
 

  
 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE 
OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG), 

PARA O ANO DE 2019 (QOS/2019)  
 

QOS/2019 – CIRURGIA GERAL 
(Edital DRH/CRS nº 09/2018, de 06 de setembro de 2018). 

 

Língua Portuguesa, Direitos Humanos, Ética Médica e 
Conhecimentos Específicos. 

 
 
NOME: ______________________________________________________________ 
 
CPF: _____________________________ Nº IDENTIDADE: ____________________ 
 
LOCAL DE PROVA: _____________________________________SALA: _________ 

 
                                                                                                            DATA: 10/02/2019 
       
 

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 vírgula cinco) 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 (tinta azul ou preta).  
6. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseira e similares, além de borracha durante a 

realização da prova. 
7. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas. As questões 

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

8. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 180 (cento 
e oitenta) minutos incluindo o preenchimento da folha de respostas. 

9. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares 
e o porte de arma de fogo. 

10. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta 
retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, e, ainda assim, 
somente no intervalo de tempo abrangido dentro da segunda hora de realização 
da prova, ou seja, das 09h31min às 10h30min, e devidamente acompanhados por 
fiscal do processo seletivo. 

11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva e 
caderno de prova, devidamente preenchidos, assinados e conferidos. 

 

                  

 
  DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

   CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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INTERPRETAÇÃO DO TEXTO  
 
 

Leia, atentamente, os textos I e II e, em seguida, responda as questões propostas. 
 

TEXTO I 

A regreção da redassão 
 

Carlos Eduardo Novaes 
 

 Semana passada recebi um telefonema de uma senhora que me deixou 
surpreso. Pedia encarecidamente que ensinasse seu filho a escrever. 
 - Mas, minha senhora, - desculpei-me -, eu não sou professor. 
 - Eu sei. Por isso mesmo. Os professores não têm conseguido muito. 
 - A culpa não é deles. A falha é do ensino. 
 - Pode ser, mas gostaria que o senhor ensinasse o menino. O senhor escreve 
muito bem. 
 - Obrigado - agradeci -, mas não acredite muito nisso. Não coloco vírgulas e 
nunca sei onde botar os acentos. A senhora precisa ver o trabalho que dou ao revisor. 
 - Não faz mal – insistiu -, o senhor vem e traz um revisor. 
 - Não dá, minha senhora – tornei a me desculpar -, eu não tenho o menor jeito 
com crianças. 
 - E quem falou em crianças? Meu filho tem 17 anos. 
 Comentei o fato com um professor, meu amigo, que me respondeu: “Você não 
deve se assustar, o estudante brasileiro não sabe escrever”. No dia seguinte, ouvi de 
outro educador: “O estudante brasileiro não sabe escrever”. Depois li no jornal as 
declarações de um diretor de faculdade: “O estudante brasileiro escreve muito mal”. 
Impressionado, saí à procura de outros educadores. Todos disseram: “acredite, o 
estudante brasileiro não sabe escrever”. Passei a observar e notei que já não se 
escreve mais como antigamente. Ninguém faz mais diário, ninguém escreve em portas 
de banheiros, em muros, em paredes. Não tenho visto nem aquelas inscrições, 
geralmente acompanhadas de um coração, feitas em casca de árvore. Bem, é verdade 
que não tenho visto nem árvore. 
 - Quer dizer – disse a um amigo enquanto íamos pela rua – que o estudante 
brasileiro não sabe escrever? Isto é ótimo para mim. Pelo menos diminui a 
concorrência e me garante o emprego por mais dez anos. 
 - Engano seu – disse ele. – A continuar assim, dentro de cinco anos você terá 
que mudar de profissão. 
 - Por quê? – espantei-me. – Quanto menos gente sabendo escrever, mais 
chance eu tenho de sobreviver. 
 - E você sabe por que essa geração não sabe escrever? 
 - Sei lá – dei com os ombros –, vai ver que é porque não pega direito no lápis. 
 - Não senhor. Não sabe escrever porque está perdendo o hábito de leitura. E 
quando perder completamente, você vai escrever para quem?  
 Taí um dado novo que eu não havia considerado. Imediatamente  pensei quais 
as utilidades que teria um jornal no futuro: embrulhar carne? Então vou trabalhar em 
açougue. Serviria para fazer barquinhos, para fazer fogueira nas arquibancadas do 
Maracanã, para forrar sapato furado ou para quebrar um galho em banheiro de 
estrada? Imaginei-me com uns textos na mão, correndo pelas ruas para oferecer às 
pessoas, assim como quem oferece um bilhete de loteria: 
 - Por favor amigo, leia – disse, puxando um cidadão pelo paletó. 
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 - Não, obrigado. Não estou interessado. Nos últimos cinco anos a única coisa  
que leio é a bula de remédio. 
 - E a senhorita não quer ler? - perguntei, acompanhando os passos de uma 
universitária. – A senhorita vai gostar. É um texto muito curioso. 
 - O senhor só tem escrito? Então não quero. Por que o senhor não grava o 
texto? Fica mais fácil ouvi-lo no meu gravador. 
 - E o senhor, não está interessado nuns textos? 
 - É sobre o quê? Ensina como ganhar dinheiro? 
 - E o senhor, vai? Leva três e paga um. 
 - Deixa eu ver o tamanho – pediu ele. 
 Assustou-se com o tamanho do texto: 
 - O quê? Tudo isso? O senhor está pensando que sou vagabundo? Que tenho 
tempo para ler tudo isso? Não dá para resumir tudo isso em cinco linhas? 
 
NOVAES, Carlos Eduardo. In: A cadeira do dentista & outras crônicas. São Paulo: Ática, 1999. 
Para gostar de ler, vol. 15. 
 
