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  Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 

10 (dez) de Conhecimentos do Sistema Único de Saúde – SUS e 30 (trinta) de Conhecimentos 

Específicos da Especialidade Médica de opção do candidato. 

  Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

  Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome 

completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá 

um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão 

coincide com o seu Número de Inscrição. 

  As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta.  

  Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 

BOA SORTE! 
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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto I para as questões de 01 a 06 

 

A atual sociedade tecnológica 

 

A sociedade tecnológica pode ser o sistema do futuro, mas ainda não chegou; pode desenvolver-se do que já 

existe e provavelmente assim acontecerá, a menos que um número suficiente de pessoas veja o perigo e reoriente nosso 

curso. Para fazê-lo, é necessário compreender mais detalhadamente o funcionamento do atual sistema tecnológico e o 

efeito que ele tem sobre o homem.  

Esse sistema é programado por dois princípios que orientam os esforços e os pensamentos de todos os que 

trabalham nele: o primeiro princípio é a máxima de que algo deve ser feito porque é tecnicamente possível fazê-lo. Se é 

possível fabricar armas nucleares, elas devem ser fabricadas, ainda que possam destruir-nos a todos. Se é possível ir à 

Lua ou aos planetas, tem-se de fazê-lo, mesmo que seja à custa de muitas necessidades insatisfeitas aqui na Terra. Esse 

princípio representa a negação de todos os valores que a tradição humanista desenvolveu. Essa tradição dizia que algo 

deveria ser feito porque é necessário ao homem, ao seu crescimento, alegria e razão, porque é belo, bom e verdadeiro. 

Uma vez aceito esse princípio de que algo deveria ser feito porque é tecnicamente viável, todos os outros valores são 

destronados, e o desenvolvimento tecnológico passa a ser a base da Ética. 

O segundo princípio é o da eficiência e produção máximas. Quanto mais produzimos do que quer que 

produzimos, tanto melhor. O êxito da economia do país é medido pela elevação de sua produção total. O mesmo se dá 

com o sucesso da companhia. O crescimento da economia é visualizado em termos de produção cada vez maior, e 

ainda não há visão alguma do limite em que a produção deveria ser estabilizada. Não é apenas a produção industrial 

que é governada pelo princípio da aceleração ilimitada. O sistema educacional tem o mesmo critério: quanto maior o 

número de diplomados no curso superior, tanto melhor. O mesmo acontece nos esportes: todo novo recorde é encarado 

como progresso. Se todos os esforços são orientados para fazer mais, a qualidade da vida perde toda a importância e 

as atividades que outrora eram um meio passam a ser um fim. 

Qual é o efeito desse tipo de organização sobre o homem? Ela reduz o homem a um apêndice da máquina, 

governado pelo seu ritmo e exigência. Ela o transforma no “Homo Consumens”, o consumidor total, cuja única meta é 

ter mais e usar mais. Essa sociedade produz muitas coisas inúteis e, no mesmo grau, muita gente inútil. O homem, 

como um dente de engrenagem da máquina de produção, torna-se uma coisa e deixa de ser humano. Ele passa seu 

tempo fazendo coisas nas quais não está interessado, com pessoas nas quais não está interessado, produzindo coisas 

nas quais não está interessado. E, quando não está produzindo, está consumindo. Ele é o eterno lactente de boca 

aberta, “absorvendo” sem esforço e sem atividade anterior, tudo o que a indústria que impede e ao, mesmo tempo, 

produz o tédio lhe impinge – cigarros, bebidas, filmes, televisão, esportes, conferências –, limitado unicamente pelo 

que ele pode dar-se ao luxo de ter. Mas a indústria que evita o tédio, isto é, a indústria que vende engenhocas – a 

indústria automobilística, a indústria cinematográfica, a televisão etc. – só pode impedir que o tédio se torne 

consciente. Com efeito, ela aumenta o tédio da mesma forma que uma bebida salobra, tomada para matar a sede, 

aumenta a sede. 

Um sintoma da atração pelo puramente mecânico é a crescente popularidade, entre alguns cientistas e o 

público, da ideia de que será possível construir computadores que não diferem do homem em pensamento, sentimento 

ou qualquer outro aspecto do funcionamento. Parece-me que o problema principal não é a possibilidade da construção 

do computador homem; é, antes, saber por que a ideia está se tornando tão popular num período histórico em que 

nada parece mais importante do que transformar o homem atual em um ser mais racional, harmonioso e amante da 

paz. 

A possibilidade de que podemos construir robôs que se parecem com homens pertence ao futuro. Mas o presente 

já nos mostra homens que agem como robôs. Quando a maioria dos homens for como robôs, então, na verdade, não 

haverá problemas de se construir robôs que se pareçam com homens.  
Erich Fromm1. A Revolução da Esperança. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1977. 

