
 

 

1ª PARTE – CLÍNICA MÉDICA 

 
Questão nº: 01 

Assinale a afirmativa INCORRETA:  

 

a) A vacina da Hepatite B está indicada para adultos com risco aumentado para 

infecções, incluindo todas as pessoas dos 19 aos 59 anos com Diabetes. 

b) Está indicado o rastreio de HBsAg a todas as mulheres grávidas. 

c) A principal reação adversa está relacionada a complicações imunes sistêmicas.  

d) É recomendado três doses de vacina e uma dose de imunoglobulina da Hepatite B 

para os lactentes de mães infectadas aguda ou cronicamente. 

 

Questão nº: 02 

  Paciente feminina, 45 anos, submetida a exames de rotina em clínica da família, 

que detectou anemia e policromasia ao hemograma. No momento da consulta, a 

paciente encontrava-se ictérica, queixando-se de fadiga e com esplenomegalia. 

Com relação a outros exames complementares solicitados relativos ao diagnóstico 

da doença, é esperado encontrarmos : 

 

a) Bilirrubina direta aumentada; Haptoglobina aumentada; contagem de reticulócitos 

aumentada. 

b) Bilirrubina direta aumentada; Haptoglobina diminuída; LDH aumentada. 

c) Bilirrubina indireta aumentada; LDH diminuída; contagem de reticulócitos       

aumentada. 

d) Bilirrubina indireta aumentada; Haptoglobina diminuída; contagem de reticulócitos 

aumentada. 

 

Questão nº: 03 

No caso de suspeita elevada de pneumonia nosocomial, pneumonia associada ao 

ventilador ou pneumonia associada aos cuidados de saúde, para a doença de início 



precoce, nos primeiros 4 dias de hospitalização, o tratamento mais indicado inclui: 

 

a) Meropenem ou Imipenem, mais Levofloxacino ou Amicacina. 

b) Ceftriaxona; ou Levofloxacino; ou Ertapenem. 

c) Piperacilina-Tazobactam, mais Levofloxacino ou Gentamicina. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

Questão nº: 04 

Homem, 62 anos, deu entrada no pronto socorro queixando-se de palpitações, 

tontura, sensação de desmaio e história de episódios prévios de síncope. O 

diagnóstico mais provável é: 

 

a) Taquicardia Ventricular com hipotensão. 

b) Extrassístoles ventriculares. 

c) Fibrilação Atrial paroxística recorrente. 

d) Taquicardia Atrial multifocal.   

 

Questão nº: 05 

Nos E.U.A. ocorrem mais de 700.000 casos de sepse ao ano. A Lesão Renal Aguda 

(LRA) complica mais de 50% dos casos de sepse grave e aumenta expressivamente 

o risco de morte. A sepse é também uma causa muito importante de LRA nos 

países em desenvolvimento. Observe as afirmativas abaixo e marque a alternativa 

CORRETA: 

I – A sepse pode causar lesão endotelial, que acarreta trombose microvascular, 

ativação das espécies reativas de oxigênio e adesão e migração de leucócitos. 

II – As reduções da taxa de filtração glomerular (TFG) associadas à sepse só 

ocorrem quando há hipotensão franca detectável. 

III – Os mecanismos envolvidos nos efeitos hemodinâmicos da sepse, podem ser : 

vasodilatação arteriolar eferente excessiva, principalmente nos estágios iniciais da 

sepse, ou a vasoconstrição renal causada pela ativação do sistema simpático, do 

sistema renina-angiotensina-aldosterona, da vasopressina e endotelina. 

IV – O colapso hemodinâmico causado pela sepse, que requer suporte vasopressor, 

gera LRA grave. 

 



 

a) Todas estão corretas. 

b) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas. 

c) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas. 

d) Somente a alternativa II está correta. 

