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PORTUGUÊS 

 

QUESTÃO 01 

Observe o poema: 
 
Cidade grande 
 
Que beleza, Montes Claros. 
Como cresceu Montes Claros.  
Que indústria em Montes Claros.  
Montes Claros cresce tanto,  
ficou urbe tão notória, 
prima-rica do Rio de Janeiro,  
que já tem cinco favelas 
por enquanto, e mais promete. 

Carlos Drummond de Andrade 

 
Assinale a opção em que a palavra destacada do texto, não está analisada corretamente quanto à classe gramatical: 
 
A) Ficou urbe tão notória – substantivo; 
B) Que já tem cinco favelas – pronome relativo; 
C) Por enquanto, e mais promete – conjunção; 
D) Que beleza, Montes Claros – pronome indefinido; 
E) Ficou urbe tão notória – adjetivo. 
 

QUESTÃO 02 

Leia a tirinha de Laerte e considere as proposições abaixo: 
 

 
 
I. O verbo pôr aparece no primeiro quadrinho conjugado no presente do indicativo; 
II. O verbo esperar no segundo quadrinho está conjugado no presente do subjuntivo; 
III. A vírgula usada no último quadrinho serve para isolar o vocativo na oração; 
IV. A palavra EUREKA funciona no texto como uma interjeição. 
 
São verdadeiras as afirmações: 
 
A) I e IV; 
B) I, II e III; 
C) I, III e IV; 
D) II, III e IV; 
E) Todas. 
  

QUESTÃO 03 
Marque a opção em que há desvio da norma padrão: 
 
A) Vossa Excelência chegou. Traga-lhe os documentos para que 

ele os assine; 
B) Sou eu quem pede para que nós sejamos unidos; 
C) Prefiro uma vida de sacrifício a uma morte gloriosa; 
D) Informaram aos associados o saldo da conta; 
E) Inscreva-se e participe do Concurso de Redação do Senado. 
 

QUESTÃO 04 

Marque a opção em que há erro de ortografia: 
 
A) Calabouço, sucessão, excessão e explícito; 
B) Pechincha, enxovalhar, gueixa e lambujem; 
C) Caçula, ascensão, assessoria, mexilhão e mexido; 
D) Hindu, beneficência, cercear e êxito; 
E) Frouxo, excêntrico, quis (querer), concessão e impigem 

(verbo). 
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QUESTÃO 05 

Observe algumas informações a respeito da Redação Oficial: 
 
I. (_____) serve para solicitar autoridade pública algo que, ao 

menos supostamente, tenha amparo legal; 
II. (_____) serve para informar a ocorrência de um fato ou a 

existência de uma situação, é fornecido somente se alguém 
pedir; 

III. (_____) é usado para comunicação entre órgãos ou 
departamentos. Também é chamado de Correspondência 
Interna (CI); 

IV. (_____) é uma correspondência oficial e externa, enviada 
normalmente a funcionários ou autoridades públicas, sendo o 
tipo mais comum de correspondência oficial expedido por 
órgãos públicos, em objeto de serviço. Deve conter um único 
assunto, a numeração recomeça a cada ano.  

 
Marque a opção que completa, respectivamente os espaços em 
branco: 
 
A) Ofício, certidão, memorando e requerimento; 
B) Requerimento, certidão,  ofício e memorando; 
C) Certidão, atestado, memorando e ofício; 
D) Requerimento, certidão, memorando e ofício; 
E) Requerimento, atestado, ata e ofício. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 06 

Para abrir o portão de sua casa seu Marcos precisa digitar uma 
senha com quatro algarismos distintos e duas vogais. O número 
de senhas diferentes que ele pode criar é:  
 
A) 1800 
B) 2250 
C) 2500 
D) 2750 
E) 3550 
 

QUESTÃO 07 

Um retângulo ABCD está no plano cartesiano. AC é a diagonal do 
retângulo, A (-2,1) e B(3,-2). Podemos afirmar: 
 
A) As coordenadas de B e D são (-2,3) e A (1,-2); 
B) O perímetro de ABCD é 8 unidades de comprimento; 
C) A área de ABCD é 15 unidades de área; 
D) A medida de AC é 7 unidades de comprimento; 
E) AB + AD = 10 unidades de comprimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 

