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LEIA AS INSTRUÇÕES: 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 60 
(sessenta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
� Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas; 
� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 

prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
 
 
INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 
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O ESPELHO 
Marcello Migliaccio 

 
1º Falar _____ da TV virou moda. É “in” repudiar a baixaria, desancar o onipresente eletrodoméstico. E num 
país em que os domicílios sem televisão são cada vez mais raros, o que não falta é especialista no assunto. Se um 
dia fomos uma pátria de 100 milhões de técnicos de futebol, hoje, mais do que nunca, temos um considerável 
rebanho de briosos críticos televisivos. 
2º Depois de azular as janelas das grandes e das pequenas cidades, os televisores ganharam as ruas. Hoje não 
se encontra um boteco, padaria ou consultório dentário que não tenha um. Há até taxistas que trabalham com um 
olho no trânsito e outro na novela. E, nas esquinas escuras _______ se come o suspeitíssimo cachorro-quente, 
pode-se assistir ao “Jornal Nacional” e ser assaltado em tempo real. 
3º Mas, quando os “especialistas” criticam a TV, estão olhando para o próprio umbigo. Feita ....... nossa 
imagem e semelhança, ela é resultado do que somos enquanto rebanho globalizado. Macaqueia e realimenta nossos 
conceitos e preconceitos quando ensina, diariamente, o bê-á-bá a milhões de crianças. 
4º Reclamamos que, na programação, só vemos sexo, violência e consumismo. Ora, isso é o que vemos 
também ao sair à rua. E, se fitarmos o espelho do banheiro com um pouco mais de atenção, levaremos um susto 
com a reprise em cartaz. Talvez por isso a TV nos choque, por nos mostrar, sem rodeios, a quantas anda o 
inconsciente coletivo. E não adianta dourar a pílula; já tentaram, mas não deu ibope. 
5º Aqui e ali, alguns vão argumentar que cultivam pensamentos mais nobres e que não se sentem 
representados no vídeo. Mas a fração que lhes cabe está lá, escondidinha como é próprio às minorias. Está nos bons 
documentários, nas belas imagens dos eventos esportivos, na dramaturgia sensível, no humorismo que surpreende, 
nos desenhos e nas séries inteligentes, no entrevistador que sabe ouvir o entrevistado, nas campanhas altruístas. 
6º  Reclama-se muito que, nas novelas, os negros fazem, quase sempre, papéis de subalternos. Mas é essa 
condição que a sociedade reserva à maioria deles, e também ........ maior parte dos nordestinos, na vida real. O que 
a televisão fornece é um retrato da desigualdade no país. 
7º E, quando explora a mulher, estigmatiza gays, restringe o mercado para o ator idoso ou vende cerveja, 
maledicência e atrocidade na programação vespertina, ela reflete o mundo dominado pelo macho-adulto-branco-
capitalizado. 
8º  A televisão mostra ainda violência no ____________, gritam os pacifistas na sala de estar. Como se não 
houvesse milhões de Stallones, Gibsons, Bronsons, Van Dammes e Schwarzeneggers armados até os dentes no 
Afeganistão, Golfo Pérsico, Colúmbia, Mianmar, favelas brasileiras ou trincheiras angolanas. 
9º  É natural que uma parte de nós se revolte, o que parece tão compreensível quanto inócuo. Campanhas 
contra a baixaria televisiva lembram a piada do marido traído que encontra a mulher com o amante no sofá da sala 
e, no dia seguinte, vende o móvel para solucionar o problema. Garrotear a TV é tapar o sol com a peneira. 
10 Enquanto a discussão ganha adeptos, continuamos devorando nosso tubo de imagem de estimação. Depois, 
de barriga cheia, saímos à rua para ratificar, legitimar com pensamentos, palavras e atitudes, que as coisas são 
mesmo assim e que, pelo jeito, a reprise continuará. 
11 Aquele repórter sensacionalista que repete ....... exaustão a cena de linchamento, o apresentador que 
tripudia sobre o drama do desvalido, a loura que vê na criança um consumidor a mais, o jovem que tem num 
“reality show” desumano a alternativa para sua falta de horizonte, amenina precocemente erotizada, no fundo, 
somos todos nós. 

