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PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO ISGH 

PROCESSOS SELETIVOS INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR 
 

 
 

MÉDICO ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto a seguir servirá de base para as questões 
01 e 02: 
 

A grande árvore e o bambu 
 

O mestre e seu jovem discípulo caminhavam em 
silêncio pela estrada que ligava o templo ao vilarejo. Na 
noite anterior uma forte tempestade havia caído na região 
e havia muitas folhas e galhos espalhados pelo caminho. 
A certa altura, os dois foram obrigados a saltar o tronco 
de uma grande árvore que havia tombado e expunha um 
emaranhado de raízes retorcidas. 

– Há certas coisas que não compreendo – disse o 
discípulo. – Como é possível que uma árvore tão forte, 
com raízes assim robustas, tombe por causa da 
tempestade, enquanto outras plantas frágeis continuam 
de pé? 

O mestre parou de caminhar e olhou ao seu redor, 
como se procurasse alguma coisa. Depois de instantes, 
disse ao discípulo: 

– Vê aquela moita de bambus ali adiante, na 
margem do caminho? 

– Sim! 
– Durante as grandes tempestades, as varas do 

bambu se agitam de um lado para o outro, chegam quase 
a tocar o chão. Elas se submetem à força dos ventos, mas, 
quando a tormenta passa, estão novamente como sempre 
estiveram, firmes e intactas, como se nada tivesse 
acontecido. 

O discípulo contemplou a moita a alguns metros de 
distância. Por um instante, lembrou-se das pescarias que 
fazia quando criança, usando uma fina vara de bambu. 
Lembrou-se de como a vara vergava, sem jamais quebrar, 
quando um peixe grande abocanhava a isca. 

O mestre continuou: 
– Já a árvore que acabamos de saltar não resistiu à 

tempestade porque seu tronco, grosso e rígido, era 
incapaz de se curvar. Ao longo de toda a sua vida, ela veio 
resistindo, imóvel, às tempestades violentas, perdendo 
muitas folhas e galhos. Até que, um dia, não pôde suportar 
seu próprio peso e sucumbiu. 

O discípulo, já habituado com as parábolas do 
mestre, permaneceu em silêncio, aguardando o 
ensinamento que estava por vir. 

– Assim também é com os homens – prosseguiu o 
mestre. 

– Há os que procuram resistir às tormentas da vida 
e se enrijecem, se agarram com todas as forças ao que 
conhecem, recusam-se a mudar. E há os que aceitam as 
adversidades, adaptam-se às circunstâncias e sofrem 
mudanças, mas continuam inteiros.  
‘‘Os primeiros temem as tempestades, mas não 
conseguem evitá-las. Os segundos sabem que as 
tempestades são inevitáveis, mas não as temem’’ 

(http://sucessocoach.com.br/a-grande-arvore-e-o-bambu/) 
 

QUESTÃO 01 
A finalidade do texto é: 
 
A) Mostrar de forma científica a diferença entre o bambu e 

as outras árvores; 
B) Apresentar, em forma de artigo de opinião, a 

importância de nos adequarmos às situações da vida; 
C) Apresentar, através de um texto reflexivo, a 

necessidade de sermos humildes e aceitarmos as 
adversidades, adaptando-nos às circunstâncias a fim de 
vencermos os infortúnios; 

D) Informar sobre a fisiologia e a vida útil das árvores. 
 
QUESTÃO 02 
Observe as informações acerca do texto, julgando-as 
certas (C) ou erradas (E): 
 
(   ) No primeiro parágrafo do texto predomina uma 

sequência narrativa; 
(   ) “Durante as grandes tempestades, as varas do bambu 

se agitam de um lado para o outro, chegam quase a 
tocar o chão.” No trecho há período simples; 

(   ) “Há os que procuram resistir às tormentas da vida e 
se enrijecem”. A palavra destacada “os”, no contexto, 
é classificada morfologicamente como pronome; 

(   ) “...estão novamente como sempre estiveram, firmes 
e intactas”. A palavra destacada “como” é uma 
conjunção adverbial conformativa.  

 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
A) C, C, E, C; 
B) C, E, C, C; 
C) E, E, C, C; 
D) C, E, C, E. 
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Leia o poema para responder às questões 03 e 04: 
 
QUADRILHA 
 
João amava Teresa que amava Raimundo  
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili  
que não amava ninguém.  
 
João foi pra os Estados Unidos, Teresa para o convento,  
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,  
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes  
que não tinha entrado na história. 

