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Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

2 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 
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3 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

4 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

5 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 
homem era uma realidade [...]”. 

 

6 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 

projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 

incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 

 

7 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 

dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 

tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 
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8 

Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 
datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  

 

10 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 
Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 

Mesquita. 
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Conhecimentos Específicos 

11 

Paciente de 78 anos apresenta queixa de disfagia, 
tosse e halitose. Os sintomas tiveram início há 
aproximadamente 4 anos, com piora progressiva 
desde então. Foi realizado exame de endoscopia 
digestiva alta, a qual evidenciou presença                               
de divertículo faringoesofágico de 
aproximadamente 5 cm de diâmetro, na parede 
posterior. 

Qual é a principal hipótese diagnóstica e qual é o 
melhor exame para identificar essa patologia? 

 

(A) Divertículo de Zenker; esofagograma baritado. 

(B) Divertículo de Killian-Jamieson; ressonância 
nuclear magnética. 

(C) Divertículo epifrênico; manometria esofágica. 

(D) Divertículo de Zenker; Ph-metria esofágica com 2 
canais. 

(E) Divertículo de Killian-Jamieson; 
mediastinoscopia. 

 

12 

Homem de 85 anos realizou esofagograma 
baritado devido a queixas de disfagia. Chegou-se 
à conclusão de que se trata de um divertículo de 
Zenker de aproximadamente 5 cm. Quais são os 
limites anatômicos do divertículo de Zenker  e 
qual é a sua classificação quanto ao tamanho? 

 

(A) Músculo tireofaríngeo e glossofaríngeo; médio. 

(B) Músculo hióideo e tireoglosso; grande. 

(C) Músculo cricofaríngeo e estiloglosso; médio. 

(D) Músculo tireofaríngeo e cricofaríngeo; grande. 

(E) Músculo esternocleidomastoideo e cricofaríngeo; 

grande. 

 

13 

Mulher de 65 anos vem ao pronto atendimento 
com queixa de dor abdominal súbita, de forte 
intensidade, em região epigástrica, associada a 
náuseas e vômitos. Ao exame físico, encontra-se 
descorada e taquicárdica, com dor à palpação 
superficial e profunda do abdome, há presença de 
timpanismo à percussão de hipocôndrio direito. 
Paciente com histórico de uso crônico de AINEs 
devido à lombalgia crônica. 

Qual é o sinal semiológico descrito no exame 
físico e qual é o provável diagnóstico sindrômico 
da paciente? 

 

(A) Sinal de Cullen; Abdome agudo perfurativo. 

(B) Sinal de Courvosier; Síndrome neoclássica. 

(C) Sinal de Joubert; Abdome agudo perfurativo. 

(D) Sinal de Bloomberg; Abdome agudo inflamatório. 

(E) Sinal de Rigler; Abdome agudo hemorrágico. 

 

14 

Homem de 55 anos, tabagista e etilista vem ao 
pronto atendimento com queixa de dor abdominal 
intensa, com início há 12 horas. Ao exame físico, 
apresenta-se hipocorado, taquicárdico, abdome 
rígido, dor difusa à palpação profunda e 
superficial, com dor à descompressão. É realizada 
laparotomia exploradora, evidenciando-se úlcera 
pré-pilórica perfurada com aproximadamente 2 cm 
de diâmetro.  

Diante do quadro, qual é a melhor conduta a 
tomar? 

 

(A) Ulcerorrafia e “patch” com omento. 

(B) Gastrectomia Billroth II. 

(C) Ulcerorrafia e anastomose gastrojejunal. 

(D) Drenagem da cavidade e colocação de sonda 
nasogástrica. 

(E) Exclusão pilórica e gastrectomia polar. 

 

15 

Paciente do sexo masculino de 67 anos é 
admitido na sala de emergência devido a 
hematêmese volumosa há 2 horas. Após 
realização de medidas de suporte iniciais, esse 
paciente foi submetido à endoscopia digestiva 
alta, a qual revelou úlcera em pequena curvatura, 
de aproximadamente 1 cm, com coto vascular 
visível. Qual é a classificação de Forrest e o risco 
de ressangramento da lesão? 

 

(A) IA; 90%. 

(B) IB; 20%. 

(C) IIA; 50%. 

(D) IIB; 30%. 

