
          2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

CIRURGIA PLÁSTICA 
 
 

Questão nº: 21 

É uma opção cirúrgica para reconstrução de terço inferior da perna o seguinte 

retalho abaixo: 

 

a) Retalho Sural  

b) Retalho plantar  

c) Retalho do músculo Grácil  

d) Retalho muscular do Solear  

 

Questão nº: 22 

Um paciente portador de úlcera de pressão em topografia trocantérica, apresenta 

quais das abaixo como melhores indicações cirúrgicas reparadoras: 

 

a) Retalho tensor da fáscia lata e vasto lateral.  

b) Retalho tensor da fáscia lata e glúteo máximo.  

c) Retalho do músculo grácil e glúteo máximo.  

d) Retalho do músculo grácil e vasto lateral.  

 

Questão nº: 23 

São sinais principais da Síndrome Compartimental em extremidades de pacientes 

com queimaduras circunferenciais, EXCETO: 

 

a) Hiperemia 

b) Parestesia 

c) Resfriamento e palidez 

d) Palidez  

 

 



Questão nº: 24 

Sobre o uso da radiação em cirurgia plástica relacionada ao manejo do câncer, 

informe a questão INCORRETA: 

 

a) Radiação ionizante é definida como a energia suficiente para desprender elétrons de 

um átomo.  

b) A medida clinicamente mais relevante trata-se da dose absorvida, isto é, a quantidade 

de energia absorvida por unidade de massa.   

c) As células normais do tecido irradiado tem maior capacidade de reparo de danos por 

doses sub letais de radiação do que células tumorais.  

d) Na modalidade de braquiterapia, a radiação é administrada em pequenas doses e a 

distância.  

 

Questão nº: 25 

Com relação aos enxertos cutâneos, podemos afirmar que: 

 

a) As quatro fases da “pega” do enxerto cutâneo são conhecidas como embebição sérica, 

revascularização, inflamatória e maturação.  

b) Enxertos cutâneos levam em torno de três meses para a sua completa maturação.  

c) A técnica de múltiplos enxertos em linha de “Reverdin” proporciona expansão da 

pele por conseguir estimular a granulação tecidual e a produção de fatores de 

crescimento locais.  

d) A técnica de enxerto em malha não se presta para a realização da expansão da pele 

doadora.  

 

Questão nº: 26 

É CORRETO afirmar a respeito da reparação de nervos periféricos: 

 

a) A técnica microneurocirúrgica do reparo nervoso deve evitar a tensão, porém deve 

ser realizada na zona onde ocorreu a injúria.  

b) O reparo primário por mobilização e alongamento não deve ser utilizado.  

 

 



c) O nervo ciático é o nervo doador mais comumente utilizado.  

d) O auto enxerto de nervo apresenta a desvantagem de poder levar a formação de 

neuroma e dor.  

 

Questão nº: 27 

A respeito da reparação da parede torácica é INCORRETO afirmar que: 

 

a) Os retalhos musculares e musculocutâneos do peitoral maior e grande dorsal são os 

mais utilizados nas reconstruções de parede torácica.   

b) O omento pode ser utilizado com vascularização baseada ou nos vasos 

gastroepiploicos direitos ou esquerdos.  

c) O músculo reto abdominal pode ser utilizado para a reconstrução de parede torácica e 

fechamento de fístulas bronco-pleurais.  

d) Paciente com história de toracotomia prévia afeta a previsibilidade e a viabilidade do 

pedículo do músculo grande dorsal, sendo uma contra indicação absoluta de seu uso 

contra e ipsi-lateral.  

 

Questão nº: 28 

 Sobre a utilização do músculo gastrocnêmio para a reconstrução da perna, 

podemos afirmar, EXCETO: 

 

a) Trata-se de um músculo que contem uma cabeça lateral e uma medial com um 

pedículo vascular composto dos vasos surais laterais e mediais, respectivamente.  

b) Consegue cobrir defeitos com exposição óssea do joelho.  

c) Trata-se de um músculo tipo III da classificação de Mathes-Nahai.  

d) Consegue cobrir defeitos como exposições ósseas e fixadoras de fraturas do terço 

superior da perna.  