 

01. De acordo com a opinião do autor do texto, é CORRETO afirmar que 
 
A) a atual sociedade tecnológica pode ser o melhor sistema do futuro porque, aos poucos, o homem deixa sua visão 

sentimental e investe em tudo o que é necessário e possível: fabricar armas nucleares, ir à lua, aos planetas, enfim 

preocupar-se com o progresso. 

B) a tradição humanista deixou a sociedade mais frágil, pois o que importa é o segundo princípio, ou seja, a eficiência e 

produção máximas. 

C) o mais viável para a atual sociedade tecnológica é a aceleração ilimitada da produção, fator que evidencia o êxito da 

economia do país. Assim nascerá o melhor: computadores que não diferem do homem. 

D) se a produção industrial for governada pelo princípio da aceleração ilimitada, trará consequências positivas para setores 

como educação, esportes; logo será bom para todos. Vale ter mais e usar mais. 

E) é preciso enfatizar a sociedade tecnológica, unindo-a a uma proposta de repúdio à construção do homem como “dente de 

engrenagem da máquina de produção.” 

                                                 
1
Erich Fromm (23/03/1900 – 18/03/1980) foi um psicanalista, filósofo e sociólogo alemão. 
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02. Todo texto argumentativo é construído com base na apresentação e defesa de pontos de vista. Segundo o autor do 

texto, a sociedade tecnológica 

 

A) é imprescindível, em qualquer curso, ao homem, pois representa a esperança de um mundo mais evoluído científica, 

econômica e humanamente. 

B) precisa ser estimulada cada vez mais, por ser necessário ao homem ir à Lua, conhecer os planetas, ser o “Homo Consumes”. 

C) propicia o crescimento, a alegria, a razão de ser da humanidade, desde que princípios do funcionamento da sociedade 

humanista sejam respeitados. 

D) permite-nos visualizar o grau de evolução saudável da humanidade desde que as pessoas funcionem como um apêndice da 

máquina. 

E) nunca se desumanizará, caso haja produção ilimitada. Economia, educação e esportes em crescimento acelerado funcionam 

como indicativos de uma necessidade de sempre se fazer mais. 

 

03. O autor faz referência ao homem como um “eterno lactente de boca aberta”, porque para ele o homem 

 

A) é dócil como um lactente. 

B) chora quando tem tudo, pois quer sempre o máximo, embora seja sempre equilibrado. 

C) precisa querer mais do que sempre quis. 

D) quer menos do que necessita, é ingênuo para evitar o tédio. 

E) perdeu o foco no que tange à questão do que é preciso ser absorvido. 

 

04. Com base na leitura do texto I, analise as considerações a seguir: 

 

I. Na passagem “Ela o transforma no “Homo Consumens...”, (4º parágrafo), os termos destacados têm para 

referentes respectivamente “exigência” e “ritmo”. 

II. Em “Ele é o eterno lactente (...), (4º parágrafo)”, o termo destacado exerce a mesma função sintática que os termos 

“humano” e “coisa” em “O homem (...) torna-se uma “coisa e deixa de ser humano”, (4º parágrafo). Já os verbos 

“é” e “torna-se” funcionam como verbos de ligação. 

III. Na passagem, “A possibilidade de que podemos construir robôs que se parecem com homens...”, (6º parágrafo), as 

duas ocorrências do “QUE” indicam tratar-se de pronomes relativos, e o segundo “QUE” exerce função sintática 

de sujeito. 

IV. Em “(...) e ainda não há visão alguma do limite...”, (3º parágrafo), se o verbo destacado fosse “existir”, o termo 

“visão” seria o sujeito, o que não ocorre com o verbo haver. 

V. Na passagem , “Com efeito, ele aumenta o tédio da mesma forma que um bebida salobra (...), aumenta a sede”, (4º 

parágrafo), a expressão destacada exprime estado de certeza. 

 

Estão CORRETAS somente 

 

A) II e V. B) III e IV. C) I, II e IV. D) II, IV e V. E) II, III e V. 

 

05. De acordo com a norma culta padrão, analise as considerações a seguir: 

 

I. Em “Parece-me que o problema principal (...) é, antes, saber “por que” a ideia está se tornando...”, (5º parágrafo), 

o termo “por que” foi usado de forma incorreta. Trata-se de conjunção, logo deveria ser “porque”. 

II. Na passagem “Mas a indústria que evita o tédio, isto é, a indústria que vende...”, (4º parágrafo), a acentuação 

gráfica nas palavras “indústria” e “tédio” se justifica pela mesma regra. 

III. Em “Quando a maioria dos homens for como robôs, então, na verdade, não haverá problemas de se construir (...)”, 

(6º parágrafo), a 2ª e a 3ª vírgulas isolam uma expressão adverbial. 

