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1) Em relação a cicatrização das feridas, a contração ocorre na

fase

GA) inflamatória.

(B) proliferativa.

(C) reativa.
(D) maturacional.

(E) regeneradora.

2) Qual subtipo histopatológico de sarcoma de partes moles
abaixo é o mais comum?

(A) Leiomiossarcoma.

(B) Histiocitoma Fibroso Maligno.

(C) Tumor Gastrointestinal Estromal.

(D) Lipossarcoma.

(E) Tumor Maligno de Bainha do Nervo Periférico.

3) Qual diagnóstico provável na paciente que apresenta sangra-

mento vaginal associado à dor suprapúbica em linha média?

(A) Dismenorreia.

(B) Cisto ovariano funcional.
(C) Anexite.

(D) Endometriose.

(E) Gravidez extrauterina.

4) Qual a causa mais comum de morte em pacientes submetidos à

anastomose portossistêmica?

(A) Sangramento de vari zes .

(B) Insuficiência hepática.

(C) Peritonite bacteriana.

(D) Síndrome hepatorrenal .

(E) Encefalopatia hepática.

5) O antibiótico com atividade predominantemente anaeróbica, de

amplo espectro é a

(A) amicacina.

(B) ceftriaxona.

(C) clindamicina.

(D) cefepima.

(E) levofloxacina.
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6) A bactéria aeróbica mais comumente isolada na apendicite

perfurada é

(A) Bacteroides fragilis.

( B ) Pseudomonas aeruginosa .

(C) Streptococcus viridans.

(D) Bilophila wadsworthia.

( E ) Escherichia coli .

7) É indicado o tratamento cirúrgico tardio na isquemia colô-

nica quando há

(A) perfuração com sinais peritoneais.

(B) sangramento maciço.

(C) megacólon tóxico.

(D) colite isquêmica sintomática.

(E) diarréia durante uma semana.

8) Assinale o item que apresenta contraindicação de reconstru-

ção de mama com implante, após mastectomia por câncer.

(A) Ressecção bilateral.

(B) Paciente não candidata à cirurgia longa.

(C) Falta de tecido abdominal adequado.

(D) Mama pequena com ptose mínima .

(E) Necessidade de radioterapia adjuvante.

9) Qual a manifestação extra intestinal mais comum na doença de

Crohn?

01) Lesões cutâneas.

OB) Pancreatite.

(C) Amiloidose.

(D) Síndrome nefrótica.
(E) Trombose arterial.

10) Dos carcinogênicos farmacêuticos abaixo, qual o que está

relacionado com Linfoma não Hodgkin?

(A) Ciclofosfamida.

03) Azatioprina.

(C) Clorambucil.

DJ) Tamoxifeno.

DE) Benzidina.
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11) Assinale a opção que apresenta limitação significativa na

cirurgia robótica do tipo "mestre-escravo" .

(A) O console dificulta uma posição ergonômica para o
cirurgião.

(B) Ausência do campo cirúrgico em visão tridimensional.

(C) O computador não elimina o tremor das mãos do cirurgião.

(D) Limitado número de instrumentos disponíveis .

(E) O cirurgião não controla uma plataforma de câmera óptica

estável.

12) Em relação a ultrassonografia endoscópica endorretal, é cor-

reto afirmar que

(A) é comumente realizada com transdutor axial rotacional de

2,5 ou 5,0 MHz.

(B) produz imagem seccional horizontal de 270 graus da pare-

de retal.

(C) o transdutor é recoberto por um balão de látex preenchi-

do por ar.

(D) a sensibilidade do exame para determinar profundidade da

invasão é baixa, cerca de 50 a 70% .

(E) é importante para avaliação de doenças como incontinên-

cia e fístula anal.

13) Qual a principal sintomatologia da Doença do Refluxo Gastro-

esofagiana?

(A) Queimação retroesternal.
(B) Regurgitação.
(C) Dor abdominal.

(D) Tosse.

(E) Eructação.

14) Qual a indicação emergencia1 comum para laparotomia à beira

do leito?

(A) Descompressão para síndrome compartimental abdominal.

(B) Irrigação e desbridamento do abdome aberto.

(C) Tratamento de defeitos abdominais traumáticos.

(D) Remoção de compressas após laparotomia de controle de

danos.
(E) Controle da origem da sepse secundária à doença intra

abdominal.
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15) Dos agentes inalatórios abaixo, assinale o que apresenta

maior velocidade de indução.