Carlos Drummond de Andrade 
 
QUESTÃO 03 
O elemento coesivo “que” repetido várias vezes na primeira parte do poema, pode ser classificado como: 
 
A) Conjunção integrante; 
B) Pronome relativo; 
C) Conjunção coordenada explicativa; 
D) Conjunção subordinativa causal. 
 
QUESTÃO 04 
As vírgulas na segunda parte do poema são usadas para: 
 
A) Separar orações coordenadas assindéticas; 
B) Separar orações coordenadas sindéticas adversativas; 
C) Separar orações intercaladas; 
D) Separar orações subordinadas adjetivas explicativas. 
 
QUESTÃO 05 
Analise as informações sobre alguns conteúdos da Gramática Normativa: 
 
I. Na frase: “Não sabemos o porque de tanta violência na cidade”, a palavra destacada está escrita corretamente; 
II. A palavra têm, 3ª pessoa do plural, a forma verbal pôde, na 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo 

e o verbo pôr são exemplos de palavras que não perderam o acento diferencial após a reforma ortográfica; 
III. Em um texto há o predomínio da função conativa quando o objetivo é persuadir o leitor. Tal função está centralizada 

no receptor; 
IV. Na frase “Batiam oito horas quando ele acordou”, a concordância verbal está correta. 
 
Assinale a opção correta: 
 
A) Somente I e III são verdadeiras; 
B) Somente III e IV são verdadeiras; 
C) Todas são verdadeiras; 
D) Somente II, III e IV são verdadeiras. 
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 
QUESTÃO 06 
Sobre a competência do Sistema Único de Saúde, analise 
os itens: 
 
I. Auxiliar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador. 

II. Participar da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico. 

III. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde e participar da 
produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 

 
Estão corretos: 
 
A) Somente os itens II e III; 
B) Somente os itens I e II; 
C) Somente os itens I e III; 
D) Todos os itens estão corretos. 
 
QUESTÃO 07 
São competências dos Conselhos de Saúde, exceto: 
 
A) Discutir, elaborar e aprovar propostas de 

operacionalização das diretrizes aprovadas pela 
Conferência de Saúde; 

B) Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a 
organização e o funcionamento do SUS; 

C) Definir diretrizes para elaboração do plano de saúde e 
deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as diversas 
situações epidemiológicas e a capacidade 
organizacional dos serviços; 

D) Coordenar votações em âmbito nacional, estadual e 
municipal para a escolha das ações prioritárias em 
saúde pública por meio de sufrágio universal. 

 
QUESTÃO 08 
O Pacto pela Saúde (2006) determina o fortalecimento de 
ações no combate a doenças emergentes e endemias, com 
ênfase em: 
 
A) Tuberculose e AIDS; 
B) Malária e Sarampo; 
C) Síndrome da Imunodeficiência Adquiria e Hanseníase; 
D) Dengue e Hanseníase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09 
Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale V para 
verdadeiro e F para falso: 
 
(   ) Entre as atribuições do SUS, estão incluídas as ações 

de vigilância sanitária e epidemiológica e as de saúde 
do trabalhador; 

(   ) Conforme legislação do SUS, constitui competência 
exclusiva da União a realização de operações externas 
de natureza financeira de interesse da saúde, 
autorizadas pelo Senado Federal; 

(   ) O SUS pode recorrer aos serviços prestados pela 
iniciativa privada quando suas disponibilidades forem 
insuficientes para garantir a cobertura assistencial à 
população de determinada área, sempre por 
intermédio de entidades filantrópicas sem fins 
lucrativos. 

 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) V, V, F; 
B) V, F, F; 
C) V, F, V; 
D) F, V, F. 
 
QUESTÃO 10 
De acordo com o art.2º da Lei nº 8.080/1990, é correto 
afirmar que a saúde é: 
 
A) Um direito fundamental do ser humano; 
B) Mais importante que a educação; 
C) Cultivada no âmbito familiar e aprimorada com a 

sociedade; 
D) Direito do estado e dever do cidadão. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 11 
Em relação ao preparo do paciente que irá se submeter a 
exame endoscópico, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. A maioria dos procedimentos endoscópicos exige 

jejum de 6 a 8 horas, tempo necessário para o 
esvaziamento gástrico; 

II. A maioria das medicações pode ser mantida e 
geralmente ingerida com pequena quantidade de 
água; 

III. No geral, a maioria dos procedimentos endoscópicos 
exige antibioticoprofilaxia, porém para pacientes 
submetidos à endoscopia por sangramento varicoso 
ou gastrostomia endoscópica percutânea ela é 
contraindicada. 