 

Questão nº: 06 

São causas de derrame pleural exudativo, EXCETO: 

 

a) Doença metastática; Doença pancreática; Sarcoidose. 

b) Embolia pulmonar; Ruptura do esôfago; Síndrome de Churg-Strauss. 

c) Radioterapia; Síndrome de Meigs; Mesotelioma. 

d) Síndrome Nefrótica; Cirrose hepática; Mixedema. 

 

Questão nº: 07 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Pinguécula: consiste em um pequeno nódulo conjuntival, que atravessa o limbo 

temporal e avança sobre a superfície da córnea.  

b) Ceratite: Muitas vezes confundida com conjuntivite infecciosa. Prurido, vermelhidão 

e epífora são característicos. 

c) Calázio: É uma inflamação granulomatosa crônica e indolor da glândula de Meibônio 

que produz um nódulo em forma de ervilha dentro da pálpebra. 

d) Dacriocistite: Trata-se de inflamação das pálpebras. Ocorre associada à acne rosácea 

ou à dermatite seborreica. 

 

Questão nº: 08 

São consideradas comorbidades relacionadas à obesidade: 

 

a) Insuficiência cardíaca congestiva; Cor Pulmonale; Síndrome de Pickwick. 

b) Doença hepática gordurosa alcóolica; litíase renal; anemia megaloblástica.  

c) Diabetes insípido; osteoporose; arritmia cardíaca. 

d) Todas as afirmativas estão erradas. 

 



 

 

Questão nº: 09 

A execução de atividades repetitivas, que impliquem a posição em pinça da 

articulação do polegar e pode provocar dor, hipersensibilidade e edema sobre o 

processo estilóide radial é causa de: 

 

a) Cisto sinovial. 

b) Bursite do olécrano. 

c) Tenossinovite de Quervain. 

d) Tenossinovite do flexor dos dedos.  

 

Questão nº: 10 

Observe as alternativas abaixo sobre Neutropenia Febril e assinale a alternativa 

CORRETA: 

I – A monoterapia com Aminoglicosídeo é adequada nessa situação. 

II – A maioria dos regimes convencionais destina-se aos pacientes que não 

receberam profilaxia prévia com antibiótico. O aparecimento de febre em paciente 

que recebeu antibiótico afeta a escolha do tratamento subsequente. 

III – A terapia progressiva planejada (adição de um fármaco após o outro, sem 

dados de cultura) é eficaz na maioria das situações. 

IV – Pacientes neutropênicos estão predispostos a desenvolver infecções fúngicas 

invasivas; principalmente por Candida e Aspergillus. 

 

a) Todas estão corretas. 

b) Somente as alternativas II e IV estão corretas. 

c) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas.  

d) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas. 

 

Questão nº: 11 

 Há evidências preliminares, epidemiológicas e laboratoriais, de que exista uma 

ligação entre infecção pelo vírus Zika e a ocorrência de microcefalia. Da mesma 

forma, foi observada uma possível correlação entre a infecção pelo vírus Zika e a 



ocorrência de: 

 

a) Febre de Lassa. 

b) Síndrome de Guillain-Barré. 

c) Coriomeningite linfocítica. 

d) Febre Amarela. 

 

Questão nº: 12 

A Meningite bacteriana é uma infecção purulenta aguda no interior do espaço 

subaracnóideo e é a forma mais comum de infecção supurativa do Sistema Nervoso 

Central (SNC). Quanto à Meningite bacteriana, podemos afirmar, EXCETO: 

 

a) Os microrganismos mais frequentemente responsáveis pela meningite bacteriana 

adquirida na comunidade são Streptococcus pneumoniae e Neisseria meningitidis. 

b) O Streptococcus pneumoniae constitui a causa mais comum de meningite em adultos 

maiores de 20 anos. 

c) A presença de lesões cutâneas petequiais ou purpúricas é um indício importante para 

o diagnóstico de infecção meningocócica. 

d) A incidência de Meningite por Neisseria meningitidis não diminuiu, apesar da 

vacinação rotineira de indivíduos de 11 a 18 anos de idade, com a vacina 

glicoconjugadameningocócica quadrivalente (sorogrupos A, C, W-135 e Y). 