Dona Maria deseja fazer um plano de saúde. Ela deve escolher 
entre dois planos: 
Plano A: R$ 60,00 por mês durante um ano, após esse período a 
mensalidade terá um acréscimo de R$ 6,00. 
Plano B: R$ 40,00 no primeiro mês e um acréscimo de R$ 2,00 a 
cada mensalidade. 
No período de dois anos ela chegou a seguinte conclusão sobre 
os dois planos: 
 
A) Pagará o mesmo valor nos planos A e B; 
B) A diferença entre os dois é de R$ 20,00; 
C) A diferença entre os dois é de R$ 24,00; 
D) Pagará mais de R$ 3.000,00 se escolher o plano A; 
E) Pagará mais de R$ 2,500,00 se escolher o plano B. 
 

QUESTÃO 09 

Uma cesta possui 8 frutas em que 3 três estragadas. Se 
retirarmos 2 frutas dessa cesta a probabilidade delas não estarem 
estragadas é: 
 
A) 5/28; 
B) 23/28; 
C) 5/23; 
D) 18/23; 
E) 3/8. 
 

QUESTÃO 10 

Em um clube dos 80 frequentadores, 50 praticam natação, 35 
praticam vôlei, 20 praticam natação e vôlei. É correto dizer que: 
 
A) 20 frequentadores não praticam nenhum esporte; 
B) 30 frequentadores praticam somente vôlei; 
C) 20 frequentadores praticam somente natação; 
D) 45 frequentadores praticam apenas um esporte; 
E) 60 frequentadores praticam pelo menos um esporte. 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Sobre o julgamento do esquema de corrupção e de desvio de 
dinheiro público ocorrido no Brasil, conhecido como “Mensalão”, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 

“processo do mensalão” será realizado pelo Superior Tribunal 
de Justiça – STJ, no mês de novembro de 2012; 

B) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de julho de 2012 e 
será realizado pelo Supremo Tribunal Federal – STF; 

C) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de agosto de 2012, 
no Superior Tribunal de Justiça – STJ; 

D) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” será realizado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral – TSE, no mês de outubro de 2012; 

E) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de agosto de 2012, 
no Supremo Tribunal Federal – STF. 
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QUESTÃO 12 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, no ano de 2012, foi realizada no Brasil, na cidade do 
Rio de Janeiro. Acerca da referida Conferência, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) A Conferência ficou conhecida como Rio+20 porque marcou 

os vinte anos de realização da Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e 
contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento 
sustentável para as próximas décadas; 

B) A proposta brasileira de sediar a Rio+20 foi aprovada pela 
Assembléia-Geral das Nações Unidas; 

C) A Rio+20 teve como temas principais: a economia verde no 
contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da 
pobreza; e a estrutura institucional para o desenvolvimento 
sustentável; 

D) A Conferência aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no mês 
de abril de 2012, contando com a participação de Chefes de 
Estado, de Governo e de representantes de mais de 150 
países; 

E) O objetivo da Rio+20 foi a renovação do compromisso político 
com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do 
progresso e das lacunas na implementação das decisões 
adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do 
tratamento de temas novos e emergentes. 

 

QUESTÃO 13 

Este ano, a partir de meados de julho, as atenções se voltaram 
para os Jogos Olímpicos de 2012, sediados em Londres. Evento 
mundialmente importante, que influencia no cenário político-
econômico local e mundial. O Secretário-Geral da ONU participou 
da corrida da tocha para os Jogos Olímpicos de Verão de 2012. A 
convite do Comitê Olímpico Organizador de Londres e do Comitê 
Olímpico Internacional (COI), ele transportou a tocha olímpica no 
percurso final da sua jornada no Reino Unido e participou, 
também, da cerimônia de abertura dos Jogos. Assinale a 
alternativa que indica corretamente o nome do atual Secretário 
Geral da ONU: 
 
A) David Cameron; 
B) Ban Ki-moon; 
C) Barack Obama; 
D) Kofi Annan; 
E) Al Gore. 
 

