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Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

MÉDICO -
 CIRURGIA TORÁCICA

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação 
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma 
profissão são ponderações longas, que envolvem muitas 
escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo 
com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio 
seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência 
humana. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/
1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml.

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A) Em “...são ponderações longas...”, funciona como 
predicativo.

(B)	 Em	 “...tomo	 café	 com	 açúcar...” funciona como 
complemento nominal.

(C) Em “Mesmo assim, me	parece	que	existem...”,	pode	ficar	
após o verbo.

(D) Em “...imagina ter também a liberdade...”, indica 
acréscimo.

(E) Em “...são feitas inconscientemente, sem nosso 
controle...”, expressa modo.

A palavra que NÃO está separada corretamente é
(A) bar – rei – ra.
(B) pes – so – as.
(C) ci – en – tes.
(D) ne – u – ro – nal.
(E)	 fi	–	ló	–	so	–	fos.

Em “Muitos neurocientistas consideram o livre 
arbítrio uma ilusão.”, a expressão destacada 
funciona como

(A) complemento nominal.
(B) predicativo do sujeito.
(C) predicativo do objeto.
(D) adjunto adnominal.
(E) objeto indireto.

Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra 
filósofos a expressão

(A)	 alguém.
(B)	 magnética.
(C) decisões.
(D)	 açúcar.
(E) ilusão.

“Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que 
filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma 
bem diferente sobre a questão.”
A expressão destacada pode ser substituída, sem 
prejuízo sintático-semântico, por

(A) apesar de.
(B) como.
(C) porquanto.
(D) embora.
(E) à medida que.

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

Pensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo Gleiser

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma 
liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos 
temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, 
sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das 
pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que 
fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com 
açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto 
tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a 
Maria ou não?

A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao 
controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente 
debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas 
neurociências estão mudando isso de forma radical, 
questionando a própria existência de nossa liberdade de 
escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio 
uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos 
detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam 
decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, 
a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em 
geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes 
dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a 
mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos 
fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas 
inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas 
é que não existe uma definição universalmente aceita 
de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio 
como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na 
ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio 
não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série 
de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história 
pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e 
neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente 
sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado 
com o que significa estar ciente ou ter consciência de um 
estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os 
neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam 
que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas, 
ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante 
de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do 
que é uma escolha, apenas o início do processo mental que 
leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas 
decisões sejam tomadas a um nível profundo de 
consciência que antecede o estado mental que associamos 
com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, 
se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a 
atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que 
uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua 
decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada 
pelos filósofos.

Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes 
de complexidade relacionados com decisões diferentes, e 
que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito 
difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente. 

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05
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Observando o calendário de 2014, observamos que 
o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma 
segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana 
cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?

(A) Terça-feira.
(B) Quarta-feira.
(C) Quinta-feira.
(D) Sábado.
(E) Domingo.

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo 
dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui 
apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total 
do boleto, ou seja, ele possui apenas R$ 75,00. Qual 
é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?

(A) R$ 280,00.
(B) R$ 250,00.
(C) R$ 200,00.
(D) R$ 180,00.
(E) R$ 150,00.

Um professor de matemática passou dois trabalhos 
diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam 
optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos 
que quisessem poderiam fazer os dois por uma 
questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo 
que todos os alunos entregaram pelo menos um dos 
trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o 
trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?

(A) 10%.
(B) 20%.
(C) 30%.
(D) 40%.
(E) 50%.

Observe a sequência a seguir:

35; 42; 49; 56;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?
(A) 63.
(B) 65.
(C) 70.
(D) 75.
(E) 77.

Qual é a negação de “Todos os alunos gostam de 
matemática”?

(A) Nenhum aluno gosta de matemática.
(B) Existem alunos que gostam de matemática.
(C) Existem alunos que não gostam de matemática.
(D) Pelo menos um aluno gosta de matemática.
(E) Apenas um aluno não gosta de matemática.

Em “...fica muito difícil atribuí-la...” o pronome 
destacado retoma

(A) decisões diferentes.
(B) ponderações longas.
(C) níveis diferentes.
(D) escolha.
(E) confusão.

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A) Em “...antes de a mente se dar conta disso.”, funciona 
como adjunto adnominal.

(B) Em “Alguns	filósofos	definem	livre	arbítrio...”,	é	pronome	
indefinido.

(C) Em “...ocorre antes de estarmos cientes dela.”, expressa 
tempo.