 

Questão nº: 13 

Com relação aos diversos tipos de choque, é CORRETO afirmar: 

 

a) Os sinais e sintomas de choque hipovolêmico não hemorrágico são os mesmos do 

choque hemorrágico. 

b) No choque séptico refratário, há necessidade do uso de vasopressores para manter a 

pressão arterial sistólica > 90mmhg ou a PAM maior ou igual a 70mmhg. 

c) A forma de choque mais comum é o choque cardiogênico. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

 



Questão nº: 14 

Em relação à Angina variante de Prinzmetal é CORRETO afirmar : 

 

a) Os Nitratos e Bloqueadores de canais de cálcio são os principais agentes terapêuticos. 

b) O Ácido Acetil Salicílico, em determinados casos, agrava os episódios isquêmicos. 

c) A resposta a beta-bloqueador é variável. 

d) Todas estão corretas.  

 

 

Questão nº: 15 

A retenção urinária no idoso é caracterizada por: 

 

a) Infecção urinária crônica; Diabetes Melito. 

b) Delirium; anorexia e hospitalização prolongada.  

c) Perda do músculo detrusor; fibrose e degeneração axonal.  

d) Lesão cognitiva; fragilidade; comorbidade. 

 

Questão nº: 16 

A Fascite Necrosante causada pela associação de bactérias aeróbias e anaeróbias se 

inicia com quebra da integridade de uma barreira da membrana mucosa dos 

tratos gastrintestinal e geniturinário. A porta de entrada pode ser câncer, um 

divertículo, hemorróida, fissura anal ou ruptura uretral. Outros fatores 

predisponentes incluem: 

 

a) Hipertensão arterial; obesidade. 

b) Doença vascular periférica; Diabetes Melito. 

c) Dislipidemia; tabagismo. 

d) Obesidade; dislipidemia. 

 

Questão nº: 17 

A Cefaléia está entre as razões mais comuns pelas quais os pacientes procuram 

atendimento médico. O sistema de classificação desenvolvido pela International 

Headache Society caracteriza a cefaléia como primária e secundária. É considerado 



causa de cefaleia primária: 

 

a) Cefaléia por esforço. 

b) Tumor cerebral. 

c) Hemorragia subaracnóidea. 

d) Distúrbios vasculares. 

 

Questão nº: 18 

Os pacientes que apresentam manifestações clínicas sugestivas de câncer de 

pâncreas são submetidos a exames de imagem para confirmar a presença de um 

tumor e para estabelecer se a massa é de natureza inflamatória ou maligna. 

Quanto aos exames de imagem nesses casos, podemos afirmar, EXCETO : 

 

a) A Ressonância magnética é muito superior à Tomografia Computadorizada na 

previsão da ressecabilidade do tumor. 

b) A Tomografia Computadorizada visualiza de modo confiável a presença de 

infiltração intestinal, metástases hepáticas e pulmonares. 

c) A Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) é útil para revelar 

pequenas lesões pancreáticas e identificar a presença de estenose ou obstrução no ducto 

pancreático ou colédoco. 

d) A colangiopancreatografia com ressonância magnética (CPRM) é um método não 

invasivo para demonstrar de modo preciso o grau de dilatação do ducto pancreático e 

dos ductos biliares. 

 

Questão nº: 19 

Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo: 

 A etiologia e o tratamento recomendados para Linfogranuloma Venéreo são, 

respectivamente: 

 

a) Haemophylus ducrey; Azitromicina 1g Via oral, dose única. 

b) Treponema pallidum; Penicilina G. Benzatina 2,4 milhões de Unidades 

intramuscular, dose única. 

c) Ureaplasma urealyticum; Ceftriaxona 500 mg intramuscular dose única.  

d) Chlamydia trachomatis; Doxiciclina 100mg Via oral, 2 vezes ao dia, por 7 dias. 