QUESTÃO 14 

Recentemente o governo de Bashar al-Assad, na Síria, declarou 
vitória após uma feroz batalha pela capital, com ataques de 
forças militares a rebeldes que controlam grande parte do maior 
centro urbano do país. Indique a alternativa que contém 
corretamente o nome da Capital e do maior centro urbano da 
Síria, respectivamente. 
 
A) Damasco e Allepo; 
B) Sirte e Damasco; 
C) Turquia e Aleppo; 
D) Latakia e Turquia; 
E) Jordânia e Argélia. 
 
 
 

QUESTÃO 15 

Algumas empresas de telefonia móvel foram proibidas pela 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de comercializar 
linhas de celular e internet em função da má qualidade dos 
serviços prestados. Depois que a Anatel aprovar o plano de ação 
apresentado das empresas, com medidas capazes de garantir a 
qualidade do serviço, as vendas poderão ser retomadas. Indique 
corretamente o nome do atual Ministro das Comunicações: 
 
A) José Eduardo Cardoso; 
B) Marco Antonio Raupp; 
C) Celso Amorim; 
D) Mendes Ribeiro; 
E) Paulo Bernardo Silva. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

A sepse ou sépsis é uma síndrome que acomete os pacientes 
com infecções severas. Assinale a alternativa Incorreta no que se 
refere ás manifestações da sepse: 
 
A) Temperatura acima de 38ºC ou abaixo de 36ºC; 
B) Vômitos incoercíveis; 
C) Frequência Cardíaca acima de 90 batimentos por minuto; 
D) Frequência respiratória acima de 20 por minuto ou PaCO² 

abaixo de 32 mmHg; 
E) Leucócitos maior que 12.000 ou abaixo de 4.000. 
 

QUESTÃO 17 

A cicatrização das feridas é tema de fundamental importância 
para o cirurgião. São fases do processo de cicatrização de 
feridas, EXCETO:  
 
A) Hemostasia; 
B) Inflamação; 
C) Migração celular e proliferação; 
D) Síntese proteica, contração da ferida e remodelagem; 
E) Angiogênese retardada. 
 

QUESTÃO 18 

São características de um antisséptico ideal, EXCETO: 
 
A) Ação bactericida e bacteriostática; 
B) Persistência da ação durante várias horas; 
C) Persistência de ação curta para não provocar queimaduras; 
D) Ausência de causticidade e baixo índice de reações de 

hipersensibilidade; 
E) Baixo custo. 
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QUESTÃO 19 

Assinale V para verdadeiro e F para falso em relação à Trombose 
venosa profunda ( TVP ) : 
 
I. Acomete mais pacientes submetidos à cirurgia por câncer 

ginecológico; 
II. É frequente em portadores de policitemia; 
III. Não acomete pacientes acima de 40 anos. 
 
Assinale a sequencia correta de cima para baixo: 
 
A) V, V, V; 
B) V, V, F; 
C) F, F, V; 
D) V, F, V; 
E) F, F, F. 
 

QUESTÃO 20 

O pneumotórax hipertensivo desenvolve-se quando o ar 
proveniente do(s) pulmão(ões) ou do meio ambiente 
(pneumotórax traumático) passa para a cavidade pleural, com a 
possibilidade de que este possa ser comprimido devido a um 
mecanismo valvular. Das alternativas abaixo assinale a que não 
se evidencia no pneumotórax hipertensivo: 
 
A) Taquipneia; 
B) Bradpnéia; 
C) Colapso completo no pulmão comprometido; 
D) Compressão do pulmão contra lateral; 
E) Obstrução ao fluxo sanguíneo nas grandes veias e vasos 

pulmonares. 
 

QUESTÃO 21 

Em relação aos sinais e sintomas do Trauma Abdominal, assinale 
a afirmativa FALSA: 
 
A) Na avaliação do paciente com suspeita de trauma abdominal, 

todos os esforços concentram-se em se fazer o diagnóstico da 
presença de lesão abdominal, sendo de menor importância o 
diagnóstico topográfico específico da lesão; 

B) O quadro clínico mais frequente é a presença de choque 
hemorrágico sem causa aparente; 

C) Na investigação do paciente com suspeita de trauma 
abdominal, os sinais no exame físico podem não ser 
aparentes na admissão; 

D) O abdome deve ser completamente inspecionado nas suas 
faces anterior e posterior como também as nádegas e a região 
perineal; 

E) A ausculta do abdome não permite confirmar a presença ou 
ausência de ruídos hidroaéreos. 