(Folha de S. Paulo, 19/10/2003.) 

 
01 - Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas de linha contínua do texto: 
a) mau – onde – dia a dia. 
b) mau – aonde – dia-a-dia. 
c) mal – onde – dia a dia. 
d) mal – aonde – dia-a-dia. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha pontilhada do texto: 
a) à – à – à. 
b) a – a – a. 
c) a – à – à. 
d) à – a – a. 
 
03 - Assinale a alternativa em que a palavra destacada não seja um pronome relativo: 
a) (...) que trabalham com um olho no trânsito e outro na novela. (2º parágrafo) 
b) (...) que cultivam pensamentos mais nobres (...) (5º parágrafo) 
c) (...) que sabe ouvir o entrevistado (...) (5º parágrafo) 
d) (...) que encontra a mulher com o amante no sofá da sala (...) (9º parágrafo) 
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04 - “(...) o apresentador que tripudia sobre o drama do desvalido (...)”.  O verbo que exige o mesmo 
tipo de complemento que o grifado acima está empregado em: 
a) A televisão mostra muita violência.   c) Ela reflete o mundo dominado. 
b) Mas a fração que lhes cabe está lá.   d) Os negros fazem, quase sempre, papéis de subalternos. 
 
05 - A área e o perímetro do trapézio isósceles abaixo medem, respectivamente: 

 
a) 304 cm² e 58 cm.    c) 152 cm2 e 48 cm. 
b) 152 cm2 e 58 cm.    d) 76 cm2 e 58 cm. 
 
06 - Uma empresa de turismo está organizando um cruzeiro pela costa brasileira. O navio possui 
capacidade para 100 passageiros mais a tripulação, de modo que de cada passageiro, será cobrado R$ 
800,00 mais R$ 10,00 por cada lugar vago. Para que essa empresa obtenha rentabilidade máxima 
nesse cruzeiro, o número de passageiros deve ser igual a: 
a) 85.      c) 95. 
b) 90.      d) 100. 
 
07 - Um computador é basicamente composto por software e hardware. Entre as alternativas que 
seguem, a seguinte opção não remete a um exemplo de hardware: 
a) Sistema Operacional.    c) Interface USB. 
b) Disco Rígido (HD).    d) Mouse. 
 
08 - A Suíte para escritório BrOffice (hoje conhecida como LibreOffice) possui um aplicativo voltado a 
edição de textos (assim como o Word no pacote Microsoft Office). A seguinte opção apresenta o nome 
deste aplicativo: 
a) Base.     c) Impress. 
b) Draw.     d) Writer. 
 
09 - De acordo com os dados oficiais do Censo 2.010 do IBGE, a população atual de Fazenda Rio 
Grande é de quantos habitantes? 
a) 81.576 habitantes.    c) 81.756 habitantes. 
b) 81.675 habitantes.    d) 81.765 habitantes. 
 
10 - No ano passado mais de 500 mil cédulas falsas foram retiradas de circulação, este ano quase 100 
mil cédulas já foram recolhidas. Que instituição abaixo é a responsável pelo controle e recolhimento 
final das cédulas falsas em todo o país? 
a) Banco Central.    c) Caixa Econômica Federal. 
b) Banco do Brasil.    d) Casa da Moeda. 
 
11 - Após reposição de grande volume sanguíneo para tratar choque hemorrágico, qual das seguintes 
substâncias é indicada, por via venosa? 
a) Cloreto de potássio. 
b) Gluconato de cálcio. 
c) Citrato de potássio. 
d) Citrato de sódio. 
 
12 - Nas tireoidectomias, o vaso que não pode ser ligado é: 
a) Artéria tireóidea superior.   c) Artéria tireóidea inferior. 
b) Artéria tireóidea média.   d) Artéria tireóidea ima. 
 
13 - O adenoma funcional de paratireóide geralmente é: 
a) Benigno e único. 
b) Benigno e múltiplo. 
c) Maligno e único. 
d) Maligno e múltiplo. 
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14 - No trauma renal, a indicação para operação imediata é: 
a) Hematúria. 
b) Hidronefrose. 
c) Extravasamento urinário. 
d) Hematoma perirrenal. 
 