(E) IIC; 10%. 
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16 

Homem de 50 anos, cirrótico, chega à sala de 
emergência devido a hematêmese volumosa há 2 
horas. Ao exame físico, descorado, taquicárdico, 
Glasgow 8. São realizadas medidas iniciais de 
suporte, via aérea invasiva, ressuscitação 
volêmica, hemoconcentrados e drogas 
vasoativas, porém sem sucesso. Qual é a 
provável etiologia da hemorragia digestiva do 
paciente e qual é a melhor conduta perante o 
caso? 

 

(A) Hemorragia digestiva alta não varicosa; 

Endoscopia e escleroterapia. 

(B) Hemorragia digestiva alta não varicosa; 
Octreotide e aumento progressivo de dose de 
drogas vasoativas. 

(C) Hemorragia digestiva alta varicosa; Endoscopia 

digestiva e ligadura elástica. 

(D) Hemorragia digestiva alta varicosa; 
Tamponamento com balão esofágico. 

(E) Hemorragia digestiva alta varicosa; 

Betabloqueadores e derivação porto-cava. 

 

17 

Mulher de 65 anos, histerectomia há 20 anos, com 
queixa de parada de eliminação de fezes e flatos 
há 3 dias, e vômitos há 1 dia. Abdome globoso, 
distendido, dor à palpação profunda, sem dor à 
descompressão, ruídos hidroaéreos aumentados, 
toque retal sem presença de fezes em dedo de 
luva; leucograma com 8.000 leucócitos sem 
desvio à esquerda. Qual é o melhor manejo inicial 
para essa paciente? 

 

(A) Laparotomia exploradora. 

(B) Tomografia computadorizada de abdome total. 

(C) Jejum, sondagem gástrica e hidratação 

endovenosa. 

(D) Colonoscopia. 

(E) Endoscopia digestiva alta. 

 

18 

Paciente do sexo masculino, 40 anos, vem ao 
ambulatório com queixa de disfagia progressiva, 
perda de peso, pirose e tosse noturna. Durante 
investigação diagnóstica, foi solicitado 
esofagomanometria, a qual teve como achado: 
relaxamento incompleto do esfíncter esofágico 
inferior. Tal achado é característico de qual 
doença? 

 

(A) Doença do refluxo gastroesofágico. 

(B) Doença de Lyme. 

(C) Acalasia. 

(D) Espasmo esofageano. 

(E) Membrana esofágica inferior. 

 

19 

Em relação ao tratamento da acalasia, são opções 
terapêuticas, EXCETO 

 

(A) nitratos e antagonistas dos canais de cálcio. 

(B) toxina botulínica. 

(C) dilatação pneumática da cárdia. 

(D) miotomia à Heller. 

(E) fundoplicatura a nissen. 

 

20 

Paciente do sexo masculino, etilista, vem ao 
pronto atendimento devido à dor torácica intensa 
após vômitos. 

Após investigação diagnóstica, evidenciou-se 
presença de ruptura completa da parede 
esofágica. A essa patologia dá-se o nome de 

 

(A) Síndrome de Boerhaave. 

(B) Síndrome de Mallory-Weiss. 

(C) Síndrome de Zollinger-Ellisson. 

(D) Síndrome de Heiss. 

(E) Síndrome de Gordon. 

 

21 

Paciente do sexo feminino, 35 anos, com queixa 
de pirose, globus faríngeo, tosse e rouquidão. Fez 
uso de inibidor de bomba de prótons por 6 meses 
sem melhora dos sintomas. Nesse caso, qual 
seria a melhor proposta cirúrgica terapêutica? 

 

(A) Esofagomiotomia à Heller. 

(B) Esofagectomia distal. 

(C) Fundoplicatura a Nissen. 

(D) Cirurgia de Serra Dória. 

(E) Gastroplastia com reconstrução em Y de roux. 
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22 

Paciente do sexo feminino, 56 anos, durante 
cirurgia laparoscópica de colecistectomia devido 
à colecistite, apresenta taquicardia e hipotensão 
refratária ao uso de vasopressor. Após 
desconfecção de pneumoperitônio, evidenciou-se 
veia hepática sangrante, a qual não havia sido 
evidenciada no momento da cirurgia. Após 
investigação, chegou-se à conclusão que tratava-
se de embolia gasosa. Nesse caso, qual é o 
melhor tratamento diante desse diagnóstico? 

