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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

Não deixe de preencher as informações a seguir: 
 

Prédio                                                                                                                                                                      Sala 

                             

Nome  

                              

Nº de Identidade                                              Órgão Expedidor            UF                                             Nº de Inscrição          

                             

 

 

MÉDICO / CIRURGIÃO PLÁSTICO 
 

 

ATENÇÃO 

 

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

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

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

30 (trinta)de Conhecimentos Específicos. 

  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 01 para as questões 01 e 02. 
 

LEI EXIGE ALERTA PARA RISCO DE TROMBOSE 

 

BRASÍLIA – O Senado aprovou ontem projeto que obriga as empresas de transporte coletivo a orientarem os 
passageiros sobre os riscos de trombose venosa em viagens longas. O objetivo do projeto é a adoção de medidas, pelos 

viajantes, que reduzem a possibilidade de ocorrência de trombose – como a não permanência sentado por horas 

seguidas.  

Viagens longas aumentam as chances de transtornos ligados à circulação. Embora isso também aconteça em 

transportes terrestres, os riscos se elevam muito no deslocamento por avião, devido à conjunção de fatores, como 

imobilidade, altitude e diferença de pressão. 
Jornal do Commercio. 22.11.2012. p.11. Adaptado. 

 
01. De acordo com o texto,  
 
A) a trombose acomete apenas pessoas que viajam de avião. 
B) é irrelevante a preocupação com problemas circulatórios em viagens aéreas. 

C) pessoas acima de 70 anos que viajam períodos longos são vítimas de trombose. 

D) o risco de trombose endovenosa é quase mínimo em viagens terrestres, especialmente em pessoas cardíacas. 

E) problemas circulatórios podem surgir em passageiros que viajam durante longo tempo por terra ou de avião. 
 
02. Em “...a adoção de medidas, pelos viajantes, que reduzem a possibilidade de ocorrência de trombose...” , o verbo desse 

trecho 
 
A) concorda com o seu sujeito “medidas”. 

B) poderia também concordar com o termo “adoção”.  D) deveria concordar com o sujeito “possibilidade”. 

C) ainda poderia concordar com o pronome relativo “que”. E) concorda com o sujeito “viajantes”. 
 
Texto 02 para as questões de 03 a 06. 
 

O CAMINHO DA VIDA 
 

O caminho da vida pode ser o da liberdade e o da beleza, porém nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos 

homens... levantou no mundo as muralhas do ódio... e tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os 

morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina, que produz 

abundância, tem-nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa inteligência, empedernidos 

e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco.  Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade. Mais do 

que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência, e tudo será perdido.  
(O Último discurso, do filme O Grande Ditador) Disponível em: http//: pensadoruol.com.br 

 

03. Em uma das alternativas abaixo, o verbo sublinhado exige complemento regido de preposição. Assinale-a. 
 
A) “Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura.” 

B) “Pensamos em demasia e sentimos bem pouco.” 

C) “...tem-nos deixado em penúria.”  

D) “...mas nos sentimos enclausurados dentro dela.” 

E) “...tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os morticínios”. 
 
04. Segundo o texto 01, 
 
A) o mundo se ressente de uma tecnologia mais ousada para avançar. 

B) a velocidade liberta o homem das tensões e dos estresses diários. 

C) as máquinas superam os homens, e isso os alegra e os mantém em paz interior. 

D) a diversidade de saberes concorreu para que o homem se tornasse incrédulo. 

E) as virtudes da afeição e da doçura transbordam pelos recantos do mundo atual. 

 

05. Observe os itens abaixo e os seus termos sublinhados:  
 

I. “O caminho da vida pode ser o da liberdade e o da beleza, porém nos extraviamos.” 

II. “A máquina, que produz abundância, tem-nos deixado em penúria.” 

III. “Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa inteligência, empedernidos e cruéis.” 
 

Esses termos poderiam ser substituídos, respectivamente e sem causar prejuízo semântico, por  
 
A) desviamos, luxúria, descrentes, solidários. 

B) afastamos, falência, confiantes, fraternos.  D) isolamos, riqueza, crédulos, sensíveis. 