IV. Em “(...) não haverá problemas de se construir...”, (6º parágrafo), o verbo destacado é impessoal. 

V. Na passagem “A possibilidade de que podemos construir robôs que se parecem com homens pertence ao futuro”, 

(6º parágrafo), o verbo destacado deveria estar no plural, e a oração “que se parecem com homens” deveria estar 

entre vírgulas. 

 

Estão CORRETAS 

 

A) todas, exceto a V. B) II, III e IV, apenas. C) I, II e IV, apenas. D) III e V, apenas. E) II e IV, apenas. 

 

06. Analise as considerações abaixo: 
 

I. Na passagem “Esse princípio representa a negação de todos os valores que a tradição humanista desenvolveu”, (2º 

parágrafo), observa-se um processo de interlocução entre o texto e as ideias externas, ou seja, tem-se uma espécie 

de intertextualidade. 

II. Em “Ele (o homem) passa seu tempo fazendo coisas nas quais não está interessado”, (4º parágrafo), a preposição 

usada antes do pronome relativo desobedece ao padrão culto da língua.  
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III. Na frase “A possibilidade de que podemos construir robôs (...)”, (6º parágrafo), o termo “que” não pode vir regido 

de preposição, pois contraria as normas de regência nominal. 

IV. Em “O êxito da economia do país é medido pela elevação de sua produção total”, (3º parágrafo), tem-se voz 

passiva. 

V. Em “Se é possível fabricar armas nucleares, elas devem ser fabricadas”, (2º parágrafo), há, entre as orações, uma 

relação de causa e efeito. 

 

Pode-se concluir que estão CORRETAS 

 

A) I, IV e V, apenas.  B) II, III e V, apenas.  C) I, II e III, apenas. D) II e IV, apenas. E) todas, exceto a I. 

 

Texto II para responder a questão 07 

 

 
Disponível: HTTP://humortadela.com.br 

 

07. Analise as considerações feitas com base no propósito comunicativo do texto. 

 

I. O chargista mostra-se muito preocupado com a atual sociedade tecnológica, pois o domínio dela garantirá a 

competência do Papa e o progresso da Igreja. 

II. Só com o domínio das novas tecnologias, poder-se-á humanizar a Igreja, uma vez que a comunicação se tornará 

mais eficaz. 

III. O chargista ironiza com o fato de o domínio das novas tecnologias ser imprescindível às mudanças da Igreja e 

garantir a competência do Papa. 

IV. A justificativa do Papa acentua o humor da tira, pois revela também uma preocupação sem fundamento para 

solucionar problemas da Igreja. 

V. Tanto a preocupação do jornalista quanto a do 1º falante revelam um sintoma bastante comum com relação ao 

puramente tecnológico como definidor para o sucesso do mundo. 

 

Estão CORRETAS  

 

A) III, IV e V, apenas.  

B) I, III e IV, apenas.  D) I e II, apenas. 

C) II e IV, apenas. E) todas, exceto a II. 

 

08. Com relação às flexões nominais e verbais, analise as considerações a seguir e assinale a CORRETA de acordo com 

a norma culta da língua. 

 

A) Muitos cidadões creem que a modernização provém de acordos técnico-científicos. 

B) Nos altares-mor rezam-se muitas ave-marias, salve-rainhas e pai-nossos. 

C) Houveram muitas solenidades cívicos-religiosas. 

D) Alguns populares também não descreem de que os bem-estares dependem do domínio científico no que diz respeito às 

novas tecnologias. 

E) Os males não se remedeam com avançados projetos de guardiãos.  
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Leia a tira a seguir para responder a questão 09. 
 

 
LAERTE. Piratas do Tietê. Folha de S.Paulo, São Paulo,22jul.2002. 

 

09. Há, na tira, desobediência ao padrão culto da língua no que diz respeito à concordância nominal. Assinale a 

alternativa INCORRETA no que diz respeito à concordância verbo-nominal. 

 

A) Sabe-se que bastantes indivíduos acreditam na máxima de que muitas coisas, hoje, deve ser feito pelo êxito da economia do 

país. Eles não estão só. 

B) O êxito da economia do país é medido pela elevação de suas produções totais. Não se sabe se menos pessoas acreditam 

nessa afirmação. 

C) Muitas pessoas estão meio desorientadas com relação à atual sociedade tecnológica. 

D) Armas nucleares o mais poderosas possível têm sido fabricadas e bastantes homens percebem o perigo. 

E) Alegria é necessário ao homem, pois alguns de nós somos agitados, infelizes. 

 

Leia o Texto IV a seguir, de Caetano Veloso e responda a questão 10. 

 

Pipoca Moderna 

 

E era nada de nem noite de negro não  

E era nê de nunca mais 

E era noite de nê nunca de nada mais 

E era nem de negro não 

Porém parece que hágolpes de pê, de pé, de pão 

De parecer poder 

(E era não de nada nem) 

Pipoca ali, aqui, pipoca além 

Desanoitece a manhã 

Tudo mudou. 

