  Autoenxerto
d)  Heteroenxerto
e)  Isoenxerto

27) Enxertos de pele total em relação aos enxertos de pele 
parcial tem como característica ___________________. 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna.
a) Menor incidência de discromia
b) Baixa indicação em lesões de face ou mãos
c) Aspecto estético menos favorável
d) Integração mais fácil
e) Maior contratura quando intregrado

28) Sobre a utilização de enxertos cutâneos para 
reconstrução nasal, assinale a alternativa correta:
a) Após sofrerem retração assumem forma convexa
b) As alterações de cor, textura ou espessura em relação a 

área doadora são previsíveis
c) São mais indicados para subunidades planas ou 

côncavas do nariz
d) Estão indicados em defeitos espessos para fornecer 

volume
e) São indicados para cobertura de estruturas ósseas e 

cartilaginosas

29) Dentre os retalhos destacados abaixo, assinale aquele 
que é classificado como um retalho de interpolação 
único: 
a) Zetaplastia
b) Retalho em V-Y
c) Retalho romboide
d) Retalho em W
e) Retalho em ilha

30) Assinale a alternativa que apresenta a vascularização do 
retalho faceocutâneo inguinal, localizado lateralmente 
à prega inguinal.
a) Vasos Inguinais
b)  Vasos Circunflexos Femorais Laterais
c)  Vasos Surais
d)  Vasos Femorais Profundos
e)  Vasos Circunflexos Ilíacos Superficiais

31) Nas alternativas abaixo, estão listadas características 
do retalho fasciocutâneo antebraquial exceto:
a)  É vascularizado pela artéria e veias Ulnares
b)  É classificado por Mathes & Nahai como retalho 

fasciocutâneo tipo B
c)  Está localizado na face ventral do antebraço
d)  Pode ser utilizado com pedículo reverso
e)  Pode atingir dimensões de até 10 x 40 cm

32) Assinale abaixo a alternativa INCORRETA a respeito 
das características do retalho muscular do Músculo 
Frontal:
a)  O ramo temporal do Nervo facial é responsável pela 

enervação motora
b)  Pode ser usado como retalho inervado para correção de 

ptose palpebral
c)  O Nervo Grande Auricular é responsável pela inervação 

sensitiva
d)  A vascularização é feita pelas Artérias Supratroquear e 

Supraorbitária
e)  O retalho também recebe ramos da Artéria Carótida 

externa (temporal superficial)

33) Nas microanastomóses vasculares, assinale nas 
alternativas abaixo, qual o fio de nylon mais utilizado:
a)  7-0
b)  8-0
c)  9-0
d)  10-0
e)  11-0

34) O retalho escapular pode ser usado em sua variante 
microcirúrgica para reconstrução. Assinale a alternativa 
que indica como este retalho pode ser classificado:
a)  Retalho Muscular
b)  Retalho Miocutâneo
c)  Retalho Fasciocutâneo
d)  Retalho Composto
e)  Retalho Ósseo Cutâneo

35) Durante a expansão tecidual, assinale, dos tecidos 
abaixo, aquele que apresenta maior grau de atrofia, que 
inclusive permanece após a retirada do dispositivo.
a) Derme
b)  Tecido Adiposo
c)  Tecido Piloso
d)  Glândulas Sebáceas
e)  Epiderme

36) Assinale dentre as alternativas abaixo qual o local de 
incisão correto para inclusão de um expansor tecidual:
a)  No limite entre a área a ser expandida e a área da lesão
b)  Longe da lesão a ser ressecada
c)  Dentro da lesão a ser ressaca
d)  Perpendicular ao suprimento sanguíneo do retalho
e)  Iniciando-se fora da área de lesão e adentrando a 

mesma

37) Sobre as complicações em cirurgias de reconstrução 
com utilização de expansores teciduais, assinale a 
alternativa INCORRETA:
a)  Infecção e contaminação do expansor são na maioria 

dos casos consequência de material contaminado 
remanescente durante a cirurgia

b)  Extrusão do expansor é mais comum em áreas expostas 
à traumas de repetição

c)  Hematoma na loja do expansor aumenta a chance de 
infecção local

d)  O risco de sangramento é maior nos primeiros dias de 
pós operatório

e)  O tecido expandido é menos sensível a infiltração de 
adrenalina
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38) Durante a cicatrização de uma ferida a primeira fase 
é chamada de fase inflamatória. Dos eventos abaixo, 
assinale a alternativa que apresenta o que ocorre 
durante esta fase:
a)  Contração da ferida
b)  Maturação da ferida
c)  Aumento da permeabilidade capilar
d)  Granulação
e)  Epidermização