 

QUESTÃO 22 

Em relação ao Câncer de esôfago assinale a alternativa FALSA: 
 
A) A disfagia está sempre presente; 
B) A odinofagia nunca está presente; 
C) Em fases tardias da doença a perda de peso é acentuada; 
D) Alguns pacientes apresentam rouquidão; 
E) A endoscopia é o exame mais acurado para selar o 

diagnostico. 
 
 

QUESTÃO 23 

São características da colelitíase, EXCETO: 
 
A) Incide mais em mulheres acima da quarta década; 
B) Tem relação com obesidade e gestação; 
C) Incide mais em homens acima da quinta década; 
D) Pode evoluir para quadros agudos; 
E) Pode evoluir para câncer após longos anos da doença. 
 

QUESTÃO 24 

É de fundamental importância para o diagnóstico de Pancreatite 
Crônica, investigar: 
 
A) Ausência de diabetes; 
B) Paciente grande bebedor que começa a referir frequentes 

dores abdominais; 
C) Dores em epigástrio que se irradiam para o hipocôndrios e 

dorso; 
D) Elevação de amilase e lipase sérica ou urinária; 
E) Presença da tríade clássica perda de peso, diabetes e 

esteatorréia. 
 

QUESTÃO 25 

Em relação ao tratamento inicial da diverticulite não complicada 
de sigmóide, assinale a assertiva Correta:  
 
A) Restrição para alimentos gordurosos; 
B) Antiespasmódicos e antinflamatórios; 
C) Antibióticos quando existe leucocitose; 
D) Cirurgia apenas, quando existe sinais de perfuração ou 

formação de abcesso; 
E) Cirurgia realizando-se logo hemicolectomia. 
 

QUESTÃO 26 

Videolaparoscopia é uma técnica cirúrgica minimamente invasiva 
realizada por auxílio de uma endocâmera no abdômen. Para criar 
o espaço necessário as manobras cirúrgicas e adequada 
visualização das vísceras abdominais a cavidade peritoneal é 
insuflada com gás carbônico. Esse procedimento pode ter como 
contra-indicação: 
 
A) Asma brônquica; 
B) Apendicite aguda; 
C) Obesidade mórbida; 
D) Operação abdominal prévia; 
E) Distúrbio cardiovascular grave. 
 

QUESTÃO 27 

Em relação à rotina do abdome agudo, pode-se ter como achado 
radiológico: 
 
A) Aerobilia; 
B) Pneumoperitônio; 
C) Alça sentinela; 
D) Gás na parede da vesícula; 
E) Hipermeteorismo. 
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QUESTÃO 28 

Pode inibir os eventos iniciais da cicatrização das feridas o uso 
de: 
 
A) Ácido fólico; 
B) Corticosteróides; 
C) Vitamina B12; 
D) Vitaminas A e C; 
E) Zinco e cobre. 
 

QUESTÃO 29 

O diagnóstico da hérnia inguinal por deslizamento é realizado 
quando, no saco herniário, uma víscera intra-abdominal está: 
 
A) Obstruída; 
B) Na parede; 
C) Necrosada; 
D) Encarcerada; 
E) Estrangulada. 
 

QUESTÃO 30 

A obstrução intestinal é uma síndrome em que o conteúdo, tanto 
do intestino delgado quanto do grosso, não pode progredir até o 
reto, impossibilitando sua eliminação do organismo. Assinale 
entre as alternativas abaixo uma possível etiologia da obstrução 
do intestino delgado: 
 
A) Válvulas retais; 
B) Prolapsos de reto; 
C) Hérnias de hiato; 
D) As aderências e as hérnias externas; 
E) Abscessos retais. 
 