 

10. Analise as considerações feitas e assinale o comentário INCORRETO. 

 

A) Na passagem “(...) hágolpes de pê,/de pé, de pão (...)”, existe uma expressão ambígua. 

B) A repetição do fonema oclusivo /p/ sugere aspereza, dureza, conflito, considerando-se o propósito comunicativo do texto. 

C) Com o verso “Desanoitece a manhã”, aponta-se um novo rumo para os acontecimentos sugeridos pelo autor. 

D) O operador argumentativo “porém”, (5º verso), com sua carga semântica de conclusão, divide o texto em dois momentos. O 

cromatismo explorado pelo autor também acentua essa divisão no que tange à realidade social. 

E) O recurso sonoro criado pela repetição de fonemas como /d/, /n/ e /p/ aponta para a construção de um campo semântico 

negativo, escuro. 

 

CONHECIMENTOS DO SUS 

 
11. Sobre a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS) de 2002, município que apresente papel de referência 

para outros municípios em qualquer nível de atenção é denominado de 

 

A) Município Sede. 

B) Unidade territorial de qualificação na assistência à saúde. 

C) Município Polo. 

D) Município Piloto. 

E) Território. 
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12. Sobre as características do Sistema de Vigilância, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  Os sistemas de vigilância apresentam três componentes, a saber: coleta de dados, análise e ampla distribuição das 

informações analisadas a todos os que dela necessitem tomar conhecimento. 

II.  Os sistemas de vigilância de específicos eventos adversos à saúde incluem o acompanhamento dos respectivos 

programas de controle com o objetivo de avaliar o impacto dele decorrente. 

III.  São úteis para a identificação de fatores de risco e das populações vulneráveis à exposição ao risco, de forma a 

tornar mais efetivas as medidas de controle.  

 

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s) 

 

A) I, apenas. B) II, apenas. C) I e II, apenas.  D) I e III, apenas. E) I, II e III. 

 

13. Sobre o art. 198 da Constituição Federal de 1988, referente às diretrizes das ações e dos serviços públicos de saúde 

que constituem um sistema único, assinale V para as afirmativas Verdadeiras ou F para as Falsas.  
 

(   )   A centralização com direção única, em cada esfera de Governo é uma das diretrizes do Sistema único. 

(   )   O atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais é 

umas das diretrizes do Sistema Único. 

(   )   É vedada a participação da comunidade de acordo com as diretrizes do Sistema Único. 

(   )   O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade 

social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) F – F – F – F B) V – V – F – F C) V – V – V – F D) F – V – F – V E) F – F – V – V 

 

14. Pode-se definir vigilância como a observação contínua da distribuição, tendência e incidência de agravos, mediante 

a coleta sistemática, consolidação e avaliação de informes de morbidade e mortalidade. Sobre as características 

básicas da vigilância em saúde, analise os itens abaixo: 
 

I. Intervenção sobre problemas de saúde (danos, riscos e/ou determinantes) 

II.  Ênfase em problemas que requerem atenção e acompanhamentos contínuos 

III.  Operacionalização do contexto de risco 

IV.  Articulação de ações promocionais e curativas 

V.  Atuação universal 
 
Estão CORRETOS 
 
A) I, II, III e IV, apenas. B) I e II, apenas. C) II, III e V, apenas. D) III e IV, apenas. E) I, II, III, IV e V. 

 

15. De acordo com a Norma Operacional Básica do SUS de 1996 (NOB-SUS/96), a Comissão Intergestores Tripartite 

(CIT) é composta, paritariamente, por representação 
 
A) do Ministério da Saúde (MS), do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional 

de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS). 

B) do Ministério da Saúde (MS), da Conferência Estadual de Saúde (CES), da Comissão Intergestores Transitória (CITr). 

C) dos intermediadores do governo, prestadores de serviços conveniados ao SUS e profissionais de saúde. 

D) dos prestadores de serviços conveniados ao SUS; profissionais de saúde liberais e usuários representantes dos Conselhos. 

E) do Fundo Nacional de Saúde (FNS); Conselho Local de Saúde (CLS) e Conferência Nacional de Saúde (CNS). 

 

16. NÃO é uma situação de risco a ser observada pelo Agente Comunitário de Saúde: 
 
A) Gestantes com pressão arterial controlada. 

B) Bebês que nascem com baixo peso (menos de 2500Kg). 

C) Crianças desnutridas. 

D) Bebês que não são amamentados no peito. 

E) Gestantes menores de 18 anos. 

 

17. Envelhecer deve ser com saúde, de forma ativa, livre de qualquer tipo de dependência funcional. Com base nessa 

afirmação, é correto afirmar que faz parte das diretrizes da Política Nacional da Pessoa Idosa, EXCETO:  
 
A) Promoção do envelhecimento ativa e saudável.  

B) Atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa.  

C) Estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção.  

D) Provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa.  