(D)	 Em	 “...definem	 livre	 arbítrio	 como sendo...”, pode ser 
retirada a expressão sendo.

(E) Em “...a questão do livre arbítrio terá que ser...”, pode ser 
substituída por terá de.

Em “Se este for mesmo o caso...”, a conjunção 
expressa

(A) tempo.
(B) consecução.
(C) conclusão.
(D) modo.
(E) condição.

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi 
classificado corretamente.

(A) “...estão mudando isso de forma radical...” (demonstrativo)
(B) “...estão tirando de seus resultados...” (possessivo)
(C) “Se este for mesmo o caso...” (demonstrativo)
(D) “...todos temos nossos compromissos...” (possessivo)
(E) “...ocorre antes de estarmos cientes dela.” (possessivo)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A) Em “Em quem vou votar na próxima eleição?”, funciona 
como objeto indireto.

(B) Em “...ligada na sua essência ao controle...” funciona 
como objeto indireto.

(C) Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, expressa 
contraste.

(D) Em “Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...”, expressa 
dúvida.

(E) Em “...estão mudando isso de forma radical...”, expressa 
modo.

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07
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Com relação à contratação de pessoal pela EBSERH, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 Não	há	necessidade	de	realização	de	concurso	público.
(B) A EBSERH somente fará contratação mediante concurso 

público.
(C)	 A	EBSERH	fica	autorizada	a	contratar,	para	fins	de	sua	

implantação,	 mediante	 processo	 seletivo	 simplificado,	
pessoal	técnico	e	administrativo	por	tempo	determinado.

(D)	 A	EBSERH	fica	autorizada	a	contratar,	para	fins	de	sua	
implantação,	 mediante	 processo	 seletivo	 simplificado,	
pessoal	 técnico	 e	 administrativo	 sem	 determinação	 de	
tempo.

(E) A EBSERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar 
mediante	processo	seletivo	simplificado.

A EBSERH poderá prestar os serviços relacionados 
às suas competências mediante contrato com as 
instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011, 
consideram-se instituições congêneres

(A)	 as	 instituições	 públicas	 e	 privadas	 que	 desenvolvam	
atividades	 de	 ensino	 e	 de	 pesquisa	 na	 área	 da	 saúde	
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde	–	SUS.

(B)	 as	 instituições	 públicas	 e	 privadas	 que	 desenvolvam	
atividades	de	ensino	e	de	pesquisa	na	área	da	saúde	e	
que prestem serviços no âmbito dos planos privados de 
assistência	à	saúde.

(C) as instituições privadas que desenvolvam atividades de 
ensino	e	de	pesquisa	na	área	da	saúde	e	que	prestem	
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à 
saúde.

(D)	 as	instituições	públicas	que	desenvolvam	atividades	de	
ensino	e	de	pesquisa	na	área	da	saúde	e	que	prestem	
serviços	no	âmbito	do	Sistema	Único	de	Saúde	–	SUS.

(E)	 as	instituições	públicas	que	desenvolvam	atividades	de	
ensino	e	de	pesquisa	na	área	da	saúde	e	que	prestem	
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à 
saúde.

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho 
Consultivo da EBSERH tem as finalidades de

(A) apoio ao Conselho de Administração.
(B) apoio ao Conselho Fiscal.
(C) apoio à Diretoria Executiva.
(D) controle social.
(E) consulta.

A EBSERH é empresa pública unipessoal, vinculada 
ao

(A)	 Ministério	da	Defesa.
(B)	 Ministério	da	Ciência,	Tecnologia	e	Inovação.
(C)	 Ministério	da	Educação.

(D)	 Ministério	da	Previdência	Social.
(E)	 Ministério	da	Saúde.

Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao 
Conselho de Administração

(A) admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais 
atos compreendidos na administração de pessoal, 
de	 acordo	 com	 as	 normas	 e	 critérios	 previstos	 em	
lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta 
atribuição no todo ou em parte.

(B)	 fixar	as	orientações	gerais	das	atividades	da	EBSERH.
(C) aprovar o regimento interno da EBSERH e suas 

alterações supervenientes, que deverá conter, dentre 
outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os 
níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, 
para	fins	de	aprovação	de	operações.

(D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social 
da EBSERH.

(E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens 
imóveis e valores mobiliários.

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 20

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de 
Saúde são

(A) espaços instituídos de participação da comunidade 
nas	políticas	públicas	e	privadas	e	na	administração	da	
saúde.

(B) espaços instituídos de participação da comunidade nas 
políticas	públicas	e	na	administração	da	saúde.

