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CONCURSO PÚBLICO 2009/PREFEITURA DE IGREJA NOVA 
 

CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO GERAL  
Instruções 
 
• Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

• Verifique, no caderno de provas, o número de folhas e se seqüência de questões, no total de 30 (trinta) está correta,  e 

também se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

• O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu cartão 

resposta. 

• A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade do 

candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

• Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  delas 

constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

• Suponha que a questão nº 01 tenha a resposta C como correta. 

• Veja como marcar esta resposta. 

                                                                 QUESTÃO                            ALTERNATIVAS 

 

 

• Deve-se estar atento para: 

• Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

• Não escrever no verso do cartão resposta 

• Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

• Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

• Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

• Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da prova; 

• For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou por 

qualquer outra forma; 

• For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa 

identificação pessoal; 

• Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

• Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio e identificado pelo 

digiselo. 

• Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta atribuição 

de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  

• Para maiores esclarecimentos e acompanhamento das etapas do processo seletivo, consulte o nosso site pelo endereço 

eletrônico: www.ipedec.com.br 
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1.Qual a dose máxima de lidocaína, com a qual ocorre risco de toxicidade: 
  
a) 1-2 mg/Kg 
b) 2-4 mg/Kg 

c) 4-5 mg/Kg 
d) 5-7 mg/Kg 

e) 7-9 mg/Kg 

  
2.Paciente de 45 anos, ASA I é submetido a colecistectomia e papiloesfincterotomia transduodenal. A cirurgia teve duração de 
2 h. O paciente evolui no 4º dia de pós- operatório com abscesso de parede abdominal. O agente etiológico mais provável da 
infecção é: 
  
a) Enterococos fecalis; 
b) Bacteróides fragilis; 

c) Streptococos epidermidis; 
d) Stapylococos aureus; 

e) Eschrerichia coli; 

  
3. As herniorrafias têm como complicações pós-operatórias mais comum: 
  
a) Hematoma de parede; 
b) Orquite esquêmica; 

c) Fístula linfática; 
d) Trombose íleofemoral; 

e) Hidrocele 

  
4. Paciente portador de uma hérnia inguinal indireta com anel interno dilatado, volumosa e com grande destruição da parede 
posterior do canal inguinal, de acordo com a classificação de Nyhus, é considerada do tipo: 
  
a)  I 
b)  II 

c) IIIa 
d)  IIIb 

e)  IVÃ 

  
5. Nas primeiras 48 horas, em grandes queimados, observam-se as seguintes alterações: 
  
a)  Hemodiluição e polidria; 
b)  Hipernatremia e alcalose metabólica; 
c)  Hiperpotassemia e hemoconcentração; 

d)  Anemia e estado anabólico; 
e) Balanço nitrogenado positivo e hipoalbuminemia; 

  
6. O mediador humoral intensamente produzido na reperfusão visceral é: 
  
a)  Radical de oxigênio livre; 
b)  Fator de necrose tumoral; 

c)  Calicreína; 
d)  Troboxane; 

e)  Interleucina; 

  
7. Paciente vítima de trauma abdominal fechado, que à radiografia de abdome apresenta imagem aérea no retroperitôneo e ao 
toque retal crepitação por enfisema. O quadro é sugestivo de: 
  
a)    Lesão de reto extraperitoneal; 
b) Lesão de duodeno; 
c) Lesão de válvula íleo-cecal; 

d) Lesão de alça de jejuno-íleo; 
e) Lesão em mesocólon transverso; 

  
8. História prévia de traumatismo da região cervical por arma branca, seguida de infecção respiratória de repetição sugere: 
  
a)  Lesão traquéia; 
b)  Enfisema mediastinal 

c)  Pseudoaneurisma carotídeo; 
d)  Tireoidite; 

e)  Fístula esofagotraqueal; 

  
9. Em relação aos traumatismos torácicos, assinale C as afirmativas certas e E para as afirmativas erradas. 
 
1. As feridas penetrantes do tórax podem comprometer a ventilação pulmonar quando seu diâmetro corresponde a pelo menos, 
duas a três vezes o diâmetro da traquéia; 
2. No caso de tamponamento cardíaco, para que haja resposta hemodinâmica adequada é necessário retirar volume superior a 
100 ml do saco pericárdico; 
3. Em grande parte das necrópsias, a rotuna de hemidiafragma direito é muito mais freqüente que a de esquerdo; 
4. O pneumotórax hipertensivo deve ser diagnosticado clinicamente e o tratamento sempre é imediato; 
5. O diagnóstico de rotuna da aorta pode ser suspeitado com base no quadro clínico e diagnosticado sempre através de 
radiografia simples de tórax. 
 
A Seqüência correta é: 
 
a) E C C E E 
b) E C E E C 

c) C C C C C 
d) E E C C E 

e) C C E E C 

 
10. Qual é o local mais freqüente de abscessos intra-abdominais, após cirurgia abdominal? 
 
a)  Espaço pélvico; 
b)  Espaço subfrênico; 

c)  Fundo de Saco de Douglas; 
d)  Goteira parietocólica; 

e)  Espaço de Morrisson. 