E) Promover a territorialização das comunidades. 
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18. O Programa de Saúde da Família foi idealizado para aproximar os serviços de saúde da população, gerando uma 

quantidade significativa de dados. Marque a alternativa que indica CORRETAMENTE o sistema especial que foi 

criado para gerenciar os dados coletados.  
 

A) SIAB   

B) SOMASUS  D) SINCA 

C) SINAM  E) SISNATAL 

 

19. Sobre os objetivos do modelo de Saúde da Família, segundo o Ministério da Saúde, analise os itens abaixo:  

 

I.  Prestar assistência integral contínua, com resolutividade e boa qualidade, às pessoas que a procurem em demanda 

espontânea.  

II.  Intervir sobre os fatores de risco aos quais a população está exposta.  

III.  Estimular a organização do controle social. 

IV.  Garantir o atendimento de urgência e emergência aos moradores da região.  

 

Estão CORRETOS  

 

A) I, II, III e IV.   

B) I, II e III.  D) II e III. 

C) I e II.   E) I e III. 

 

20. O Ministério da Saúde elegeu a Estratégia Saúde da Família (ESF) para a reorganização da atenção básica no país. 

Sobre essa estratégia, é CORRETO afirmar que  

 

A) desenvolve, exclusivamente, ações programáticas, de acordo com a fase do ciclo de vida das pessoas.  

B) é um serviço paralelo às demais unidades básicas de saúde e dos municípios.  

C) é responsável pela assistência curativa, apenas, de pessoas em situação de risco.  

D) prioriza ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e familiar.  

E) encaminha o usuário aos serviços de alta complexidade e assistência hospitalar. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ESPECIALIDADE 

 

 

21. Lactente com 6 meses de idade, sexo masculino e submetido à correção cirúrgica de atresia de íleo no segundo dia de 

vida. Evolui com retardo no crescimento ponderal e apresenta episódios de distensão abdominal que duram cerca de 

2 dias. Apresenta episódios de evacuações diarreicas e episódios de evacuação com fezes enegrecidas. Não apresenta 

vômitos. Está desde o terceiro mês fazendo uso de fórmula sem proteína de vaca. No pós-operatório da cirurgia 

neonatal, apresentou íleo prolongado, tendo iniciado dieta oral no quinquagésimo terceiro dia de pós-operatório. 

Qual a hipótese diagnóstica? 

 

A) Má absorção por déficit de enzimas pancreáticas 

B) Déficit de absorção de sais biliares 

C) Obstrução intestinal por bridas 

D) Disfunção da alça proximal à anastomose 

E) Estenose da anastomose 

 

22. RN a termo, 3000g de peso, sexo feminino, 2 dias de vida com quadro de distensão abdominal, com vômitos biliosos  

e ausência de eliminação de mecônio. É internado com hipótese diagnóstica de megacólon congênito.  

 Qual das doenças abaixo NÃO é diagnóstico diferencial da síndrome de Hirschprung? 

 

A) Hipotireoidismo 

B) Síndrome do cólon esquerdo 

C) Volvo neonatal 

D) Síndrome da rolha de mecônio 

E) Atresia intestinal (íleo) 
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23. Paciente de 9 anos de idade, sexo masculino é transferido para hospital terciário, por apresentar hematêmese em 

grande quantidade (2 episódios em 24 horas). Estava internado em outro serviço, encontrando-se no quinto dia de 

pós-operatório de laparotomia exploradora para trauma abdominal fechado (Atropelamento por motocicleta). O 

achado cirúrgico foi de laceração de 2 centímetros na borda contra mesentérica do jejuno, distando 15 centímetros 

do ângulo de Treitz. Havia também laceração profunda do fígado, estendendo-se do segmento II ao segmento VII, 

sem sangramento ativo durante a laparotomia. O procedimento operatório constou de rafia da lesão intestinal com 

pontos separados de prolene 0000. Foi, também, realizada sutura da laceração hepática com cat gut cromado 0 

(agulha própria para hepatorrafia) em pontos separados e tamponamento da lesão com aposição de epíplon sobre a 

lesão. O paciente encontrava-se com PA de 80/40 mmHg, hematócrito de 20%, frequência cardíaca de 140 bpm e 

estava recebendo hemotransfusão. O cateter nasogástrico estava sem drenagem há 3 horas. Encaminhado para 

realizar endoscopia digestiva para tratamento de ulceração gástrica com sangramento ativo. Após estabilização, 

realizou endoscopia que mostrou resíduos de sangue no estômago com mucosa gastroduodenal, de aspecto pálido, 

sem lesões identificáveis até a terceira porção do duodeno.  

 Assinale a alternativa CORRETA para se prosseguir com investigação diagnóstica. 

 

A) Cintilografia com Tc99m para pesquisa de mucosa gástrica ectópica. 

B) Arteriografia seletiva da artéria hepática. 

C) Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. 

D) Tomografia abdominal com contraste iodado. 