 
Estão corretas:  
 
A) Apenas as afirmativas I e II; 
B) Apenas as afirmativas II e III; 
C) Apenas as afirmativas I e III; 
D) Todas as afirmativas. 
 
QUESTÃO 12 
A qualidade do preparo intestinal interfere diretamente na 
precisão diagnóstica e terapêutica da colonoscopia. Sobre 
este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso: 
 
(   ) O Manitol é laxativo osmótico derivado da manose 

que, quando administrado via oral como solução 
hipertônica, é absorvido no trato gastrointestinal; 

(   ) O Polietilenoglicol (PEG), por ser osmoticamente 
neutro, reduz risco de distúrbios hidroeletrolíticos, 
tornando-o mais seguro, porém, o volume necessário 
para limpeza adequada do cólon é cerca de 4 L, o que 
dificulta seu uso em alguns pacientes, como idosos, 
crianças e indivíduos com sequelas ou distúrbios 
neurológicos; 

(   ) O Fosfato de sódio (fosfossoda) tem melhor tolerância 
dado seu menor volume necessário para preparo 
adequado (cerca de 200 mL), apresentando ótimos 
resultados; 

(   ) O Manitol deve ser evitado em pacientes com doenças 
renais, pois as alterações hidroeletrolíticas mais 
associadas são hiperfosfatemia e hipocalcemia 
assintomáticas.  

 
A sequência correta de cima para baixo: 
 
A) V, F, F, V; 
B) F, V, V, F; 
C) V, V, F, V; 
D) F, F, V, V. 
 
 
 

QUESTÃO 13 
A respeito das drogas utilizadas na sedação e anestesia na 
prática endoscópica, analise as afirmativas abaixo: 
 
A) No caso da Meperidina, recomenda-se reduzir a dose 

em 50% ou mais em pacientes idosos e deve ser usada 
com cautela em pacientes com DPOC ou outras 
patologias que diminuem a capacidade respiratória; 

B) O Fentanil, que tem como princípio ativo o citrato de 
fentanila, é um opioide sintético e altamente 
lipossolúvel e é aproximadamente 100 vezes mais 
potente do que a morfina em potência analgésica; 

C) O Diazepan é 1,5-3,5 vezes mais potente do que o 
Midazolam, causa menos tromboflebite e mais amnésia; 

D) O Flumazenil é um antagonista opioide estruturalmente 
semelhante à oximorfina e antagoniza todos os efeitos 
no sistema nervoso central (depressão ventilatória, 
sedação excessiva e analgesia), mas é ineficaz em 
reverter efeitos de drogas não opiáceas, como 
benzodiazepínicos e barbitúricos. 

 
QUESTÃO 14 
O Esôfago de Barrett (EB) é uma complicação pré-maligna 
da doença do refluxo gastroesofágico, afetando de 2 a 8% 
dos pacientes com esofagite erosiva. Em relação ao EB 
analise as afirmativas abaixo: 
 
I. O controle endoscópico não é necessário; 
II. A incidência de carcinoma epidermoide é a 

complicação mais comum; 
III. Os pacientes que mais provavelmente apresentam EB 

são homens brancos acima de 50 anos com história de 
refluxo gastroesofágico (RGE) há mais de 10 anos. 

 
Estão corretas:  
 
A) Apenas as afirmativas I e II; 
B) Apenas as afirmativas II e III; 
C) Apenas as afirmativas I e III; 
D) Todas as afirmativas. 
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QUESTÃO 15 
A endoscopia digestiva alta (EDA) continua sendo o exame 
de eleição para o diagnóstico das lesões ulcerosas. Sobre 
ulcera péptica, assinale a afirmativa correta: 
 
A) A EDA só́ estabelece o diagnóstico da úlcera, mas não 

determina a sua natureza e nem permite a definição da 
etiologia; 

B) As úlceras pépticas podem ser encontradas em 
qualquer parte do estômago e duodeno, porém, 
particularmente nas lesões gástricas, mais de 80% são 
localizadas na zona pilórica; 

C) Nas úlceras gástricas, são necessárias múltiplas biopsias 
no intuito de distinguir lesões benignas de malignas; 

D) No caso de úlceras duodenais, a regra é realizar novo 
exame endoscópico após 4 a 6 semanas de tratamento 
para avaliar a sua cicatrização e coletar novas biopsias. 