 
 

TEXTO II 
 
O fragmento de texto reproduzido a seguir faz parte da crônica “A menina que falava 
em internetês, escrito por Rosana Hermann. Na crônica, Wanda, uma mãe que 
gostava de acreditar-se moderna, compra um computador e, navegando, pela internet, 
inicia uma conversa “on-line” com a filha adolescente. Quase ao final do diálogo, mãe e 
filha escrevem: 
 
“[...] 
 _ Antes de ir para casa eu vou passar no supermercado. O que você quer que 
compre para... para... para vc? É assim que se diz em internetês.  
 _ refri e bisc8 
 _ Refrigerante e biscoito? Biscoito? Filha, francamente, que linguagem é essa? 
Você estuda no melhor colégio, seu pai paga uma mensalidade altíssima, e você 
escreve assim na internet? Sem vogais, sem acentos, sem completar as palavras, sem 
usar maiúsculas no início de uma frase, com orações sem nexo e ainda por cima 
usando números no lugar de sílabas? Isso é inadmissível, Maria Eugênia! 
  “_ xau mãe, c ta xata.”  
 _  Maria Eugênia! Chata é com ch. 
 _ 
 _  Maria Eugênia? 
 _                              
 _  Desligou. [...]’’ 
 
HERMANN, Rosana. Lições de Gramática para que gosta de literatura. São Paulo: Panda Books, 2007. 
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1ª QUESTÃO – Os textos I e II se aproximam uma vez que abordam a questão da 
deficiência do registro escrito da Língua Portuguesa pelos jovens. A frase do texto I, “A 
regreção da redassão”, que confirma essa ideia é: 
 
A. (    ) “[...] Fica mais fácil ouvi-lo no meu gravador.” 
B. (    ) “O estudante brasileiro não sabe escrever.” 
C. (    ) “[...] Não dá para resumir tudo isso em cinco linhas?”  
D. (    ) “[...] A falha é do ensino.” 

 
2ª QUESTÃO – Observe o título do texto I “A regreção da redassão”. O autor troca as 
últimas sílabas das palavras com a intenção de: 
 
A. (    ) Desmistificar as convenções ortográficas, comprovando que regras e normas 

são apropriadas e usadas apenas pelos detentores do saber. 
B. (    ) Instaurar o humor e antecipar a crítica à má qualidade do ensino no país. 
C. (    ) Propor, já no título, o início da reflexão relacionada aos fatores determinantes 

da dificuldade de representação do pensamento por meio da escrita.  
D. (    ) Levar o leitor a refletir sobre a materialidade da língua, evidenciando que 

inadequações ortográficas não comprometem o sentido e a comunicação. 
 
 
3ª QUESTÃO – Em relação ao texto II, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (    ) Há erros ortográficos na fala da filha adolescente. 
B. (    ) Há somente transgressões da norma culta na fala da filha adolescente. 
C. (    ) Não há erros ortográficos porque se trata de internetês. 
D. (    ) Não há possibilidade de comunicação entre a mãe e a filha. 

 

 
4ª QUESTÃO – Em relação ao texto I, crônica “A regreção da redassão”, analise as 
assertivas abaixo: 
 
I- O cronista-narrador aponta, a princípio, o ensino como provável causa da 

deficiência dos alunos com relação à escrita. 
II- O narrador observador não se impressiona com o fato de várias pessoas afirmarem 

que o estudante brasileiro não sabe escrever. 
III- O autor-narrador é levado a refletir sobre os fatos determinantes da dificuldade de 

representação do pensamento por meio da escrita por parte dos jovens. 
IV- O narrador personagem revela, ludicamente, o temor de que, em nome da 

sobrevivência, tenha ele mesmo, como escritor, de comercializar o seu produto. 
 

Está CORRETO o que se afirma em: 
 

A. (    ) I, II e III, apenas. 
B. (    ) I, II e IV, apenas. 
C. (    ) I, III e IV, apenas. 
D. (    ) III e IV, apenas. 
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GRAMÁTICA 
 
 

5ª QUESTÃO – O efeito de humor, no trecho transcrito do texto II, foi provocado, 
sobretudo pelo diálogo entre mãe e filha usando, testando um canal, um suporte de 
comunicação, fato característico da função: 
 
A. (    ) Referencial. 
B. (    ) Metalinguística. 
C. (    ) Fática. 
D. (    ) Conativa. 

 
 

6ª QUESTÃO – Em relação às sequências de palavras apresentadas nas opções 

abaixo, marque a alternativa em que todos os vocábulos estão grafados conforme as 

normas do Novo Acordo Ortográfico em vigor, desde 29/09/2008. 

 

A. (    ) Taboada, lampeão, candeiro, abençôo. 

B. (    ) Assembléia, farneis, eximio, alcaloidico. 

C. (    ) Mingua, microondas, auto-aprendizagem, co-educação.  

D. (    ) Irmãmente, aracnoide, retoucar, microrradiografia. 

 
7ª QUESTÃO – Marque a opção cuja frase ou trecho de frase apresenta locução 
prepositiva: 
 
A. (    ) “O senhor escreve muito bem.” 
B. (    ) “Impressionado, saí à procura de outros educadores.” 
C. (    ) “[...] ninguém escreve em portas de banheiros [...]”. 
D. (    ) “[...] vai ver que é porque não pega direito no lápis.” 
 
 
8ª QUESTÃO – Marque a alternativa em que a figura de linguagem está, 
CORRETAMENTE, identificada, nas frases transcritas do texto I. 
 