QUESTÃO 31 

Ao examinar um paciente com queixa de dor abdominal, nota-se 
a presença do sinal de Rovsing. Este sinal sugere: 
 
A) Diverticulite perfurada; 
B) Apendicite aguda; 
C) Colecistite aguda; 
D) Úlcera perfurada; 
E) Abscesso hepático piogênico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 32 

Assinale a afirmativa correta em relação aos direitos do médico 
conforme o Código de Ética Médica: 
 
A) Cabe ao médico apontar falhas nos regulamentos e normas 

das instituições em que trabalha quando as julgar indignas do 
exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente, devendo 
dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e, 
obrigatoriamente, à Comissão de Ética e ao Conselho 
Regional de Medicina de sua jurisdição; 

B) Mesmo quando as condições de trabalho não sejam dignas ou 
possam prejudicar o paciente, o profissional médico não pode 
se recusar a exercer sua profissão em instituição pública; 

C) O profissional médico não pode se recusar a realizar atos 
médicos em hospital público, os quais, embora permitidos por 
lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência; 

D) Em sua relação de trabalho, o médico deve dedicar ao 
paciente o tempo que sua experiência e capacidade 
profissional recomendarem para o desempenho de sua 
função, evitando, dessa maneira, que o acúmulo de encargos 
ou de consultas prejudique o paciente – salvo quando esta 
sobrecarga tenha sido a agendada e determinada por 
superior; 

E) O médico deve requerer desagravo público ao Conselho 
Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua 
profissão, exceto quando isso ocorrer em instituições públicas. 

 

QUESTÃO 33 

Com relação ao Código de Ética Médica, especificamente sobre a 
relação com pacientes e familiares, assinale V para afirmativa 
\verdadeira e F para Falsa: 
 
I. O médico assistente não pode deixar de informar ao paciente 

o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do 
tratamento, mesmo quando a comunicação direta possa 
provocar nesse paciente algum dano; em todos os casos, a 
comunicação deve ser feita ao seu responsável legal e, se for 
empregado, ao seu empregador; 

II. O médico não tem o direito de renunciar ao atendimento, 
apesar da ocorrência de fatos que, a seu critério, prejudiquem 
o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho 
profissional; antes, deve comunicar previamente ao paciente 
ou seu responsável legal, assegurando-se da continuidade 
dos cuidados e fornecendo-lhe todas as informações 
necessárias; 

III. O médico não pode abandonar o paciente, ainda que por justa 
causa comunicada ao paciente ou a seus familiares. No 
entanto, há exceção: o médico pode abandonar o paciente 
caso este seja portador de moléstia crônica ou incurável; 

IV. O profissional médico está impedido de desrespeitar o direito 
do paciente de decidir livremente sobre a execução de 
práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de 
iminente perigo de vida. 

 
Assinale a sequencia correta de cima para baixo: 
 
A) V, V, F, V; 
B) F, F, V, V; 
C) F, F, F, V; 
D) V, V, F, F; 
E) F, F, F, F. 
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QUESTÃO 34 

Paciente sexo feminino, 81 anos, é levada ao hospital ás 16 h 
com queixa de dor abdominal iniciada pela manhã. Ao questionar 
o sítio da dor, ela aponta com o dedo o quadrante inferior 
esquerdo do abdômen.  
Ao exame: EGR, febril (T=38,4o C), hipocorada e desidratada, 
pesa 85kg e tem 1,65m de altura.  
Quanto ao hábito intestinal, o acompanhante relata que ela 
sempre foi obstipada, mas que evacuou na véspera sem sangue 
muco ou pus. Relata ainda que a paciente não almoçou e 
apresentou dois episódios de vômitos. 
De acordo com esse quadro clínico, assinale a alternativa que 
indica a patologia mais provável: 
 

A) Tumor de cólon perfurado; 
B) Diverticulite aguda; 
C) Apendicite aguda; 
D) Hemorragia diverticular; 
E) Cistite. 
 