15 - A principal indicação da cirurgia laparoscópica na úlcera péptica é: 
a) Sangramento. 
b) Refratariedade ao tratamento clínico. 
c) Obstrução. 
d) Perfuração em cavidade livre. 
 
16 - Não é característica das operações em presença de obesidade: 
a) Maior risco anestésico. 
b) Tendência a hipovolemia. 
c) Tendência a insuficiência pulmonar. 
d) Maior incidência de infecções de ferida. 
 
17 - São critérios de irressecabilidade do colangiocarcinoma, exceto: 
a) Invasão da junção dos ductos biliares. 
b) Comprometimento dos ramos da v. porta. 
c) Envolvimento bilateral da a. hepática. 
d) Extensão do tumor para os dois lobos do fígado. 
 
18 - O maior problema na fístula duodenal é: 
a) Perda hidroeletrolítica. 
b) Perda de bile e líquido pancreático. 
c) Autólise tissular. 
d) Peritonite. 
 
19 - Plicoma sentinela perianal geralmente indica: 
a) Câncer de reto. 
b) Sífilis anal. 
c) Fístula anorretal. 
d) Fissura anal. 
 
20 - Pode provocar íleo mecânico: 
a) Pancreatite. 
b) Hipertensão porta com varizes intestinais de grande calibre. 
c) Cálculo biliar. 
d) Peritonite. 
 
21 - Um aspecto que diferencia o carcinoma da diverticulite de sigmóide é: 
a) Sangramento. 
b) Constipação. 
c) Febre. 
d) Diarréia. 
 
22 - O colo da hérnia femoral em mulher localiza-se: 
a) Anterior ao ligamento redondo do útero. 
b) Medial aos vasos femorais. 
c) Medial ao ligamento pectíneo. 
d) Lateral ao ligamento inguinal. 
 
23 - Não é complicação do trauma pancreático: 
a) Pancreatite aguda. 
b) Pseudocisto. 
c) Implante de tecido pancreático funcionante em víscera abdominal ou peritônio. 
d) Fístula pancreática para o cólon. 
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24 - A resposta orgânica habitual ao trauma cirúrgico não inclui: 
a) Leucocitose. 
b) Retenção renal de sódio e cálcio. 
c) Febre. 
d) Elevação do sódio sérico. 
 
25 - Após reposição de grande volume sanguíneo para tratar choque hemorrágico, qual das seguintes 
substâncias é indicada, por via venosa: 
a) Cloreto de potássio. 
b) Gluconato de cálcio. 
c) Citrato de potássio. 
d) Citrato de sódio. 
 
26 - Não retarda a cicatrização de ferida operatória: 
a) Anemia. 
b) Hipovitaminose C. 
c) Alcalose. 
d) Edema. 
 
27 - Em relação à temperatura corpórea é falso afirmar: 
a) Pacientes idosos tendem a ter temperaturas mais baixas do que os jovens. 
b) A temperatura muda em períodos inferiores a duas horas. 
c) A temperatura mais elevada do dia tende a ser no final da tarde. 
d) A curva térmica pode indicar diferentes complicações pós-operatórias. 
 
28 - A manifestação mais comum do divertículo de Meckel complicado é: 
a) Sangramento. 
b) Diarreia. 
c) Vômito. 
d) Cólica. 
 
29 - O tratamento cirúrgico mais indicado em esofagite de refluxo, no adulto, refratária a tratamento 
clínico é: 
a) Operação de Pinotti. 
b) Operação de Nissen. 
c) Operação de Lind. 
d) Operação de Brandalise. 
 
30 - Para que o autoimplante esplênico funcione adequadamente, é preciso: 
a) Que sua drenagem se faça para o sistema porta. 
b) Que a massa total de tecido implantado corresponda a, no máximo, 40 gramas. 
c) Que a cirurgia não tenha sido por trauma. 
d) Que não haja outra doença intra-abdominal. 
 
31 - Assinale a manifestação clínica ou laboratorial que habitualmente NÃO sugere infecção no pós-
operatório: 
a) Plaquetopenia.    c) Hiperglicemia. 
b) Ganho de peso.    d) Retenção de CO 2. 
 