A. (    ) “Semana passada recebi um telefonema de uma senhora que me deixou 

surpreso.” (Metáfora). 
B. (    ) “Não coloco vírgulas e nunca sei onde botar os acentos.” (Prosopopeia). 
C. (    ) “Ninguém faz mais diário, ninguém escreve em porta de banheiros, em muros, 

em paredes.” (Catacrese). 
D. (    ) “A culpa não é deles. A falha é do ensino.” (Metonímia). 
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9ª QUESTÃO – Leia, atentamente, o texto abaixo, tirinha de Grump – Orlandeli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.orlandeli.com.br/novo/wordpress/index.php/category/grump. Acesso em 30/09/2018. 

 
Analise as frases da fala do tio, transcritas do primeiro quadrinho da tirinha de Grump. 
Em seguida, responda à questão proposta. 
 

             “Pra essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora. Não tem os vícios da 
gente, que já usa as antigas regras faz tempo.” 

 
Considerando o contexto de comunicação, os interlocutores e o sujeito simples 
“molecada”, explícito na primeira oração, a adequação das frases, obedecendo às 
normas de concordância verbal, seria: 
 
A. (    ) Pra essa molecada é moleza. Está aprendendo agora. Não tem os vícios da 

gente, que já usa as antigas regras faz tempo. 
B. (    ) Pra essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora. Não têm os vícios da 

gente, que já usa as antigas regras faz tempo. 
C. (    ) Pra essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora. Não têm os vícios da 

gente, que usamos as antigas regras fazem tempo. 
D. (    ) Pra essa molecada é moleza. Está aprendendo agora. Não tem os vícios da 

gente, que já usam as antigas regras faz tempo. 
 
 

http://www.orlandeli.com.br/novo/wordpress/index.php/category/grump
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DIREITOS HUMANOS 
 
10ª QUESTÃO – A educação é um direito mencionado em diversos dispositivos da 
Constituição, podendo-se destacar a menção deste como um direito social. 
Considerando os contornos trazidos pela Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 acerca da educação, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) A matrícula na disciplina de ensino religioso é facultativa. 

B. (    ) As aulas de ensino religioso são de matrícula obrigatória e devem ocorrer fora 

do horário normal nas escolas públicas de ensino fundamental. 

C. (    ) O ensino não deverá ter por base a igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola. 

D. (    ) A União é a única responsável pela organização do sistema de ensino. 

 
 
11ª QUESTÃO – Com base na Lei nº 13.104/15, que altera o art. 121 do Código Penal 
e Lei de Crimes Hediondos para prever o feminicídio como circunstância qualificadora 
do crime de homicídio e incluí-lo no rol de crimes hediondos,  marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
A. (    ) O feminicídio é o homicídio contra mulher por razões de condição do sexo 

feminino. 
B. (    ) Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime 

envolve violência doméstica e familiar. 
C. (    ) A pena deve ser aumentada caso o crime tenha ocorrido na presença de 

descendente ou de ascendente do autor. 
D. (    ) Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime 

envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 
 
 
12ª QUESTÃO – Considerando as disposições trazidas pela Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 e pela Lei nº 9.455/97, a qual dispõe sobre os crimes de 
tortura, marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (    ) A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a 

prática da tortura, por eles respondendo os executores e os que, podendo 
evitá-los, se omitirem.  

B. (    ) É suficiente para que ocorra o crime de tortura constranger alguém com 
emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou 
mental. 

C. (    ) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante. 

D. (    ) A condenação pelo crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou 
emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da 
pena aplicada. 
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13ª QUESTÃO – Considerando as disposições contidas exclusivamente na Convenção 
Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica – Decreto n. 
678/1992), analise as proposições abaixo e marque a alternativa CORRETA: 
 
I. Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido 

condenada em sentença passada em julgado, por erro judiciário, exceto os 

criminosos reincidentes.  

II. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua 

dignidade, exceto aqueles considerados criminosos reincidentes, em virtude de sua 

não adesão ao contrato social. 

III. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de 

conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, 

exceto os não cristãos, em virtude de professarem religião não aceita.   

IV. A lei deve proibir toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua 

incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência, exceto a 

propaganda a favor da guerra quando necessária ao fortalecimento do sentimento 

nacionalista.  

 
A. (    ) Apenas duas alternativas estão incorretas. 

B. (    ) Apenas a alternativa IV está correta. 

C. (    ) Apenas a alternativa I está correta. 

D. (    ) Nenhuma alternativa está correta. 

 
 

ÉTICA MÉDICA 
 

 
14ª QUESTÃO - Considerando a Resolução CFM nº 1658/2002, que normatiza a 
emissão de atestados médicos e dá outras providências, é CORRETO afirmar:  
 
A. (    ) O atestado médico é parte integrante do ato médico, sendo direito inalienável 

do paciente, não podendo importar em qualquer majoração de honorários, 
exceto em casos excepcionais em atendimentos de urgência e emergência.  

B. (    ) 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 diretores hospitalares e 
dos promotores e juízes que necessitarem consultar. 

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 solicitação de seu empregador. 

D. (    ) Na elaboração do atestado médico, o médico assistente observará os 
seguintes procedimentos: I. especificar o tempo concedido de dispensa à 
atividade, necessário para a recuperação do paciente; II. estabelecer o 
diagnóstico, quando expressamente autorizado pelo paciente; III. registrar os 
dados de maneira legível e IV identificar-se como emissor, mediante 
assinatura e carimbo ou número de registro do Conselho Regional de 
Medicina. 
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15ª QUESTÃO - Considerando a Resolução CFM nº 1605/2000, que trata que o 
médico não pode, sem o consentimento do paciente, revelar o conteúdo do prontuário 
ou ficha médica, é CORRETO afirmar: 
 
A. (    ) Na investigação da hipótese de cometimento de crime o médico está 

autorizado a revelar segredo que possa expor o paciente a processo criminal. 