 

Questão nº: 20 

Paciente adulto jovem, com histórico de abuso crônico de álcool, chega ao 

ambulatório com polineuropatia. Refere início do quadro com déficit sensorial leve 

e disestesias ardentes nos dedos dos pés e das mãos, além de dores e câimbras nas 

pernas. O quadro descrito deve-se provavelmente à deficiência de: 

 

a) Cianocobalamina. 

b) Ácido Ascórbico. 

c) Tiamina. 

d) Piridoxina. 

 

 



2ª PARTE – GINECOLOGIA -OBSTETRÍCIA 

 

 
 

Questão nº: 21 

No ciclo menstrual normal, a produção ordenada de hormônios e a proliferação 

paralela do revestimento uterino preparam para a implantação do embrião. Os 

2/3 superficiais do endométrio correspondem à zona que prolifera e é, por fim, 

descartada a cada ciclo se não ocorrer gravidez. Essa porção do endométrio é 

conhecida como: 

 

a) Decídua basal. 

b) Decídua funcional. 

c) Pseudodecidualização. 

d) Corpo Lúteo. 

 

Questão nº: 22 

Com relação aos métodos contraceptivos mais utilizados, é correto afirmar, 

EXCETO:  

 

a) Os preservativos de látex diminuem o risco de doença sexualmente transmissível e de 

câncer do colo do útero. 

b) Os contraceptivos orais aumentam o risco de câncer de mama. 

c) Os contraceptivos orais, os adesivos e o anel vaginal com associação de estrogênio-

progesterona proporcionam excelente contracepção, embora todos elevem o risco de 

trombose venosa e tromboembolismo. 

d) Os contraceptivos hormonais oferecem amplos benefícios à saúde, relacionados ou 

não à contracepção, inclusive a redução de câncer endometrial e ovariano. 

 

Questão nº: 23 

É considerado fator de risco para Endometriose: 

 

a) Aumento do Índice de Massa Corporal (IMC). 

b) Lactação. 



c) Exposição intrauterina ao tabaco. 

d) Menarca em idade precoce. 

  

Questão nº: 24 

Assinale a alternativa CORRETA entre as afirmativas abaixo: 

 

a) Aborto inevitável: É um processo patológico que provoca o término involuntário da 

gravidez antes de 20 semanas. 

b) Ameaça de aborto: É definida como sangramento vaginal após 20 semanas de 

gestação. 

c) Aborto expontâneo: O volume de sangramento costuma ser maior que nos outros 

tipos de aborto; o orifício externo está aberto e o colo apagado. 

d) Aborto incompleto: É a expulsão parcial do tecido da gravidez.  

 

Questão nº: 25 

A Mamografia foi considerada o melhor método de exame por imagem da mama. 

Observe as afirmativas abaixo e marque a alternativa CORRETA: 

I – A mamografia é usada para monitoramento de pacientes com câncer de mama 

tratadas com cirurgia conservadora da mama e radioterapia. 

II – A biópsia é necessária nas pacientes com tumor dominante ou suspeito, apesar 

da ausência de achados mamográficos. 

III – Para mulheres com idade de 20 a 39 anos, é sugerido um exame clínico da 

mama a cada 2 anos. 

IV – É recomendado mamografia semestral, ou pelo menos, anual, para mulheres  

de até 75 anos e depois dessa idade, a cada 2 anos, se a expectativa de vida for 

maior que 3 anos. 

 

a) Somente as alternativas I e II estão corretas. 

b) Somente as alternativas II e III estão corretas. 

c) Somente as alternativas III e IV estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 

 

 

 



Questão nº: 26 

Jovem de 16 anos, apresentando amenorreia primária, vagina cega e massas 

inguinais bilaterais. Seus níveis de testosterona estavam no limite superior da faixa 

normal para homens. Foram encontrados 2 testículos inguinais à cirurgia e 

constatado insensibilidade androgênica. O diagnóstico e o cariótipo dela são 

respectivamente: 

 

a) Disgenesia gonadal; 46, XX. 

b) Síndrome de Turner; 45, X. 

c) Síndrome de Morris; 46, XY. 

d) Síndrome de Kleinefelter; 47, XXY. 