 
QUESTÃO 16 
O crescimento da endoscopia como especialidade 
terapêutica passa pelo aprimoramento dos acessórios 
utilizados durantes os procedimentos. Em relação aos 
dispositivos mais utilizados nas lesões hemorrágicas do 
trato digestivo, assinale V para verdadeiro e F para falso: 
 
(   ) Nas varizes de esôfago, os cateteres são utilizados 

para a injeção intravasal de soluções esclerosantes, 
induzindo à trombose do vaso e parando o 
sangramento; 

(   ) Nas varizes de esôfago, a ligadura elástica parece ser 
o tratamento-padrão no tratamento profilático e 
apresenta excelentes resultados no tratamento de 
urgência de hemorragias varicosas; 

(   ) Comparada com a injeção de cianoacrilato, a ligadura 
elástica de varizes gástricas tem maiores taxas de 
controle de sangramento e menores taxas de 
ressangramento. 

 
A sequência correta de cima para baixo: 
 
A) V, F, F; 
B) F, V, V; 
C) V, V, F; 
D) F, F, V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17 
Em relação a passagens de sondas via endoscópica, 
analise as afirmativas abaixo: 
 
I. O preparo para a passagem de sonda nasoenteral é 

similar ao exame de endoscopia padrão e requer um 
jejum mínimo de 6 horas; 

II. O endoscópio é utilizado para direcionar corretamente 
a passagem da sonda nasoenteral, desde a altura da 
hipofaringe, evitando a sua entrada inadvertida na 
traqueia e ao longo de sua progressão no esôfago até 
o local desejado, em geral o estomago; 

III. No método Drag and pull uma sonda de menor calibre 
é passada diretamente através do canal de trabalho e 
requer endoscópio terapêutico; 

IV. O uso do fio-guia está indicado em casos de estenose 
ou neoplasias suboclusivas que não permitem a 
passagem da sonda acoplada ao aparelho ou que 
impedem completamente a progressão do endoscópio.  

 
Estão corretas:  
 
A) Apenas as afirmativas I e III; 
B) Apenas as afirmativas II e III; 
C) Apenas as afirmativas I, II e IV; 
D) Apenas as afirmativas II, III e IV. 
 
QUESTÃO 18 
A impactação de bolo alimentar no esôfago é a causa mais 
comum de obstrução esofágica nos adultos e nas crianças, 
a maioria dos corpos estranhos é representada pelas 
moedas. Sobre este tema, assinale a afirmativa correta: 
 
A) Vômitos e tosse são os sintomas mais comuns nos 

pacientes com história de ingestão de corpo estranho; 
B) A radiografia simples da região cervical, do tórax e do 

abdome identifica a maioria dos corpos estranhos e 
ajuda no diagnóstico das complicações, mostrando 
pneumomediastino, pneumoperitôneo e enfisema de 
subcutâneo; 

C) A tomografia computadorizada de abdome é indicada 
como primeiro exame quando há suspeita de 
impactação de bolo alimentar; 

D) Em nenhuma circunstância um corpo estranho pode 
ficar por mais de 08 horas na luz esofágica, por conta 
do alto risco de formação de úlcera e perfuração. 

 
QUESTÃO 19 
A classificação de Forrest utiliza características 
endoscópicas para descrever estigmas de sangramento 
das úlceras. Um paciente com endoscopia digestiva alta 
que mostra úlcera com ausência de sangramento, mas 
com vaso visível é classificado como Forrest: 
 
A) IA; 
B) IB; 
C) IIA; 
D) IIB. 
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QUESTÃO 20 
A terapia endoscópica está associada à redução nas 
transfusões sanguíneas e no tempo de hospitalização ou 
internação em unidade de terapia intensiva no caso das 
Hemorragias Digestivas Altas não varicosas (HDAnv). A 
respeito deste assunto, assinale V para verdadeiro e F para 
falso: 
 
(   ) Pacientes com alto risco de sangramento beneficiam-

se de endoscopia realizada em até 36 horas após a 
apresentação clínica; 

(   ) Em pacientes de alto risco com instabilidade 
hemodinâmica, bem como naqueles apresentando 
hematêmese volumosa sem proteção de via aérea, a 
endoscopia deve ser idealmente realizada assim que 
eles adquirirem estabilidade hemodinâmica e 
segurança das vias aéreas; 

(   ) Agentes disponíveis para causar tamponamento 
incluem solução fisiológica e epinefrina diluída; 

(   ) A terapia com eletrocauterização bipolar possui como 
desvantagem a maior dissipação de calor quando 
comparada à monopolar, estando mais associada a 
complicações como perfuração. 