QUESTÃO 35 

S.G., 75 anos, chega ao hospital com quadro de distensão e dor 
abdominal intensa em cólica iniciada há 4 horas. Paciente 
cardiopata, portador de fibrilação atrial, com várias passagens 
pelo pronto-socorro, sempre bem humorado. 
Ele apresenta fáscies de dor, sudorese, mal consegue se 
comunicar e sofre com dor em todo o abdômen. Apresenta 
FC=115 bpm e PA=80/55 mmHg.  
Ao exame físico, apresenta abdômen distendido, dor abdominal 
difusa sem sinais de irritação peritoneal. Para esse quadro 
clínico, o diagnóstico mais provável é: 
 

A) Isquemia mesentérica; 
B) Diverticulite aguda; 
C) Tumor de cólon perfurado; 
D) Úlcera gástrica perfurada; 
E) Apendicite aguda. 
 

QUESTÃO 36 

Assinale a afirmativa Incorreta em relação às indicações da 
Antibioticoprofilaxia: 
 

A) As indicações para o uso de antibióticos profiláticos baseiam-
se na eficácia da profilaxia, no risco e gravidade da infecção 
pós-operatória; 

B) A profilaxia antimicrobiana não está indicada em todos os 
procedimentos cirúrgicos; 

C) As indicações se restringem às cirurgias contaminadas ou 
infectadas; 

D) Em algumas cirurgias limpas, como cirurgias cardíacas, 
neurocirurgias ou cirurgias de colocação de próteses aplica-se 
a antibioticoprofilaxia; 

E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 37 

Em relação às formas generalizadas do tétano, incluem-se os 
seguintes diagnósticos diferenciais, EXCETO: 
 

A) Intoxicação pela estricnina; 
B) Meningites; 
C) Raiva; 
D) Histeria; 
E) Apendicite Aguda. 

QUESTÃO 38 

Correlacione a Coluna I com a Coluna II no que se refere a 
classificação das Queimaduras quanto à profundidade: 
 
1. Queimadura de 1º grau; 
2. Queimadura de 2º grau; 
3. Queimadura de 3º grau. 
 
a. Atingem as camadas superficiais da pele. Apresentam 

vermelhidão, inchaço e dor local suportável, sem a formação 
de bolhas; 

b. Atingem todas as camadas da pele e podem chegar aos ossos. 
Apresentam pouca ou nenhuma dor e a pele branca ou 
carbonizada; 

c. Atingem as camadas mais profundas da pele. Apresentam 
bolhas, pele avermelhada, manchada ou com coloração  
variável, dor, inchaço, desprendimento de camadas da pele e 
possível estado de choque. 

 
A) 1-a, 2-c, 3-b; 
B) 1-b, 2-a, 3-c; 
C) 1-c, 2-b, 3-a; 
D) 1-a, 2-b, 3-c; 
E) 1-b, 2-c, 3-a. 
 

QUESTÃO 39 

J.S.C, sexo masculino, 33 anos, dá entrada na emergência vítima 
de trauma por projétil de arma de fogo no hemitórax direito. É 
diagnosticado hemotórax de grande volume, sendo realizada a 
drenagem do tórax, com saída de 900Ml de sangue. Em duas 
horas a perda sanguínea total é de 1900mL. A reposição 
volêmica é realizada utilizando-se grandes volumes de solução 
salina de cloreto de sódio isotônico. Este paciente poderá 
desenvolver a seguinte complicação decorrente do tipo de 
solução utilizada na reposição volêmica: 
 
A) Hipernatremia metabólica hipertônica dilucional; 
B) Acidemia hiperclorêmica metabólica dilucional; 
C) Alcalemia metabólica hipoclorêmica hipertônica; 
D) Alcalose metabólica lática hipoclorêmica dilucional; 
E) Hipernatremia hipoclorêmica dilucional. 
 

QUESTÃO 40 

Assinale a afirmativa que indica a realização de toracotomia de 
emergência depois de um trauma torácico: 
 
A) Ferimentos toracoabdominais; 
B) Instabilidade do gradil costal associada a pneumotórax; 
C) Ferimentos fechados do tórax associados à pneumotórax 

hipertensivo; 
D) Hemotórax maciço com perda de sangue maior que 

80mL/hora depois da drenagem inicial; 
E) Hemotórax maciço com perda maior que 1500Ml de sangue 

agudamente pelo dreno torácico. 
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QUESTÃO 41 