C) desviamos, miséria, incrédulos, afáveis. E) afastamos, miséria, incrédulos, desumanos. 
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06. Em qual das alternativas abaixo, a justificativa para o acento do termo sublinhado está INCORRETA? 
 
A) “Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela” – a tonicidade recai na antepenúltima sílaba. 

B) “...nossa inteligência, empedernidos e cruéis.” – o termo é acentuado por se tratar de oxítona terminada em ditongo aberto 

“éi”. 

C) “A máquina, que produz abundância, tem-nos deixado em penúria.” – ambos os termos se acentuam por serem paroxítonas 

terminadas em hiato. 

D) “O caminho da vida pode ser o da liberdade e o da beleza, porém nos extraviamos.” – acentua-se por ser oxítona terminada 

em “em”. 

E) “Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade.” – o termo se acentua pela mesma regra do termo sublinhado na 

alternativa “A”. 

 

07. Observe a imagem abaixo: 

 
Disponível em: http://imageoline.com.br 

 
Percebem-se nela alguns erros. Assinale a alternativa em que ela é reproduzida sem conter qualquer INCORREÇÃO 

gramatical. 
 
A) Não importa se não há luz no fim do tunel; assim que entro acendo a minha... 

B) Não importa, se não há luz no fim do túnel, assim que entro, acendo a minha. 

C) Não importa se não há luz no fim do túnel; assim que entro, acendo a minha... 
D) Não importa se não há luz no fim do tunel : assim que entro acendo a minha.... 

E) Não importa se não há luz no fim do túnel... assim que entro; acendo a minha... 

 

TEXTO 03 para as questões de 8 a 10. 
 

O ponto-chave é que as pessoas são muito diferentes entre si, em diversos aspectos, tais como físicos, 
psicológicos, históricos etc. Assim se faz necessária a seleção de pessoas nas organizações. De um lado, temos uma 

organização buscando uma pessoa para executar determinada função, e de outro, candidatos oferecendo suas 

características e expertises em troca de uma remuneração por sua força de trabalho. Este processo é diretamente 

proporcional ao sucesso dentro das empresas atuais à medida que se apresenta como o primeiro instrumento de gestão 

de talentos dentro das organizações de sucesso. 
Disponível em: http://pt.scribdcom.doc 

 

08.  No trecho “Assim se faz necessária a seleção de pessoas nas organizações.”, se ao termo “seleção” fosse acrescido “ o 

recrutamento”, estaria CORRETO o que está contido na alternativa 
 
A) Assim se fazem necessária a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações. 

B) Assim se fazem necessários a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações. 

C) Assim se faz necessários a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações. 

D) Assim se fazem necessárias a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações. 

E) Assim se faz necessário a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações. 

 

09. Atente para os termos sublinhados e, sobretudo, para as letras destacadas nos itens abaixo: 
 

I. “De um lado, temos uma organiZação buscando uma pessoa para executar...” 
II. “Assim se faz necessária a seleÇão de pessoas nas organizações.” 

III. “Este processo é diretamente proporcional ao sucesso dentro das empreSas...” 

IV. “...como o primeiro instrumento de gestão de talentos dentro das organizações de  suceSSo.” 

V. “...buscando uma pessoa para eXecutar determinada função...” 

 

Assinale a alternativa que contém a afirmativa CORRETA. 
 
A) Como o termo sublinhado no item I, escreve-se “paraliZação”. 

B) O termo “ascenÇão” segue a mesma regra de grafia do termo sublinhado no item II. 

C) Como o termo sublinhado do item III, grafa-se o termo “miudeSa” 

D) O termo “rebuliSSo” se grafa da mesma forma que o termo sublinhado no item IV. 

E) Como o termo sublinhado no item V, grafa-se o termo “eXumar”. 
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10. Observe o trecho abaixo: 
 

“Este processo é diretamente proporcional ao sucesso dentro das empresas atuais...” 

 
Sobre os termos sublinhados, está CORRETO o que se declara na alternativa  

 

A) Estão ligados ao verbo “ser”, caracterizando-se um complemento verbal. 

