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Cargo: Cirurgião Geral 
 
Língua Portuguesa  
 
Leia o texto abaixo e responda o que se pede.  
 

A evolução dos fundamentos ao longo de 1999 não 
ratificou as expectativas pessimistas formuladas ao início do ano, 
quando o impacto da crise financeira internacional sobre a 
economia brasileira determinou a reordenação dos principais 
condicionantes internos, com o objetivo de possibilitar que a 
condução da política econômica preservasse a estabilidade 
econômica e as condições necessárias ao processo de 
crescimento sustentado.  
(Relatório Anual do Banco Central do Brasil – 1999, vol. 35 p.9, 
com adaptações)  
 
01. Quanto à coesão e coerência, a alternativa que completa 
corretamente o texto dando-lhe continuidade, é:  
a) Assim deve-se assinalar a introdução de alterações 

significativas institucionais que, no paralelismo entre políticas 
cambiais e políticas monetárias no ajuste efetivo da 
promoção de contas públicas refere-se ao desempenho do 
governo.  

b) Dessa maneira, assinale-se que a introdução de alterações 
institucionais significativas, paralelamente à continuidade do 
esforço governamental na promoção de eficaz ajuste das 
contas públicas, no que se refere à política cambial e 
monetária.  

c) Nesse contexto, a introdução de alterações institucionais 
relevantes marcam, no que se refere à política cambial e à 
política monetária, de forma paralela à continuação no 
empenho governamental na realização de efetivo ajuste de 
contas públicas.  

d) Nesse contexto, assinale-se a introdução de alterações 
institucionais significativas, no que se refere às políticas 
cambial e monetária, paralelamente à continuidade do 
empenho governamental na promoção de efetivo ajuste das 
contas públicas.  

 
02. A palavra ratificou,em “A evolução dos fundamentos ao longo 
do ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas 
formuladas no início do ano, (...)” tem o significado de:  
a) Confirmou  
b) Corrigiu  
c) Alterou  
d) Reuniu  
 
03. Retificar e ratificar são palavras com grafias semelhantes, 
porém de significados diferentes. Palavras como retificar e 
ratificar são conhecidas pelo nome de:  
a) Sinônimos  
b) Homônimos homógrafos  
c) Parônimos  
d) Homônimos homófonos  
 
04. Por crescimento sustentado entende-se:  
a) O aumento da população  
b) A deflagração da crise financeira  
c) O aumento da capacidade produtiva  
d) A condução da política econômica  
 
05. Assinale a opção que apresente pontuação incorreta.  
a) No entanto, a piora acentuada das cenários econômico e 

político internos desde a última análise – com o surgimento 
de novos fatores de incerteza – tende a reduzir a taxa de 
crescimento do PIB em 2001.  

b) O setor de serviços – que representa aproximadamente 60% 
do PIB – registrou crescimento de 2,76% em relação ao 
mesmo período, do ano passado.  

c) O ritmo de atividade econômica permaneceu robusto ao longo 
do primeiro trimestre de 2001 – período no qual a economia 
brasileira cresceu 4,13% em relação ao mesmo período do 
ano passado.  

d) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – 
também divulgou nova estimativa para o PIB de 2000, com o 
crescimento de 4,46%, revisando para cima a estimativa 
anterior de 4,20%.  

 
(Trechos adaptados do Relatório de Inflação – Banco Central do 
Brasil, junho de 2001 – volume 3, nº2, p. 7)  
 
06. Assinale a alternativa em que a palavra grifada tem a mesma 
classe gramatical da palavra “trabalho” na frase “Um grupo de 
trabalho...”:  
a) “No campo da Fazenda de Belém, boa parte do óleo...”  
b) “Os resultados das inovações foram praticamente...”  
c) “Porém, não é qualquer água que é usada...”  
d) “Atualmente, um dos geradores de vapor...”  
 