E) Ressonância nuclear magnética com gadolínio. 

 

24. Paciente de 11 anos de idade, sexo masculino é atendido na emergência após queda de bicicleta. Na admissão, 

queixava-se de forte dor abdominal, vários episódios de vômitos. Os exames de laboratório mostraram hematócrito 

inicial de 35%, caindo para 30% em 24 horas. Amilase de 200 U/L ( Referência 20 a 160 U/L ). Radiografia simples 

de tórax e abdômen sem alterações. O paciente manteve níveis de hematimétricos e não precisou de hemotransfusão. 

No quinto dia de internamento, mantinha drenagem de 400 mililitros dia de aspecto bilioso pelo cateter 

nasogástrico, abdômen flácido indolor à palpação. Tomografia computadorizada mostrou hematoma de parede 

duodenal.  

 Assinale a alternativa CORRETA para o tratamento indicado. 

 

A) Punção guiada por tomografia e aspiração do hematoma. 

B) Laparotomia e aspiração do hematoma.  

C) Laparotomia e realização de cirurgia de exclusão pilórica. 

D) Nutrição parenteral por 20 dias e dilatação duodenal por via endoscópica 

E) Aspiração nasogástrica, nutrição parenteral e aguardar resolução espontânea 

 

25. Qual dos achados citados abaixo NÃO está relacionado com pior prognóstico em pacientes com atresia de vias 

biliares? 

 

A) Situs Inversus 

B) Hepatomegalia D) Mais de 3 meses de vida 

C) Esplenomegalia E) Veia Porta pré-duodenal 

 

26. Nos pacientes portadores de atresia do esôfago sem fistula, submetidos à correção cirúrgica com preservação do 

esôfago nativo, a ocorrência de episódios de distúrbios respiratórios no pós-operatório tardio podem estar 

relacionados com todas as alternativas abaixo, EXCETO: 

 

A) Traqueomalácia. 

B) Fístula tráqueo-esofágica proximal não diagnosticada. 

C) Compressão da traqueia por divertículos esofagianos secundários a miotomias alongadoras do coto proximal. 

D) Refluxo gastro esofágico. 

E) Laringomalacia. 

 

27. Paciente de 8 anos de idade, no curso do segundo dia de pós-operatório de adrenalectomia direita para carcinoma 

adrenal, apresenta 6 episódios de vômitos, é instalado um cateter para descompressão nasogástrica que mantém 

drenagem de 300 ml dia. Radiografia simples do abdômen mostra distensão, alças intestinais com níveis 

hidroaéreos. Qual das hipóteses diagnósticas abaixo pode ser aplicada ao caso? 

 

A) Íleo paralítico por déficit agudo de cortisol 

B) Obstrução intestinal por aderências pós-operatórias  

C) Invaginação intestinal 

D) Perfuração intestinal 

E) Volvo de íleo 
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28. Qual das alternativas abaixo NÃO é sinal de mau prognóstico nos neuroblastomas? 

 

A) Ferritina sérica inferior a 142ng/ml 

B) Nível de desidrogenase lática (DHL) superior a 1500U/L 

C) Amplificação das cópias N-myc 

D) Baixa razão de ácido vanilmandelico (VMA) e ácido homovanílico (HVA) na urina 

E) Idade acima de 12 meses no momento do diagnóstico 

 

29. A genitografia persiste com exame fundamental para decisão cirúrgica em meninas com genitália virilizada. Qual o 

achado que impede uma correção por via perineal? 

 

A) Estreitamento do ostio vaginal 

B) Canal vaginal curto  D) Implantação supraesfincteriana do canal vaginal 

C) Seio urogenital menor que 1cm E) Presença de septo vaginal 

 

30. Em um recém-nascido com cisto ovariano unilateral complexo, identificado por ecografia pré-natal, a conduta mais 

indicada é a seguinte: 

 

A) aguardar resolução espontânea. 

B) supressão hormonal com medroxiprogesterona. 

C) ressecção por via laparoscópica, preservando ovário. 

D) intervir apenas na vigência de dosagem elevada de alfa fetoproteina. 

E) punção e aspiração guiadas por ecografia e posterior acompanhamento ecográfico. 

 

31. Paciente com 13 anos, sexo feminino, com dor há 24 horas de início súbito, localizada na fossa ilíaca direita, 

associada a vômitos e sem sinais de irritação peritoneal. Ao toque retal, percebe-se massa ocupando escavação 

pélvica, fixa e dolorosa à palpação.  

 Qual das hipóteses abaixo é a mais adequada para se fazer diagnóstico diferencial com apendicite aguda? 

 

A) Adenite mesentérica 

B) Invaginação íleo ceco cólica D) Torção de anexos 

C) Abscesso no tubo ovariano E) Diverticulite de Meckel 

 

32. Em um paciente com 6 anos de idade, durante uma cirurgia de urgência, identificou-se uma invaginação intestinal. 

Qual das etiologias abaixo NÃO deve ter sido a causa desse evento? 