(A) Éter.

(B) Sevoflurano.

(C) Halotano.
(D) Enflurano.

(E) Isoflurano.

16) A dor causada por tração suave do testículo direito, encon-

trada na apendicite aguda é chamada Sinal de

(A) Ten Horn.
(B) Rovsing.

(C) Aaron.

(D) Bassler.

(E) Claybrook.

17) Dentre as opções abaixo, assinale a que apresenta complica-

ção precoce de ostomia.

(A) Prolapso.

(B) Estenose.

(C) Fístula.

(D) Deslocamento.

(E) Odor.

18) É conseqüência fisiológica do aumento da pressão intra abdo-

minal o aumento do(a)

(A) fluxo sanguíneo visceral.
(B) filtração glomerular.

(C) débito cardíaco.
(D) resistência vascular sistêmica.

(E) retorno venoso central.

19) No câncer da tireoide, o carcinoma de células de Hurthle é

um subtipo do carcinoma

(A) papilífero.

(B) folicular.

(C) medular.

(D) anaplásico.

(E) linfoma.
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20) Assinale a causa de insuficiência renal aguda pós-operatória

de origem pré-renal.

(A) Isquemia renal.

(B) Nefrite intersticial.

(C) Meio de contraste iodado.

(D) Sepse.

(E) Necrose tubular aguda.

21) Como pode ser classificada a fístula anorretal em que o tra-

jeto fistuloso forma uma alça sobre o esfíncter externo e

perfura o elevador do ânus?

(A) Interesfincteriana.

(B) Transesfincteriana.

(C) Supraesfincteriana.

(D) Infraesfincteriana.

(E) Extra-esfincteriana.

22) Uma queimadura de segundo grau profunda é caracterizada por

lesão

(A) localizada na epiderme.

(B) à epiderme e derme superficial.

(C) através da epiderme e profunda na derme.

(D) de espessura total através da derme e da epiderme até a

gordura sub cutânea.

(E) da pele e gordura até músculo subjacente.

23) Qual patologia cursa com diminuição de cortisol, aumento de

ACTH e deficiência de 21-hidroxilase?

(A) Doença de Cusshing.

(B) Doença de Addison.

(C) Feocromocitoma.
(D) Hiperplasia suprarrenal congênita.

(E) Doença de Plummers .

24) Assinale a opção onde a administração de antibiótico profi-

lático sistêmico é benéfico.

(A) Paciente com cateter urinário.

(B) Na maioria das feridas abertas.

(C) Queimaduras.

(D) Doente com cateter venoso central.

(E) Amputação com circulação de sangue prejudicado.
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25) Em relação as fraturas pélvicas, é correto afirmar que

(A) a fratura comprometendo o anel posterior requer menos

líquido para reposição e uma taxa de mortalidade menor

que a fratura anterior pura.

(B) se na fratura de pelve a próstata estiver deslocada ou

houver sangramento uretra1, é mandatório o uso de cate-

ter de Foley imediatamente.

(C) a tomografia de pelve fornece informação sobre o deslo-

camento da articulação ou fraturas, devendo ser reali-

zada até nos pacientes hemodinamicamente instáveis.

(D) se houver indicação para laparotomia exploradora e o re-

troperitânio estiver intacto, o hematoma deverá ser ex-

plorado para diagnosticar a causa do sangramento.

(E) na fratura instável tipo "livro aberto", o controle da

hemorragia pode ser corrigido com fixação externa pre-

cose.

26) Qual o primeiro distúrbio ácido básico encontrado em paci-

entes com fístula duodenal de alto débito?

(A) Alcalose metabólica.
(B) Acidose metabólica.

(C) Alcalose mista.

(D) Acidose mista.

(E) Acidose respiratória.

27) Dentre as opções abaixo, assinale o grupo antibiótico no

qual o mecanismo de ação age ligando-se a uma proteína espe-

cífica na subunidade 30S do ribossomo bacteriano.

(A) Aminoglicosídeo.

(B) Quinolona.

(C) Glicopeptídeos.

(D) Cefalosporina.