 

(A) Aumento da pressão de pneumoperitônio para 

cessar sangramento. 

(B) Passagem de cateter de Swan-Ganz para 
monitorização. 

(C) Troca de gás de pneumoperitônio de CO2 para 

NO2. 

(D) Desinsuflação do pneumoperitônio e colocação 
do paciente em decúbito ventral. 

(E) Desinsuflação do pneumoperitônio e colocação 
do paciente em decúbito lateral esquerdo em 
cefalodeclive. 

 

23 

Paciente, vítima de múltiplos ferimentos de arma 
de fogo em região abdominal, chega à emergência 
instável hemodinamicamente. Após medidas de 
ressuscitação, é encaminhado ao centro cirúrgico 
ainda instável. Após abertura da cavidade, 
evidencia-se lesão transfixante hepática em 
segmentos VIII e IV com sangramento ativo, lesão 
transfixante gástrica associada à lesão de 
pâncreas, lesão transfixante em colo transverso. 
Diante desse caso, a melhor abordagem no 
momento é 

 

(A) cirurgia de damage control, fechamento dos 

orifícios e vísceras ocas e empacotamento 
hepático com compressas, com programação de 
rebordarem precoce após estabilização. 

(B) hepatectomia regrada, gastrectomia parcial e 
drenagem de cavidade. 

(C) gastrostomia e drenagem de cavidade. 

(D) ligadura de aorta abdominal e rebordarem em 7 
dias. 

(E) fechamento de orifícios de vísceras ocas e 

colocação de gelfoam em espaço de Morris. 

 

24 

Paciente de 35 anos, vítima de colisão bicicleta-
carro, chega ao pronto-socorro taquicárdico, 
hipotenso, dentificação no tempo de enchimento 
capilar e dor abdominal. Após atendimento inicial, 
mantém-se instável. Ultrassom FAST à beira do 
leito evidencia líquido livre em espaço 
esplenorrenal e hepatorrenal.  

Qual é a melhor conduta perante o caso? 

 

(A) Tomografia de abdome total com contraste 
endovenoso. 

(B) Ressuscitação volêmica com 3L de cristaloides e 
internação em leito de UTI. 

(C) Realização de lavado peritoneal diagnóstico. 

(D) Laparotomia exploradora. 

(E) Ultrassom de abdome total realizado por 
radiologista treinado. 

 

25 

Uma das principais complicações das 
gastrectomias é a presença de refluxo alcalino. 
Dentre as gastrectomias a seguir, qual apresenta 
a menor taxa de refluxo alcalino? 

 

(A) Gastrectomia parcial com reconstrução em Y- de 
roux. 

(B) Gastrectomia a Billroth I. 

(C) Gastrectomia a Billroth II. 

(D) Gastroenteroanastomose e cerclagem pilórico. 

(E) Esofagomiotomia à Heller. 

 

26 

Paciente de 87 anos apresenta queixa de 
enterorragia intermitente, com início há 6 meses. 
Qual exame  conta com maior sensibilidade para 
diagnóstico de hemorragia digestiva baixa? 

 

(A) Colonoscopia. 

(B) Cápsula endoscópica. 

(C) Endoscopia duplo balão. 

(D) Enterorressonância. 

(E) Cintilografia com hemácias marcadas. 
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27 

Paciente de 58 anos, previamente 
colecistectomizado há 15 anos, apresenta há 2 
dias: febre, dor abdominal, hipotensão e calafrios. 
Nas últimas 6 horas, foi internado em regime 
intensivo devido a rebaixamento do nível de 
consciência. Dentre as seguintes alternativas, 
qual apresenta a melhor abordagem para esse 
paciente no momento? 

 

(A) Laparotomia associada à derivação biliodigestiva. 

(B) Colangiopancreatografia endoscópica e 

colocação de prótese biliar. 

(C) Colangiografia transparietohepática. 

(D) Laparotomia, coledocotomia e colocação de 
dreno de Kehr. 

(E) Internamento em UTI, antibioticoterapia de amplo 

espectro e jejum absoluto. 