 

A) Pólipo hamartomatoso 

B) Púrpura de Henoch-Schoenlein D) Divertículo de Meckel 

C) Linfoma acometendo placas de Peyer E) Hiperplasia linfoide benigna 

 

33. Em qual tipo de malformação anorretal NÃO é possível a correção por via laparoscópica? 

 

A) Anomalia anorretal com fístula prostática 

B) Anomalia anorretal tipo cloaca D) Anomalia anorretal com fistula vesical 

C) Anomalia anorretal com fistula vestibular E) Atresia reta 

 

34. Traqueomalacia significativa está presente em 10 a 20% dos pacientes tratados de Atresia do esôfago. Qual exame é 

o mais indicado para o diagnóstico? 

 

A) Ressonância nuclear magnética 

B) Broncoscopia   

C) Tarqueobroncografia dinâmica 

D) Tomografia computadorizada. 

E) Radiografia simples pescoço em perfil. 

 

35. Na duplicação ureteral sem refluxo e com ausência de captação polar superior com o DMSA, em paciente com ITU 

de repetição, qual o melhor tratamento? 

 

A) Abertura citoscópica da ureterocele 

B) Ureterectomia +pielo-pieloanastomose término-lateral 

C) Antibioticoterapia profilática e expectação 

D) Uretero-uretero anastomose látero–lateral 

E) Nefrectomia 
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36. A doença cística das vias biliares é classificada em 5 tipos. Qual desses está associado a uma doença autossômica 

recessiva? 

 

A) Tipo I  

B) Tipo II D) Tipo IV 

C) Tipo III E) Tipo V 

 

37. Qual das anomalias abaixo NÃO se associa com a fissura vésico-intestinal? 

 

A) Onfalocele 

B) Ânus imperfurado 

C) Extrofia da bexiga 

D) Prolapso do íleo 

E) Válvula uretra posterior 

 

38. A estenose hipertrófica do piloro cursa frequentemente com hipopotassemia. Esse distúrbio decorre de 

 

A) perda aumentada do íon pelos vômitos. 

B) reabsorção do íon pelas células parietais do estômago. 

C) tentativa renal de reter íons hidrogênio por meio de troca com potássio. 

D) inabilidade renal de evitar perdas no curso da desidratação. 

E) aumento da permeabilidade das membranas celulares na vigência de alcalose metabólica. 

 

39. Assinale a alternativa correspondente a um distúrbio que NÃO está presente em pacientes com gastrosquise. 

 

A) Hiponatremia 

B) Hipotermia  

C) Desidratação isotônica  

D) Acidose metabólica 

E) Hipoglicemia. 

 

40. O nefroma mesoblástico é a massa renal sólida mais comum no recém-nascido. A conduta pós-natal é 

 

A) expectação. 

B) quimioterapia leve para redução. 

C) acompanhamento ecográfico. 

D) nefrectomia do rim acometido. 

E) nefrectomia, apenas, na presença de marcadores de malignidade. 

 

41. Sobre distopia testicular, é correto afirmar, EXCETO: 

 

A) Cerca de 70% terão descida espontânea no 1º ano de vida. 

B) Os testículos criptorquídicos tratados cirurgicamente após o 1º ano de vida têm volume menor que os tratados até o 1º ano 

de vida. 

C) Menino com criptorquidia ao nascimento e descida espontânea nos primeiros meses de vida pode ser candidato a ter 

testículo reascendende. 

D) Testículo que desce espontaneamente no 1º ano de vida não tem lesões teciduais. 

E) A distrofia testicular predispõe a câncer de testículo. 

 

42. Em relação à enterocolite necrosante neonatal, é CORRETO afirmar que 

 

A) PCR, lactato, IL-6 e FAP são marcadores sorológicos com alta especificidade para enterocolite necrosante. 

B) prematuridade, hipóxia e dieta precoce são fatores importantes para o surgimento de enterocolite necrosante. 

C) se indica cirurgia, quando há pneumatose intestinal extensa. 

D) Estenose pós-enterocolite é observada em pacientes que fazem dieta com leite artificial. 

E) A etiologia é multifatorial, mas apenas a prematuridade é um fator de risco definido. 
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43. Lactente vai ao hospital por desconforto respiratório há 15 dias. Foi realizada uma radiografia do tórax que 

mostrou uma imagem não bem definida pelo pediatra que solicitou uma tomografia. Assinale a alternativa 

CORRETA. 

 
 
A) Enfisema lobar congênito é uma das possibilidades de diagnóstico. 

B) O tratamento será cirúrgico, independente da causa da lesão. 

C) Nas possibilidades terapêuticas, a fisioterapia é a única forma de tratamento. 

