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21. Um paciente que será submetido a uma herniorrafia inguinal bilateral e tem hipertensão 
arterial  moderada  muito  bem  tratada  e  acompanhada  por  cardiologista,  tem  qual 
classificação de risco cirúrgico: 

a) ASA I 
b) ASA II 
c) ASA  III
d) ASA IV 

22. Em uma cirurgia de colecistectomia videolaparoscópíca eletiva por colelitíase, houve 
pequena perfuração da vesícula biliar e pequena perda de bile pela mesma para a cavidade 
peritoneal. Podemos considerar esta cirurgia como:
 

a) Limpa 
b) Limpa-contaminada 
c) Contaminada 
d) lnfectada 

23. Paciente hepatopata com 12 pontos na classificação de Child-Pugh, no pré-operatório é 
considerado em que classe: 
 

a) A
b) B
c) C
d) D

24. Os pacientes que tem rápida queda dos hormônios da supra-renal manifestarão quais 
sintomas: 

a) Cefaléia, diarréia e hipotensão reversível 
b) Dor abdominal, parestesia e hipotensão irreversivel 
c) Dor abdominal , vômitos e abdome sensível com hipotensão irreversivel 
d) Dor cervical, midríase e hipotensão reversivel 

25. A fístula intestinal é uma complicação das anastomoses intestinais.  Qual das drogas 
abaixo pode ser utilizada nestes casos para diminuir o fluxo intestinal: 

a) Famotidina 
b) Hidrocortisona 
c) Pancreozinina 
d) Octreotídeo 



26.  Paciente  politraumatizado  deu  entrada  no  pronto-socorro  com  fratura  cruenta  em 
membro  inferior  esquerdo,  ferida  corto-contusa  na  face,  fraturas  de  mandíbula,  dor 
abdominal, pressão arterial de 120 x 80 mmHg. Qual a prioridade no atendimento deste 
paciente: 

a) Colocar colar cervical 
b) Imobilizar a fratura 
c) Assegurar a vias aéreas pérvea 
d) Hemostasia rigorosa das feridas e da fratura 

27. A hérnia inguinal associada ao pinçamento lateral de uma alça intestinal é conhecida 
como hérnia de: 

a) Littré 
b) Richter 
c) Spiegel 
d) Morgani 

28. A conduta mais adequada diante de uma lesão pancreática por projétil de arma de fogo, 
com contusão e secção parcial do órgão à esquerda dos vasos mesentéricos, deve incluir 
além de drenagem externa da loja pancreática, o seguinte procedimento: 

a) pancreatojejunostomia em Y de Roux 
b) ressecção em cunha com wirsungplastia 
c) pancreatorrafia em massa com pontos em U 

      d)    pancreatectomia distal com ligadura do wirsung 

29.  No  exame  físico  de  um paciente  com traumatismo  pélvico,  o  desaparecimento  da 
próstata ao toque retal está relacionado a: 

a) Ruptura da uretra posterior 
b) Hematoma do espaço de Retzus 
c) Hematoma intramural de bexiga 
d) Ruptura intraperitoneal da bexiga 

30.  No tratamento  de  uma hérnia  femural  pelo  método  de  Mc Vay,  após  a  secção  da 
aponeurose do músculo oblíquo externo, deve ser incisada a seguinte estrutura: 

a) Fáscia de Scarpa 
b) Fáscia transversalis 
c) Iigamento de Cooper 
d) Iigamento de Poupart 



31. O problema mais temido nas obstruções intestinais por carcinoma de sigmóide com 
válvula ileocecal competente está relacionado a: 

a) Toxemia aguda 
b) Necrose do tumor 
c) Perfuração do ceco 
d) Sequestração de liquido intralumial 

32. Em um paciente grande queimado na fase aguda, a causa mais comum de agitação e 
desorientação é: 
 

a) Hiponatremia 
b) Hipovolemia 
c) Hipoventilação 
d) Hipercalemia 

33. O carcinóide é um Apudoma que mais frequentemente se localiza no: 

a) Brônquio 
b) Ileo terminal 
c) Apêndice 
d) Pâncreas 

34. A complicação mais comum depois do reparo vascular por trauma é: 

a) Hemorragia 
b) Fístula arterio-venosa 
c) Estenose 
d) Trombose 

35. Sobre as fraturas abertas, o que é errado dizer: 

a) São emergências cirurgicas 
b) As complicações em longo prazo põem em risco o membro 
c) Na  classificação  de  Gustilo-Andersen,  no  tipo  IIIc  ocorre  lesão  vascular  que 

necessita de reparo 
d) A ferida original criada pela lesão geralmente é fechada 

36. Qual a indicação formal de traqueostomia de urgência nos casos abaixo: 

a) Fratura de laringe 
b) Lesão de coluna cervical 
c) Traumatismo faciais importantes com hemorragia de orofaringe 
d) Edema de glote 



37. Quanto à cirurgia laparoscópica, podemos afirmar que: 

a) A alcalose metabólica é uma complicação frequente 
b) Pode haver aumento da pressão intratorácica 
c) É observada uma diminuição da resistênca vascular sistêmica 
d) O gás carbônico raramente é utilizado para o procedimento 