B) Ligam-se ao termo “proporcional”, apontando um exemplo de regência verbal. 

C) Ligam-se ao termo proporcional, caracterizando um exemplo de regência nominal. 

D) Estão ligados ao termo “diretamente”, caracterizando exemplo de regência nominal. 

E) Estão ligados a “diretamente proporcional”, apontando exemplo de regência verbal. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11. Sobre a cobertura cutânea da mão, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) A pele do dorso é fina, elástica e distensível, e é pelo dorso da mão que se realizam as drenagens linfática e venosa. 

B) A pele da palma é bastante queratinizada, com ausência de pelos e elevado número de glândulas sudoríparas, com ótima 

cicatrização e ocorrência rara de queloides. 

C) Em condição de posição neutra da mão, há um desvio ulnar (adução) fisiológico do punho. 

D) Os tendões extensores do punho são sinérgicos aos flexores dos dedos. 

E) A flexão do punho aproxima o polegar do indicador, por gerar tensão nos flexores intrínsecos do polegar. 
 

12. Sobre mão, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) É no Quiasma de Camper que existe a bifurcação do tendão flexor superficial, dando passagem pelo seu interior ao flexor 

profundo.  

B) As fibras transversais da aponeurose palmar não são afetadas na Contratura de Dupuytren, diferentemente das fibras 

longitudinais. 

C) O retináculo extensor é constituído de 5 compartimentos septais conjuntivos. 

D) A Tenossinovite Estenosante de De Quervain afeta o primeiro túnel osteofibroso, por onde passam o extensor curto e o 

abdutor longo do polegar. 

E) O ligamento de Cleland e o de Grayson são elementos constituintes da fáscia digital. 

 

13. Sobre anormalidades da mão, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Sinfalangismo pode ser encontrado na Síndrome de Apert e se caracteriza pela fusão das falanges, principalmente entre a 

proximal e a média. 

B) O aparecimento de bridas amnióticas é randômico, sendo as lesões assimétricas um modelo de deformidade. 

C) A classificação de bridas amnióticas mais utilizada é a de Patterson. 

D) A polidactilia é mais comum na raça negra e está associada a várias síndromes.  

E) O polegar é o dedo mais acometido pela braquidactília. 

 

14. Em relação à propedêutica da mão, é CORRETO afirmar que 

 
A) o teste de Allen é realizado com a percussão do nervo periférico, o que provoca choque no coto proximal devido à formação 

de neuroma. 

B) o Sinal de Tinel permite o acompanhamento da regeneração do nervo após neurorrafia. 

C) após a neurorrafia, haverá regeneração do nervo na velocidade de 1mm por semana. 

D) o teste de Phalen pesquisa lesão do nervo ulnar.  

E) no enxerto de nervo, não ocorre crescimento axonal. 

 

15. Sobre os tipos de Melanoma, marque a alterativa FALSA quanto à correlação clínica.  
 
A) Disseminado superficial, o mais frequente. 

B) Nodular, o de crescimento rápido vertical. 

C) Lentigo maligno, o que ocorre em lesões antigas de idosos. 

D) Acral lentigo, o que ocorre em extremidades dos negros e asiáticos. 

E) Desmoplástico, raro e ocorre em homens que têm angiotropismo. 

 

16. Qual das células/anexos abaixo NÃO se origina da epiderme? 
 
A) Queratinócitos. 

B) Melanócitos.   D) Folículos pilosos. 

C) Células de Langerhans. E) Células de Merckel. 
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17. Em relação ao processo inflamatório e cicatrização, NÃO é correto afirmar que 

 

A) na fase inflamatória, os neutrófilos têm papel importante, porém não essencial. 

B) a divisão em fases, do ponto de vista prático, ocorre com precisão temporal. 

C) a formação de matriz ocorre mais na fase proliferativa. 

D) o colágeno tipo III é quebrado na fase de remodelamento. 

E) a força tênsil de uma cicatriz não ultrapassa 80% da presente na pele normal. 

 

18. São alternativas bem indicadas para a reconstrução da pálpebra superior, EXCETO: 

 
A) Retalho de Hughes de pálpebra inferior. 