07. Na questão anterior, a palavra “trabalho” contida em “Um 
grupo de trabalho...”, pertence à classe gramatical:  
a) Dos substantivos  
b) Dos adjetivos  
c) Dos advérbios  
d) Dos verbos  
 
08. A expressão “Um grupo de trabalho...” pode ser substituída, 
sem que com isso haja prejuízo de sua compreensão ou 
modificação no seu significado, por:  
a) Um grupo trabalhador  
b) Um trabalho de grupo  
c) Um trabalho grupal  
d) Um grupo de trabalhadores  
 
09. Ao escrevermos “A evolução dos fundamentos ao longo do 
ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas 
formuladas no início daquele ano (...)”, com o verbo grifado no 
Presente do Indicativo, teremos:  
a) Não ratifica  
b) Não ratifique  
c) Não ratificando  
d) Não se ratifique  
 
10. A concordância foi aplicada corretamente na alternativa:  
a) Há na mesa relógio e melancia saborosos.  
b) Há na mesa relógio e melancia saborosas.  
c) Há na mesa relógio e melancia saboroso.  
c) Há na mesa relógio e melancia saborosa.  
 
11. Assinale a única alternativa em que nenhuma palavra é 
acentuada graficamente:  
a) Lapis, canoa, abacaxi, jovens  
b) Traiu, legua, assim, tenis  
c) Flores, ruim, sozinho, voo  
d) Orquídea, grau, açucar virus  
 
12. Assinale a alternativa cujo termo sublinhado é um pronome 
pessoal oblíquo.  
a) “A sua grave beleza ofuscava a todos”.  
b) “Nem a morte lhe emprestava uma fisionomia sem expressão”.  
c) “Com seus sonhos de menina ela passou sorrindo pela vida”.  
d) “Meus eram todos os pensamentos inconfessáveis”.  
 
13. Assinale o item cuja frase se apresenta regida da forma mais 
adequada, considerando-se clareza, precisão, harmonia e 
correção.  
a) Há três exposições que vale a pena ver no museu de Nova 

Iorque. Uma delas homenageia os paraquedistas.  
b) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova 

Iorque. Uma delas homenageia os para-quedistas.  
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c) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova 
Iorque. Uma delas homenageia os pára-quedistas.  

d) Há três exposições que vale a pena ver em Nova Iorque. Uma 
delas homenageia os para-quedistas.  

 
Para responder a questão 14, leia o texto a seguir:  
 

“O tumulto começou quando os manifestantes jogaram 
bombas na direção do portão principal. Os policiais tentaram 
conter a multidão e foi preciso agir com energia. Quando 
explodiu uma bomba perto da viatura, o Capitão Padilha pediu 
reforço, porém a situação já estava fora de controle”.  

(Caros Amigos, junho / 2006)  
 
14. Os pronomes que substituem corretamente as palavras 
grifadas são, respectivamente:  
a) As – la – a – lo  
b) Nas – la – ela – o  
c) Nas – ela – a – lo  
d) As – ela – ela – o  
 
15. Empregue as formas verbais indicadas no parênteses, 
fazendo a necessária concordância com o sujeito.  
I) Eu a __________ desagradável. (supor – pretérito perfeito do 
indicativo)  
II) Outro tanto não __________ as pessoas presentes. (dizer – 
pretérito perfeito do indicativo)  
III) Vós o __________. (pedir – futuro do pretérito do indicativo)  
IV) Do lado direito __________ bancos. (haver – pretérito 
imperfeito do indicativo)  
A sequência correta é:  
a) Supus, disseram, pedireis, havia  
b) Supunha, diziam, pedis, haviam  
c) Supus, diriam, pediste, haveria  
d) Supunha, dirão, pedistes, haveriam  
 
16. Assinale a alternativa na qual todas as palavras encontram-
se corretamente grafadas:  
a) Altesa, obsessão, cidra, seara  
b) Buginganga, regurgitar, tigela, farinje  
c) Herege, cambaxirra, enchotar, xará  
d) Frenesi, execrar, granizo, carcaça  
 
Conhecimentos Específicos 

 
17. A Síndrome Compartimental Abdominal é definida por 
elevação persistente da pressão intra-abdominal acima de 
20mmHg, associada a falência orgânica não presente 
previamente, o que tipicamente determina: 
a) aumento do fluxo sanguíneo renal. 
b) manutenção do débito cardíaco. 
c) aumento da pressão intracraniana. 
d) aumento do volume pulmonar total. 