 

Questão nº: 29 

A retirada das gorduras palpebrais durante uma cirurgia de blefaroplastia sem a 

devida hemostasia adequada pode levar a seguinte complicação: 

 

 



a) Necrose palpebral  

b) Hematoma retro-bulbar  

c) Ectrópio  

d) Deiscência do músculo elevador palpebral 

 

Questão nº: 30 

A fratura crânio-facial conhecida como Le Fort nível II caracteriza-se por: 

 

a) Fratura transversa alvéolo mandibular.  

b) Fratura em forma piramidal característica de impacto frontal.  

c) A disjunção craniofacial ocorre quando a fratura se entende pela sutura 

zigomaticofrontal, sutura nasofrontal e assoalho da órbita.  

d) Fratura maxilar transversa (horizontal).  

 

Questão nº: 31 

São características da Síndrome de Poland: 

 

a) Ausência bilateral da cabeça esternal do músculo peitoral menor.  

b) Ausência unilateral do seguimento acromial do músculo peitoral menor.  

c) Ausência bilateral do seguimento acromial do músculo peitoral maior.  

d) Ausência unilateral da cabeça esternal do músculo peitoral maior.  

 

Questão nº: 32 

Qual das seguintes alternativas melhor descreve a lesão por neuropraxia? 

 

a) A perda de função dura tipicamente 12 a 24 meses.   

b) Perda temporária da função motora do nervo com disfunção da propriocepção.  

c) Há degeneração Walleriana.  

d) A reparação é sempre cirúrgica.  

 

 

 



Questão nº: 33 

Qual anomalia congênita que ocorre na articulação interfalangeana proximal do 

dedo mínimo e pode estar associada a síndrome de Marfan? 

 

a) Acrossindactilia  

b) Clinodactilia  

c) Camptodactilia  

d) Polidactilia  

 

Questão nº: 34 

O fenômeno da cicatrização de feridas é um processo complexo e dinâmico. 

Envolve mediadores químicos, intensa atividade celular e resulta na total 

recomposição dos tecidos. Com relação a esse assunto, qual a alternativa 

INCORRETA? 

 

a) Os fibroblastos apresentam intensa proliferação a partir do terceiro dia, sendo o tipo 

predominante na ferida ao final da primeira semana.   

b) O tecido de granulação é formado pela proliferação vascular e pela matriz 

extracelular sintetizada pelo macrófago, tendo aspecto granuloso e avermelhado.  

c) Os miofibroblastos surgem na fase da fibroplasia. Possuem características de células 

musculares lisas e são responsáveis pela aproximação das feridas.  

d) O colágeno é formado pelo retículo endoplasmático rugoso e apresenta dois 

aminoácidos exclusivos: a hidroxiprolina e a hidroxilisina.  

 

Questão nº: 35 

Qual das afirmativas é VERDADEIRA sobre as queimaduras elétricas? 

 

a) Com baixa voltagem, a corrente contínua apresenta um perigo maior do que a 

alternada com mesma voltagem.  

b) Quanto menor a resistência da pele à passagem da eletricidade, maior o seu grau de 

lesão local e consequentemente maiores serão os efeitos sistêmicos.  

 



c) Uma alta dose de penicilina é recomendada profilaticamente quando existe lesão 

causada por corrente elétrica de alta voltagem.  

d) O débito urinário de 0,5 ml/Kg/hr deve ser almejado em adultos com mioglobinúria 

secundária a queimaduras elétricas.  

 

Questão nº: 36 

Os músculos possuem extensa rede vascular. Mathes e Nahai classificaram-nos 

quanto a sua irrigação. São músculos classificados como tipo II, EXCETO: 

 

a) Braquiorradial  

b) Grácil  

c) Platisma  

d) Tibial anterior  

 

Questão nº: 37 

Hemangiomas são malformações congênitas da morfogênese do tecido vascular. A 

respeito desse assunto, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O hemangioma localizado na região lombossacra pode estar associado a 

malformações genitourinárias, neurológicas e esqueléticas.  

b) O tratamento é cirúrgico. Principalmente nos casos em que as lesões apresentam 

crescimento exagerado e progressivo.  

c) As anomalias vasculares são mais frequentes no sexo masculino, em razão de 3 

meninos para 1 menina.  

d) A síndrome de Kasabach-Meritt se apresenta como uma tríade: hemangioma plano, 

veias varicosas e hipertrofia de membro comprometido com aumento de partes moles e 

osso.  