38. A causa mais freqüente de obstrução intestinal na faixa etária do lactente até os dois 
anos é: 

a) Bolo de ascaris 
b) Imperfuração anal 
c) Diverticulo de Meckel 
d) Intussepção 

39. Sobre lesão de coluna vertebral, o que é errado: 

a) Na avaliação sensitiva, T10 inerva o abdome na altura da cicatriz umbilical 
b) Na secção parcial da medula (Brown-Sequard) a função motora é perdida ipsilateral 

e perda sensitiva é contralateral a lesão 
c) O tratamento agudo repara a lesão anatômica e alivia a preservação da função 
d) É comum o uso de corticóides nas lesões raquimedulares 

40. Qual é o tumor ósseo primário mais comum: 

a) Condrossarcoma 
b) Sarcoma osteogênico 
c) Histiocitoma 
d) Tumor de Ewing 

41. A diverticulite aguda com abscesso é melhor tratado com: 

a) Antibióticos somente 
b) Punção percutânea + antibióticos 
c) Ressecção e drenagem 
d) Punção percutânea+antibióticos+cirurgia posteriormente 

 
42.  Paciente  grávida,  1°  trimestre  de gestação,  com dor  no hipocôndrio  direito  branda, 
autolimitada devido a colelitíase, devem: 

a) Ser submetida a colecistectomia videolaparoscopica 
b) Retardar a cirurgia até o parto 
c) Ser submetida a colecistectomia convencional com raquianestesia 
d) Ser submetido a colecistectomia convencional com anestesia geral 



43. Em relação à hemorragia digestiva, assinale a alternativa incorreta: 

a) Para que ocorra melena é necessário sangramento de no mínimo 50 ml 
b) Hemobilia costuma ocorrer após hemostasia ineficaz no leito da vesícula biliar nas 

colecistectomias 
c) A causa mais freqüente de enterorragia no adulto é a diverticulose 
d) Hematoquezia é a saída de sangue coagulado nas fezes 

44. Com relação ao traumatismo uretral, pode-se afirmar: 

a) Na lesão da uretra posterior o paciente encontra-se geralmente em bom estado 
geral 

b) A lesão da uretra anterior está associado à fratura de bacia 
c) O melhor método de diagnóstico para lesão de uretra é a uretrografia 
d) Na suspeita de lesão de uretra està indicado o cateterismo uretral com sonda de 

foley n° 24 

45. Ao contrário das feridas penetrantes de abdome, cerca de 80% das feridas penetrantes 
do tórax podem ser tratadas de modo conservador, pois a maioria das lesões da pleura e dos 
pulmões devem ter como tratamento: 

a) Drenagem subaquática 
b) Analgesia com anestesia intercostal 
c) Assistência repiratória adequada 
d) Sutura hemostática da ferida 

46. Em relação à obstrução intestinal, é incorreto: 

a) A rotina radiológica de abdome agudo é importante para o diagnóstico 
b) Hidratação  venosa  e  sonda  nasogástrica  melhoram  o  quadro  clínico  pré-

operatório 
c) Em  paciente  com  obstrução  de  delgado  por  doença  de  Crohn,  uma 

estrituroplastia pode ser necessária 
d) A ultrasonografia pode distinguir entre obstrução por abcesso intraperitoneal ou 

obstrução mecânica 

47. A torção testicular é uma urgência médica e geralmente o clínico e o cirurgião fazem o 
primeiro atendimento. Sobre esta patologia, o que está incorreto: 

a) Há dois tipos de lesões, uma extravaginal e intravaginal 
b) A extravaginal é comum na adolescência 
c) A má rotação do cordão espermático  e  da túnica  vaginal  é  a  etiologia mais 

provável 
d) Se tratada nas primeiras seis horas, a chance de salvar o tecido testicular é alta 



48. O que é incorreto em relação à pancreatite aguda: 

a) Pode ser causada por: cálculos biliares, drogas e abuso de álcool 
b) Cálcio sérico e idade são fatores prognósticos 
c) A  diálise  peritoneal  traz  benefícios  de  melhora  da  quantidade  de  toxina 

sanguinea nos casos de pancreatite 
d) Pancreatite devido a problemas apenas no sistema ductal biliar (colangite ou 

pancreatite)  pode ser  tratada com desobstrução endoscópica combinada com 
esfincterotomia e depois realizar colecistectomia 

49. Na síndrome compartimental abdominal, quando a pressão intraabdominal esta entre 15 
e 24 mmHg na graduação grau II qual deve ser a melhor forma de tratamento:
 

a) Ressucitação normovolêmica 
b) Ressuciatação hipervolêmica 
c) Descompressão 
d) Reexploração de emergência 

50. Sobre tamponamento cardíaco, é incorreto: 
50

a) Os sinais clássicos são abafamento de bulhas, turgência jugular e hipotensão 
b) Pacientes hipovolêmicos podem não apresentar turgência jugular 
c) A ressucitação  com volume  pode  não  melhorar  transitoriamente  a  pressão 

arterial 
d) O tamponamento é mais freqüente nas lesões por arma branca 
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