
 
 

 
 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE 
OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS PARA O ANO DE 2017 (QOS/2017) 
 

QOS/2017 – MÉDICO 
CIRURGIA TORÁCICA 

 
(Edital DRH/CRS n. 05/2017, de 18 de abril de 2017). 

 

Língua Portuguesa, Direitos Humanos e Conhecimentos Específicos. 
 

NOME: ___________________________________________________________. 

CPF:___________________________IDENTIDADE:_______________________. 

CIDADE/PROVA:________________________________SALA:______________. 

  ESCOLA: __________________________________________DATA: 20/08/2017. 

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 
1. Prova sem consulta. 

2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.  

3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada e valor total de 

100 (cem) pontos. 

4. Para cada questão existe somente uma resposta correta. 

5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta 

esferográfica (tinta azul ou preta), de corpo transparente.  

6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas, em 

branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.  

7. O tempo máximo permitido para a realização das provas de conhecimentos será de 3 (três) 

horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas. Início às 08:30 horas e término às 11:30 

horas.  

8. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseiras e similares, além de borracha durante a realização 

da prova, bem como a sua utilização durante o horário previsto para a resolução da prova. 

9. É também vedado o porte/posse de aparelhos e equipamentos eletrônicos, telefones celulares, 

computadores, relógios de qualquer tipo, alarme de veículo e similares.  

10. Iniciada a prova, o candidato somente poderá deixar a sala e a esta retornar, exclusivamente 

para uso de sanitários ou bebedouro, após transcorrido o tempo mínimo 01h (uma hora), e 

devidamente acompanhados por fiscal do concurso. 

11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas e o caderno de provas 

devidamente preenchidos e assinados. 

 

_________________________________ 
Assinatura do candidato 

                                                                                                                                

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
                                                          

SEGURANÇA 
 

 O ponto de venda mais forte do condomínio era a sua segurança. Havia as 

belas casas, os jardins, os playgrounds, as piscinas, mas havia acima de tudo, 

segurança. Toda a área era cercada por um muro alto. Havia um portão principal com 

muitos guardas que controlavam tudo por um circuito fechado de TV. Só entravam no 

condomínio os proprietários e visitantes devidamente identificados e crachados. 

 Mas os assaltos começaram assim mesmo. Ladrões pulavam os muros e 

assaltavam as casas. 

 Os condôminos decidiram colocar torres com guardas ao longo do muro alto. 

Nos quatro lados. As inspeções tornaram-se mais rigorosas no portão de entrada. 

Agora não só os visitantes eram obrigados a usar crachá. Os proprietários e seus 

familiares também. Não passava ninguém pelo portão sem se identificar para a 

guarda. Nem as babás. Nem os bebês. 

 Mas os assaltos continuaram. 

 Decidiram eletrificar os muros. Houve protestos, mas no fim todos concordaram. 

O mais importante era a segurança. Quem tocasse no fio de alta tensão em cima do 

muro morreria eletrocutado. Se não morresse, atrairia para o local um batalhão de 

guardas com ordem de atirar para matar. 

 Mas os assaltos continuaram. 

 Grades nas janelas de todas as casas. Era o jeito. Mesmo se os ladrões 

ultrapassassem os altos muros, e o fio de alta tensão, e as patrulhas, e os cachorros, 

e a segunda cerca, de arame farpado, erguida dentro do perímetro, não conseguiriam 

entrar nas casas. Todas as janelas foram engradadas. 

 Mas os assaltos continuaram. 

 Foi feito um apelo para que as pessoas saíssem de casa o mínimo possível. 

Dois assaltantes tinham entrado no condomínio no banco de trás do carro de um 

proprietário, com um revólver apontado para a sua nuca. Assaltaram a casa, depois 

saíram no carro roubado, com crachás roubados. Além do controle das entradas, 

passou a ser feito um rigoroso controle de saídas. Para sair, só com exame demorado 

do crachá e com autorização expressa da guarda, que não queria conversa nem 

aceitava suborno. 

 Mas os assaltos continuaram. 

 Foi reforçada a guarda. Construíram uma terceira cerca. As famílias de mais 

posses, com mais coisas para serem roubadas, mudaram-se para uma chamada área 

de segurança máxima. E foi tomada uma medida extrema. Ninguém pode entrar no 

condomínio. Ninguém. Visitas, só num local predeterminado pela guarda, sob sua 

severa vigilância e por curtos períodos. 
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 E ninguém pode sair. 

 Agora, a segurança é completa. Não tem havido mais assaltos. Ninguém 

precisa temer pelo seu patrimônio. Os ladrões que passam pela calçada só 

conseguem espiar através do grande portão de ferro e talvez avistar um ou outro 

condômino agarrado às grades de sua casa, olhando melancolicamente para a rua. 

 Mas surgiu outro problema. 

 As tentativas de fuga. E há motins constantes de condôminos que tentam de 

qualquer maneira atingir a liberdade. 

 A guarda tem sido obrigada a agir com energia. 

                                          VERÍSSIMO, Luís Fernando. Comédias para se ler na escola; RJ: Objetiva,2001. 

 

COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS 

  

1ª QUESTÃO – Dentre as alternativas abaixo, assinale a que pode ser comprovada 

por informações explícitas no texto “Segurança”. 

 

A. (     ) Um dos pontos altos de venda do condomínio era a beleza das casas, 

superada apenas pela perfeição dos playgrounds. 