 

Questão nº: 38 

O fechamento precoce de suturas da calota e da base do crânio, associado a 

alterações das estruturas dos ossos da face é chamado de cranioestenoses. Assinale 

a alternativa INCORRETA: 

 



a) A Síndrome de Apert, ou acrocefalossindactilia, é caracterizada por cranioestenose, 

exorbitismo, hipoplasia tridimensional severa dos ossos do terço médio da face, 

sindactilia de mãos e pés e outras alterações esqueléticas.  

b) A Doença de Crouzon é caracterizada por cranioestenose e alterações faciais. Sua 

transmissão é genética autossômica dominante e frequentemente apresenta retardo 

mental.  

c) A Síndrome de Pfeifer é caracterizada por cranioestenose, aumento do espaço da 

primeira comissura do pé com hálux aumentado de tamanho e exorbitismo variável.  

d) A Síndrome de Saethre-Chotzen é caracterizada por cranioestenose, baixa linha 

capilar anterior, ptose palpebral, desvio de septo nasal e braquidactilia.  

 

Questão nº: 39 

Assinale a alternativa INCORRETA sobre ptose palpebral: 

 

a) Na grande maioria dos casos de ptose congênita ocorre distrofia do músculo 

levantador de causa desconhecida. A maioria dos casos é unilateral e melhora 

espontaneamente, sem necessidade de tratamento cirúrgico.  

b) A ptose traumática é causada por laceração da aponeurose do músculo levantador. 

Geralmente causada por acidente devido a ferimento cortante.  

c) Na pseudoptose a posição mais baixa da margem palpebral pode ser real ou aparente. 

Infere que o mecanismo do levantador é basicamente normal, mas algum fator contribui 

para que resulte em aparência de ptose. 

d) A blefarofimose se caracteriza por encurtamento horizontal e vertical da fenda 

palpebral, telecanto, epicanto inverno e excepcionalmente, ectrópio da pálpebra inferior 

e falha óssea na borda supra orbital.  

 

Questão nº: 40 

Um homem de 40 anos de idade apresenta um tumor maligno fixo em borda tarsal 

superior. Ele foi submetido a ressecção de toda a espessura da borda palpebral, 

resultando em um defeito de 30% da pálpebra. Considerando as informações do 

quadro clínico descrito, assinale a alternativa CORRETA: 

 



a) No caso relatado, como o defeito é superior a 25%, o tratamento de escolha é o 

retalho de Mustardé.  

b) As lesões palpebrais que atingem toda a espessura palpebral devem ser reconstruídas 

por retalhos quase sempre acompanhados de enxertos.  

c) A grande mobilidade da pálpebra superior torna a reconstrução menos complexa.  

d) A melhor opção para a reconstrução no caso relatado é o retalho semicircular lateral 

 (Tenzel).  

 

Questão nº: 41 

A Síndrome de Parry Romberg é caracterizada por uma lenta e progressiva 

atrofia dos tecidos moles da hemiface ou até do esqueleto da face. Sobre este 

assunto, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Os achados clínicos e sintomas associados à Síndrome de Romberg normalmente se 

tornam aparente nos primeiros anos de vida.  

b) Em muitos casos, a perda tecidual progressiva fica limitada a hemiface, usualmente à 

esquerda.  

c) Alguns indivíduos podem apresentar alterações neurológicas. 

d) A doença pode se iniciar com uma atrofia de coup de sabre na região frontal, achado 

que sugere ser uma forma isolada de escleroderma.  

 

Questão nº: 42 

Uma paciente de 35 anos de idade e história de agressão domiciliar foi atendida no 

pronto socorro. Apresentava-se em estado de coma, com sinais clínicos compatíveis 

com síndrome da fissura orbitária superior à direita, fratura maxilar tipo Le Fort 

I, fratura em corpo e parasínfise mandibular à esquerda. Com relação À situação 

clínica descrita e ao trauma de face, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Fraturas de órbita podem acarretar enoftalmia e/ou hipoftalmia, oftalmoplegia e 

eventualmente diplopia. 

b) A fratura Le Fort I se inicia na sutura nasofrontal, estendendo-se lateralmente através 

das paredes medial e inferior da órbita, atravessando as suturas zigomático-frontal e 

arco zigomático, terminando, posteriormente, atingindo processo pterigoide. 



c) A chave para o tratamento adequado de uma fratura de mandíbula é uma boa oclusão.  

d) Na observação dinâmica, geralmente não há alteração da motricidade facial associada 

às fraturas de maxila, porém o paciente pode referir dor ao deglutir.   