 
18. Dentre os fatores de risco abaixo, assinale aquele que 
aumenta o risco de colecistite aguda alitiásica: 
a) sexo feminino. 
b) terapia nutricional parenteral. 
c) obesidade mórbida. 
d) cirrose hepática. 

 
19. Nas primeiras 48 horas de pós-operatório em que um 
paciente apresenta temperatura de 38 graus Celsius, a principal 
causa é: 
a) infecção da ferida operatória. 
b) insuficiência adrenal. 
c) distúrbio metabólico. 
d) atelectasia pulmonar.  
 

20. No pós operatório de cirurgia abdominal, o distúrbio 
hidroeletrolítico mais comum associado a íleo paralítico e vômitos 
é: 
a) hipocalemia. 
b) hipercalemia. 
c) hipocalcemia. 
d) hiponatremia. 

 
21. No tratamento da sepse cirúrgica secundária, qual micro-
organismo tem sensibilidade comprovada a imunoterapia com 
anticorpos HLA: 
a) Gram negativos. 
b) Gram positivos. 
c) anaeróbios. 
d) todas estão corretas. 

 
22. É indicio de evisceração iminente: 
a) saída de pus pela incisão. 
b) saída de liquido serossanguinolento pela incisão. 
c) endurecimento e dor ao longo da incisão. 
d) aumento súbito da PA no fim do qüinquagésimo segundo dia 

de pós-operatório.  
 

23. Na avaliação da coagulação no paciente cirúrgico, é correto 
afirmar: 
a) o AAS alarga o tempo de coagulação. 
b) a ação da enoxaparina pode ser monitorada pela dosagem do 

fator X ativado. 
c) o tempo de sangramento avalia a via intrínseca da 

coagulação.  
d) a heparina aumenta o tempo de protrombina. 

 
24. Assinale a alternativa que contenha o fator que prejudica a 
cicatrização: 
a) ferro. 
b) zinco. 
c) vitamina A. 
d) adriamicina. 

 
25. Sobre as hérnias da parede abdominal, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) as hérnias femorais são infreqüentes, respondendo por 

apenas 3% das hérnias da região da virilha. 
b) hérnias diretas têm na sua gênese um enfraquecimento da 

musculatura da parede posterior do canal inguinal. 
c) as hérnias epigástricas são definidas como protusão de 

gordura pré-peritoneal ou do próprio peritônio, através de 
defeito na linha Alba, no espaço compreendido entre o 
apêndice xifóide e sínfise púbica. 

d) hérnias indiretas são secundárias a alterações congênitas 
decorrentes do não fechamento do conduto peritoniovaginal. 

 
26. Em relação ao paciente que apresenta queimadura é correto 
afirmar que: 
a) as queimaduras de segundo grau superficiais caracterizam-se 

por comprometer parcialmente a derme, ser muito dolorosas, 
ter superfície rosada, úmida e bolhas. 

b) a determinação do percentual da SCQ é de importância 
fundamental, sendo este valor diretamente proporcional à 
gravidade da lesão. 

c) em pacientes com SCQ superior a 20%, ocorre uma intensa 
produção de citocinas capaz de promover resposta sistêmica 
inflamatória, com aumento importante da permeabilidade 
capilar. 

d) as queimaduras de segundo grau profundas compromete toda 
a espessura da derme e parte do subcutâneo, com coloração 
pálida, vermelho-amarelada ou chamuscada. 

 
27. Assinale a alternativa correta em relação às hérnias inguinais 
na infância: 
a) é mais comum em meninas que em meninos. 
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b) é mais comum à esquerda que à direita. 
c) ocorre com maior freqüência em prematuros. 
d) a presença do conduto peritônio-vaginal não é razão suficiente 

para explicar o desenvolvimento de uma hérnia. 
 