(C) espaços instituídos de participação da comunidade nas 
políticas	 públicas	 e	 na	 administração	 da	 saúde	 e	 da	
assistência social.

(D) espaços instituídos de participação da comunidade nas 
políticas	 públicas	 e	 na	 administração	 da	 saúde	 e	 da	
previdência social.

(E) espaços instituídos de participação da comunidade 
nas	políticas	públicas	e	privadas	e	na	administração	da	
saúde	e	da	assistência	social.

De acordo com a Constituição Federal, constituem 
objetivos da seguridade social, EXCETO

(A) universalidade da cobertura e do atendimento.
(B) seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços.
(C) equidade na forma de participação no custeio.
(D) diferenciação dos benefícios e serviços em relação às 

populações urbanas e às populações rurais.
(E)	 diversidade	da	base	de	financiamento.

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21
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Com relação aos Neuroblastomas, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) É a variedade maligna mais agressiva de tumores do 
mediastino posterior.

(B) Tem como localização mais frequente as glândulas 
suprarrenais.

(C) Crianças com idade menor que 1 ano apresentam 
excelente prognóstico mesmo quando está presente 
uma doença disseminada.

(D) O Estádio 2B corresponde a tumor localizado com 
ressecção incompleta; e com linfonodos não aderentes 
ao tumor negativos.

(E) No neuroblastoma torácico, a extensão intramedular 
(com sinais de disfunção vesical e ou paraplegia) 
é	 mais	 frequente	 do	 que	 no	 neuroblastoma	 intra-
abdominal.

Com relação aos teratomas maduros, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A)	 São	os	tumores	de	células	germinativas	mais	comuns.
(B) Há preferência em relação ao sexo, sendo o masculino 

o mais frequente.
(C) Localizam geralmente no mediastino anterior.
(D) São, na maioria dos casos, assintomáticos.
(E)	 A	 maioria	 destes	 contém	 gordura	 identificável	 na	

tomografia	de	tórax	convencional.

Sobre a Hiperplasia Linfoide Angiofolicular 
(Doença de Castleman), assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)	 Geralmente	é	assintomática.
(B) Localiza-se	 no	 mediastino	 médio	 na	 maioria	 dos	

casos.
(C) A variante histológica “plasmocítica” menos frequente 

está associada a manifestações sistêmicas do tipo 
inflamatórias.

(D)	 Radioterapia	 está	 indicada	 quando	 a	 exérese	 for	
incompleta ou quando for proibitiva por comorbidades 
associadas.

(E) É uma doença linfoproliferativa idiopática.

Criança, 7 anos, masculino, em investigação 
de possível escoliose torácica, tem achado 
radiológico de massa mediastinal posterior de 
grande volume de base larga situada ântero-lateral 
à coluna.  Em relação ao diagnostico do tumor 
mediastinal, qual é, dos relacionados a seguir, o 
mais provável?

(A) Neurilenoma.
(B) Neuroblastoma.
(C) Ganglioneuroma.
(D) Teratoma imaturo.
(E) Cisto broncogênico.

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S
De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços 
de saúde específicos para o atendimento da pessoa 
que, em razão de agravo ou de situação laboral, 
necessita de atendimento especial, denominam-se

(A) Portas de Entrada.
(B) Serviços Especiais de Acesso Primário.
(C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
(D) Atenção Primária.
(E) Atenção Psicossocial.

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) serão alocados como cobertura das ações 
e serviços de saúde a serem implementados pelos 
Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme 
a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão 
destinados

(A) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, 
afetando-se o restante aos Estados.

(B) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, 
afetando-se o restante aos Estados.

(C) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, 
afetando-se o restante aos Estados.

(D) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-
se o restante aos Municípios.

(E) pelo menos cinquenta por cento, aos Estados, 
afetando-se o restante aos Municípios.

De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a 
participação complementar, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)	 Quando	as	suas	disponibilidades	 forem	 insuficientes	
para garantir a cobertura assistencial à população de 
uma	 determinada	 área,	 o	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	
(SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela 
iniciativa privada.

(B) A participação complementar dos serviços privados 
será formalizada mediante contrato ou convênio, 
observadas,	a	respeito,	as	normas	de	direito	público.

(C)	 As	 entidades	 filantrópicas	 e	 as	 sem	 fins	 lucrativos	
terão preferência para participar do Sistema Único de 
Saúde	(SUS).