B. (     ) Apesar de toda segurança, os assaltos continuavam e só minimizaram 

após a implantação de recursos tecnológicos eficazes. 

C. (     ) Havia jardins e piscinas, mas o ponto forte era, justamente, a segurança e 

os recursos utilizados para tornar o condomínio bem guardado. 

D. (     ) Além do muro alto e das torres com guardas, decidiram eletrificar os muros 

impedindo assim a entrada de assaltantes.   

 

2ª QUESTÃO - Em relação à sequência dos fatos e ao processo de organização das 

ideias, no texto, é CORRETO afirmar: 

 

A. (     ) No sétimo parágrafo, as medidas de segurança evidenciam a apreensão 

dos moradores do condomínio com a falta de liberdade causada pelas 

janelas que foram engradadas.  

B. (     ) A sequência narrativa é acrescida, gradativamente, de informações 

relacionados à segurança de um local mencionado, no início do texto, como 

muito seguro. 

C. (     ) No décimo primeiro parágrafo, a preocupação com a segurança dos 

moradores chega ao extremo, e todos, incluindo os visitantes, são 

impedidos de entrar no condomínio. 

D. (     ) Ao final do texto, um novo problema é apresentado: a guarda é obrigada a 

agir com energia contra moradores e criminosos envolvidos em motins 

constantes. 
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3ª QUESTÃO – Pode-se deduzir da leitura do texto “Segurança” que: 

 

A. (     ) Inversamente ao esperado, a guarda responsável pela proteção dos 

condôminos foi controlada e vencida pelos incansáveis assaltantes.  

B. (     ) Extremamente eficaz, a equipe responsável pela segurança do condomínio 

pôs fim aos assaltos, assim que os moradores passaram a respeitar os 

limites e as regras impostas pela guarda. 

C. (     ) Paralelamente aos assaltos que eram constantes, o sistema de vigilância 

do condomínio foi aprimorado. A vida dos moradores tornou-se mais segura 

e tranquila. 

D. (     ) Ironicamente, houve uma inversão de valores, e os moradores tornaram-se 

reféns da guarda e dos excessivos recursos utilizados para manutenção da 

segurança no condomínio. 

 

 

O MEDO QUE DIVIDE OS DOIS BRASIS 

 

 

 A primeira reação à estridência em torno do banditismo é o medo. Do medo à 

defesa pessoal o passo é pequeno. E da defesa vai-se aos exageros de segurança – 

aos condomínios fechados e guaritas, às cancelas, aos guarda-costas e carros 

blindados. E dos exageros ao delírio de ter medo de todos os desconhecidos.  

 Claro está que o problema da criminalidade nas metrópoles existe, é grave. 

Que em algumas cidades a polícia se misturou com a bandidagem. Que o medo tem 

razão de ser. O que não se explica é como será o país que se pretende construir, no 

qual se quer viver, se uma parte expressiva da população se cerca e constrói muros 

cada vez mais altos para se defender de uma outra categoria de brasileiros que 

considera ameaçadora. Não existe país viável baseado na exclusão de uma categoria 

de cidadãos. [...] A segregação e a exclusão não podem ser as vigas mestras para 

fazer uma civilização democrática.  

 As metrópoles brasileiras não irão virar paraísos de tranquilidade do dia para a 

noite. O desafio, justamente, é melhorá-las para o conjunto de seus habitantes, não 

deixando que se criem guetos – sejam eles de miseráveis ou de triliardários. Os 

problemas das grandes cidades do Brasil não são simplesmente policiais ou urbanos. 

São problemas sociais. A concentração de renda, os desníveis nas condições de vida, 

os extremos de riqueza e pobreza abrem um fosso dividindo o país. Fazendo com que 

uma parte tenha medo da outra. O desafio, portanto, é de outra natureza: em vez de 

separar com muros, é preciso juntar os Brasis, fazê-lo justo e democrático. 

Revista Veja, 23/11/1994. 
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4ª QUESTÃO – Identifique a ideia, ou as ideias, do texto “O medo que divide os dois 

Brasis” que tem/têm relação com o texto “Segurança”. 

 

I - “E da defesa vai-se aos exageros de segurança – aos condomínios fechados e 

guaritas, às cancelas, aos guarda-costas e carros blindados. E dos exageros ao 

delírio de ter medo de todos os desconhecidos. ” 

II - “Claro está que o problema da criminalidade nas metrópoles existe, é grave. Que 

em algumas cidades a polícia se misturou com a bandidagem. Que o medo tem 

razão de ser.” 

III - “O que não se explica é como será o país que se pretende construir, no qual se 

quer viver, se uma parte expressiva da população se cerca e constrói muros 

cada vez mais altos para se defender de uma outra categoria de brasileiros que 

considera ameaçadora. ”  

IV - “As metrópoles brasileiras não irão virar paraísos de tranquilidade do dia para a 

noite. O desafio, justamente, é melhorá-las para o conjunto de seus habitantes, 

não deixando que se criem guetos...” 
 

 São ideias do texto “O medo que divide os dois Brasis” relacionadas ao texto 

“Segurança”. 