 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
A) V, V, F, F; 
B) F, V, F, V; 
C) V, V, V, F; 
D) F, V, V, F. 
 
QUESTÃO 21 
Inúmeros fatores clínicos e fisiológicos são úteis para 
predizer o risco de hemorragia por varizes em pacientes 
com cirrose, como localização, tamanho, aparência e 
pressão das varizes, além das características clínicas do 
paciente. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. As Varizes Esofágicas na junção gastroesofágica têm a 

camada menos fina de mucosa e têm menor 
probabilidade de ruptura e sangramento; 

II. O risco de hemorragia por varizes se correlaciona de 
forma independente com o diâmetro (tamanho) da 
varize; 

III. Algumas características morfológicas das varizes 
foram correlacionadas com um risco aumentado de 
hemorragia, sendo os “sinais vermelhos” de grande 
importância, como os vergões vermelhos, as manchas 
vermelhas cor de cereja, os hematocistos e o eritema 
difuso. 

 
Estão corretas:  
 
A) Apenas as afirmativas I e II; 
B) Apenas as afirmativas II e III; 
C) Apenas as afirmativas I e III; 
D) Todas as afirmativas. 
 
 

QUESTÃO 22 
O tratamento da Hemorragia Digestiva Alta Varicosa 
(HDAV) deve ser feito idealmente em unidade de terapia 
intensiva ou em local apropriado com monitorização 
contínua. A respeito deste tema, assinale a afirmativa 
correta: 
 
A) A transfusão de hemácias deve ser feita para manter o 

nível de hemoglobina em torno de 11 g/dL. 
B) A profilaxia antibiótica não está indicada nos casos de 

HDAV; 
C) Pacientes com suspeita de HDAV devem ser submetidos 

à Endoscopia Digestiva Alta logo após a estabilização 
hemodinâmica (dentro de 12 horas); 

D) A escleroterapia, em relação a Ligadura elástica, 
apresenta maior índice de erradicação das varizes e 
menor recidiva hemorrágica. 

 
QUESTÃO 23 
Hemorragia digestiva baixa (HDB) é o sangramento agudo 
originário de lesão intestinal situada abaixo do ângulo de 
Treitz. Sobre a HDB, assinale a afirmativa correta: 
 
A) É evento mais frequente que a hemorragia digestiva 

alta, acometendo preferencialmente indivíduos idosos, 
com idade média ao redor dos 80 anos; 

B) Na maioria dos casos o sangramento não cessa 
espontaneamente; 

C) As hemorroidas e a neoplasia de cólon são responsáveis 
pelas causas mais comuns de HDB aguda em adultos; 

D) A maioria das HDB se origina no cólon direito, onde as 
ectasias vasculares e a maioria dos divertículos que 
sangram estão localizados. 

 
QUESTÃO 24 
Sobre o tratamento endoscópico do Divertículo de Zenker 
(DZ), analise as afirmativas abaixo: 
 
I. A cirurgia ainda é o tratamento de escolha, enquanto 

o tratamento endoscópico é o método preferencial em 
pacientes de alto risco e com limitação à hiperextensão 
cervical; 

II. O tratamento do DZ, em geral, está indicado mesmo 
em casos assintomáticos; 

III. O procedimento endoscópico somente poderá ser feito 
em pacientes internados e sob anestesia geral; 

IV. O local ideal para início da secção do septo é o seu 
ponto médio, e a extensão do corte vai variar de 
acordo com o tamanho do divertículo. 

 
Estão corretas:  
 
A) Apenas as afirmativas I e III; 
B) Apenas as afirmativas II e III; 
C) Apenas as afirmativas I e IV; 
D) Apenas as afirmativas II, III e IV. 
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QUESTÃO 25 
A acalasia é um distúrbio motor esofágico em que se 
observa a ausência do relaxamento do esfíncter esofágico 
inferior associado à peristalse esofágica. Sobre este tema, 
assinale V para verdadeiro e F para falso: 
 
(   ) As manifestações clínicas da acalasia são disfagia para 

sólidos e líquidos, refluxo alimentar causador de tosse 
crônica, pneumonia aspirativa e perda ponderal; 

(   ) O diagnóstico da acalasia é baseado nos resultados 
da esofagografia baritada, da manometria esofágica 
(padrão-ouro) e da endoscopia digestiva alta (EDA); 

(   ) As técnicas endoscópicas disponíveis para o 
tratamento da acalasia são as dilatações 
endoscópicas balonadas da cárdia, injeção 
endoscópica de toxina botulínica e miotomia 
endoscópica; 

(   ) A injeção endoscópica de toxina botulínica é 
contraindicada para pacientes idosos e/ou com alto 
risco cirúrgico. 