 

Questão nº: 27 

A causa mais comum de oligovulação e anovulação, tanto na população geral como 

em mulheres inférteis é: 

 

a) Síndrome do ovário policístico. 

b) Obstrução tubária, uni ou bilateral. 

c) Menstruação irregular. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

Questão nº: 28 

São consideradas complicações da reprodução assistida, EXCETO: 

 

a) Gravidez ectópica ou heterotópica. 

b) Sangramento, com necessidade de transfusão. 

c) Câncer de mama pós tratamento para infertilidade. 

d) Desenvolvimento de transtorno psicológico. 

 

Questão nº: 29 

Considerando o atual conceito de termo da gravidez adotada pela Organização 

Mundial de saúde (2013), a gestação pode ser classificada em termo precoce, 

completo e tardio. Com qual idade gestacional uma gravidez pode ser classificada 



em termo completo ?  

 

 a) 37 semanas + 0 dias a 39 semanas + 0 dias. 

 b) 39 semanas + 0 dias a 40 semanas + 6 dias. 

 c) 39 semanas + 0 dias a 42 semanas + 0 dias. 

 d) Acima de 40 semanas + 0 dias. 

 

Questão nº: 30 

O Papiloma Vírus Humano (HPV), está relacionado a lesões intraepiteliais de alto 

grau e câncer invasivo. A nítida relação entre infecção por HPV e neoplasia 

cervical propiciou o desenvolvimento de vacinas. Sobre a vacinação contra o HPV 

podemos afirmar: 

 

a) A vacinação não é recomendada na gravidez. 

b) As vacinas estão disponíveis para meninas e mulheres entre 11 e 26 anos. 

c) As vacinas não diminuem a incidência de displasia de alto grau ou de carcinoma 

cervical.  

d) As vacinas não são seguras para mulheres que estão amamentando. 

 

 

  



3ª PARTE – PEDIATRIA 

 

 
 

Questão nº: 31 

 A bronquiolite aguda é predominantemente uma doença viral, comum em 

lactentes. Sobre a broquiolite, assinale a alternativa que contém o principal 

agente etiológico e o tratamento indicado, respectivamente:  

 

a) Flavovírus; Hidratação, oxigênio umidificado, broncodilatadores. 

b) Citomegalovírus; Broncodilatadores, Ipratrópio. 

c) Vírus Sincicial Respiratório; suporte. 

d) Coxsackie Vírus ; suporte. 

 

Questão nº: 32 

Criança com 3 anos de idade, chega ao ambulatório apresentando fotofobia, 

xeroftalmia, defeito no esmalte do dente, manchas de Bitot. O diagnóstico mais 

provável é: 

 

a) Deficiência de vitamina A. 

b) Deficiência de vitamina B6. 

c) Deficiência de vitamina C. 

d) Deficiência de vitamina D. 

 

Questão nº: 33 

O escore de Apgar é um método prático de avaliar sistematicamente os recém 

nascidos imediatamente após o nascimento. Sobre o escore de Apgar, observe as 

afirmativas abaixo e assinale a CORRETA:  

I – Um Apgar baixo pode estar relacionado com medicamentos usados pela mãe 

durante o parto. 

II – O Apgar é normal na maioria dos pacientes que depois desenvolvem paralisia 

cerebral. 

III – Baixos escores de Apgar são preditivos de óbito neonatal. 

IV – O Apgar não prediz a evolução neurológica do recém-nato. 



 

 

a) Somente as alternativas I e III estão corretas. 

b) Somente as alternativas II e III estão corretas. 

c) Somente as alternativas II, e IV estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 

 

Questão nº: 34 

Entre as causas identificáveis de parto prematuro relacionadas ao feto, podemos 

encontrar EXCETO: 

 

a) Sofrimento fetal. 

b) Gestação múltipla. 

c) Placenta prévia. 

d) Eritroblastose. 