 

A. (     ) Apenas I, II e III. 

B. (     ) Apenas I, II, IV. 

C. (     ) Apenas II e III. 

D. (     ) Apenas I, III e IV. 

 

 

5ª QUESTÃO - O texto, “O medo que divide os dois Brasis”, é quanto ao gênero 

textual classificado como: 

 

A. (     ) Argumentativo. 

B. (     ) Expositivo. 

C. (     ) Injuntivo. 

D. (     ) Narrativo. 

 

 

GRAMÁTICA 

 

6ª QUESTÃO – Na oração: As janelas da guarita olham e vigiam todos que entram e 

saem do condomínio. Observa-se que uma característica humana é atribuída a um ser 

inanimado, personificando-o. A figura de linguagem presente, na oração, é: 

 

A. (     ) Prosopopeia. 

B. (     ) Anáfora. 

C. (     ) Antítese. 

D. (     ) Comparação. 
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7ª QUESTÃO - Complete as frases com mau ou mal: 

 

I - Os guardas responsáveis pela segurança do condomínio atuaram muito ________ 

na execução dos serviços. 

II - Um __________ terrível abateu-se sobre o condomínio. 

III - O __________ tempo acabou com a temporada de sol, consequentemente, as 

piscinas do condomínio ficaram vazias. 

 

Marque a sequência CORRETA: 

 

A. (     ) Mau – mau – mal. 

B. (     ) Mal – mal – mau. 

C. (     ) Mal – mau – mal. 

D. (     ) Mal – mal – mal. 

 

8ª QUESTÃO -  Indique, nos grupos de palavras destacadas, a alternativa 

INCORRETA quanto à acentuação: 

 

A. (     ) “Polícia liberta refém em ônibus.” (Jornal do Brasil online, 19 jun 2002) 

B. (     ) “O que será que será?” (Chico Buarque) 

C. (     ) A idéia do Grupo folclórico polonês é apresentar hoje. 

D. (     ) A Serra do Cipó é o local onde há maior biodiversidade por quilômetro 

quadrado do mundo. 

 

 

9ª QUESTÃO - Faça a correspondência da primeira com a segunda coluna e 

identifique a sequência cujo processo de formação de palavras foi devidamente 

observado: 

(1) Banditismo (    ) Onomatopeia 

(2) Desconhecer (    ) Aglutinação 

(3) Coaxar (    ) Hibridismo 

(4) Televisão (    ) Justaposição 

(5) Guarda-costas (    ) Sufixação 

(6) Hidrelétrico (    ) Prefixação 

 

A. (     ) 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

B. (     ) 3, 6, 4, 5, 1, 2. 

C. (     ) 3, 6, 5, 2, 1, 4. 

D. (     ) 1, 3, 5, 4, 2, 6. 
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DIREITOS HUMANOS 

 

10ª QUESTÃO – Com base na Lei 11.340/2006, a qual cria mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (     ) Não é possível a configuração de violência doméstica e familiar contra a 

mulher caso esta não coabite com o agressor. 

B. (     ) A mulher não poderá ser abrigada pelos mecanismos de proteção da Lei 

11.340/2006 caso o relacionamento seja com outra mulher. 

C. (     ) Cabe apenas à família e ao poder público criar as condições necessárias 

para o efetivo exercício dos direitos estabelecidos na Lei 11.340/2006. 

D. (     ) Uma mulher que vai a uma festa utilizando roupas curtas ou decotadas, 

caso seja vítima de uma forma de violência abrangida pela Lei 

11.340/2006, poderá fazer jus às proteções ali previstas. 

 

11ª QUESTÃO – Uma mulher acionou a polícia afirmando ter sido vítima de violência. 

No local, a autoridade policial verificou tratar-se de um caso de violência doméstica. 

Nesse sentido, com base na Lei 11.340/2006, assinale a alternativa INCORRETA 

quanto às providências a serem adotadas pela autoridade policial: 

 

A. (     ) Garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao 

Ministério Público e ao Poder Judiciário. 

B. (     ) Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico 

Legal. 

C. (     ) Acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do 

local da ocorrência ou do domicílio familiar, caso necessário. 

D. (     ) Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou 

local seguro, independente de risco à vida. 

 

 

12ª QUESTÃO – Em todas as alternativas constam características utilizadas para 

caracterizar os Direitos Fundamentais. Marque a alternativa que contém uma ou 

mais características que NÃO caracterizam os Direitos Fundamentais. 

 

A. (     ) Historicidade, inalienabilidade, universalidade, indivisibilidade, 

interdependência. 

B. (     ) Inalienabilidade, imprescritibilidade, universalidade, indivisibilidade, 

interdependência. 

C. (     ) Imprescritibilidade, renunciabilidade, universalidade, indivisibilidade, 

interdependência. 

D. (     ) Historicidade, inalienabilidade, imprescritibilidade, inerência, universalidade, 

indivisibilidade. 
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13ª QUESTÃO – Com relação ao tema Direitos e Garantias Fundamentais previstos 

da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, marque a alternativa 

INCORRETA: 
 

A. (     ) As normas que definem os direitos fundamentais necessitam de outras 

normas para sua aplicação imediata. 

B. (     ) No Brasil, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 

caso aprovados conforme procedimento previsto na Constituição serão 

equivalentes às emendas constitucionais. 

C. (     ) Os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros 

decorrentes dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte. 