B) Retalho de Fricke da região frontal. 

C) Retalho de Mustardé de pálpebra inferior. 

D) Retalho de Cutler Beard. 

E) Retalho semicircular lateral de pedículo superior(Tenzel). 

 

19. Em uma fissura facial oblíqua da pálpebra inferior, a comissura labial é resultante da união incompleta dos 

processos 

 

A) maxilar, nasal lateral e nasal medial. 

B) maxilar e nasal lateral.  D) nasal lateral e medial. 
C) maxilar e nasal intermédio. E) nasal medial e maxilar. 

 

20. NÃO é sinal de hematoma retro bulbar após uma blefaroplastia: 

 

A) órbita tensa. 

B) equimose evidente.  D) dor no globo ocular. 

C) pressão intraocular elevada. E) lagoftalmo. 

 

21. De um modo geral, qual a melhor técnica utilizada para tratamento das cicatrizes contráteis pós-queimaduras? 

 

A) Avanço em V-Y. 
B) Técnica “five flaps”.  D) Expansor. 

C) Zetaplastia. E) Enxerto. 

 

22. Sobre a escarotomia, é CORRETO afirmar que 

 

A) é necessária em casos de queimaduras de 3º Grau.  

B) não deve se estender além do punho. 

C) a incisão deve correr longitudinalmente às faces medial e lateral do membro afetado. 

D) não está indicada, se houver pulso distal. 

E) enfaixar é indicado para a prevenção de síndrome compartimental. 

 

23. Quanto à função nasal, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO: 
 

A) pequenas alterações do raio resultam em grandes alterações no fluxo aéreo nasal. 

B) os óstios de drenagem dos seios desemborcam no meato médio, onde deve chegar o maior fluxo do ar. 

C) a hipertrofia conchal ocorre na tentativa de aumentar do fluxo aéreo nasal.  

D) a giba, por muitas vezes, é consequência de respiração bucal na infância. 

E) no respirador bucal, a concha média é bolhosa, já que é proveniente de células etmoidais. 

 

24. Considerando o aspecto dos pacientes com perda excessiva de peso, é CORRETO afirmar que 

 

A) só devemos operar esses pacientes após perda de 50 % do peso inicial, independente do tempo pós operatário. 

B) por não ser frequente, a anemia desses pacientes sempre é fácil de ser corrigida, e rara a necessidade de administração de 
ferro venoso. 

C) a dermolipectomia abdominal trata a flacidez de pele crânio-caudal, não sendo possível a correção da facidez látero-lateral e 

hérnias incisinais. 

D) a neoumbilicoplastia pode ser usada e apresenta resultado bastante satisfatório, ajuda a corrigir hérnias umbilicais, pois usa 

o coto umbilical para a confecção deste. 

E) a cirurgia bariátrica realizada por vídeo não altera a cirurgia de abdômen em Flor de Lis, mantendo as mesmas cicatrizes 

resultantes. 
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25. Numa reconstrução nasal, segundo Burget e Menick, recomenda-se reconstruir toda a subunidade, quando o defeito 

for maior que 

 

A) 15%. B) 25%. C) 35%. D) 45%. E) 50%. 

 

26. Sobre trauma de face, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O tempo ideal para reparos da face é de 8 horas, podendo se entender um pouco. 

B) A lesão de ducto lacrimal deve ser identificada com cateterismo e reparada. 

C) Os melhores resultados com a lesão nervosa estão no reparo primário, mesmo que seja preciso um enxerto. 
D) As lesões de ducto parotídeo devem ser suspeitadas quando se encontram em uma linha entre o tragus e o lábio inferior. 

E) Na suspeita de lesão do ducto parotídeo, cateterizar, e se confirmado, reparar primariamente. 

 

27. Dentre as incidências utilizadas nas radiografias da face, qual a mais adequada para a avaliação do arco 

zigomático? 

 

A) Waters. B) Caldwell. C) Perfil. D) Towne. E) Hitz. 

 

28. A dominância vascular arterial e linfática da região abdominal inferior é de, respectivamente, 

 

A) artéria epigástrica profunda superior e gânglios inguinais profundos. 
B) artéria epigástrica superficial e gânglios inguinais superficiais. 