28. De acordo com a classificação de NYHUS para hérnias, 
assinale a alternativa incorreta: 
a) tipo I: hérnia inguinal indireta com anel inguinal interno 

dilatado. 
b) tipo II: hérnia inguinal direta com anel inguinal interno dilatado, 

mas com parede posterior do canal inguinal preservada. 
c) tipo III: presença de defeito na parede anterior. 
d) todas estão incorretas. 

 
29. Sobre o abdome agudo é incorreto: 
a) ultrassom, tomografia e a videolaparoscopia são exames de 

grande utilidade na investigação diagnóstica. 
b) a videolaparoscopia não pode ser usada em gestantes. 
c) raio X de abdome pode detectar pneumoperitônio de até 1mL. 
d) apendicite aguda é a mais comum urgência cirúrgica 

abdominal não-traumática. 
 

30. A causa mais freqüente de compressão extrínseca do tronco 
celíaco que evolui com isquemia intestinal crônica é: 
a) ligamento arqueado mediano do diafragma. 
b) linfonodomegalia retroperitoneal. 
c) tumor de cólon transverso. 
d) tumor de pâncreas. 

 
31. Dentre os sintomas abaixo, assinale o mais típico da 
isquemia intestinal aguda: 
a) vômito. 
b) taquicardia. 
c) dor desproporcional ao exame físico. 
d) hematoquezia. 

 
32. O melhor esquema de antibiótico nos casos de apendicite 
aguda edematosa é: 
a) gentamicina e metronidazol por 72 horas. 
b) cefoxitina por 24 horas. 
c) cefalexina e metronidazol por 10 dias. 
d) cloranfenicol por 5 dias. 
 
33. Diante de um paciente que apresenta oclusão intestinal que 
evolui com pneumatose, a etiologia provável deste quadro é: 
a) isquemia intestinal. 
b) volvo de sigmóide. 
c) invaginação intestinal. 
d) hérnia estrangulada. 

 
34. A obstrução intestinal em “alça fechada” é freqüentemente 
causada por: 
a) bolo de áscaris. 
b) aderências intestinais. 
c) tumor de ceco. 
d) neoplasia de cólon esquerdo. 

 
35. A obstrução intestinal pode levar a algumas conseqüências 
clinicas, exceto: 
a) aumento do peristaltismo e acolia. 
b) proliferação e translocação bacteriana. 
c) isquemia e necrose. 
d) peritonite. 

 
36. O sinal endoscópico encontrado que indica maior risco de 
recidiva da hemorragia e morte é: 
a) lesão de base clara. 
b) vaso arterial visível. 
c) ausência de sangramento. 
d) sangramento ativo. 

 

37. Na hemorragia digestiva baixa é correto: 
a) não é possível a realização de colonoscopia de urgência na 

vigência de sangramento. 
b) a principal causa de hemorragia digestiva originada no 

intestino delgado é angiodisplasia. 
c) o débito acima de 0,1mL por minuto é suficiente para o 

diagnóstico angiográfico e posterior embolização. 
d) a angiografia possui sensibilidade maior que a cintilografia. 

 
38. Marque a alternativa correta: 
a) as deiscências de anastomoses intestinais geralmente 

ocorrem no final da cicatrização. 
b) o ganho de força tênsil é mais rápido na pele que no intestino. 
c) a deiscência de anastomose pode resultar futuramente em 

estenose da mesma. 
d) raramente as deiscências ocorrem por falhas técnicas. 

 
39. Assinale uma contra-indicação a videolaparoscopia: 
a) operação abdominal prévia. 
b) obesidade mórbida. 
c) asma brônquica. 
d) distúrbio cardiovascular grave. 

 
40. Assinale a alternativa que contenha a droga de primeira linha 
no tratamento da dor neuropática: 
a) ibuprofeno. 
b) amitriptilina. 
c) prednisona. 
d) indometacina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