D. (     ) Não será concedida a extradição de brasileiro nato por crime político ou de 

opinião, nem de estrangeiro na mesma hipótese. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

14ª QUESTÃO - Considerando o Capítulo XI do Código de Ética Médica (Resolução 

CFM n. 1931/2009) que trata de Auditoria e Perícia Médica, é CORRETO afirmar: 

 

A. (     ) É vedado ao médico atuar com absoluta isenção quando designado para 

servir como perito ou como auditor, bem como ultrapassar os limites de 

suas atribuições e de sua competência. 

B. (     ) É vedado ao médico realizar exames médico periciais de corpo de delito 

em seres humanos no interior de prédios ou de dependências de 

delegacias de polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios.  

C. (     ) É permitido ao médico assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação 

médico legal quando não tenha realizado pessoalmente o exame. 

D. (     ) É permitido ao médico intervir, quando em função de auditor, assistente 

técnico ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer qualquer 

apreciação em presença do examinado, reservando suas observações para 

o relatório.  
 

15ª QUESTÃO - Considerando o Capítulo XI do Código de Ética Médica (Resolução 

CFM n. 1931/2009) que trata de Auditoria e Perícia Médica, É VEDADO ao médico: 

 

A. (     ) Deixar de ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua 

família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir 

em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado. 

B. (     ) Autorizar, vetar, bem como modificar, quando na função de auditor ou de 

perito, procedimentos propedêuticos ou terapêuticos instituídos, salvo, no 

último caso, em situações de urgência, emergência ou iminente perigo de 

morte do paciente, comunicando, por escrito, o fato ao médico assistente.  

C. (     ) Deixar de receber remuneração ou gratificação por valores vinculados à 

glosa ou ao sucesso da causa, quando na função de perito ou de auditor.  

D. (     ) Atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou 

como auditor, bem como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua 

competência. 
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16ª QUESTÃO - Considerando a Resolução CFM n. 1658/2002, que normatiza a 

emissão de atestados médicos e dá outras providências, é CORRETO afirmar:  

 

A. (     ) O atestado médico não é parte integrante do ato médico, sendo seu 

fornecimento direito alienável do paciente, não podendo importar em 

qualquer majoração de honorários.  

B. (     ) Não é obrigatória, aos médicos, a exigência de prova de identidade aos 

interessados na obtenção de atestados de qualquer natureza envolvendo 

assuntos de saúde ou doença.  

C. (     ) Os médicos somente podem fornecer atestados com o diagnóstico 

codificado ou não quando por justa causa, exercício de dever legal, 

solicitação do próprio paciente ou de seu acompanhante.  

D. (     ) Ao fornecer o atestado, deverá o médico registrar em ficha própria e/ou 

prontuário médico os dados dos exames e tratamentos realizados, de 

maneira que possa atender às pesquisas de informações dos médicos 

peritos das empresas ou dos órgãos públicos da Previdência Social e da 

Justiça.  

 

17ª QUESTÃO -  Considerando a Resolução CFM n. 1851/2008, que altera o artigo 

3º da Resolução CFM n. 1658, de 13/02/2002, que normatiza a emissão de atestados 

médicos e dá outras providências, é CORRETO afirmar: 

 

A. (     ) Na elaboração do atestado médico, o médico assistente observará quatro 

procedimentos, dentre eles, estabelecer o diagnóstico, mesmo quando não 

expressamente autorizado pelo paciente.  

B. (     ) Na elaboração do atestado médico, o médico assistente observará quatro 

procedimentos, dentre eles, identificar-se como emissor, mediante 

assinatura e carimbo ou número de registro no Conselho Regional de 

Medicina.  

C. (     ) Em relação ao parágrafo único do artigo 1º da Resolução CFM n. 

1851/2008, quando o atestado for solicitado pelo paciente ou seu 

representante legal para fins de perícia médica deverá observar oito itens, 

dentre eles as consequências à saúde dos familiares do paciente.  

D. (     ) Em relação ao parágrafo único do artigo 1º da Resolução CFM n. 

1851/2008, quando o atestado for solicitado pelo paciente ou seu 

representante legal para fins de perícia médica deverá observar oito itens, 

dentre eles registrar os dados de maneira ilegível. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

18ª QUESTÃO - Em relação aos traumatismos da parede torácica, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
A. (     ) As três últimas costelas são mais frequentemente fraturadas, uma vez que 

apresentam maior mobilidade. 

B. (     ) As fraturas de escápula usualmente apresentam-se como lesões isoladas, 

determinadas por um mecanismo de trauma localizado. 

C. (     ) As fraturas do primeiro arco costal exigem trauma de grande energia, tendo 

como mecanismo de trauma mais comum a desaceleração. 

D. (     ) Quando não existem outras lesões associadas, comprometimento 

respiratório ou desvio importante dos fragmentos, uma fratura simples de 

esterno deve ser tratada conservadoramente. 

 

19ª QUESTÃO - Em relação aos traumatismos traqueobrônquicos, marque a 

alternativa CORRETA: 
 

A. (     ) Nos pacientes portadores de lesão de via aérea principal, a insuficiência 

respiratória é frequente e tem causas diversas, tais como: obstrução da via 

aérea por fratura dos anéis cartilaginosos, secção completa e separação 

dos cotos, obstrução por coágulos. 

B. (     ) As lesões penetrantes de traqueia cervical nunca devem ser tratadas de 

forma mais agressiva (com sutura ou ressecção e anastomose), devendo-

se realizar sempre uma traqueostomia. 