C) artéria epigástrica profunda inferior e gânglios inguinais superficiais. 

D) artéria epigástrica superficial e gânglios inguinais profundos. 

E) artéria epigástrica profunda inferior e gânglios inguinais profundos. 

 

29. O umbigo é inervado por 

 

A) T8. B) T9. C) T10. D) T11. E) T12. 

 

30. Qual a dose máxima de lidocaína com vasoconstrictor a ser utilizada com seguraça? 

 
A) 5 mg/kg, max 300 mg. 

B) 7 mg/kg, max 500 mg.  D) 3,5 mg/kg max 300 mg. 

C) 20 mg/kg max 500 mg. E) 15 mg/kg max 300 mg. 

 

31. Sobre a Síndrome de Poland, qual alteração NÃO pode ser encontrada? 

 

A) Incidência que varia entre 1:30.000 e 1:35.000. 

B) Hipoplasia da artéria jugular. 

C) Deformidade osteoarticular da caixa torácica. 

D) Sindactlia. 

E) Deficiência parcial ou total do músculo peitoral maior. 

 

32. Sobre Hipospádia, todas são características, EXCETO: 
 
A) Raro no sexo feminino. 
B) Mais comum em brancos. 

C) Deformidade congênita onde o meato uretral externo pode aparecer na face dorsal do pênis, no escroto ou no períneo. 

D) Segundo a classificação de Barcat, a forma distal é a mais frequente com 70%. 

E) Pode estar associada à ausência de prepúcio e curvatura ventral do pênis. 

 

33. Mulher de 24 anos apresenta parestesia do membro superior esquerdo 10 dias após submeter-se à mastoplastia de 

aumento transaxilar. Qual nervo é o mais frequentemente lesado? 
 
A) Nervo braquial intercostal medial. 

B) Terceiro nervo intercostal lateral.  D) Quinto nervo intercostal medial. 

C) Nervo braquial intercostal lateral.  E) Quinto nervo intercostal lateral. 

 

34. Sobre a reconstrução mamária com o grande dorsal, tem-se que 
 
A) a principal desvantagem é o frequente uso de um implante mamário. 

B) o suprimento sanguíneo se faz pela artéria torácica lateral. 

C) a avaliação prévia da função desse músculo é de difícil determinação após mastectomia radical modificada. 
D) diferentemente do TRAM, não pode ser usado como retalho livre para reconstrução mamária. 

E) não deve ser usada em mulheres magras e nulíparas. 
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35. Qual é o período crítico do desenvolvimento embrionário da face? 

 

A) 1-4 semanas de VIU. 

B) 4-8 semanas de VIU.  D) 12-16 semanas de VIU. 

C) 8-12 semanas de VIU. E) 16-20 semanas de VIU. 

 

36. A técnica de faringoplastia, que utiliza dois retalhos miomucosos verticais de pedículo superior, suturados 

horizontalmente, é a de 

 

A) Botey. B) Passavant. C) Wardill. D) Hynes. E) Orticochea. 
 

37. Qual o primeiro par de arcos viscerais? 

 

A) Processos maxilares. 

B) Placódios sensitivos.  D) Processos mandibulares. 

C) Processos frontonasais. E) Arcos mioideos. 

 

38. O pavilhão auricular tem seu desenvolvimento embriológico das seguintes estruturas: 

 

A) Arco hioideo e terceiro arco branquial. 

B) Primeiro arco branquial e arco hioideo.  D) Segundo e terceiro arcos branquiais. 
C) Arco mandibular e primeiro arco branquial. E) Processo maxilar e arco mandibular. 

 

39. NÃO é considerada área de maior susceptibilidade a malformações: 

 

A) Hélice. B) Anti-hélice. C) Escafa. D) Fossa triangular. E) Concha. 

 

40. São fatores que prejudicam a vascularização dos retalhos, EXCETO 

 

A) expansão tecidual. 

B) tabagismo.  D) drogas vasoconstrictoras. 

C) irradiação cutânea. E) radicais livres. 
 

 

 

www.pciconcursos.com.br