 

28 

Paciente do sexo masculino, 75 anos, apresenta 
quadro de enterorragia há 2 dias. Previamente 
hipertenso e diabético, encontra-se normocárdico, 
sem dor abdominal, afebril. Considerando a 
epidemiologia da hemorragia digestiva baixa, qual 
é a causa mais provável dessa afecção? 

 

(A) Doença diverticular dos cólons. 

(B) Angiodisplasia. 

(C) Neoplasia colônia. 

(D) Divertículo de Meckel. 

(E) Retocolite ulcerativa. 

 

29 

Homem de 32 anos queixa-se de dor e 
abaulamento inguinal à direita há 2 meses, com 
piora da dor na última semana. Refere evacuações 
sem alterações, apetite preservado. Ao exame 
físico, apresenta abdome flácido, indolor, ruídos 
hidroaéreos presentes, normotimpânico, 
abaulamento redutível em região inguinal direita. 
Nesse caso, qual é o procedimento cirúrgico mais 
adequado? 

 

(A) Herniorrafia inguinal sem uso de tela devido a 

pouca idade do paciente. 

(B) Laparotomia associada à inguinotomia para 
redução do saco herniário. 

(C) Hernioplastia com uso de tela sob livre tensão. 

(D) Indicação de uso de cinta elástica. 

(E) Laparoscopia com herniorrafia sem uso de tela. 

 

30 

Paciente de 85 anos vem ao serviço de cirurgia 
com queixa de inapetência, emagrecimento e 
icterícia com início há 4 meses. Ao exame físico, 
apresenta-se ictérica, hipocorada, emagrecida, 
abdome escavado, indolor à palpação, presença 
de massa palpável indolor em hipocôndrio direito. 
Esse achado é compatível com qual patologia? 

 

(A) Colelitíase. 

(B) Colangite. 

(C) Cancêr gástrico. 

(D) Cirrose hepática. 

(E) Tumor periampular. 

 

31 

Na investigação de dor abdominal, diversas 
manobras e achados semiológicos são usados 
para elucidação diagnóstica. Dentre eles, há o 
aumento da frequência cardíaca quando o 
abdome é palpado. Qual é o nome desse sinal? 

 

(A) Sinal de Ransohoff. 

(B) Sinal de Mannkopf. 

(C) Sinal de Fothergill. 

(D) Sinal de Cruveilhier. 

(E) Sinal de Term Horn. 

 

32 

Paciente de 23 anos, vítima de colisão auto x 
anteparo, vem ao pronto atendimento em 
protocolo de trauma, inicialmente com frequência 
cardíaca 120, tempo de enchimento capilar 
lentificado, pressão arterial 90 x 40 mmHg, FAST 
com presença de líquido livre em espaço 
hepatorrenal. Após ressuscitação volêmica e com 
hemoderivados, paciente apresenta frequência 
cardíaca 85, pressão arterial 110 x 80 mmHg. 
Paciente mantém-se com dor abdominal, sem 
presença de descompressão brusca. Devido ao 
trauma abdominal fechado, qual é o próximo 
passo a ser seguido? 

 

(A) Tomografia computadorizada de abdome total 
com contraste endovenoso. 

(B) Ultrassom de abdome total. 

(C) Lavado peritoneal diagnóstico. 

(D) Exame físico seriado. 

(E) Laparotomia exploradora. 
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33 

Paciente de 89 anos do sexo feminino, chagásica, 
apresenta parada de eliminação de gases e fezes 
há 4 dias. Ao exame físico, encontra-se 
normocárdica, eupneica, abdome distendido, 
indolor e hipertimpânico, raio-x de abdome 
evidenciando distensão colônica, o que sugere 
volvo colônico. 

Com base na situação descrita, qual é a melhor 
opção para o caso no momento? 

 

(A) Jejum e hidratação. 

(B) Antibioticoterapia e internação em ambiente de 
UTI. 

(C) Retossigmoideoscopia rígida para desfazer 

volvo. 

(D) Colonoscopia. 

(E) Passagem de sonda nasogástrica calibrosa. 

 

34 

Em relação às hérnias inguinais, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O uso de tela de márlex no reparo de hérnias 

inguinais não interfere no índice de recidiva. 

(B) A hérnia femoral, quando em conjunto com a 
hérnia inguinal, deve ser reparada em segundo 
tempo. 