D) No histopatológico de peça operatória o achado esperado será de múltiplos cistos com a parede interna com epitélio colunar 

ciliado pseudoestratificado. 

E) Pneumatocele deve ser o principal diagnóstico. 

 

44. Assinale a afirmativa INCORRETA. 

 

A) Pode ser causa de recorrência do cisto tireoglosso a sua localização mais lateral, por ramificação lateral do ducto tireoglosso 

principal. 

B) Faz parte do diagnóstico diferencial de cisto tireoglosso, adenomegalia cervical, cisto dermoide, tireoide ectópica. 

C) Os defeitos decorrentes de falha no 2º arco branquial são compostos por ectoderma e podem se estender até a parótida.  

D) Dentre os defeitos dos remanescentes branquiais, a forma de apresentação mais comum é a fístula branquial. 

E) A complicação frequente do cisto tireoglosso é a infecção com formação de abscesso. 

 

45. A insuflação de CO2 tem papel fundamental na videocirurgia. Em crianças, a insuflação pode causar alteração na 

fisiologia de vários órgãos. A insuflação de CO2 intracavitária acima de 12 mmHg leva à 

 

A) diminuição do retorno venoso, da pré-carga e do débito cardíaco. 

B) diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. 

C) diminuição da complacência pulmonar e alcalose respiratória. 

D) aumento do fluxo renal e da taxa de filtração glomerular. 

E) aumento do fluxo sanguíneo cerebral. 

 

46. Gestante na 29ª semana de gestação faz USG com visualização de alças intestinais dentro do tórax, sugerindo hérnia 

diafragmática congênita. Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Cirurgia intraútero deverá ser realizada. 

B) Ao nascimento, a assistência ventilatória se faz em todos os casos. 

C) O diagnóstico deverá ser confirmado com RX logo após o nascimento. 

D) A mortalidade é relacionada com anomalias associadas. 

E) Dentre as anomalias associadas mais comuns, estão as cardíacas. 

 

47. Lactente do sexo masculino inicia quadro de dor abdominal e vômitos há 12 horas. Genitora leva a criança à UPA 

onde é feito analgésico, sem melhora. Encaminhado a hospital terciário para esclarecimento do caso. Na admissão, 2 

horas depois, a criança encontrava-se calma, sorridente, sem dor abdominal. Exame físico aparentemente normal. 

Enquanto o pediatra orientava a mãe em relação à investigação em nível ambulatorial, a criança iniciou choro forte, 

palidez e vomitou. Foi novamente examinado, e, no abdome, havia uma certa dor à palpação. Solicitou RX de 

abdome que foi inespecífico. Encaminhado para a avaliação com cirurgião pediátrico que solicitou USG com o 

achado de imagem ovalada, semelhante a um rim e pequena quantidade de líquido livre no abdome. Em relação a 

esse caso, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O toque retal poderia ter auxiliado no diagnóstico. 

B) Provavelmente não há causa específica da entidade clínica envolvida. 

C) O tratamento deverá ser feito com ressecção e estoma da área envolvida. 

D) Existe a possibilidade de tratamento não cirúrgico para essa entidade clínica. 

E) Infecção viral pode estar relacionada a essa patologia. 

 

www.pciconcursos.com.br




12 

48. RN com 3 dias de vida dá entrada na emergência com distensão abdominal e vômitos esverdeados há 1c dia. 

Genitora refere que o RN evacuou desde o 1º dia de vida. Ao toque retal, pequena quantidade de fezes em ampola 

retal. Foi solicitado RX de abdome que evidenciou níveis hidroaéreos.  

 

 
 

Sobre o caso acima citado, assinale a afirmativa CORRETA. 

 

A) Um enema opaco pode evidenciar um colón de calibre reduzido. 

B) A descompressão nasogástrica não ajuda o pré-operatório. 

C) O diagnóstico diferencial se faz com síndrome do cólon esquerdo, hipertireoidismo ou atresia duodenal. 

D) A USG é fundamental para o diagnóstico. 

E) A criança irá evoluir no pós-operatório tardio, invariavelmente, com síndrome do intestino curto. 

 

49. Em relação ao caso anterior, assinale a afirmativa INCORRETA. 

 

A) O principal diagnóstico é de atresia intestinal. 

B) O tratamento será cirúrgico após a correção de distúrbios hidroeletrolíticos que possam existir. 

C) O objetivo da cirurgia é restabelecer a continuidade do intestino. 

D) É esperado no pós- operatório um período relativamente longo de íleo adinâmico. 

E) Existe, apenas, uma forma de apresentação de atresia intestinal. 

 

50. Sobre a má rotação intestinal, é INCORRETO afirmar que 

 

A) os vômitos são biliosos. 

B) não há indicação de tratamento cirúrgico. 

C) é fator predisponente para volvo intestinal. 

D) o diagnóstico pode ser feito com USG. 

E) a criança pode apresentar evacuações esbranquiçadas. 
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