 
A sequência correta de cima para baixo: 
 
A) V, F, F, V; 
B) V, V, V, F; 
C) F, V, F, V; 
D) F, F, V, V. 
 
QUESTÃO 26 
É uma contraindicação absoluta para o uso do Balão 
Intragástrico: 
 
A) Cirurgia gástrica prévia; 
B) Esôfago de Barrett; 
C) Uso crônico de anti-inflamatórios não hormonais; 
D) Uso temporário de anticoagulantes. 
 
QUESTÃO 27 
Sobre a Papilotomia Endoscópica, analise as afirmativas 
abaixo: 
 
I. A papilotomia endoscópica é indicada no tratamento 

de: coledocolitíase, pancreatite aguda biliar e colangite 
entre outras indicações; 

II. A realização do procedimento sob os cuidados do 
anestesista é imprescindível, porque a sedação 
profunda é melhor obtida com o uso do propofol; 

III. A complicação mais comum da papilotomia 
endoscópica é a perfuração; 

 
Estão corretas:  
 
A) Apenas as afirmativas I e II; 
B) Apenas as afirmativas II e III; 
C) Apenas as afirmativas I e III; 
D) Todas as afirmativas. 
 
 
 

QUESTÃO 28 
Doenças intestinais inflamatórias (DII) são crônicas, têm 
causa desconhecida (provavelmente, multifatorial) e 
englobam dois tipos principais: a doença de Crohn e a 
retocolite ulcerativa (RCU). A respeito das DIIs, assinale a 
afirmativa correta: 
 
A) Na Doença de Crohn, o acometimento da mucosa é 

contínuo e ocorre de forma ascendente, sendo bem 
evidente a transição entre a mucosa normal e a 
comprometida pela doença; 

B) Na Ileocolonoscopia a RCU tipicamente revela: eritema, 
edema/perda usual do padrão vascular, granularidade 
da mucosa, erosões e ulcerações; 

C) O acometimento isolado do íleo terminal é muito 
sugestivo de RCU; 

D) A endoscopia digestiva alta é recomendada 
rotineiramente em todos os pacientes com doença de 
Crohn. 

 
QUESTÃO 29 
Em relação às indicações da colangiopancreatografia 
endoscópica retrógrada (CPRE), analise as afirmativas 
abaixo: 
 
I. A CPRE é indicada em pacientes com icterícia 

obstrutiva, por exemplo, a coledocolitíase e estenoses, 
podendo ainda definir a etiologia e o local da 
obstrução; 

II. O câncer de pâncreas pode ser diagnosticado por 
biópsias e citologia do escovado pela CPRE, em que 
juntos podem obter uma boa sensibilidade; 

III. Em gestantes a CPRE é indicada em casos de 
coledocolitíase, colangite ou pancreatite aguda biliar, 
quando há risco para o feto e para a mãe. 

 
Estão corretas:  
 
A) Apenas as afirmativas I e II; 
B) Apenas as afirmativas II e III; 
C) Apenas as afirmativas I e III; 
D) Todas as afirmativas. 
 
QUESTÃO 30 
Sobre o diagnóstico das neoplasias colorretais, assinale a 
afirmativa correta: 
 
A) Para a identificação e o diagnóstico das neoplasias 

precoces, é fundamental realizar o exame 
colonoscópico utilizando boa técnica e preparo 
adequado, e estar atento a alterações discretas no 
relevo e na coloração; 

B) A classificação considera como 0 a lesão precoce e 
estabelece subtipos: 0-I (plano) e 0-II (polipoide); 

C) Lesões tipo 0-IIb são representadas, basicamente, por 
adenomas ou lesões hiperplásicas; 

D) A utilização da ecoendoscopia é fundamental para 
avaliação das características macroscópicas, da 
superfície e das criptas, e estimar o tipo histológico e o 
nível de invasão de submucosa. 
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