(C) Com o advento da laparoscopia, a tela vem 
sendo cada vez menos utilizada. 

(D) Na suspeita de hérnia inguinal estrangulada, 
deve-se evitar a redução às cegas do conteúdo 
do saco herniário. 

(E) Não se deve usar tela em hérnias inguinais 
encarceradas. 

 

35 

A presença de apêndice vermiforme dentro de 
saco herniário não é frequente. Na literatura, a 
incidência está em torno de 1% de todas as 
hérnias. Mais raro ainda é o achado de apendicite 
dentro da hérnia inguinal. Quando no conteúdo do 
saco inguinal encontrar-se o apêndice inflamado, 
dá-se o nome de 

 

(A) Hérnia de Littré. 

(B) Hérnia de Garengeot. 

(C) Hérnia de Richter. 

(D) Hérnia de Grynfelt. 

(E) Hérnia de Amyand. 

 

36 

Paciente jovem, 35 anos, queixa-se de dor 
abdominal há 5 dias, com início em região 
epigástrica, com posterior migração para fossa 
ilíaca direita, com piora progressiva da dor. Ao 
exame físico, apresenta abdome rígido, dor à 
palpação difusa e superficial, dor à 
descompressão em todos os quadrantes. 
Leucograma com 25.000 leucócitos com desvio à 
esquerda. US com sinais de apendicite aguda, 
com líquido livre em todos os quadrantes do 
abdome. Com base no quadro clínico 
apresentado, qual é a melhor opção? 

 

(A) Tomografia de abdome total com duplo contraste, 
internação em UTI e observação. 

(B) Apendicectomia com incisão de McBurney. 

(C) Antibioticoterapia e jejum. 

(D) Apendicectomia laparoscópica. 

(E) Colonoscopia com drenagem interna de óstio 
apendicular.  

 

37 

Paciente de 73 anos, tabagista, vem ao pronto-
socorro com queixa de dor abdominal intensa e 
súbita. Ao exame físico, está em mau estado 
geral, taquicárdico, hipotenso, taquipneico, 
sudoreico; abdome flácido, sem massa palpável, 
sem presença de dor à descompressão brusca; 
toque            retal com presença de secreção 
sanguinolenta escurecida. Exames laboratoriais 
evidenciam leucocitose com desvio à esquerda e 
aumento do nível sérico de lactato.  Qual é a 
melhor opção diante do caso descrito? 

 

(A) Arteriografia diagnóstica e terapêutica. 

(B) Ultrassom de abdome total. 

(C) Laparotomia exploradora. 

(D) Colonoscopia.  

(E) Tomografia de abdome total sem contraste. 
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38 

Uma mulher de 45 anos, submetida à 
colecistectomia laparoscópica há 2 dias, retorna 
ao pronto atendimento referindo febre. Sobre 
febre no pós-operatório, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A principal hipótese diagnóstica perante o caso é 

fístula entérica. 

(B) A principal causa de febre no pós-operatório é 
infecção urinária. 

(C) A atelectasia e a pneumonite são as causas mais 

comuns de febre entre o primeiro e o terceiro dia 
de pós operatório. 

(D) A investigação de tromboembolia pulmonar é 
mandatária nesses casos. 

(E) A fístula biliar é a principal hipótese diagnóstica 

perante o caso. 

 

39 

A respeito de complicações do ato cirúrgico, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) O seroma é uma das complicações mais comuns 
em cirurgia e está relacionado principalmente à 
falha na hemostasia durante a cirurgia.  

(B) A infecção de sítio cirúrgico é extremamente 
comum, sendo causada por contaminação da 
flora da pele do paciente e falha na técnica 
cirúrgica, que pode permitir uma contaminação 
exógena. 

(C) O hematoma é uma complicação rara que deve 
ser sempre drenada a fim de evitar 
contaminação. 

(D) Em cirurgias infectadas, o uso de 
antibioticoterapia terapêutica previne em sua 
totalidade o risco de infecção do sítio cirúrgico. 

(E) A drenagem de toda coleção deve ser realizada 
em centro cirúrgico. 

 

40 

Paciente do sexo feminino, 46 anos, com queixa 
de dor em região inguinal esquerda, vem ao 
consultório para investigação. Traz consigo 
ultrassom da região, o qual evidencia hérnia 
femoral não encarcerada. Segundo Nyhus, como 
se classifica essa hérnia? 

