
 
 

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

 

Questão nº: 21 

A endoscopia digestiva é o método mais valioso para o diagnóstico e tratamento 

dos pacientes portadores de doenças gastrointestinais. O reprocessamento dos 

instrumentos de videoendoscopia e seus acessórios entre os exames são 

fundamentais para a segurança e o sucesso na sua utilização. De acordo com a 

classificação de Spaulding, os equipamentos médicos são classificados com base no 

risco relativo de infecção associado ao seu uso. 

A pinça de biópsia e os endoscópios, de acordo com a classificação de Spaulding, 

são considerados, respectivamente: 

 

a) Artigos de uso crítico e semicrítico.   

b) Artigos de uso semicrítico e crítico.  

c) Artigos de uso não crítico e crítico.  

d) Artigos de uso crítico e não crítico.  

 

Questão nº: 22 

A desinfecção de alto nível é capaz de destruir todos os microorganismos, exceto 

alguns esporos bacterianos, quando em grandes concentrações, sendo assim, é de 

suma importância sua correta execução. Em qual das etapas descritas abaixo 

ocorre a maior redução da carga de contaminantes? 

 

a) Secagem  

b) Enxágue 

c) Limpeza  

d) Desinfecção  

 

 



Questão nº: 23 

A antibioticoterapia profilática é recomendada para determinados procedimentos 

endoscópicos devido a uma elevada incidência de infecção local ou complicações 

sépticas. Em qual das situações abaixo não está indicada a antibioticoterapia 

profilática: 

 

a) Gastrostomia Endoscópica Percutânea (GEP).  

b) Hemorragia Digestiva Alta em pacientes cirróticos ( Child C). 

c) CPRE com drenagem completa.   

d) Lesões císticas do trato gastrointestinal guiadas por Ultrassonografia Endoscópica.  

 

Questão nº: 24 

Paciente de 46 anos, sexo masculino, tabagista, obeso, realizou uma endoscopia 

digestiva alta devido aos sintomas de pirose retroesternal e regurgitação. Os 

achados endoscópicos evidenciavam 3 erosões lineares no terço distal, maiores que 

5 mm de extensão, que não se estendem entre as duas pregas longitudinais e 

também duas projeções digitiformes do epitélio colunar em continuidade com a 

linha Z, a maior medindo 3 cm de extensão. Segundo a classificação de Savary-

Miller Modificada e de Los Angeles, essa esofagite é classificada sendo, 

respectivamente: 

 

a) Grau IV de Savary-Miller-Modificada e Grau D de Los Angeles.  

b) Grau V de Savary-Miller Modificada e Grau B de Los Angeles.  

c) Grau V de Savary-Miller Modificada e Grau C de Los Angeles.  

d) Grau IV de Savary-Miller Modificada e Grau B de Los Angeles.  

 

Questão nº: 25 

Paciente de 80 anos, sexo feminino, portadora de Diabetes mellitus tipo 2, 

referindo intensa odinofagia e disfagia. Realizou endoscopia digestiva alta que 

evidenciou candidíase esofageana Kodsi III, a qual está relacionada a qual 

descrição endoscópica: 

 



a) Múltiplas placas brancas elevadas maiores que 2mm, com hiperemia e edema, sem 

ulceração.  

b) Placas elevadas confluentes, com hiperemia, ulceração e membranas friáveis e 

diminuição do lúmen do esôfago.  

c) Poucas placas brancas elevadas de até 2 mm, com hiperemia, sem edema ou 

ulceração.  

d) lacas elevadas confluentes lineares, nodulares, com hiperemia e ulceração.  

 

Questão nº: 26 

Paciente de 20 anos, sexo masculino, referindo impactação do bolo alimentar, 

sendo então realizado Endoscopia Digestiva Alta que evidenciou achados 

endoscópicos sugestivos de esofagite eosinofílica. Sobre a esofagite eosinofílica, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) A disfagia é o sintoma mais frequente.  

b) Os critérios maiores para o diagnóstico são o número de eosinófilos intraepiteliais > 

ou = a 15 por campo de grande aumento e os microabscessos eosinofílicos e os critérios 

menores são a hiperplasia basal, alongamento de papilas e aumento de outras células 

inflamatórias.  

c) Os aspectos endoscópicos mais sugestivos são a presença de sulcos longitudinais, 

exsudatos brancacentos na superfície correspondendo a microabscessos eosinofílicos e 

aumento do padrão vascular.  

d) Devem ser colhidas 2-4 biópsias de cada segmento do esôfago, mesmo quando o 

aspecto endoscópico se apresenta normal.  