C. (     ) Quando ocorre ruptura total da parede brônquica com separação dos cotos, 

o tratamento definitivo pode ser a drenagem pleural exclusiva. 

D. (     ) A toracotomia ântero-lateral esquerda permite acesso adequado à traqueia 

em toda sua extensão. 

 
20ª QUESTÃO – Em relação às vias de acesso para cirurgias do diafragma, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
A. (     ) As laparotomias permitem acesso direto aos pilares diafragmáticos, hiato 

do esôfago e às inserções anatômicas do diafragma, no entanto, não são 

boas vias de acesso às cúpulas diafragmáticas. 

B. (     ) As incisões lombares não servem como vias de acesso para a região 

póstero-lateral das cúpulas diafragmáticas. 

C. (     ) A toracofrenolaparotomia é uma via de acesso que oferece ótima exposição 

das duas faces do diafragma e dos órgãos situados sobre este músculo, 

além de provocar pouca dor no pós-operatório e gerar poucas sequelas, o 

que determina que seja a principal via de acesso utilizada. 

D. (     ) As incisões circulares periféricas no diafragma, quando realizadas, 

costumam ocasionar secção de ramos do nervo frênico, devendo, portanto, 

ser evitadas. 
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21ª QUESTÃO – Em relação às hérnias congênitas do diafragma, enumere a 

segunda coluna de acordo com a primeira e, em seguida marque a alternativa que 

contém a sequência numérica CORRETA de respostas, na ordem  de cima para 

baixo: 

 

1. Hérnia de Bochdaleck (    ) É o tipo mais freqüente dos defeitos 
diafragmáticos congênitos. 

2. Hérnia de hiato (    ) Pode ser congênito ou adquirido. A etiologia 
congênita está relacionada à falta de 
muscularização do diafragma ou a uma falha 
no desenvolvimento do nervo frênico. 

3. Eventração diafragmática (    ) No período neonatal, é encontrada como 
componente da Pentalogia de Cantrell. 

4. Hérnia de Morgani (    ) É raro em crianças e pode ser assintomático. 
A. (     ) 4- 3- 1- 2. 

B. (     ) 1- 4- 2- 3. 

C. (     ) 1- 3- 4- 2. 

D. (     ) 4- 1- 3- 2. 

 

22ª QUESTÃO – Com relação ao pneumotórax espontâneo, marque a alternativa 
CORRETA: 
 
A. (     ) O pneumotórax espontâneo secundário pode ocorrer como complicação de 

doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, fibrose cística, tuberculose e 

algumas pneumopatias intersticiais. 

B. (     ) O pneumotórax catamenial é uma causa bem estabelecida de pneumotórax 

primário. 

C. (     ) A incidência de pneumotórax primário é de cerca de um para cada 500.000 

habitantes por ano, atingindo principalmente homens acima de 40 anos. 

D. (     ) A conduta inicial nos casos de pneumotórax espontâneo deve ser sempre 

invasiva, seja com toracocentese, drenagem pleural, toracotomia ou 

videotoracoscopia. 

 

23ª QUESTÃO – Sobre as complicações pós-operatórias na cirurgia torácica, 
marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (     ) A torção de um lobo pulmonar após ressecção é complicação frequente e o 

tratamento envolve necessariamente ventilação com pressão positiva. 

B. (     ) O quilotórax no pós-operatório é um evento relativamente raro e durante o 

ato cirúrgico é difícil perceber a lesão do ducto torácico, pois o paciente 

está em jejum. 

C. (     ) A herniação cardíaca é uma complicação rara e usualmente fatal, 

ocorrendo apenas à esquerda devido às relações anatômicas do saco 

pericárdico com as estruturas adjacentes. 

D. (     ) A síndrome pós-pneumectomia é uma complicação rara e, embora muito 

mais comum à esquerda, também pode ocorrer do lado direito. 
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24ª QUESTÃO – Em relação às fístulas esofagorrespiratórias adquiridas 

benignas, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (     ) Os sinais clínicos costumam ser tardios, manifestando-se após meses ou 

anos do surgimento da fístula. 

B. (     ) Dentre as suas causas, podemos citar a entubação orotraqueal, as 

dilatações endoscópicas, a ingestão de corrosivos, a perfuração por corpo 

estranho e as infecções locais. 

C. (     ) A broncoscopia tem papel limitado no diagnóstico. 

D. (     ) Durante o tratamento cirúrgico, deve-se evitar a interposição de um 

segmento do músculo esterno-hióideo entre a sutura da via aérea e a 

sutura esofagiana. 

 

25ª QUESTÃO – Em relação às fases evolutivas do Empiema Parapneumônico, 

correlacione as colunas a seguir e marque a alternativa com a sequência numérica 

CORRETA, na ordem de cima para baixo: 

 

 

1- Fase exsudativa 
 

 

2- Fase fibrinopurulenta 
 

 

3- Fase crônica 

(    ) Encarceramento pulmonar. 
(    ) Níveis de glicose, LDH e pH do líquido pleural 

dentro dos valores da normalidade. 
(    ) Aumento progressivo do LDH e redução dos 

níveis de glicose no espaço pleural, como 
resultado do metabolismo bacteriano. 

(    ) Formação de septações e loculações pleurais, 
com imobilização parcial do pulmão. 

(    ) As mobilidades pulmonar e da pleura visceral 
estão preservadas. 