32 - Em cirurgia do aparelho digestivo, assinale a sequência de antimicrobianos eficazes para 
bactérias, respectivamente, gram-positivas, gram-negativas e anaeróbicas: 
a) Oxacilina, gentamicina e metronidazol. 
b) Amicacina, vancomicina e metronidozol. 
c) Cefoxitina, cloranfenicol e ciprofloxacin. 
d) Ciprofloxacin, rifampina e imipenem. 
 
33 - Qual o elemento anatômico que NÃO é utilizado no reparo das hérnias inguinais? 
a) Arco de Douglas. 
b) Tendão conjunto. 
c) Fascia transversalis. 
d) Ligamento inguinal. 
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34 - Assinale a alternativa que corresponde à forma de tratamento paliativo que deve ser evitado no 
câncer esofágico: 
a) "Bypass" transmediastinal anterior com o colon. 
b) Gastrostomia. 
c) Endoprótese. 
d) Radioterapia. 
 
35 - Qual o tumor mais frequente da tireoide? 
a) Carcinoma medular. 
b) Carcinoma indiferenciado. 
c) Carcinoma papilífero. 
d) Carcinoma folicular. 
 
36 - Assinale a condição que NÃO tem qualquer relação com o desenvolvimento do câncer gástrico: 
a) Gastrite atrófica. 
b) Síndrome de Zollinger-Ellisson. 
c) Metaplasia intestinal. 
d) Helicobacter pylori. 
 
37 - Os pequenos tumores malignos da papila de Vater são classicamente tratados através de: 
a) Papilotomia. 
b) Papilectomia. 
c) Colocação de endoprótese. 
d) Duodenopancreatectomia. 
 
38 - Assinale o tumor hepático de melhor prognóstico: 
a) Fibrolamelar. 
b) Adenoma. 
c) Hemangioma. 
d) Hiperplasia nodular focal. 
 
39 - Qual a doença, entre as que determinam Hipertensão Portal, a que tem melhor prognóstico: 
a) Cirrose por vírus C. 
b) Cirrose por vírus B. 
c) Cirrose por alcoolismo. 
d) Trombose da veia porta. 
 
40 - Qual o exame laboratorial mais frequentemente empregado no rastreamento da coledocolitíase 
assintomática: 
a) Aspartato-amino-transferase (AST). 
b) Alanino-amino-transferase (ALT). 
c) Fosfatase alcalina (Fa). 
d) Dehidrogenase lactica (DHL). 
 
41 - Assinale o parâmetro que NÃO tem valor prognóstico na pancreatite aguda biliar: 
a) Bilirrubinas. 
b) Glicemia. 
c) PO 2 arterial. 
d) Hemograma. 
 
42 - Qual o sinal radiológico mais valioso no diagnóstico da úlcera duodenal perfurada: 
a) Pneumoperitoneo na radiografia do tórax. 
b) Retropneumoperitoneo na radiografia do abdome. 
c) Distensão universal de alças. 
d) Presença de "nicho" ulceroso na seriografia do esôfago, estômago e duodeno. 
 
43 - Em relação ao trauma hepático, assinale a alternativa FALSA: 
a) Frequentemente pode ser tratado sem cirurgia. 
b) Deixar compressas tamponando pode ser uma conduta salvadora. 
c) Infecção é pouco comum. 
d) Embolização percutânea da artéria hepática é boa conduta na hemobilia pós-trauma. 
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44 - Qual o tipo de doença que se expressa frequentemente através do sinal de Courvoisier-Terrier? 
a) Tumor de junção coledoco-pancreato-duodenal. 
b) Cálculo impactado na papila. 
c) Tumor de vesícula. 
d) Colangite supurativa. 
 
45 - Qual o tumor retro-peritoneal mais frequente? 
a) Neuroma. 
b) Linfoma. 
c) Hemangioma. 
d) Rabdomiosarcoma. 
 
46 - Podem ser causa de hipercalcemia, EXCETO: 
a) Sarcoidose. 
b) Hipotireoidismo. 
c) Câncer com metástases ósseas. 
d) Imobilização prolongada. 
 
47 - Marque a alternativa verdadeira: 
a) Na colite isquêmica, o reto, usualmente, se encontra afetado. 
b) Cerca de 20% das fístulas anais se originam de uma cripta anal. 
c) Nas hiponatremias, a correção rápida do volume é imperativa. 
d) Os anéis de Schatzi são estáticos e distensíveis e significam a presença de uma hérnia de hiato. 
 