F.C.S, sexo masculino, 27 anos, procura o serviço de emergência 
apresentando quadro de dor abdominal aguda de início súbito. Os 
estudos radiológicos demonstram pneumoperitônio. O paciente 
então é levado ao centro cirúrgico e submetido à laparotomia 
exploradora. O cirurgião assistente descreve uma úlcera gástrica 
do tipo III perfurada, sem presença de peritonite. Em relação a 
este caso, assinale a alternativa Correta: 
 
A) Este tipo de úlcera não está relacionado com hipercloridria e 

deve ser considerada a hipótese de câncer gástrico; 
B) A úlcera gástrica tipo III apresenta localização pré-pilórica e 

deve ser tratada como uma úlcera duodenal; 
C) A vagotomia está contraindicada neste caso, e o câncer 

gástrico é raro na localização deste tipo de úlcera; 
D) A úlcera gástrica tipo III apresenta localização próxima à 

junção esofagogástrica e está associada com as úlceras 
gástricas tipo I; 

E) A úlcera gástrica tipo III está relacionada ao uso de anti-
inflamatórios orais, não tendo relação com a presença do H. 
pylori. 

 

QUESTÃO 42 

Na rotina do cirurgião, o estudo das hemorragias digestivas 
implica em conhecimento anatômico, fisiológico, epidemiológico e 
de diagnóstico. Com base nesses aspectos, assinale V para a 
afirmativa Verdadeira e F para Falsa: 
 
I. As hemorragias consideradas altas que se exteriorizam por 

hematêmese ou melena têm como causa principal varizes 
esofagianas; 

II. As hemorragias baixas se exteriorizam por enterorragia e as 
neoplasias malignas são as causas mais frequentes, 
sobretudo os tumores do colo esquerdo; 

III. As hemorragias digestivas consideradas altas são 
dependentes da irrigação da artéria mesentérica superior e as 
baixas, das artérias mesentérica inferior e retais; 

IV. Portadores de hipertensão portal por cirrose e com varizes 
esofagianas podem apresentar hematêmese e melena por 
úlcera gástrica causada por hipercloridria devida ao shunt de 
gastrina, associada a alteração tecidual e coagulação 
sanguínea, próprias da doença hepática. 

 
Assinale a sequencia correta de cima para baixo: 
 
A) F, F, V, V; 
B) V, V, F, F; 
C) F, F, F, V; 
D) F, V, F, V; 
E) V, F, F, V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 43 

Paciente, 43anos, sexo masculino, diabético e hipertenso 
apresenta quadro clínico de colecistite aguda há 24 horas. A 
ultrassonografia mostra vesícula distendida, paredes espessadas, 
cálculo no infundíbulo e líquido perivesicular. Fígado de aspecto 
esteatótico e sem dilatação das vias biliares. Neste caso a melhor 
conduta consiste em: 
 
A) Tratamento clínico com poliantibioticoterapia e tratamento 

cirúrgico após melhora do quadro clínico na mesma 
internação; 

B) Tratamento clínico com poliantibioticoterapia e tratamento 
cirúrgico após seis semanas, que é o tempo necessário para 
“esfriar” o processo inflamatório; 

C) Tratamento clínico com poliantibioticoterapia e tratamento 
cirúrgico se houver piora do quadro clínico, sobretudo do 
quadro hematológico com acentuação da leucocitose e desvio 
à esquerda; 

D) Colecistectomia laparoscópica ou laparotômica de urgência; 
E) Iniciar o tratamento clínico com poliantibioticoterapia, 

puncionar e drenar a vesícula por via transparietal e efetuar 
colecistectomia após a melhora do quadro infeccioso. 

 

QUESTÃO 44 

B.F.S  32 anos sexo masculino deu entrada no pronto-socorro 
com diagnóstico de abdome agudo. O RX simples de abdome em 
três posições estaria indicado seletivamente: 
 
A) Nos casos suspeitos de abdome agudo perfurativo ou 

obstrutivo, pois o pneumoperitônio pode ser evidenciado 
quando houver perfuração de víscera oca ou distribuição 
anormal dos gases abdominais em caso de obstrução 
intestinal; 

B) Em todos os casos suspeitos de abdome agudo associado 
com a dosagem de amilase plasmática; 

C) Na suspeita de pancreatite aguda biliar, pois pode evidenciar 
cálculos biliares radiopacos, ou mesmo calcificações 
pancreáticas; 

D) No abdome agudo traumático, pois tem maior acurácia do que 
a tomografia computadorizada com contraste em casos de 
perfuração de víscera oca; 

E) Na impossibilidade de US FAST, que evidencia líquido 
abdominal na lesão de víscera oca ou parenquimatosa. 