(D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas 
técnicas	e	administrativas	e	aos	princípios	e	diretrizes	
do	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS),	mantido	o	equilíbrio	
econômico	e	financeiro	do	contrato.

(E) Os proprietários, administradores e dirigentes 
de entidades ou serviços contratados deverão 
necessariamente	 exercer	 cargo	 de	 chefia	 ou	 função	
de	confiança	no	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS).

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 23
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III. A imuno-histoquímica é o melhor método 
para se estabelecer o diagnóstico.

IV. A ressecção deve sempre incluir fragmento 
de pleura ou pulmão onde a lesão está 
conectada.

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

Sobre Mesotelioma Maligno de Pleura, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) A maioria dos casos está associada à exposição a 
asbestos.

(B) Mecânicos de freios automotivos, encanadores, 
trabalhadores em contato com telhas e cabines 
telefônicas estão entre os pacientes grupo de risco.

(C) O período de latência pode ser longo (30 a 40 anos) 
desde	uma	exposição	até	o	desenvolvimento	da	lesão.

(D) As melhores sobrevidas têm sido obtidas com 
combinação	 de	 terapia	 cirúrgica	 +	 quimioterapia	 +	
radioterapia.

(E) No Estádio IV (Buchart), há invasão do tumor na 
parede torácica ou no mediastino, ou há metástases 
linfáticas intratorácicas.

São sinais de mau prognóstico para mesotelioma 
maligno de pleura, EXCETO

(A) sexo masculino.
(B) idade avançada.
(C) perda de peso > 10%.
(D) anemia.
(E) tipo celular epitelial.

Em relação aos tumores malignos da parede 
torácica, assinale a alternativa correta.

(A) O Condrossarcoma geralmente acomete crianças.
(B) O Osteossarcoma apresenta agressividade menor do 

que a do Condrossarcoma.
(C) O Sarcoma de Ewing origina-se na parede torácica.
(D)	 O	 Condrossarcoma	 é	 o	 tumor	 maligno	 ósseo	 mais	

comum da parede torácica.
(E) As neoplasias metastáticas podem envolver a parede 

torácica somente por disseminação hematogênica.

Em investigação de massa mediastinal anterior, 
quais dos exames relacionados a seguir NÃO 
contribuirá para definição diagnóstica e para 
estratégia cirúrgica (se indicada)?

(A) Dosagem plasmática de alfa-fetoproteína.
(B) Dosagem plasmática de beta HCG.
(C)	 Cintilografia	com	Iodo	131.
(D)	 Tomografia	de	Tórax	sem	contraste.
(E)	 Ressonância	Magnética	do	Tórax.

No tratamento cirúrgico dos Timomas, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) Em tumores pequenos, a enucleação deve ser sempre 
realizada.

(B) A timectomia deve ser total incluindo os polos 
superiores da glândula em região cervical.

(C) Se houver comprometimento bilateral dos nervos 
frênicos	pelo	tumor,	a	melhor	conduta	é	preservá-los	
durante a cirurgia e indicar radioterapia pós-operatória.

(D) Deve-se evitar dissecção intrapleural nos Estágios I e 
II de Masaoka.

(E) A radioterapia pós-operatória deve ser indicada no 
estágios II, III e IVa de Masaoka.

Quanto aos fatores relacionados a um “bom 
prognóstico” no tumor fibroso pleural estão, 
EXCETO

(A) presença de  pedículo.
(B) presença de cápsula.
(C) presença de tumor bem circunscrito.
(D)	 presença	de	pleomorfismo.
(E) ausência de atividade metabólica.

Sobre o Tumor Fibroso Pleural, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas.

I. Podem se malignizar durante a evolução 
clínica da doença.

II. Podem recidivar tardiamente como 
fibrossarcoma (até 20 anos após ressecção 
completa).

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 30

QUESTÃO 34

QUESTÃO 35

QUESTÃO 33

QUESTÃO 36
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Paciente masculino, 65 anos, tabagista há 50 anos, 
portador de enfisema difuso e adenocarcinoma de 
lobo superior direito, estádio clínico T2aN1M0, 
com prova espirométrica apresentando VEF1ppo 
menor que 40% do previsto, e cálculo de VO2 max 
10 ml/Kg/min. Considerando estes dados, assinale 
a alternativa correta.

Siglas desta questão:
VEF1 ppo : VEF1 previsto pós-operatório.
DLCO ppo: teste de difusão  do monóxido de 
carbono previsto pós-operatório
VO2 max: Volume de Oxigênio (O2) máximo

(A)	 A	ressecção	pulmonar	neste	paciente	é	de	baixo	risco	
para complicações seja elas precoces ou tardias.