B. (    ) Em sua defesa judicial, o médico poderá apresentar a ficha ou prontuário 

médico à autoridade competente, sem que haja a necessidade da matéria ser 

mantida em segredo de justiça. 

C. (    ) Nos casos do artigo 269 do Código Penal (deixar de notificar à autoridade 

pública doença cuja notificação é compulsória), onde a comunicação de 

doença é compulsória, o dever do médico restringe-se exclusivamente a 

comunicar tal fato à autoridade competente, sendo proibida a remessa do 

prontuário médico do paciente. 

D. (    ) O médico não pode, sem o consentimento do familiar do paciente, revelar o 

conteúdo do prontuário ou ficha médica. 

 
16ª QUESTÃO - Considerando a Resolução CFM nº 1931/2009 (Código de Ética 
Médica), em relação ao Capítulo IV, que trata de Direitos Humanos, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A. (    ) É vedado ao médico usar da profissão para corromper costumes, cometer ou 

favorecer crime. 
B. (    ) É vedado ao médico obter o consentimento do paciente ou de seu 

representante legal após esclarecimento sobre o procedimento, salvo em 
caso de situações eletivas e programadas.   

C. (    ) É vedado ao médico participar, direta ou indiretamente, da execução de pena 
de morte. 

D. (    ) É vedado ao médico desrespeitar o interesse e a integridade do paciente em 
qualquer instituição na qual esteja recolhido, independentemente da própria 
vontade. 

 
 
17ª QUESTÃO - Considerando a Resolução CFM nº 1931/2009 (Código de Ética 
Médica), em relação ao Capítulo XIII, que trata de publicidade médica, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) É vedado ao médico participar de anúncios de empresas comerciais qualquer 

que seja sua natureza, mesmo que não esteja valendo-se de sua profissão. 
B. (    ) É vedado ao médico incluir, em anúncios profissionais de qualquer ordem, o 

seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina.  
C. (    ) É vedado ao médico apresentar como originais quaisquer ideias, descobertas 

ou ilustrações que na realidade não o sejam.  
D. (    ) É vedado ao médico divulgar informação sobre assunto médico de forma 

sensacionalista, promocional ou que tenha caráter exclusivamente de 
esclarecimento e educação da sociedade. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
18ª QUESTÃO - Em relação à cirurgia bariátrica, analise as assertivas abaixo:  

 

I - A maioria dos estudos tem sugerido que pacientes submetidos a bypass 

gástrico têm níveis suprimidos de grelina pós-operatória e o apetite é 

drasticamente reduzido após o bypass gástrico em Y de Roux. 

II - As bariátricas laparoscópicas são preferidas aos procedimentos abertos por 

causa do aumento da disponibilidade da abordagem laparoscópica e das 

vantagens esmagadoras desse método que incluem a redução da mortalidade, 

infecções de feridas, complicações pulmonares, complicações 

tromboembólicas, reduzida taxa de hérnias incisionais e diminuição do período 

de hospitalização. 

III – A deiscência ao longo da linha gástrica de grampos na gastrectomia vertical 

laparoscópica parece ser ligeiramente mais comum do que no bypass gástrico 

em Y de Roux e mais difícil de tratar.  

 

Marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (   ) Todas as assertivas estão corretas. 

B. (   ) Todas as assertivas estão incorretas. 

C. (   ) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 

D. (   ) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 

19ª QUESTÃO - Atualmente o emprego da antibioticoprofilaxia em cirurgia está 

consagrado como uma das condutas profiláticas úteis na redução do risco de infecção 

do sítio cirúrgico. Diante disso, marque a alternativa CORRETA. 

 

A. (    ) A antibioticoprofilaxia cirúrgica consiste na utilização de antimicrobianos com 

objetivo de prevenir a aparecimento de infecções do sítio cirúrgico, infecções 

urinárias e respiratórias em pacientes que não apresentam evidências clínicas 

de infecção. 

B. (    ) O risco de desenvolvimento de microrganismos resistentes é mínimo com o 

uso das Cefalosporinas de primeira geração, drogas normalmente 

empregadas. 

C. (    ) Atualmente recomenda-se que, para que o antimicrobiano apresente 

concentração tecidual adequada desde o início da operação, a primeira dose 

deva ser administrada pela via endovenosa, duas horas antes da incisão 

cirúrgica. 

D. (    ) Na maioria dos procedimentos, a antibioticoprofilaxia deve ser mantida por 24 

horas, o que aumenta sua eficácia em reduzir as infecções de sítio cirúrgico. 
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20ª QUESTÃO - Os tumores malignos da pele e subcutâneo são muito frequentes e 

representam a maioria das neoplasias malignas que acometem o ser humano. Em 

relação aos carcinomas de pele, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O carcinoma de células escamosas ou espinocelular é o mais grave entre os 

carcinomas da pele porque costuma metastatizar para os linfonodos 

regionais, podendo causar a morte. 

B. (    ) A exposição à radiação ultravioleta constitui o principal fator etiopatogênico do 

carcinoma basocelular, enquanto não constitui uma causa importante para o 

carcinoma espinocelular.   

C. (    ) Duas condições hereditárias caracterizadas por fotossensibilidade estão 

associadas com o carcinoma basocelular, a saber: xeroderma pigmentoso e 

albinismo oculocutâneo. 

D. (    ) Uma das associações mais curiosas do carcinoma basocelular é a sua 

prevalência em áreas de cicatrizes e/ou de feridas crônicas. 

 
21ª QUESTÃO - Marina, 36 anos, portadora de colelitíase sintomática em avaliação 

pré-operatória. Apresentou uma dor abdominal diferente das anteriores, afirmando 

sentir uma dor em barra no andar superior do abdome com irradiação para o dorso, 

acompanhada de vômitos. Avaliada no pronto atendimento cerca de 6 horas após o 

início dos sintomas.  