 

QUESTÃO 45 

Paciente idoso, 76 anos de idade, foi submetido a hernioplastia 
inguinal direita eletiva. No primeiro dia de pós-operatório, refere 
dor e inchaço no testículo direito. O ultrassom doppler mostra 
ausência de fluxo sanguíneo no testículo direito, sugerindo 
orquite isquêmica. A provável causa dessa complicação é: 
 
A) Ligadura da artéria cremastérica; 
B) Ligadura da artéria diferencial; 
C) Ligadura da veia testicular; 
D) Ligadura da artéria testicular; 
E) Trombose do plexo pampiniforme. 
 
 
 
 
 
 



70313 – MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 

Página 8 de 8 

QUESTÃO 46 

Num paciente com quadro sugestivo de choque, cuja principal 
hipótese é uma origem  infecciosa, a conduta inicial correta e 
prioritária na unidade de emergência é: 
 
A) Colher culturas, procurar o foco e iniciar antibiótico conforme o 

resultado das culturas; 
B) Descartar outras causas de choque, passar acesso central e 

prescrever dopamina; 
C) Prescrever antibiótico o mais rápido possível e a ressuscitação 

volêmica; 
D) Prescrever corticoide, proteína C ativada e controle glicêmico 

intensivo; 
E) Solicitar exames de imagem, prescrever antibióticos e 

noradrenalina. 
 

QUESTÃO 47 

Paciente, sexo masculino, 46 anos, da entrada no pronto socorro 
vítima de agressão por arma de fogo, apresenta lesão penetrante 
em flanco D, sem orifício de saída. Ao exame físico: Estado geral 
regular e estável hemodinamicamente. Neste caso a melhor 
conduta é: 
 
A) Lavado peritoneal; 
B) Punção abdominal; 
C) Ultrassonografia abdominal; 
D) Laparotomia exploradora; 
E) Tomografia computadorizada de abdome. 
 

QUESTÃO 48 

Chega ao Pronto Socorro criança com quadro sugestivo de 
trauma abdominal fechado, em relação a este tipo de trauma, 
assinale a afirmativa Correta: 
 
A) O lavado peritonial é o que define indicação cirúrgica; 
B) O método de imagem de maior sensibilidade para definir a 

presença de pneumo-peritônio é a ultrassonografia; 
C) A esplenectomia por trauma, quando realizada em crianças 

com mais de 12 anos, não aumenta o risco de sépsis pós 
esplenectomia; 

D) Apenas 30% das lesões traumáticas esplênicas na criança 
podem ser tratadas sem cirurgia; 

E) Nas lesões hepáticas, o tratamento da hemobilia pós-
traumática pode ser feito pela embolização com a finalidade 
de controlar o sangramento. 

 

QUESTÃO 49 

Paciente com tumoração cervical nodular, medindo cerca de 1 cm 
em linha média e cística ao ultrassom tem como conduta mais 
apropriada: 
 
A) Ressecção pela técnica de Sistrunk; 
B) Tratamento cirúrgico com ressecção da tumoração incluindo a 

porção central da cricoide; 
C) Punção e esvaziamento da lesão; 
D) Drenagem com pen-rose; 
E) Tratamento cirúrgico com ressecção da tumoração. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 50 

J.F.C, 48anos, sexo masculino é internado para investigar quadro 
de ascite. Foi realizada uma paracentese, e o gradiente de 
albumina entre o soro e o líquido ascítico (“GASA”) é de 1,3 g/dL. 
Das opções abaixo, a causa mais provável para o quadro clínico 
é: 
 
A) Carcinomatose; 
B) Tuberculose; 
C) Peritonite secundária; 
D) Peritonite bacteriana espontânea; 
E) Cirrose hepática. 
 
 
 
 