(E) Carbapenem.
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28) Um paciente vítima de acidente automobilístico é submetido a

laparotomia exploradora e no seu inventário cirúrgico é

diagnosticado uma laceração de 80% da circunferência da pri-

meira porção do duodeno. Pode-se classificar esta lesão como

grau

(A) I

(B) II

(C) III

(D) IV

(E) V

29) Em relação aos princípios da alimentação entera1, assinale a

opção correta.

(A) O estômago é a principal defesa contra uma carga osmóti-

ca entera1.

(B) O intestino delgado é capaz de diluir e tolerar grandes

cargas osmáticas.

(C) O carboidrato é absorvido no íleo terminal, principal-

mente os açúcares simples.

(D) A gordura apresenta absorção mais fácil, pois há ajuda

de bile e enzimas pancreáticas.

(E) A absorção de gordura é melhor após gastrectomia à

Billroth II.

30) Qual a lesão ou fratura que está associada ao paciente com

mecanismo de lesão em queda de altura?

(A) Fratura pélvica tipo livro aberto.

(B) Fratura do platô da tíbia.

(C) Lesão da artéria poplítea.

(D) Lesão do nervo ciático.

(E) Lesão do nervo mediano.

31) Na hipertensão intracraniana, qual a patologia que está pre-

sente na elevação da pressão intracraniana e na ventriculo-

megalia?

(A) Pseudotumor cerebral .
(B) Hidrocefalia de pressão normal.

(C) Tumor cerebral frontal.
(D) Cisto colóide obstruindo o forame de Monro.

(E) Empiema subdural .
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32) Qual a melhor terapêutica cirúrgica para estenose do ducto

pancreático causado por lesão pancreática grave?

(A) Procedimento de Whipple .

(B) Pancreatectomia distal .
(C) Cirurgia de Puestow.

(D) Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica.

(E) Drenagem interna com estômago.

33) Os tumores de orofaringe e laringe metastatizam mais comu-

mente para linfonodos cervicais níveis

(A) I, II e III.

(B) II, III e IV.

(C) III, IV e V.

(D) IV, V e VI.

(E) V, VI e VII.

34) Em relação a anatomia cirúrgica e fisiologia das vias bilia-

res, é correto afirmar que

(A) a origem da artéria cística é variável, podendo ori-

ginar-se das artérias hepáticas, gastroduodenais ou me-

sentérica superior.

(B) no Triângulo de Calot estão estruturas importantes como

colédoco, artéria hepática e veia porta.

(C) o colédoco é dividido em quatro segmentos: supraduode-

nal, retroduodenal, intrapancreático e infrapancreático.

(D) a vesícula biliar produz e armazena bile durante o jejum

e libera bile para o duodeno em resposta a uma refeição.

(E) a bifurcação do ducto hepático geralmente é intra hepá-

tico e posterior à bifurcação da veia porta.
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35) Em relação a inervação gástrica, é correto afirmar que

(A) a inervação extrínseca do estômago é tanto parassimpá-

tica, através do plexo celíaco, quanto simpática, atra-

vés do vago.
(B) na junção gastroesofágica, o vago esquerdo é posterior e

o vago direito é anterior.

(C) uma vagotomia troncular é executada acima dos ramos ce-

líacos e hepáticos dos vagos, enquanto uma vagotomia

seletiva é realizada abaixo destes.

(D) o nervo de Grassi é o primeiro ramo do nervo vago es-

querdo e tem potencial nas úlceras recorrentes quando

não seccionado.

(E) o vago direito da origem ao ramo hepático e continua pe-

la pequena curvatura com nervo de Latarjet.

36) Pela classificação de Nyhus, a hérnia inguinal indireta que

apresenta anel inguinal interno dilatado mas parede poste-

rior intacta, é tipo

(A) I

(B) II

(C) III

(D) IV

(E) V

37) A palpação de tumoração em epigástrico ou em quadrante supe-

rior direito de um lactente é diagnóstico de

(A) estenose hipertrófica de piloro.

(B) colecistite alitiásica.

(C) refluxo gastroesofágico.

(D) atresia duodenal .

(E) intussuscepção.
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38) Em relação a anatomia cirúrgica do baço, é correto afirmar

que

(A) o peritônio parietal adere firmemente à cápsula esplê-

nica, exceto ao hilo esplênico.

(B) em geral, os ligamentos esplenofrênicos e esplenocólicos
são bem vascularizados.

(C) o ligamento esplenorrenal estende-se da parte posterior

do rim esquerdo ao hilo do baço.