 
A. (     ) 2 – 1 – 2 – 3 – 2. 
B. (     ) 3 – 1 – 3 – 2 – 2.  
C. (     ) 2 – 2 – 3 – 2 – 1.  
D. (     ) 3 – 1 – 2 – 2 – 1.  

 
 
26ª QUESTÃO – Sobre os aspectos anatômicos e cirúrgicos da cirurgia do timo, 
marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (     ) O suprimento sanguíneo do timo é originário de ramos das artérias 

pulmonares. 

B. (     ) A melhor via de acesso para a timectomia é a toracotomia anterior, pois 

permite boa exposição do órgão e controle vascular. 

C. (     ) A timectomia por videotoracoscopia não é tecnicamente factível. 

D. (     ) A morfogênese do timo humano inicia-se na sexta semana gestacional do 

desenvolvimento fetal. Após o nascimento, o timo cresce e retém suas 

características até a puberdade e a partir daí, sofre processo de involução, 

com perda de parênquima. 
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27ª QUESTÃO – Em relação às estenoses traqueais pós intubação, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
A. (     ) Os sinais clínicos observados em pacientes com estenose traqueal e que 

não tenham traqueostomia são tardios e se manifestam apenas quando o 

diâmetro interno da traquéia atinge menos de 10% do seu  diâmetro 

original. 

B. (     ) A laringotraqueoscopia é importante para identificar se a estenose está na 

fase aguda ou crônica, porém não possibilita nenhum tipo de tratamento 

endoscópico. 

C. (     ) No adulto, as estenoses traqueais pós intubação originam-se em mais de 

90% dos casos pela isquemia ou necrose da mucosa traqueal e, 

posteriormente, da cartilagem traqueal esmagada pelo balonete de alta 

pressão da cânula. 

D. (     ) A ressecção da estenose seguida de anastomose é um boa opção 

cirúrgica, devendo ser realizada apenas na fase aguda da estenose. 

 
 
28ª QUESTÃO –  A mediastinoscopia cervical continua sendo o mais importante 

método de estadiamento no carcinoma brônquico não-pequenas células. Com relação 

à drenagem linfática torácica e aplicação da mediastinoscopia, é CORRETO 

afirmar que: 

 

A. (     ) Os linfonodos acessíveis na mediastinoscopia de Carlens são da cadeia 2, 

3, 4 e 7, sendo a mediastinoscopia anterior ou a estendida imprescindíveis 

na abordagem das cadeias 5 e 6. 

B. (     ) As lesões pulmonares à direita atingem preferencialmente os linfonodos 

mediastinais inferiores à direita, sendo baixa a incidência mediastinal 

contralateral. 

C. (     ) A morbidade e mortalidade da mediastinoscopia cervical são consideradas 

baixas, sendo o índice de complicações em torno de 7%, destacando-se a 

hemorragia transoperatória. 

D. (     ) A mediastinoscopia para linfadenectomia videoassistida (VAMLA) possui 

como principal limitação sua baixa sensibilidade, de 74%. 
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29ª QUESTÃO - Com relação às neoplasias pleurais primárias, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

A. (     ) O mesotelioma fibroso da pleura é mais comum em pacientes do sexo 

masculino, sendo em sua maioria malignos e não relacionados à exposição 

ao asbesto. 

B. (     ) De acordo com o sistema de estadiamento modificado por Butchart, o 

estádio III corresponde ao tumor invadindo a parede torácica ou estruturas 

mediastinais como esôfago, coração, pleura contralateral ou diafragma. 

C. (     ) O tratamento cirúrgico radical está indicado na maioria dos casos de 

mesoteliomas pleurais malignos, sendo a única modalidade terapêutica que 

oferece possibilidade de cura, uma vez que essas neoplasias possuem 

evolução habitualmente rápida. 

D. (     ) Dentre os tipos histológicos descritos para mesotelioma pleural maligno, o 

tipo epitelial possui melhor prognóstico, com sobrevida mediana em 2 anos 

de 45%. 

 
30ª QUESTÃO – Com relação ao diagnóstico e tratamento do Quilotórax, marque 
a alternativa CORRETA: 
 

A. (     ) O diagnóstico diferencial com empiema pode ser feito através de 

centrifugação do líquido pleural coletado, situação em que o empiema 

continuará homogêneo, e o quilotórax apresentará sobrenadante leitoso. 

B. (     ) O derrame quiloso neonatal pode estar associado ao tocotraumatismo, 

poliidrâmnio e síndrome de Down. 

C. (     ) O tratamento inicial do quilotórax traumático é a correção cirúrgica, uma 

vez que a possibilidade de oclusão da fístula com tratamento conservador é 

baixa, em torno de 20%. 

D. (     ) O tratamento cirúrgico consiste na localização e ligadura direta da fístula ou 

do ducto torácico junto do diafragma, estando contra-indicada a ligadura em 

massa dos tecidos entre a v. ázigos e aorta. 

31a QUESTÃO – Em relação à cirurgia redutora de volume pulmonar (CRVP), é 
INCORRETO afirmar: 
 
A. (     ) A incapacidade de caminhar 200m no teste de caminhada de 6 minutos é 

fator de mau prognóstico para o procedimento. 