 

(A) Tipo I. 

(B) Tipo II. 

(C) Tipo IIIa. 

(D) Tipo IIIb. 

(E) Tipo IIIc. 

 

41 

Homem de 47 anos, vítima de colisão caminhão-
anteparo, dá entrada ao pronto-socorro com os 
seguintes parâmetros: Frequência cardíaca 
130bpm, Pressão arterial 80/60mmHg, Frequência 
respiratória 30 irpm, confuso. Segundo o ATLS, 
qual é a classificação de choque mais adequada 
ao caso? E qual é a perda sanguínea estimada? 

 

(A) Classe II; 25% da volemia. 

(B) Classe III; 35% da volemia. 

(C) Classe IV; 35% da volemia. 

(D) Classe III; 25% da volemia. 

(E) Classe IV; 40% da volemia. 

 

42 

Mulher de 75 anos apresenta quadro de dor 
abdominal há 1 dia em hipocôndrio direito, com 
piora progressiva da dor, associada a náuseas. 
Ao exame físico, encontra-se febril, sinal de 
Murphy positivo. Exames laboratoriais: 
Leucograma: 13.000 leucócitos sem desvio à 
esquerda, creatinina sérica 0,8 mg/dL. 
Ultrassonografia de abdome total evidenciando 
vesícula biliar com paredes espessadas. Segundo 
o guideline de Tóquio 2018, qual é o grau de 
severidade da colecistite e qual é o melhor 
tratamento? 

 

(A) Grau I; colecistectomia laparoscópica. 

(B) Grau II; colecistectomia laparoscópica. 

(C) Grau II; antibioticoterapia e drenagem biliar 

percutânea. 

(D) Grau I; analgesia e internamento em UTI. 

(E) Grau III; drenagem biliar percutânea. 

 

43 

Mulher de 35 anos apresenta há 6 meses 
hematoquezia intermitente e indolor. Há 3 meses 
nota a presença de nodulação anal após evacuar, 
sendo necessária a redução manual. De acordo 
com o quadro, qual é a alternativa correta em 
relação à classificação e tratamento da 
enfermidade? 

 

(A) Hemorroidas grau 4; hemorroidectomia. 

(B) Hemorroidas grau 3; mudanças de hábitos de 
vida e dieta rica em fibras. 

(C) Hemorroidas grau 2; mudanças de hábitos de 
vida e dieta rica em fibras. 

(D) Hemorroidas grau 3; hemorroidectomia. 

(E) Hemorroidas grau 2; hemorroidectomia. 
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Gestante de 34 semanas é resgatada pela PM-GO 
após agressão física, chega ao pronto 
atendimento estável, com queixas de dores 
abdominais. Sobre trauma em pacientes 
gestantes, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Durante o segundo trimestre, pode haver 

aumento de 5 a 15mmHg na pressão arterial. 

(B) Devido ao aumento do volume de plasma na 
gravidez, uma perda de 1,2 L de volume pode 
passar despercebida pelos sinais e sintomas 
maternos, porém pode haver sofrimento fetal, 
que pode ser aferido a partir de alterações na 
frequência cardíaca fetal. 

(C) Durante o crescimento uterino, o intestino é 
direcionado para baixo e se desloca mais para a 
parte inferior do abdome. Em casos de trauma 
abdominal contuso, o intestino fica mais exposto 
e o útero mais protegido. 

(D) Ocorre diminuição progressiva do débito cardíaco 
conforme evolui a gestação. 

(E) A hipocapnia é rara no terceiro trimestre e, 

quando presente, é fator de risco para sofrimento 
fetal. 

 

45 

Mulher de 25 anos, obesa, diabética e hipertensa 
queixa-se de dor em hipocôndrio direito há 8 
horas, de início súbito. Ao exame físico, apresenta 
dor à palpação profunda e superficial de andar 
superior de abdome, sinal de Murphy positivo. 
Ultrassom de abdome total com espessamento de 
paredes da vesícula biliar, com conteúdo 
hiperecogênico. Dentre as seguintes alternativas, 
qual delas contempla melhor o diagnóstico e o 
tratamento para o caso? 

 

(A) Colelitíase sintomática; colecistectomia aberta. 