(B)	 Dos	 parâmetros	 espirométricos	 que	 podem	 ser	
calculados	para	o	pós-operatório	tardio,	o	VEF1	ppo	é	
o melhor prognosticador de mortalidade.

(C) Se o valor do VEF1 ppo e da DLCO ppo forem maiores 
que 40% em um paciente com neoplasia pulmonar, há 
contraindicação de qualquer ressecção pulmonar que 
seja necessária.

(D) Se o cálculo da DLCO ppo for maior que 40% do 
previsto,	 indica	que	a	ressecção	é	de	alto	risco	para	
complicações seja precoce ou tardias.

(E) O risco de óbito peroperatório em pacientes com VO2 
max	abaixo	de	10	ml/Kg/min	é	baixo.

Paciente vítima de traumatismo crânioencefálico, 
ficou entubado por 10 dias na UTI, sendo realizada 
traqueostomia cervical no décimo primeiro dia 
de internação. Com boa evolução do quadro 
geral, recebeu alta no vigésimo terceiro dia de 
internação com cânula metálica nr 05. Retornou 
ao ambulatório no trigésimo dia pós-trauma. Neste 
dia, apresentava fonação inadequada e dispneia ao 
tampar a cânula. Qual é a conduta mais adequada 
no momento a seguir?

(A) Dilatar a traqueia e retirar a cânula.
(B) Retirar a cânula sem dilatar a traqueia.
(C)	 Administração	 de	 corticoide	 inalatório	 como	 única	

terapia.
(D) Indicação de traqueoplastia cervical.
(E) Fibrobroncoscopia recomendada.

Paciente, 62 anos, sofreu queda de mesmo 
nível com trauma direto em parede lateral 
esquerda do tórax há 12 dias. Há 1 dia procura 
pela primeira vez assistência médica devido à 
queixa de dor e dispneia aos esforços. Raio-X 
tórax mostra velamento em hemitórax esquerdo 
comprometendo dois terços inferiores e sinais de 
fraturas do quinto sexto e sétimo arcos costais 
posteriormente. Considerando a possibilidade 
de coleção pleural pós-trauma. Qual seria, neste 

caso, a melhor opção terapêutica?
(A) Toracocentese.
(B) CTVA (videopleuroscopia).
(C) Toracostomia com drenagem torácica aberta.
(D) Toracostomia com drenagem pleural fechada.
(E)	 Analgesia	e	fisioterapia	respiratória.

Com relação ao edema pulmonar pós-
pneumonectomia, os fatores relacionados são, 
EXCETO

(A)	 Hiper-hidratação	pré-operatória.
(B)	 Decúbito	lateral	prolongado.
(C) Pneumonectomia à direita.
(D) Analgesia pós-operatória inadequada.
(E) Hiper-hidratação per-operatória.

Paciente submetido à pneumonectomia direita 
intrapericárdica. No pós-operatório imediato, após 
realização de curativo, ainda na sala cirúrgica, 
evolui com hipotensão súbita, sudorese e turgência 
jugular. Sem débito importante de sangue no 
dreno torácico. Com a hipótese de hérnia cardíaca 
à direita, são medidas a serem tomadas, EXCETO

(A)	 assumir	o	decúbito	lateral	esquerdo.
(B)	 promover	pneumotórax	artificial	à	direita.
(C) se ainda estiver entubado e em ventilação mecânica, 

aumentar a PEEP.
(D) suporte farmacológico.
(E)	 reabordagem	cirúrgica	imediata.

Após obtenção do percentual de traqueia que 
são ressecadas, consideramos Estenoses 
Intermediárias aquelas que

(A) tem extensão entre 10 e 15%.
(B) tem extensão entre 15 e 20%.
(C) tem extensão entre 20 e 40%.
(D) tem extensão entre 40 e 50%.
(E) tem extensão entre 30 e 50%.

Sobre o Nódulo Pulmonar Solitário, assinale a 
alternativa correta.

(A) Corresponde a uma “massa” circunscrita dentro de 
parênquima pulmonar e que se apresenta com mais 
de 3 cm de diâmetro.

(B)	 O	Raio-X	de	tórax	na	incidência	em	perfil	homolateral, 
quando avalia presença de nódulo pulmonar solitário, 
é	dispensável.

(C)	 Um	micronódulo	calcificado	ao	radiograma	necessita	
obrigatoriamente	de	exérese.