 

O laboratório: Hg=11,5g/dl; HTC=33%; Leucometria: 13.400/mm3; PLT=367.000/mm3; 

Amilase=560UI/L; Lipase=850UI/L; Glicemia=160mg/dl; LDH=220UI/L; TGO=220UI/L; 

TGP=170UI/L; FA=210UI/L; GGT=140UI/L; Bilirrubina total = 1,9mg/dl com predomínio 

da fração direta.  

 

Tomografia computadorizada de abdome com contraste mostrou edema difuso de 

tecido pancreático, sem áreas sugestivas de necrose.  

 

Com base nos dados acima, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) A etiologia da pancreatite da paciente deve ser biliar, fato indicado tanto pelo 

relato de patologia prévia quanto pela epidemiologia, uma vez que esta é a 

causa mais comum de pancreatite aguda, seguida pela etiologia alcoólica. 

B. (    ) A Tomografia computadorizada de abdome, de início, está indicada para 

avaliação da gravidade, uma vez que foi diagnosticada a pancreatite aguda. 

C. (    ) Conforme os Critérios de Ranson, para avaliar a gravidade da pancreatite 

aguda podemos considerar que essa paciente apresenta à internação apenas 

um critério, devendo ser colhidos novos exames com 48 horas. 

D. (    ) O tratamento clínico é de suporte e consiste na suspensão da dieta oral, 

hidratação venosa, correção de distúrbios hidroeletrolíticos, suporte 

nutricional e administração de antibióticos. 
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22ª QUESTÃO - As lesões que ocorrem na vigência de uma colecistectomia 

contribuem com mais de 80% de todas as lesões iatrogênicas do ducto biliar. Durante a 

laparoscopia ou colecistectomia convencional, a lesão do colédoco é uma complicação 

incomum, mas devastadora. Com base nisso, marque a alternativa INCORRETA. 

 

A. (    ) Embora a combinação de dilatações biliares endoscópicas e percutâneas 

e/ou uso de stents possam estabelecer a continuidade, a reconstrução 

cirúrgica apresenta maior taxa de patência. 

B. (    ) Qualquer lesão provocada por eletrocautério na qual a extensão do dano 

térmico pode não se manifestar imediatamente, ou qualquer lesão envolvendo 

mais do que 50% da circunferência requer ressecção do segmento lesado 

com anastomose para restabelecer a continuidade bilioentérica. 

C. (    ) A inexperiência cirúrgica, realizando menos de 20 colecistectomias 

laparoscópicas, está fortemente correlacionada com lesão do colédoco sendo 

a habilidade técnica e/ou familiaridade com o procedimento o principal fator 

de risco para esse tipo de lesão.  

D. (    ) Embora o uso da colangiografia de rotina ou seletiva seja controverso, as 

evidências sugerem que a colangiografia não evita completamente a lesão do 

ducto biliar, mas pode reduzir sua incidência e a extensão da injúria. 

 

23ª QUESTÃO - Os tumores císticos são a segunda neoplasia pancreática exócrina 

mais comum, sucedendo apenas os adenocarcinomas do pâncreas na incidência. Os 

cirurgiões devem estar familiarizados com as características e tratamentos dessas 

lesões para adotar o tratamento individual de maneira correta. Marque a alternativa 

INCORRETA a respeito das neoplasias císticas: 

 

A. (    ) As neoplasias císticas mucinosas (NCMs) são as neoplasias císticas mais 

comuns do pâncreas. 

B. (    ) A ressecção pancreática é o tratamento-padrão para as neoplasias císticas 

mucinosas, dado o potencial para transformação maligna. 

C. (    ) O risco de degeneração maligna foi descrito na Neoplasia Intraductal 

Mucinosa Papilar dos Ramos Laterais e está diretamente relacionado ao 

tamanho da dilatação cística. Outras características preditivas do risco de 

malignidade são os nódulos murais ou espessamento da parede cística. Além 

disso, diversos sintomas clínicos têm sido associados com o risco elevado de 

malignidade, como icterícia, dor e diabetes. 

D. (    ) Em comparação com as neoplasias císticas serosas, as neoplasias císticas 

mucinosas têm uma predileção pela cabeça do pâncreas e ocorrem em 

pacientes com uma média de idade mais alta.  
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24ª QUESTÃO - Dentre os distúrbios motores do esôfago, qual das seguintes 

alternativas está CORRETA a respeito da acalasia: 

 

A. (    ) A manometria esofágica tem pouco valor para o diagnóstico da acalasia 

devido à grande variedade de padrões, além de não auxiliar na exclusão de 

outros distúrbios potenciais da motilidade esofágica. 

B. (    ) O diagnóstico de acalasia é usualmente feito por um esofagograma e um 

estudo de motilidade. 

C. (    ) As opções de tratamento não cirúrgico incluem medicamentos e intervenções 

endoscópicas, sendo considerados uma solução duradoura em substituição 

ao procedimento cirúrgico.  

D. (    ) A esofagomiotomia cirúrgica é mais traumática e oferece resultados 

semelhantes quando comparada à dilatação com balão.  

 

25ª QUESTÃO - Em relação às lesões benignas sólidas do fígado qual das seguintes 

associações/afirmações está CORRETA: 

 

A. (    ) Hiperplasia nodular focal: Geralmente associada ao uso de hormônios 

esteroides a longo prazo, tais como pílulas anticoncepcionais orais, sendo 

que esta associação já foi comprovada. 

B. (    ) Adenomas: A investigação radiológica pode esclarecer o diagnóstico na 

maioria dos casos. A Tomografia Computadorizada Contrastada costuma 

mostrar um típico padrão de preenchimento nodular periférico. 