 

Questão nº: 35 

O Kernicterus é definido por:  

 

a) Atresia congênita dos ductos biliares. 

b) Hepatite neonatal. 

c) Encefalopatia bilirrubínica. 

d) Síndrome da bile espessa. 

 

Questão nº: 36 

Criança com 4 anos de idade, apresentando febre persistente há cerca de 5 dias, 

eritema das palmas e plantas, língua com aspecto de morango, hiperemia difusa 

das mucosas oral e faríngea e linfadenopatia cervical. O diagnóstico mais provável 

é: 

 

a) Sarampo. 

b) Doença de Kawasaki. 

c) Doença de Behçet. 

d) Leucemia Linfocítica Aguda. 



 

Questão nº: 37 

Assinale a alternativa que contém vacinas produzidas com vírus vivo atenuado: 

 

a) Vacina da Hepatite B. 

b) Vacina Meningocócica conjugada contra sorogrupos A, C, W135 e Y. 

c) Vacina contra Tétano e difteria (DT). 

d) Vacina de Sarampo, Caxumba e Rubéola (MMR). 

 

Questão nº: 38 

A tríade de Hutchinson, caracterizada por: dentes de Hutchinson, queratite 

intersticial e surdez do 8º par craniano, é manifestação de: 

 

a) Sífilis congênita. 

b) Doença de Lyme.  

c) Infecções por Mycoplasma. 

d) Toxoplasmose. 

 

Questão nº: 39 

Quanto à Coqueluche, causada pela Bordetella pertussis, podemos afirmar: 

 

 a) O estado de portador crônico não foi documentado em seres humanos. 

 b) A Bordetella pertussis sobrevive por tempo prolongado no meio ambiente. 

 c) A doença natural ou a vacinação conferem imunidade permanente contra a reinfecção. 

 d) A Coqueluche não é extremamente contagiosa. 

 

Questão nº: 40 

O agente etiológico do Eritema infeccioso é: 

 

a) Coxiella burnetii. 

b) Parvovírus B19. 

c) Staphilococcus aureus. 

d) Blastomyces dermatitidis. 



 

4ª PARTE – CIRURGIA GERAL 

 

 
 

Questão nº: 41 

  A Hérnia é definida como uma protusão anormal de um órgão ou tecido por um 

defeito de suas paredes circundantes. Entre os vários tipos de hérnia, assinale o 

mais comum. 

 

a) Hérnia inguinal direta. 

b) Hérnia inguinal indireta. 

c) Hérnia femoral. 

d) Hérnia umbilical.  

 

Questão nº: 42 

  O exame físico é fundamental para o diagnóstico. Alguns achados físicos isolados 

têm estado associados a condições específicas e são descritos como sinais de 

exame. O quê caracteriza o sinal de Curvoisier e qual diagnóstico ele pressupõe 

respectivamente ? 

 

a) Febre, icterícia e dor abdominal intermitente superior direita – Coledocolitíase. 

b) Varizes na altura do umbigo – Hipertensão portal. 

c) Dor causada pela inspiração e aplicando pressão ao abdome superior direito – 

Colecistite aguda. 

d) Vesícula biliar palpável na presença de icterícia – Tumor periampular. 

 

Questão nº: 43 

    Homem de 27 anos de idade, trazido pelos bombeiros, vítima de acidente de 

trânsito, após ser arremessado vários metros de sua moto, há 20 minutos, usava 

capacete no momento do acidente. Ao exame físico, está eupneico, hipocorado 

++/4+, Glasgow 14, com exame neurológico sem particularidades. PA = 90×60 

mmHg, FC = 120bpm. Ausculta cardiopulmonar normal. Abdome com escoriação 

em hipocôndrio esquerdo, distensão discreta, dor à palpação difusa, sem massas 



palpáveis ou fraturas em pelve ou membros. Radiografia de tórax mostrando 

apenas fraturas dos arcos costais inferiores à esquerda. Após o atendimento inicial 

e infusão de 2000ml de solução cristalóide, ainda mantém FC = 128bpm e PA = 

70×40mmHg. Assinale a alternativa que indica a conduta correta: 