B. (     ) O paciente deve apresentar VEF1 entre 20 e 35% do previsto. 

C. (     ) A doença pulmonar heterogênea é fator de exclusão. 

D. (     ) A cintilografia pulmonar perfusional quantitativa é um dos exames indicados 

para avaliar elegibilidade. 
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32a QUESTÃO – Com relação aos tumores da parede torácica, avalie as 

alternativas a seguir, classificando-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F), e em 

seguida marque aquela que apresenta a sequência CORRETA de respostas na 

ordem de cima para baixo: 

 

I. A cintilografia óssea deve ser realizada em todos os tumores metastáticos da 

parede torácica, sendo dispensável na avaliação das lesões primárias. 

II. O conceito de ressecção alargada dos tumores de arcos costais compreende a 

ressecção de um arco normal acima do limite superior e um arco normal abaixo do 

limite inferior, sendo ainda recomendada a margem de segurança lateral e medial 

de 04 centímetros no arco costal acometido. 

III. O sarcoma de Ewing e os Condrossarcomas devem receber tratamento 

preferencialmente com quimioterapia de indução seguida de cirurgia adjuvante. 

IV. Nos pacientes portadores de tumor primário conhecido, a possibilidade de acerto 

diagnóstico com a Punção por Agulha Fina (PAAF), Core Biopsy e biópsia 

Incisional são respectivamente 64%, 96% e 100%. 

 

A. (     ) V, V, F, F. 

B. (     ) F, V, V, V. 

C. (     ) F, V, F, V. 

D. (     ) V, F, V, F. 

 

 

33ª QUESTÃO – Paciente do sexo feminino, 26 anos, procura atendimento no 

consultório queixando sudorese profusa em região axilar e em tronco, acentuada 

pela prática de atividade física, e que persiste por muitas horas após o término 

da atividade. A paciente relata que o quadro iniciou-se na adolescência, e vem 

causando dificuldade nas interações sociais e relacionamentos pessoais. Com relação 

ao quadro acima, marque a alternativa  CORRETA:  

 

A. (     ) A hiperidrose primária tem incidência populacional relatada de 1% a 4,5%, 

sendo duas vezes mais freqüente em pacientes do sexo feminino. 

B. (     ) A simpatectomia torácica pode ser realizada no tratamento da hiperidrose 

plantar, possuindo na maioria dos casos resultados duradouros. 

C. (     ) A ablação isolada do 2º gânglio da cadeia simpática torácica resulta em alto 

índice de hiperidrose compensatória (64%), devendo assim ser evitada 

como tratamento da hiperidrose primária. 

D. (     ) A obesidade não constitui contra-indicação à simpatectomia, sendo a 

incidência de complicações semelhante à de pacientes não obesos. 
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34ª QUESTÃO – Com relação aos defeitos congênitos da parede torácica, marque 

a alternativa INCORRETA: 

 

A. (     ) A síndrome de Poland caracteriza-se pela ausência congênita do m. 

peitoral maior, hipoplasia ou agenesia do m. peitoral menor e ausência de 

cartilagens costais, além de outras malformações. 

B. (     ) A incidência de pectus carinatum é maior em pacientes do sexo masculino, 

em proporção de 4:1, e em sua forma clássica é também conhecida como 

protrusão condrogladiolar. 

C. (     ) O pectus excavatum é a deformidade torácica mais comum, acometendo 

aproximadamente 1 a cada 800 neonatos. 

D. (     ) Mais de 30% dos pacientes portadores de pectus excavatum possuem 

história familiar de deformidades torácicas. 

 

 

35ª QUESTÃO – A Broncoscopia Flexível vem assumindo papel essencial na 

avaliação, diagnóstico e tratamento de paciente portadores de doenças respiratórias, 

sendo considerado procedimento muito seguro, se adotadas as recomendações 

contidas em guidelines específicos. Baseando-se nas recomendações do British 

Thoracic Society guideline for diagnostic flexible bronchoscopy in adults - (v 68, 2013), 

avalie as alternativas a seguir, classificando-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F), e 

em seguida, marque a alternativa que contem a sequência CORRETA de respostas 

na ordem de cima para baixo.  

 

I. No diagnóstico das neoplasias pulmonares, quando existe tumor endobrônquico 

visível, o número mínimo de amostras retiradas para exame anátomo-patológico 

deve ser de pelo menos 05 (cinco) fragmentos, sendo a acurácia de 85% nesses 

casos. 

II. A Radiografia de Tórax deve ser realizada em todos os pacientes submetidos a 

biópsia pulmonar transbrônquica, devido ao risco de pneumotórax. 

III. A biópsia endobrônquica está indicada nos pacientes com suspeita de sarcoidose, 

estando a biópsia pulmonar transbrônquica recomendada para o diagnóstico da 

sarcoidose nos estádios III e IV.  

IV. Na ausência do uso prévio de Antibióticos, o Lavado Broncoalveolar possui uma 

sensibilidade entre 90% e 98% no diagnóstico de pneumonia por P Jiroveci. O 

tratamento empírico com antibióticos reduz a sensibilidade para aproximadamente 

64%. 