(D) Nódulo pulmonar central com linfadenomegalia 
mediastinal associada, tem grande chance de ser 
neoplasia pulmonar.

(E)	 A	 broncoscopia	 é	 extremamente	 útil	 no	 diagnóstico	
de	 nódulos	 pulmonares	 periféricos,	 principalmente	
quando menores que 1 cm de diâmetro.

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

QUESTÃO 38

QUESTÃO 37

QUESTÃO 39
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(B)	 distúrbios	de	coagulação.
(C) hipoxemia.
(D) instabilidade cardiovascular.
(E) não aceitação do procedimento pelo paciente.

Mulher, 30 anos, não gestante, vítima de 
acidente de trânsito, com história de contusão 
torácica, admitida com palidez cutâneo mucosa, 
alteração do nível de consciência (obnubilação), 
taquicárdica (148 bpm), hipotensa (PA 70x40 
mmHg) e taquipneica (30irpm) com ausculta 
pulmonar evidenciando ausência de murmúrio 
vesicular à direita e com hipertimpanismo à 
percussão também à direita. Qual seria a primeira 
conduta neste momento?

(A) Punção aliviadora com agulha de grosso calibre. 
(B) Entubação orotraqueal.
(C) Raio-X de Tórax PA no leito.
(D) Drenagem torácica fechada em selo d’água.
(E) Toracotomia de urgência.

Na toracotomia ântero-lateral com preservação 
muscular, qual das estruturas a seguir é geralmente 
poupada de incisão?

(A)	 Músculo	intercostal	interno.
(B)	 Músculo	Serrátil	anterior.
(C)	 Músculo	Intercostal	anterior	(externo).
(D) Pleura parietal.
(E) Grande dorsal.

Qual é a complicação mais frequente associada à 
traqueostomia cervical à beira do leito?

(A) Lesão esofágica.
(B) Hemorragia local.
(C)	 Enfisema	subcutâneo.
(D) Celulite peri-traqueostoma.
(E) Pneumomediastino.

Quais dos indicadores prognósticos para as 
metástases pulmonares a seguir, NÃO influenciam 
na sobrevida do paciente pós-toracotomia?

(A) Histologia, localização e estádio do tumor primário.
(B)	 Intervalo	 livre	 de	 doença	 (desde	 o	 primário	 até	 a	

evidência inicial de metástases).
(C) Idade e Sexo.
(D)	 Número	de	linfonodos	comprometidos.
(E)	 Número	de	metástases	ressecadas.

Os derrames pleurais exsudativos sugerem uma 
ruptura ou perda de integridade da pleura ou dos 
linfáticos, causando extravasamento de líquido 
para dentro da cavidade pleural.
Considerando os seguintes itens:

1. Relação proteína líquido pleural com proteína 
sérica > 0,5;
2. Relação DHL líquido pleural com DHL sérico > 
0,6;
3. DHL pleural 2/3 maior que o valor do DHL sérica.

Um derrame só será considerado exsudato se 
satisfazer

(A) os itens 1 e 2 impreterivelmente.
(B) o item 3 isoladamente.
(C) qualquer um dos itens acima.
(D) os itens 1 e 3 impreterivelmente.
(E) nenhuma dos itens anteriores.

Sobre o Empiema Pleural, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)	 Na	fase	fibrino	purulenta, que inicia-se após 96h, nota-
se queda dos leucócitos no derrame.

(B) Na fase aguda, o líquido pleural apresenta-se com 
baixa	viscosidade	e	alta	contagem	de	células.

(C) Na fase organizada,	 que	 ocorre	 após	 pouco	 +	 de	
1-2 semanas, nota-se crescimento dos capilares e 
fibroblastos,	porém	com	pulmão	ainda	inexpansível.

(D)	 O	procedimento	cirúrgico	de	desbridamento	é	um	dos	
indicados	para	tratamento	do	empiema	na	fase	fibrino	
purulenta.

(E)	 O	 procedimento	 cirúrgico	 de	 pleurostomia	 é	 um	
dos indicados para tratamento do empiema na fase 
crônica.

A broncofibroscopia está entre os principais 
exames na avaliação diagnóstica do paciente 
com câncer do pulmão, útil no seu diagnóstico, 
no estadiamento e no tratamento. Relativamente 
fácil de realizar, esse procedimento também é 
seguro, com baixo índice de complicações e de 
mortalidade. As contraindicações ao método 
são poucas e incluem as relacionadas a seguir, 
EXCETO

(A) hemoptise.

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50

QUESTÃO 44

QUESTÃO 45