C. (    ) Hemangiomas: Uma síndrome com associação de trombocitopenia e 

coagulopatia de consumo, conhecida como síndrome de Kasabach-Merritt, é 

rara, mas bem-definida. 

D. (    ) Hemangioma: Os dois maiores riscos são a ruptura espontânea (com 

hemorragia intraperitoneal que constitui ameaça potencial à vida) e a 

transformação maligna. 

 
26ª QUESTÃO - Um paciente está em atendimento na emergência de uma Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) após ter sido vítima de queda de andaime (6 metros). Após 

estabilização hemodinâmica, o médico plantonista avalia o estado neurológico, 

verificando que o paciente abre os olhos apenas ao estímulo doloroso, emite sons 

incompreensíveis e apresenta extensão dos membros ao estímulo doloroso. Em 

relação à escala de coma de Glasgow (ECG), assistência ventilatória e conduta 

definitiva, respectivamente, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) ECG=8, cânula orofaríngea e O2 por máscara facial e observação. 

B. (    ) ECG=6, intubação orotraqueal e transferência para um centro de trauma. 

C. (    ) ECG=3, oxigênio suplementar por máscara facial e transferência para um 

centro de trauma. 

D. (    ) ECG=7, intubação orotraqueal e transferência para um centro de trauma. 
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27ª QUESTÃO - Paciente do sexo masculino, 30 anos, com internação recente por 

fratura exposta de membro inferior direito, vem ao pronto socorro referindo dor 

abdominal epigástrica, fezes enegrecidas e tontura. Foi realizada endoscopia digestiva 

alta que mostra lesão ulcerada duodenal Forrest IA, sem a possibilidade de terapia 

endoscópica. Qual a conduta CORRETA a ser tomada? 

 

A. (    ) Tratamento clínico com Omeprazol endovenoso 

B. (    ) Internação em unidade de terapia intensiva e uso de Octreotide. 

C. (    ) Indicação de tratamento cirúrgico para controle do sangramento. 

D. (    ) Passagem de sonda nasogástrica e lavagem com solução fisiológica até 

parada do sangramento. 

 

28ª QUESTÃO - Homem, 52 anos, vem à consulta com exame colonoscópico 

demonstrando lesão polipoide pediculada no cólon ascendente, com 10 mm de 

diâmetro, que foi ressecada. O exame anatomopatológico mostra carcinoma confinado 

a muscular da mucosa, com margens livres. Em relação a esse achado, marque a 

conduta indicada: 

 

A. (    ) Colectomia direita com ileostomia terminal. 

B. (    ) Nova colonoscopia com mucosectomia da base da lesão. 

C. (    ) Colectomia direita com ileotransverso-anastomose. 

D. (    ) Expectante com nova colonoscopia em 1 ano. 

 

29ª QUESTÃO - Com relação à cirurgia de mama, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Nas pacientes submetidas a mastectomia e dissecção de linfonodo sentinela, 

com estadiamento anatomopatológico T1N0 ou T2N0, a radioterapia 

adjuvante está dispensada.  

B. (    ) A descarga papilar unilateral está frequentemente associada a um carcinoma 

subjacente.  

C. (    ) O achado de fibroadenoma celular na biópsia por agulha grossa confirma 

benignidade, sendo dispensável a biópsia excisional.  

D. (    ) O carcinoma lobular in situ apresenta-se frequentemente como nódulo indolor, 

devendo indicar-se a ressecção em todos os casos.  
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30ª QUESTÃO - O melanoma é atualmente o quinto câncer mais comum em homens e 

o sexto em mulheres, podendo afetar pacientes de qualquer faixa etária. Com relação 

ao melanoma, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) O melhor tratamento para o melanoma em qualquer estádio, inclusive na 

doença metastática (estadio IV) é a ressecção completa de todas as lesões. 

B. (    ) A biópsia incisional, excisional ou por shaving são adequadas na investigação 

inicial de lesão pigmentada suspeita de melanoma.  

C. (    ) De acordo com a espessura de Breslow, os melanomas podem ser 

classificados como finos (< 1 mm), Intermediários (> 1 a 4 mm) ou espessos 

(> 4 mm), sendo esse o principal fator prognóstico. 

D. (    ) A biópsia de linfonodo sentinela é dispensável nos pacientes portadores de 

melanoma espesso (Breslow > 4 mm), estando indicada a linfadenectomia 

eletiva, devido à alta incidência de metástases linfonodais.  

31ª QUESTÃO - Com relação à anatomia cirúrgica do estômago e tratamento das 
neoplasias gástricas, marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (   ) A presença de artéria hepática esquerda aberrante originando-se da artéria 

gástrica esquerda pode ser observada em 15 a 20% dos pacientes.  

B. (   ) A infecção por H. pylori constitui fator de risco comprovado para o 

desenvolvimento do adenocarcinoma gástrico, sendo a incidência de infecção 

maior nos tumores do tipo intestinal.  

C. (   ) São diretrizes gerais para a indicação de ressecção endoscópica do 

adenocarcinoma gástrico: tumor limitado à submucosa, sem invasão 

linfovascular e com diâmetro menor que 2 cm. 

D. (   ) Os tumores carcinoides gástricos do tipo III possuem pior prognóstico se 

comparados aos outros tipos de tumor carcinoide. 

 
32ª QUESTÃO - O diagnóstico e tratamento das afecções das paratireoides sofreram 

mudanças radicais nos últimos anos, devido aos avanços tecnológicos nos métodos 

propedêuticos. Com relação às doenças mais comuns das paratireoides, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) A hiperplasia de paratireoide habitualmente afeta somente uma glândula, 

sendo uma das principais causas de hiperparatireoidismo primário. 

B. (    ) Os fatores de risco para hipocalcemia após a paratiroidectomia incluem a 

paratiroidectomia subtotal, exploração cervical bilateral e história de cirurgia 

cervical prévia. 