(D) a artéria esplênica, ramo do tronco celíaco, faz trajeto

pela borda inferior do pâncreas.

(E) a veia esplênica corre superiormente à artéria esplênica

e anteriormente à cauda e o corpo do prâncreas.

39) Qual a causa mais comum de hemobilia nos últimos anos?

(A) Tumor maligno do fígado.

(B) Abscesso hepático com colangite.

(C) Trauma iatrogênico do fígado.

(D) Drenagem biliar transhepática percutânea.

(E) Exploração cirúrgica da árvore biliar.

40) Qual dos fatores abaixo NÄO está associado a um risco aumen-

tado de desenvolvimento de câncer de estômago?

(A) Atrofia gástrica e gastrite.

(B) Classe social baixa.
(C) Água de beber de má qualidade .

(D) Consumo de frutas cítricas.

(E) Gênero masculino.

41) É uma característica benigna do gastrinoma:

(A) presença de metástase .

(B) nível sérico de gastrina elevado.

(C) predominante masculino.

(D) localização pancreática.

(E) lesões maiores de 3 cm.

42) A Síndrome de opsoclono-Mioclono, está associada a qual neo-

plasia do mediastino?

(A) Timoma .

(B) Linfoma.

(C) Neuroblastoma.

(D) Mesotelioma.

(E) Carcinóide.
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43) Qual a principal complicação a longo prazo de um reparo la-

paroscópico de hérnia inguinal?

(A) Seroma.

(B) Orquite.

(C) Infecção.

(D) Hematoma .

(E) Recidiva.

44) Qual a manobra cirúrgica que consiste na rotação visceral

localizada à direita e estendida medialmente, destacando-se

as fixações posteriores do mesentério do intestino delgado

em direção ao ligamento duodenojejunal?

(A) Kocher.

(B) Cattell-Braasch..

(C) Mattox.

(D) Pringle.

(E) Phren.

45) Qual o hormônio que tem efeito catabólico no balanço nitro-

genado em paciente cirúrgico?

(A) Hormônio do Crescimento.

(B) Insulina.

(C) Glicocorticóide.

(D) Leucina.

(E) Hormônio Tireoidiano.

46) Como o peritônio e a cavidade peritoneal respondem aos

processos infecciosos?

(A) As bactérias são lentamente removidas da cavidade peri-

toneal pelos estomas diafragmáticos e linfáticos.

(B) As bactérias são seqüestradas fora de matrizes de fibri-

na, limitando a disseminação da infecção.

(C) Os macrófagos peritoneais liberam mediadores que promo-

vem a migração de leucócitos da macrocirculação adja-

cente.

(D) A degranulação de mastócitos peritoneais libera histami-

na, causando vasoconstricção e ativa a cascata do com-

plemento.

(E) Proteínas no fluído peritoneal opsonizam bactérias, pro-

movem a fagocitose mediada por neutrófilos e macrófagos.
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47) A Síndrome de Boerhaave é uma causa de abdome agudo tipo

GA) hemorrágico.
03) inflamatório.

(C) obstrutivo.

(D) isquêmico.
(E) perfurado.

48) Em relação ao melanoma, é correto afirmar que o

(A) melanoma lentiginoso maligno ocorre mais em indivíduos

jovens com pele lesionada pelo sol.

(B) tipo histopatológico mais comum é o melanoma extensivo

superficial e está necessariamente associado à exposição

ao sol.

(C) melanoma lentiginoso acral é classificado por seu sito

anatômico de origem e ficam confinados à áreas subungue-

ais, regiões palmares e plantares.

(D) melanoma nodular tem crescimento horizontal, o que de-

termina prognóstico melhor.

(E) tratamento dos melanomas estão baseados principalmente

na localização e coloração das lesões.

49) Pela Escala de Coma de Glasgow, é considerado traumatismo

craniano leve o escore de

(A) 1 a 3.

(B) 4 a 6.

(C) 7 a 9.

(D) 10 a 12 .

(E) 13 a 15.

50) Qual a localização da úlcera gástrica tipo I?

(A) Corpo, próximo à grande curvatura.

(B) Antro, próximo ao piloro.

(C) Cárdia, na junção gastroesofágica.

(D) Fundo gástrico.

(E) Pequena curvatura, próximo à incisura angular.
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