 

Questão nº: 27 

Paciente jovem com 15 anos deu entrada na emergência referindo ingestão de soda 

cáustica como tentativa de suicídio. Sobre as lesões cáusticas de esôfago, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

a) É recomendado que o exame endoscópio seja realizado após 48 horas da ingestão do 

agente corrosivo.  



b) As estenoses são menos frequentes nas lesões do tipo 2b e 3 da classificação de 

Zagar.   

c) O tratamento da fase aguda consiste em jejum, hidratação, uso de sonda nasogástrica 

para manutenção do trajeto do lúmen.  

d) Pacientes com lesão importante em lábios, língua e orofaringe não precisam de 

monitorização.  

 

Questão nº: 28 

Segundo a Classificação de Wilcox que avalia o grau de infecção no esôfago pela 

Cândida albicans de acordo com os aspectos endoscópicos, quais as alterações que 

correspondem ao Grau 3: 

 

a) Placas esparsas, comprometendo menos de 50% da mucosa esofágica.  

b) Placas circunferenciais, com estenose, não reversíveis à insuflação.  

c) Placas comprometendo mais que 50% da mucosa esofágica. 

d) Placas confluentes, reversíveis à insuflação, que cobrem circunferencialmente pelo 

menos 50% da mucosa. 

 

Questão nº: 29 

Qual dos seguintes procedimentos endoscópicos está associado mais 

frequentemente a bacteremia? 

 

a) Dilatação esofágica 

b) Esclerose de varizes de esôfago 

c) Colonoscopia com polipectomia 

d) Gastrostomia endoscópica 

 

Questão nº: 30 

Em relação aos divertículos epifrênicos, é CORRETO afirmar: 

 

a) Frequentemente têm origem congênita.  

b) Não estão associados a distúrbios motores do esôfago.  

 



c) Frequentemente ocorrem em local de uma secção muscular cirúrgica. 

d) Estão relacionados ao aumento da pressão intraesofágica.  

 

Questão nº: 31 

Em relação ao “coristoma” de esôfago, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Corresponde à presença de tecido traqueobrônquico remanescente no esôfago 

proximal.  

b) É a estenose congênita mais prevalente.  

c) Os sintomas têm início após o primeiro ano de vida.  

d) A dilatação endoscópica é o tratamento de escolha.   

 

Questão nº: 32 

A lesão esofágica causada pela ingestão de agentes corrosivos, apesar de cada vez 

mais rara, continua sendo a causa mais comum de estenose esofágica em adultos. 

Na endoscopia podem-se observar edema, hemorragia e ulcerações. A classificação 

de Zagar (1999) auxilia na conduta e prognóstico. O grau 1(um) desta classificação 

corresponde a : 

 

a) Necrose extensa  

b) Exame normal  

c) Edema e hiperemia da mucosa.   

d) Ulcerações superficiais, erosões, friabilidade, bolhas, exsudato e hemorragia.  

 

Questão nº: 33 

A presença de nodularidade difusa na mucosa antral tem como etiologia mais 

provável: 

 

a) Gastropatia por AINEs 

b) Gastrite causada por Helicobacter pylori 

c) Gastrite por refluxo alcalino 

d) Gastrite atrófica autoimune  

 



Questão nº: 34 

O aspecto em mosaico da mucosa gástrica possui especificidade em torno de 99% 

para o diagnóstico de: 

 

a) Gastropatia Hipertensiva Porta 

b) Ectasia vascular do antro gástrico (Watermelon Stomach) 

c) Síndrome de Osler-Weber-Rendu 

d) Gastrite erosiva elevada 

 

Questão nº: 35 

Paciente informa que já foi submetido à gastroplastia para o tratamento de 

obesidade mórbida há 10 anos, e que não sabe detalhes sobre o tipo de cirurgia. Ao 

realizar a endoscopia você observa o estômago de formato tubular, com mucosa de 

aspecto usual, presença de linha de grampeamento disposta longitudinalmente na 

região correspondente à grande curvatura, e que o piloro assim como o duodeno 

encontran-se sem alterações. Este paciente foi submetido à: 

 

a) Gastroplastia à Fobi-Capella 

b) Gastroplastia à Sleeve 

c) Duodenal Swich 

d) Cirurgia de Scopinaro   

 

Questão nº: 36 

A proctopatia actínica decorre de: 

 

a) Infecção pelo Clostridium difficile 

b) Radioterapia para o tratamento de doenças malignas da pelve 

c) Hipertensão portal 

d) Lúpus Eritematoso Sistêmico 

 

 

 



Questão nº: 37 

Paciente com história de emagrecimento foi submetido a EDA. Na endoscopia foi 

encontrado uma lesão ulcero-infiltrativa medindo 5 cm. Pela classificação de 

Borrmann, trata-se de um tumor do tipo: 

 

a) I  

b) II  

c) III  

d) IV  

 

Questão nº: 38 

Segundo a classificação de Sakita, um paciente com úlcera gástrica antral, 

medindo 1,5 cm de diâmetro, de base revestida por espessa camada de fibrina, 

bordas bem definidas, sem convergência de pregas, seria considerado: 

 

a) A1  

b) H1  

c) H2  

d) S1  

 

Questão nº: 39 

Em relação à classificação de Todani para cistos congênitos de colédoco, qual o 

tipo definido por coledococele na porção distal do ducto biliar comum? 