48 - Paciente submetido a uma gastrectomia apresenta, algum tempo depois, um quadro caracterizado 
por dores epigástricas, eructação fética, diarreia de aspecto espumosa e com restos alimentares. Qual 
o diagnóstico? 
a) Dumping. 
b) Enterocolíte. 
c) Gastroileostomia inadvertida. 
d) Insuficiência pancreática. 
 
49 - Dentre as causas de peritonite citadas abaixo, a que apresenta taxa de mortalidade mais elevada 
é: 
a) Apendicite.     c) Lesões isquêmicas do intestino delgado. 
b) Salpingite aguda.    d) Colecistite gangrenosa. 
 
50 - A estrutura, que tende a evitar a disseminação de um abcesso ou neoplasia originado na próstata 
ou vesículas seminais para o reto é: 
a) Ligamento cardinal. 
b) Fascia de Gimbernart. 
c) Pubo-retalis. 
d) Fáscia de Denonvilliers. 
 
51 - Na ressecção maciça do delgado, não pode ocorrer: 
a) Diarreia intratável. 
b) Perda de gordura e proteína. 
c) Perda de peso. 
d) Aumento do cálcio sérico. 
 
52 - Podem ser achados na peritonite bacteriana espontânea, EXCETO: 
a) Febre.     c) Hiperalbuminemia. 
b) Leucocitose.     d) Dor abdominal. 
 
53 - Marque a alternativa verdadeira: 
a) A colangite esclerosante é uma rara doença crônica de causa desconhecida, caracterizada por estenose 
inflamatória não bacteriana dos ductos biliares. 
b) No adulto, o pâncreas mede aproximadamente 25 a 38 cm de comprimento e pesa em média 200gr. 
c) A insuficiência pancreática exócrina afeta mais a absorsão de proteínas, que a de gorduras e carboidratos. 
d) Apenas cerca de 15% dos cirróticos desenvolvem esplenomegalia. 
 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br




8 

 

54 - Assinale a causa mais frequente de obstrução intestinal em pacientes idosos: 
a) Volvo. 
b) Invaginação. 
c) Íleo biliar. 
d) Câncer de sigmóide. 
 
55 - Assinale a afirmativa falsa, sobre o tratamento da diverticulite: 
a) Em geral, instituem-se dieta zero e sucção gástrica. 
b) São indicados líquidos intravenosos e antibióticos. 
c) Dor abdominal, massa, febre ou leucocitose que não melhoram em 3-4 dias de tratamento clínico indicam a 
necessidade de intervensão cirúrgica. 
d) Obstrução e fístula frequentemente se tornam indicações para cirurgia de urgência. 
 
56 - Com relação ao vólvulo gástrico, é incorreto afirmar que: 
a) Existem dois tipos de vólvulos gástricos: organoaxial e mesenteroaxial. 
b) A tríade de Brochardt acompanha o vólvulo gástrico agudo. 
c) O vólvulo agudo é mais comum que o crônico. 
d) O vólvulo organoaxial é mais comum que o mesenteroaxial. 
 
57 - Em um paciente com hérnia hiatal por deslizamento, a indicação de tratamento cirúrgico depende 
principalmente da: 
a) Duração da sintomatologia. 
b) Perda de peso e hemorragia. 
c) Intensidade do refluxo gastroesofagiano e gravidade da esofagite. 
d) Destruição da membrana freno-esofágica e do ângulo de HISS. 
 
58 - São sinais/sintomas de câncer de colon direito, EXCETO: 
a) Fraqueza inexplicada ou anemia. 
b) Sangue oculto nas fezes. 
c) Sintomas obstrutivos. 
d) Sintomas dispépticos. 
 
59 - O duodécimo nervo intercostal passa por baixo do: 
a) Grande dorsal. 
b) Oblíquo externo. 
c) Oblíquo interno. 
d) Fáscia lombo dorsal. 
 
60 - A complicação pós-operatória mais comum é: 
a) Infecção. 
b) Atelectasia. 
c) Pneumotórax. 
d) Derrame pleural. 
 
 
 
 
DESTAQUE AQUI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS 

 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
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