C. (    ) A paratiroidectomia é o tratamento de escolha para o controle da 

hipercalcemia associada à Hipercalcemia Hipercalciúrica Familiar Benigna 

(HHFB).  

D. (    ) A maioria dos casos de carcinoma de paratireoide cursa com hipercalcemia 

discreta, com menor probabilidade de desenvolvimento de doença óssea ou 

renal, se comparados aos adenomas.  
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33ª QUESTÃO - Analise as assertivas abaixo, colocando “V” para as verdadeiras e “F” 

para as falsas, em seguida, marque a alternativa que contém a sequência CORRETA 

de respostas na ordem de cima para baixo: 

 

(    ) A Hemoptise maciça pode ser definida como a perda maior que 200 ml/h de 

sangue proveniente dos pulmões, por pelo menos 2 horas consecutivas. 

(    ) A taxa de mortalidade na hemoptise maciça permanece alta, sendo a asfixia a 

principal causa de morte. 

(    ) O diagnóstico da hemoptise maciça inclui a radiografia de tórax, e o 

tratamento inicial deve ser a broncoscopia flexível de emergência. 

(    ) A biópsia pulmonar por via broncoscópica é o procedimento diagnóstico inicial 

na suspeita radiológica de sarcoidose pulmonar. 

(    ) A lobectomia pulmonar constitui o tratamento padrão nos casos de enfisema 

lobar. 

 

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

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

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

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

 

34ª QUESTÃO - Você está de plantão no PA-HPM e atende paciente de 62 anos, 

hipertensa e obesa, queixando dor em fossa ilíaca esquerda irradiada para a região 

inguinal ipsilateral, associada à febre e inapetência, há cerca de dois dias. Refere 

constipação intestinal crônica, mas é a primeira vez que apresenta esse quadro. Ao 

exame, a paciente encontra-se corada, hidratada, afebril, frequência cardíaca de 102 

bpm, com dor à palpação abdominal em fossa ilíaca esquerda, apresentando defesa 

voluntária e massa palpável nesta topografia. Foi solicitada Tomografia 

Computadorizada de abdome, que evidenciou borramento da gordura pericólica à 

esquerda, sem ar ou líquido livre na cavidade.  

 

Com relação ao diagnóstico do quadro acima descrito, marque a alternativa 

CORRETA: 

 

A. (    ) Nos pacientes portadores de diverticulite Hinchey IV o tratamento de escolha 

é a ressecção do segmento afetado, com anastomose primária e colostomia 

proximal em alça.  

B. (    ) O achado tomográfico de abscesso pélvico bloqueado corresponderia ao 

estádio III de Hinchey, estando indicada a drenagem percutânea ou cirúrgica.  

C. (    ) O achado tomográfico de ar no interior da bexiga constitui indicação para 

realização imediata de colostomia.  

D. (    ) Uma das principais causas de diverticulite recorrente após a sigmoidectomia 

para tratamento dessa doença é a ressecção incompleta do segmento 

intestinal anormalmente espessado.  
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35ª QUESTÃO - Marque a alternativa CORRETA com relação à Punção por Agulha 

Fina (PAAF) na investigação de nódulo tireoidiano. 

 

A. (    ) No caso de citologia não diagnóstica após a PAAF, a repetição do 

procedimento guiado por ultrassonografia possui baixa eficácia, devendo-se 

realizar a exérese da lesão.  

B. (    ) Frente ao achado de neoplasia folicular na PAAF, a lobectomia ou 

tiroidectomia total estão indicadas, mesmo que o nódulo tenha funcionamento 

autônomo detectado na cintilografia com iodo. 

C. (    ) Os nódulos benignos diagnosticados pela PAAF devem ser acompanhados 

com nova ultrassonografia 6 a 18 meses após a PAAF inicial, estando a 

ressecção indicada caso haja aumento de mais de 50% em seu volume ou 

mais de 20% em suas dimensões. 

D. (    ) Um nível de TSH sérico baixo está relacionado a uma menor probabilidade de 

malignidade em um nódulo tireoidiano. 

 
 

36ª QUESTÃO - Uma paciente do sexo feminino, 25 anos, procurou o pronto 

atendimento do HPM há 30 dias, devido a episódio autolimitado de dor em cólica no 

andar superior do abdome, sem febre, vômitos ou outros sintomas associados. Na 

ocasião foi realizada uma ultrassonografia abdominal total, que evidenciou dilatação 

fusiforme do colédoco, com calibre máximo de 18 mm, sem outras alterações. Durante 

investigação propedêutica, foi solicitada uma colangiorressonância ambulatorial, que 

confirmou o achado da ultrassonografia, sem outras alterações significativas. 

 

Considerando que no momento a paciente encontra-se assintomática, marque a 

alternativa CORRETA que contém o diagnóstico e a melhor conduta, respectivamente. 

 

A. (    ) Cisto de colédoco do tipo I de Todani; Excisão, colecistectomia e derivação 

bileodigestiva em Y de Roux.  

B. (    ) Cisto de colédoco tipo III de Todani; Cistogastrostomia Videolaparoscópica.  

C. (    ) Cisto de colédoco tipo I de Todani; Acompanhamento clínico seriado com 

exames de imagem. 

D. (    ) Doença de Caroli; Excisão e derivação bileodigestiva em Y de Roux.  
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37ª QUESTÃO - O trauma torácico é causa de mortalidade significativa, mas apenas 

10% das lesões contusas e 15% a 30% das lesões penetrantes necessitam intervenção 

cirúrgica. Com relação ao trauma torácico, marque “V” para a (s) assertiva (s) 

verdadeira (s) e “F” para a (s) falsa (s).  