 

a) Tipo I 

b) Tipo II 

c) Tipo III 

d) Tipo IV 

 

Questão nº: 40 

Qual a característica confere o diagnóstico de certeza na colangite esclerosante 

primária, (CEP)? 

 



a) Fibrose periductal concêntrica 

b) Titulação elevada de anticorpos antinucleares 

c) Níveis de aminotransferases elevados 

d) Niveis de fosfatase alcalina elevados 

 

Questão nº: 41 

Qual dos exames complementares abaixo não possui capacidade de avaliar a 

árvore biliar intra e extra-hepática? 

 

a) Colangiografia percutânea por punção 

b) Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica 

c) Colangiorressonância magnética 

d) USG de fígado e vias biliares 

 

Questão nº: 42 

Dentre as lesões de crescimento lateral qual dos subtipos abaixo apresenta 

estatisticamente o maior índice de invasão da submucosa colônica? 

 

a) Granular misto  

b) Não granular plano superficial 

c) Não granular pseudodeprimido 

d) Granular homogêneo 

 

Questão nº: 43 

Em relação às anomalias congênitas de esôfago, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Disfagia lusorica é provocada pela compressão do esôfago por veia anômala.  

b) Coristoma é a anomalia congênita mais prevalente.  

c) Divertículo congênito contem apenas a camada mucosa.  

d) As fístulas traqueoesofágicas resultam da incompleta separação do brotamento 

pulmonar do intestino anterior primitivo.  

 

 



Questão nº: 44 

Os corantes utilizados na endoscopia são classificados conforme as suas 

características de ação. Assinale a alternativa FALSA: 

 

a) Os corantes vitais ou biológicos: não são absorvidos pelo epitélio ( azul de metileno, 

azul de toluidina e verde lanus B).  

b) Corantes de contraste: tem como finalidade o realce topográfico do epitélio, 

permitindo reconhecer as suas alterações mínimas (Índigo carmim e azul de Evans).  

c) Corantes químicos ou reativos: produzem uma reação química em epitélio específica 

(solução de lugol e vermelho congo) 

d) Corantes permanentes: servem para tatuar ou marcar um local específico do epitélio 

 (tintas da Índia).  

 

Questão nº: 45 

A fundoplicatura normal apresenta os seguintes achados endoscópicos. Assinale a 

alternativa FALSA: 

 

a) Transposição do endoscópio pela fundoplicatura ocorre sem resistência, sem desvio 

do eixo.  

b) TEG no nível ou abaixo do pinçamento diafragmático.  

c) A retrovisão, observa-se prega gástrica transversal envolvendo circunferencialmente 

a cardia, justa ao aparelho e com torção à direita. 

d) Ausência de sinais de hérnia paraesofágica ( hiatoplastia integral).  

 

Questão nº: 46 

São achados endoscópicos na esofagite eosinofílica, EXCETO: 

 

a) Eritema, edema e friabilidade 

b) Estrias longitudinais 

c) Ausência de estenoses 

d) Anéis transversais 

 

 



Questão nº: 47 

As drogas vasoativas diminuem o fluxo sanguíneo varicoso, reduzindo os índices de 

ressangramento e mortalidade da hemorragia digestiva varicosa. As drogas 

vasoativas mais utilizadas estão descritas abaixo, EXCETO: 

 

a) Octreotide  

b) Somatostatina  

c) Etanolamina  

d) Terlipressina  

 

Questão nº: 48 

O uso de antibiótico profilaxia em esclerose de varizes esofágicas NÃO é 

recomendado para: 

 

a) Portadores de prótese valvar.  

b) Após o primeiro ano depois da colocação de uma prótese valvar sintética.  

c) História prévia de endocardite infecciosa.  

d) Prolapso de válvula mitral com regurgitação.  

 

Questão nº: 49 

São procedimentos considerados com alto risco de sangramento, EXCETO: 

 

a) Dilatações  

b) Colocações de próteses 

c) Gastrectomia 

d) Polipectomias  

 

 

 

 

 

 



Questão nº: 50 

A cápsula entérica tem uso nas seguintes indicações, EXCETO: 

 

a) Doença de Crohn com subestenose 

b) Sangramento de origem obscura 

c) Doença celíaca 

d) Anemia ferropriva 

 

 

 

 

 

FIM DA 2ª PARTE 