 
11. Indique a causa mais freqüente de hemorragia digestiva alta: 
 
a) Neoplasia gástrica; 
b) Varizes esofageanas; 

c) Hiperesplenismo 
d) Doença ulcerosa péptica; 

e) Encefalopatia. 
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12. Paciente, 21 anos, vítima de acidente de moto atendido no hospital  apresentando sangue em cavidade oral, confuso, FC – 
120bpm, PA=100X60 mmHg, lesão importante em região tóraco abdominal à direita com respiração ruidosa, fratura exposta 
em perna esquerda com sangramento ativo qual sua conduta: 
 
a) Colocar torniquete em MIE, oxigênio contínuo, venóclise e encaminhar para traumatologista; 
b) Oxigênio contínuo, drenagem torácica em selo d’agua em HTD, compressão de lesão sangrante; 
c) Sedação, oxigênio contínuo e reparo da fratura; 
d) Colar cervical, drenagem torácica e colocação de torniquete em MIE para parar o sangramento; 
e) Intubação orotraqueal, colar cervical, venóclise e compressão de lesão sangrante. 
 
13. Paciente de 20 anos, homem, vítima  de atropelamento, deu entrada na UE  com quadro de dispnéia súbita, caracterizada 
por grande esforço respiratório e turgência jugular. Ao exame físico apresenta hipertimpanismo a percussão e abolição do 
Murmúrio vesicular em HTD. A conduta é: 
  
a)  Toracotomia direita; 
b)  Pericardiocentese; 

c)  Toracocentese direita; 
d)  Drenagem torácica direita; 

e)  Intubação orotraqueal. 

  
14. O procedimento de Whipple modificado para o tratamento do câncer de pâncreas difere do procedimento clássico por: 
 
a) Preservar o corpo gástrico; 
b) Realizar colecistectomia; 
c) Realizar apenas 2 anastomoses; 

d) Preservar o piloro e uma pequena porção do duodeno; 
e) Preservar o ducto biliar comum distal. 

 
15. Paciente jovem com nódulo tiroidiano e linfadenopatia cervical apresenta-se com hipertensão paroxística, PA = 170 X 110 
mm Hg. Este quadro é típico de: 
  
a) Carcinoma folicular; 
b) Carcinoma medular; 

c) Adenoma folicular 
d) Carcinoma papílifero 

e) Crise tireotóxica 

  
16. Paciente com úlcera péptica perfurada submetido a vagotomia troncular com piloroplastia tem maior tendência a 
desenvolver como complicação relacionada ao procedimento: 
 
a)  Colelitíase; 
b)  Gastrite alcalina; 

c)  Acidose metabólica; 
d)  Dumping; 

e)  Síndrome da alça aferente. 

 
17. A condição inicial da fisiopatologia da Colecistite Aguda: 
 
a)     Contaminação da bile por bactérias gram negativas; 
b)     Estase da bile na via biliar principal; 
c)     Sofrimento vascular da vesícula biliar; 
d) Obstrução do cístico ou do infudíbulo da vesícula; 
e) Necrose da parede  da vesícula biliar 
 
18. Quando se encontra indicada a cirurgia em um paciente com pancreatite aguda complicada: 
 
a)  Homem, 35 anos, com pancreatite edematosa; 
b)  Mulher, 58 anos, com necrose do pâncreas em uso de antibiótico profilático; 
c)  Homem, 56 anos, com  febre, colapso e íleo paralítico após 3 semanas da doença; 
d)  Homem, 70 anos, com pseudocisto pouco sintomático na 4ª semana da doença; 
e)  Pancreatite crônica agudizada. 
 
19. A causa mais frequente de HDA em paciente HIV positivo: 
 
a)  Úlcera do CMV; 
b)  Cryptosporidium; 

c)  Linfoma não-hodgkin; 
d)  Úlcera por cândida; 

e)  Sarcoma de Kaposi. 

 
20. A cirurgia indicada para pacientes com púrpura trombocitopênica idiopática: 
 
a)  Esplenectomia; 
b)  Desconexão ázigo-portal; 
c)  Anastomose Porto-cava; 

d)  Gastrectomia subtotal à BII 
e)  Anastomose espleno-renal distal. 

 
21.  De acordo com a utilização dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) em finalidades diversas das 
previstas na Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta: 
 
a) Poderá ser transferida desde que seja fiscalizado pelo Conselho de Saúde 
b) Constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas 
c) Poderá ser transferida desde que seja comunicado ao Ministério da Saúde 
d) Constitui emprego regular de verbas ou rendas públicas 
e) Poderá ser transferida desde que seja comunicado ao Ministério da Saúde e fiscalizado pelo Conselho de Saúde  
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22.  São instâncias colegiadas do SUS: 
 
a) O Ministério da Saúde e a Conferência de Saúde 
b) A Fundação Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde 
c) O Ministério da Saúde e o Conselho de Saúde 

d) O Conselho de Saúde e Fundação Nacional de Saúde 
e) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde  