 

(    ) Os pacientes com trauma cardíaco contuso associado a alterações 

eletrocardiográficas devem permanecer com monitorização eletrocardiográfica 

por 24 horas, além de dosagem seriada de troponinas, que possui elevada 

acurácia no diagnóstico de lesão contusa do miocárdio. 

(    ) A presença do sinal de Kussmaul deve levantar a suspeita de tamponamento 

cardíaco, e o FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma) possui 

alta acurácia em identificar a presença de fluido pericárdico nessa situação. 

(    ) São causas de Atividade Elétrica sem Pulso (AESP) em vítimas de trauma o 

tamponamento cardíaco, a hipovolemia, a acidose e a hipotermia.  

(    ) Nos pacientes portadores de pneumotórax de pequeno volume, 

assintomáticos, a drenagem torácica pode ser dispensada antes do transporte 

aéreo, caso o mesmo seja realizado em aeronave com cabine pressurizada. 

(    ) As manobras de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) estão contraindicadas 

nos pacientes em parada cardíaca de causa traumática, devido ao seu 

prognóstico extremamente desfavorável. 

 

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas na ordem de 

cima para baixo. 

 

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

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

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

D. (    ) V, F, V, V, F. 
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38ª QUESTÃO - Paciente masculino, 14 anos, trazido pela mãe ao PA-HPM com relato 

de dor abdominal após queda de bicicleta, há cerca de 40 minutos.  

Na avaliação inicial o paciente apresenta Pressão Arterial de 100 x 62 mmHg, 

Frequência Cardíaca de 110 bpm, escala de coma de Glasgow 15, pupilas isocóricas e 

fotorreativas, dor abdominal à palpação em andar superior do abdome, sem irritação 

peritoneal, com discreta equimose em epigástrio. Realizou Ultrassonografia de 

emergência que não evidenciou líquido livre na cavidade abdominal.  

A Tomografia Computadorizada revelou hematoma intramural em terceira e quarta 

porções duodenais, sem evidência de enfisema retroperitoneal, associado à discreta 

densificação da gordura peri-pancreática.  

 

Com relação ao quadro acima, marque a alternativa CORRETA:  

 

A. (    ) Trata-se de uma lesão duodenal grau I, sendo indicado tratamento 

conservador.  

B. (    ) As lesões pancreáticas com envolvimento ductal à esquerda dos vasos 

mesentéricos superiores devem ser tratadas com a drenagem externa da 

lesão e suporte nutricional.  

C. (    ) O índice de mortalidade das lesões pancreáticas contusas é alto, acima de 

20%, provavelmente devido a frequente atraso no diagnóstico e tratamento.  

D. (    ) A Tomografia Computadorizada com contraste endovenoso é muito útil na 

avaliação de lesões pancreáticas, com sensibilidade maior que 90% quando 

há ruptura do ducto pancreático ou lesão parenquimatosa.  

 

 

39ª QUESTÃO - As herniorrafias são cirurgias frequentemente realizadas por 

cirurgiões gerais em todo o mundo, devido à alta incidência das hérnias de parede 

abdominal. Apesar da frequência desses procedimentos, nenhum cirurgião tem 

resultados ideais, e as complicações como dor pós-operatória, lesões nervosas, 

infecções de sítio cirúrgico e recorrência persistem. O profundo conhecimento da 

anatomia e o domínio da técnica cirúrgica são fundamentais para redução destas 

complicações. Com relação ao diagnóstico e tratamento das hérnias, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Aproximadamente 50% dos pacientes do sexo masculino diagnosticados com 

hérnia femoral possuem uma hérnia inguinal direta associada. 

B. (    ) A inguinodinia pós-operatória nas herniorrafias laparoscópicas pode ser 

evitada pela colocação cuidadosa dos grampos laparoscópicos abaixo do 

trato iliopúbico. 

C. (    ) A antibioticoprofilaxia com cefalosporina de 1ª geração está indicada sempre 

que há utilização de tela inabsorvível, independente da técnica utilizada.  

D. (    ) A lesão ou aprisionamento do nervo genitofemoral cursam mais 

frequentemente com hipoestesia ou anestesia na face medial da coxa. 
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40ª QUESTÃO - Você operou no HPM paciente de 58 anos, portador de recidiva 

peritoneal exclusiva de adenocarcinoma colônico, sendo realizada cirurgia citorredutora 

(peritoniectomia) com quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC), sem 

intercorrências, apesar do ato cirúrgico prolongado.  

Esse paciente foi encaminhado ao CTI no pós-operatório imediato em uso de 

noradrenalina a 15 ml/h, sedado e entubado.  

No 2º DPO (dia pós-operatório) o paciente evolui com hipotensão refratária à infusão 

de volume, necessitando doses crescentes de vasopressores, e sem melhora 

hemodinâmica.  

Você suspeita então tratar-se de um quadro de Síndrome Compartimental Abdominal.  

 

Com relação a suspeita diagnóstica, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (    ) Trata-se provavelmente de um caso de Síndrome Compartimental Abdominal 

secundária, resultante do edema e distensão de alças intestinais, associados 

à reposição volêmica agressiva. 

B. (    ) O método de aferição indireta da Pressão Intra-abdominal, utilizando a 

aferição intravesical, permanece como padrão ouro para definição do 

diagnóstico e auxílio na decisão terapêutica. 

C. (    ) A definição de Síndrome Compartimental Abdominal ocorre quando a Pressão 

Intra-abdominal é de 12 mmHg ou mais, associada a falência de um ou mais 

sistemas orgânicos. 

D. (    ) O aumento da Pressão Intra-abdominal resulta em aumento do retorno 

venoso, com consequente sobrecarga cardíaca e hipertensão arterial 

pulmonar. 

 

 
 
 
 
 

Corte aqui 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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