 

A. (     ) V, F, F, V. 

B. (     ) V, V, F, V. 

C. (     ) F, F, V, F. 

D. (     ) F, V, V, F. 
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36a QUESTÃO - O mediastino é um espaço virtual delimitado pela reflexão da pleura 

sobre os hilos pulmonares, sendo didaticamente dividido em três compartimentos, o 

que permite caracterizar anatomicamente doenças e tumores de acordo com a 

localização e o órgão de origem. Uma parcela significativa dos tumores do mediastino 

é assintomática ou oligossintomática, sendo descobertos em exames radiológicos de 

rotina. Com relação às massas mediastinais, leia as alternativas abaixo, e em 

seguida assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. (     ) Os timomas classificados como B2 pela OMS (Organização Mundial de 

Saúde) estão entre os mais frequentes, apresentando comportamento 

benigno. 

B. (     ) O mediastino posterior é o sítio extragonadal primário mais comum dos 

tumores de células germinativas. 

C. (     ) De acordo com o estadiamento proposto por Masaoka para os timomas, o 

estádio III corresponde a invasão macroscópica do tecido gorduroso ou 

pleura mediastinal. 

D. (     ) Aproximadamente 34% dos timomas podem apresentar-se na forma 

invasiva, caracterizada pela invasão da gordura mediastinal, pericárdio, 

pleura, grandes vasos, átrio direito ou pulmão.  

 

 

37a QUESTÃO - Com relação às malformações pulmonares congênitas, avalie as 

alternativas a seguir, classificando-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F), e em 

seguida marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de respostas na 

ordem de cima para baixo: 

 

I - O enfisema lobar congênito é mais frequente nos lobos superior esquerdo, médio 

e superior direito, sendo o pneumotórax hipertensivo o principal diagnóstico 

diferencial. 

II - A malformação adenomatóide cística é um tipo de hamartoma, contendo 

estruturas brônquicas e alveolares desorganizadas, entremeadas por tecido 

cartilaginoso. 

III - Os cistos broncogênicos são malformações císticas congênitas múltiplas, 

podendo estar localizadas no mediastino ou parênquima pulmonar. 

IV - O sequestro pulmonar pode ser classificado em duas formas distintas, intralobar 

e extralobar, sendo esta última usualmente assintomática. 

V - O broto pulmonar origina-se do primórdio ectodérmico, tendo seu suprimento 

vascular inicial nos ramos da aorta dorsal. 

 

A. (     ) V, F, F, V, F. 

B. (     ) V, F, V, V, F.  

C. (     ) F, V, F, F, V. 

D. (     ) V, V, F, V, V. 
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38a QUESTÃO - O Câncer de Pulmão, apesar dos avanços diagnósticos e 

terapêuticos, continua sendo a principal causa de morte por neoplasia em pacientes 

do sexo masculino, e a segunda causa em pacientes do sexo feminino. A última 

estimativa mundial apontou incidência de 1,82 milhão de casos novos de câncer de 

pulmão para o ano de 2012. Em 90% dos casos diagnosticados, o câncer de pulmão 

está associado ao consumo de derivados de tabaco, e no final do século XX o câncer 

de pulmão tornou-se uma das principais causas de morte evitáveis (INCA, 2016). Com 

relação ao tratamento do Câncer de Pulmão Não Pequenas Células, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

 

A. (     ) A cirurgia exclusiva é o tratamento preferencial para as lesões estádio I, 

estando a mediastinoscopia indicada em todos os pacientes. 

B. (     ) O tratamento preferencial nas lesões estádio II é a realização de lobectomia 

com linfadenectomia mediastinal, sendo a recorrência mais frequente nos 

tumores de células escamosas. 

C. (     ) A ressecção de metástase cerebral solitária sincrônica está contra-indicada, 

por obter uma sobrevida em cinco anos de apenas 3%. 

D. (     ) Os tumores de Pancoast-Tobias possuem as mesmas indicações cirúrgicas 

dos tumores com invasão de parede, sendo obtida ressecção completa em 

92% dos casos após quimiorradioterapia de indução. 

 

 
39a QUESTÃO – Em relação ao derrame pleural, marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (     ) Para derrames pleurais neoplásicos, o melhor exame é a citologia, com 

positividade superior à biópsia.  

B. (     ) A biópsia pleural às cegas tem baixo rendimento na tuberculose.  

C. (     ) São contraindicações relativas da toracocentese: volume pequeno de 

líquido e distúrbios de coagulação. 

D. (     ) O shunt pleuroperitoneal é opção de tratamento paliativo em pacientes com 

falha da pleurodese. 

RASCUNHO 
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40a QUESTÃO – Paciente 19 anos, sem comorbidades conhecidas, chega ao Pronto 
Atendimento com relato de dor torácica direita súbita há algumas horas, queixando 
dispneia intensa. Exame físico evidencia sons respiratórios reduzidos e timpanismo à 
direita. Paciente afirma episódio prévio de pneumotórax espontâneo à esquerda. 
Assinale a conduta que NÃO se aplica ao caso em questão: 
 
A. (     ) Deve ser considerado tratamento cirúrgico por videotoracoscopia devido a 

alta probabilidade de recidiva.  

B. (     ) A drenagem pleural apresenta bons resultados na maioria dos casos.  

C. (     ) Se a radiografia de tórax evidenciar pneumotórax inferior a 30%, a conduta 

expectante poderá ser adotada se estabilidade clínica e radiológica durante 

período de observação.  

D. (     ) A tomografia computadorizada de tórax pode ser útil na programação 

terapêutica, podendo evidenciar bolhas subpleurais que indicam risco 

aumentado de recidiva. 

 
RASCUNHO 
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