39) Assinale dentre as alternativas abaixo aquele que 
descreve um paciente queimado que NÃO é classificado 
como grave: 
a)  Queimadura de segundo e terceiro grau no períneo
b)  Queimadura de terceiro grau na face
c)  Queimadura por corrente elétrica
d)  Queimadura de terceiro grau com área corporal atingida 

maior que 10% em um paciente de 10 anos
e)  Queimadura de segundo grau com área corporal 

atingida de 15% em um paciente de 25 anos

40) Assinale, dentre as alternativas abaixo, a bactéria que 
está presente na pele em uma ferida considerada limpa.
a)  Escherichia coli
b)  Estafilococos coagulase positivo
c)  Bacteroides fragiles
d)  Staphylococcus aureus
e)  Pseudomonas aeruginocha

41) Dentre as técnicas utilizadas para correção da orelha 
em abano, assinale a alternativa que apresenta aquela 
que não utiliza condrotomias:
a)  Wood-Smith
b)  Mustardé
c)  Converse
d)  Becker
e)  Pitanguy

42) No tocante à classificação de fraturas de mandíbula 
quanto à sua localização, assinale a alternativa que 
apresenta como seria classificado uma fratura entre o 
prolongamento da crista alveolar inferior e uma linha 
que passa por baixo da sigmoide. 
a) Fratura do Côndilo
b) Fratura do Corpo da Mandíbula
c)  Fratura do Ramo da Mandíbula
d)  Fratura do ângulo da Mandíbula
e)  Fratura Sinfisária

43) As zonas da mão são classificadas para as lesões dos 
tendões flexores pela Federação Internacional das 
Sociedades de Cirurgia da Mão (IFSSH). De acordo com 
esta classificação, assinale a alternativa que apresenta 
em quantas zonas está dividido o dedo polegar.
a)  Duas
b)  Três
c)  Quatro
d)  Cinco
e)  Seis

44) Segundo a classificação de Seddon, assinale a 
alternativa que apresenta o tipo de lesão do plexo 
braquial que pode ser denominada neuropraxia.
a)  Lesão de todas as estruturas com epinervo íntegro
b)  Lesão do axônio e da bainha de mielina
c)  Lesão total e completa do nervo
d)  Compressão sem danificar nenhuma estrutura
e)  Lesão de axônios periféricos

45) Um paciente apresenta um defeito da parede torácica 
anterior localizada na linha média esternal. Assinale 
a alternativa que apresenta, dos retalhos abaixo, a 
cobertura mais adequada.
a)  Músculo Retoabdominal
b)  Músculo Peitoral Maior
c)  Músculo Trapézio
d)  Músculo Serrátil
e)  Músculo Grande Dorsal

46) Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela 
que aponta corretamente a causa mais comum de 
ginecomastia.
a)  Desequilíbrio hormonal
b)  Obesidade
c)  Idiopática
d)  Anabolizantes
e)  Cirrose hepática

47) Uma possibilidade de reconstrução pós mastectomia 
é a prótese expansora, a respeito dela assinale a 
alternativa INCORRETA:
a) É um procedimento simples do ponto de vista técnico
b) Não há cicatrizes de área doadora
c) Não há necessidade de sua troca por outra prótese
d) Pode ser usada mesmo quando a pele remanescente 

não permite uma expansão adequada até o volume da 
mama contralateral

e)  O volume pode ser ajustado no pós operatório facilitando 
a simetrização com a mama contralateral

48) Assinale a alternativa que apresenta o músculo 
localizado na parede anterolateral do tórax com 
vascularização do Tipo II de Mathes & Nahai que pode 
ser utilizado na reconstrução mamária.
a)  Serrátil Anterior
b)  Peitoral Maior
c)  Peitoral Menor
d)  Reto do Abdome
e)  Grande Dorsal

49) A respeito do músculo Tensor da Fascia Lata utilizado 
em reconstruções, assinale a alternativa INCORRETA:
a)  É um músculo pequeno em contiguidade com sua fascia 

longa e larga
b)  Tem circulação Tipo I segundo a classificação de Mathes 

& Nahai
c)  É uma boa escolha para áreas que necessitam de 

cobertura por exposição ou infecção óssea
d)  Apresenta grande arco de rotação
e)  Está situado na face lateral da coxa

50) Assinale a alternativa que apresenta o retalho muscular 
mais utilizado nas reconstruções de perna com 
exposição óssea em terço médio.
a)  Tensor da Fascia Lata
b)  Fibular Longo
c)  Sóleo
d)  Sartório
e)  Tibial Anterior
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