 

a) O paciente deve ser submetido à laparotomia imediatamente. 

b) Drenar o tórax à esquerda, pois mesmo que a radiografia de tórax não sugira, a principal 

hipótese diagnóstica é hemotórax. 

c) Transfundir 2UI de concentrado de hemácias e aguardar estabilização hemodinâmica. 

d) Solicitar hematócrito para confirmar a hipótese de abdome agudo hemorrágico. 

  

Questão nº: 44 

A causa mais comum de obstrução do intestino delgado é: 

 

a) Tumor primário. 

b) Aderências secundárias a cirurgia prévia. 

c) Enterólitos. 

d) Intussuscepção. 

 

Questão nº: 45 

A Doença diverticular do intestino delgado é relativamente comum, podendo 

ocorrer em qualquer porção do intestino delgado. Com relação à doença, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

a) Os divertículos do intestino delgado são menos comuns do que os divertículos 

duodenais. 

b) O Divertículo de Meckel é o mais frequente entre os congênitos do intestino delgado. 

c) A maioria dos divertículos é benigna, mas sintomática. 

d) O procedimento cirúrgico mais comum, nesses casos, é a Diverticulectomia. 

 

Questão nº: 46 

Com relação à Colecistite aguda litiásica e os exames de imagem para diagnóstico, 

assinale a afirmativa INCORRETA: 

 



a) A Ultrassonografia transabdominal é uma ferramenta sensível, acessível e confiável 

para o diagnóstico de colecistite aguda. 

b) O Ultrassom pode mostrar líquido pericolecístico, espessamento da parede da 

vesícula e até um sinal de Murphy ultrassonográfico. 

c) Uma cintilografia pode ser utilizada para comprovar a obstrução do ducto cístico. O 

preenchimento da vesícula durante a cintilografia confirma o diagnóstico de colecistite 

aguda. 

d) A Tomografia Computadorizada é menos sensível para o diagnóstico de colecistite 

aguda do que o ultrassom. 

 

Questão nº: 47 

Paciente 30 anos, com ferida por arma de fogo na parede anterior do abdome, 

apresentando instabilidade hemodinâmica, deu entrada na unidade de 

Emergência. A conduta mais indicada é: 

 

a) Levar ao setor de imagem para realização de radiografia de tórax e abdome. 

b) Transferir imediatamente para o centro cirúrgico para realização de laparotomia. 

c) Iniciar hidratação venosa vigorosa com cristalóide. 

d) Submeter o paciente a laparoscopia. 

 

Questão nº: 48 

Em caso de trauma abdominal contuso, a lesão mais comumente encontrada é: 

  

a) Lesão esplênica. 

b) Lesão hepática.  

c) Lesão intestinal. 

d) lesão geniturinária. 

 

Questão nº: 49 

Em relação às queimaduras, é CORRETO afirmar: 

 

 a) A localização não interfere no risco e no tratamento da queimadura. 

 b) As escaldaduras são mais comuns em vítimas idosas.  



 c) A pele, apesar de ser o maior órgão do corpo humano, não fornece uma barreira à 

transferência de energia para os tecidos mais profundos. 

 d) Localmente, a lesão térmica causa necrose coagulativa da epiderme e dos tecidos 

subjacentes. 

 

Questão nº: 50 

A Tiroidectomia total, quando comparada a procedimentos menores como a 

Lobectomia, tem maior risco de complicações. Uma das complicações mais 

comuns que podem ocorrer nessa cirurgia e que pode levar à paralisia da corda 

vocal é: 

 

a) Lesão do nervo Laríngeo superior. 

b) Lesão de cadeia simpática cervical. 

c) Lesão de Nervo Laríngeo recorrente. 

d) Hemorragias. 

 

 

  

 

 

  