 

Questão nº: 43 

Sobre a cicatrização patológica e seu tratamento, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

a) Na Síndrome de Rubistein-Taybi há aparecimento espontâneo de queloides na 

adolescência.  

b) Imunohistoquimicamente, o que difere as cicatrizes hipertróficas dos queloides são 

os fibroblastos alfa-SMA positivos.  

c) A maior parte dos queloides ocorre entre os 10 a 30 anos de idade e são influenciados 

por hormônios sexuais.  

d) A pele do queloide não serve de enxerto pois tendem a recidivar em seu sítio 

primário e nas áreas receptoras.  

 

Questão nº: 44 

Qual das afirmativas seguintes sobre enxertos de pele é VERDADEIRA? 

 

a) A contração primária é maior nos enxertos de pele parcial quando comparados aos 

enxertos de pele total.  

b) A derme não regenera durante a cicatrização da área doadora de enxerto de pele 

parcial.  

c) A contração secundária do enxerto de pele é devido à presença de elastina na derme.  

d) A recuperação sensitiva é melhor nos enxertos de pele parcial.  

 

Questão nº: 45 

Em relação aos retalhos músculo-cutâneos é incorreto afirmar que: 

 

a) Os pedículos são confiáveis.  

b) O músculo provém massa para defeitos profundos e proteção para estruturas vitais 

expostas. 



c) A área doadora pode sofrer perda funcional e dano estético (deformidades do 

contorno).  

d) O músculo não é maleável para proporcionar a forma desejada.  

 

Questão nº: 46 

A respeito da utilização do retalho regional do músculo Flexor Digitorum Brevis 

podemos afirmar, EXCETO: 

 

a) Não alcança a região do maléolo para reconstrução. 

b) Trata-se de um retalho muscular tipo II de Mathes Nahai, podendo alcançar medidas 

aproximadas de 10X4 cm.  

c) Bastante útil na cobertura de defeitos no calcâneo.  

d) Quando transposto como retalho muscular pode prover cobertura estável 

beneficiando tanto pacientes diabéticos como não diabéticos.  

 

Questão nº: 47 

Sobre a anatomia nasal é CORRETO afirmar que: 

 

a) As cartilagens superiores laterais ( triangulares) encontram-se em contato com o osso 

maxilar.  

b) O terço superior do nariz é uma estrutura piramidal composta somente pelos ossos 

nasais.  

c) A área chamada “Keystone” é a região de 4 a 5 mm onde as cartilagens superiores 

laterias ( triangulares) se sobrepõem aos ossos nasais.  

d) A relação entre as cartilagens triangulares e o septo nasal provem estabilidade ao 

terço médio do nariz, não tendo influência sobre o fluxo aéreo intranasal.  

 

 

 

 

 

 



Questão nº: 48 

Sobre a técnica de lipoaspiração, é CORRETO afirmar que: 

 

a) A perda sanguínea estimada na técnica tumescente é de aproximadamente 1% do 

volume aspirado.   

b) A fórmula de Klein apresenta ringer lactato, 1% de lidocaína, 1:1000 de epinefrina e 

8,4% de bicarbonato de sódio.  

c) A fórmula de Klein apresenta ringer lactato, 1% de lidocaína, 1:1000 de epinefrina e 

8,4% de bicarbonato de sódio.  

d) Efeito vasoconstrictor da epinefrina é imediato.  

 

Questão nº: 49 

Sobre a seleção do paciente de cirurgia plástica pós bariátrica, podemos citar como 

contra-indicações cirúrgicas, EXCETO: 

 

a) O Índice de Massa corporal acima de 35 Kg/m2 aumenta o risco cirúrgico de 

complicações. 

b) Tabagismo ativo.  

c) Apresentar instabilidade de seu peso por pelo menos três meses. 

d) Diabetes 

 

Questão nº: 50 

A respeito dos nevos melanocíticos Congênitos é INCORRETO afirmar que: 

 

a) Consistem de aglomerados de nervos melanocíticos desenvolvidos no período intra 

útero, entre a quinta e a vigésima quarta semanas intra uterinas.  

b) Nevos gigantes apresentam 50 cm ou mais.  

c) A maioria dos autores indicam o tratamento cirúrgico apenas após os 6 meses de 

idade.  

d) Diferentemente do nervo adquirido, o nervo congênito não apresenta risco aumentado 

de melanoma associado.  

 

FIM DA 2ª PARTE 