 
23.  Conforme a Lei nº 8.080/1990, podemos afirmar que a assistência à saúde é: 
 
a) Livre a entidade filantrópicas 
b) Livre à iniciativa privada 
c) Proibida à iniciativa privada 

d) Livre à iniciativa pública e privada 
e) Livre à iniciativa privada 

 
24.  As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
 
a) Descentralização, atendimento integral, participação da comunidade 
b) Centralização, atendimento integral, participação da comunidade 
c) Centralização, atendimento integral, participação dos setores públicos 
d) Descentralização, atendimento setorial, participação dos serviços privados 
e) Centralização, atendimento integral, participação dos serviços de saúde 
 
25.  À direção nacional do Sistema Único de Saúde cabe, exclusivamente: 
 
a) A execução e a implementação das políticas relativas às condições dos ambientes de trabalho 
b) A formulação e a implementação da política de controle das agressões ao meio ambiente 
c) A formulação e a implementação das políticas de saneamento básico 
d)  A formulação e a coordenação da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras 
e) A formulação, avaliação e apoio das políticas de alimentação e nutrição 
 
Leia o texto abaixo e responda às questões: 
 
Estudo dos EUA constata que tratamento de autismo em bebês é eficaz 
 
  O tratamento de autismo se mostra mais eficaz quanto mais cedo for iniciado. Um estudo realizado nos Estados 
Unidos constatou resultados animadores em crianças diagnosticadas com a doença e que começaram a ser tratadas de forma 
mais rigorosa a partir do 1º ano de vida. 
  Um grupo de pesquisadores da Universidade de Washington concluiu que o tratamento pode amenizar muito os 
sintomas da doença. Foram avaliadas 48 crianças autistas, entre 1 ano de meio e 2 anos e meio. 
Um grupo foi selecionado aleatoriamente para receber um tratamento especializado, conhecido como Early Start 
Denver, focado na interação e na comunicação - as maiores dificuldades das crianças autistas. A outra parte era atendida de 
forma menos abrangente e intensa. 
  Em uma das etapas ao que o primeiro grupo foi submetido, os pais e terapeutas seguram repetidamente brinquedos 
muito próximos ao rosto da criança, para que ela seja obrigada a manter contato visual. Em outro exercício, a criança é 
recompensada por usar palavras para pedir brinquedos. Foram quatro horas de atenção dos terapeutas durante cinco dias na 
semana, e o tratamento era repetido em casa, com os pais, por pelo menos mais cinco horas semanais. 

http://veja.abril.com.br/noticia/saude/estudo-eua-constata-tratamento-autismo-bebes-eficaz-515822.shtml 

 
26.  Segundo o texto: 
 
I – O tratamento ameniza os sintomas da doença. 
II – 48 crianças de 2 anos e meio foram avaliadas na pesquisa. 
III – O grupo de crianças que receberam o tratamento Early Start Denver foi selecionado aleatoriamente. 
 

Está (ao) incorreta (s): 
 

a) Apenas I 
b) I, II e III 

c) Apenas II e III 
d) Apenas I e III 

e) Apenas I e II 

 
27.  No trecho “ começaram a ser tratadas” temos o verbo no plural por concordar com seu sujeito “crianças”. Analise as 
orações a seguir e aponte aquela (s) que não depende (dependem) de sujeito para realizar a concordância do verbo, uma vez 
que eles são impessoais. 
 
I – Constatou-se o problema imediatamente. 
II – Houve enormes progressos após o tratamento aplicado. 
III – Fizeram os tratamentos as crianças selecionadas. 
IV – Faz dois anos que submetemos as crianças ao tratamento. 
 
Está (ao) correta (s): 
 
a) Apenas I e IV 
b) Apenas II e III 

c) Apenas III e IV 
d) Apenas II e IV 

e) Apenas I, II e III 
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28.  Analise as assertivas em relação à pontuação do terceiro parágrafo: 
 
I – A palavra “aleatoriamente” poderia ser separada por vírgulas, intercalando a expressão. Isso não afetaria o sentido da 
oração. 
II – A oração “conhecido como Early Start Denver” está entre vírgulas por se tratar de um aposto. 
III – O travessão utilizado separa uma enumeração. 
 
Está (ao) correta (s): 
 
a) Apenas I e II 
b) Apenas I 

c) Apenas II 
d) Apenas I e III 

e) Apenas III 

 
29.  Em “uma das etapas ao que o primeiro grupo foi submetido”’ temos a preposição sendo utilizada antes do pronome 
relativo, uma vez que o termo regente exige-a. Analise as assertivas quanto a esse fenômeno: 
 
I – Os planos de que discutimos podem ser reais. 
II – Cada jovem que ele se refere é aluno do curso. 
III – Os fatos de que duvidamos eram verídicos. 
 
Está (ao) correta (s): 
 
a) Apenas I 
b) I, II e III 

c) Apenas II e III 
d) Apenas II 

e) Apenas III 

 
30.  “seguram repetidamente brinquedos muito próximos ao rosto da criança, para que ela seja obrigada a manter o contato 
visual” O conectivo destacado estabelece uma relação de: 
 
a) tempo 
b) consequência 

c) causa 
d) finalidade 

e) proporção 
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RETIRE NA PARTE PONTILHADA E ANOTE O SEU GABARITO PARA CONFERÊNCIA 
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