(B) Colelitíase sintomática; antibioticoterapia e 
seguimento ambulatorial.  

(C) Colecistite; colecistectomia laparoscópica. 

(D) Colecistite; colecistostomia. 

(E) Colecistite; coledocostomia. 

 

46 

Militar de 35 anos, durante escala de serviço, 
sente dor em andar superior do abdome há 4 dias, 
com irradiação para dorso. Ao chegar ao hospital 
militar, encontrava-se taquicárdico, hipotenso, 
abdome globoso, com equimose periumbilical. 
Exames laboratoriais: leucograma: 20.000 
leucócitos com 10% de bastões, amilase 
4500mg/dL, creatinina 3,0mg/dL. Ultrassom de 
abdome total evidencia colelitíase. Após 48 horas 
de internação em unidade intensiva, paciente 
apresenta melhora clínica laboratorial, recebendo 
alta para leito de enfermaria. Levando em conta a 
classificação de Atlanta revisada para pancreatite, 
qual é a classificação desse caso e qual é a 
melhor conduta perante os achados? 

 

(A) Pancreatite aguda moderada; jejum e nutrição 

parenteral. 

(B) Pancreatite aguda moderada; colecistectomia 
durante a internação. 

(C) Pancreatite aguda grave; 
colangiopancreatografia endoscópica. 

(D) Pancreatite aguda grave; colecistectomia com 

drenagem biliar. 

(E) Pancreatite aguda moderada; jejum e 
antibioticoterapia. 

 

47 

Paciente do sexo masculino, vítima de ferimento 
de arma de fogo em hemitórax direito, apresenta 
ferimento de entrada em linha axilar anterior, em 
nível de 5º espaço intercostal, não sendo 
evidenciado orifício de saída. Durante primeiro 
atendimento na cena, paciente encontra-se com 
frequência cardíaca 120bpm, pressão arterial 
90/60mmHg, ausência de murmúrio vesicular em 
hemitórax esquerdo. Qual medida deve ser 
tomada perante o caso no atendimento pré-
hospitalar? 

 

(A) Intubação orotraqueal. 

(B) Curativo oclusivo de ferimento penetrante no 

tórax. 

(C) Tamponamento digital do ferimento a fim de 
estancar sangramento. 

(D) Curativo 3 pontos, a fim de evitar pneumotórax 

hipertensivo. 

(E) Confecção de acesso venoso profundo. 
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A presença de pólipos durante a colonoscopia é 
um achado comum. Dentre os seguintes tipos de 
pólipos descritos, qual está associado ao maior 
risco de transformação maligna? 

 

(A) Pólipo hiperplásico. 

(B) Adenoma tubular. 

(C) Adenoma viloso. 

(D) Adenoma túbulo-viloso misto. 

(E) Pseudopolipo. 

 

49 

Paciente do sexo masculino, 68 anos, dá entrada 
no pronto atendimento com queixa de dor 
abdominal em fossa ilíaca esquerda, febre e 
constipação intestinal há 5 dias. Ao exame físico, 
apresenta dor à palpação profunda em fossa ilíaca 
esquerda, sem dor à descompressão. É realizada 
tomografia computadorizada, a qual evidenciou 
presença de pequena quantidade de líquido 
pericólico, espessamento parietal em cólon 
sigmoide, sugerindo processo             
inflamatório. Qual é a classificação de Hinchey 
modificada compatível e qual é o melhor 
tratamento? 

 

(A) Estágio Ia; Retossigmoidectomia. 

(B) Estágio Ib; Punção guiada por tomografia. 

(C) Estágio II; Punção guiada por tomografia. 

(D) Estágio II; Retossigmoidectomia. 

(E) Estágio IV; Antibioticoterapia e jejum. 

 

50 

Paciente de 14 anos vem ao pronto atendimento 
com queixa de dor abdominal há 2 dias, de início 
em região epigástrica com posterior migração 
para fossa ilíaca direita. Paciente nega alteração 
de apetite, nega náuseas. Ao exame físico, 
apresenta dor à palpação de quadrante inferior 
direito com descompressão brusca. O leucograma 
revela 16.000 leucócitos com 8% de bastões. 
Temperatura axilar 37,8ºC, FC 90bpm. De acordo 
com o escore de alvarado modificado para 
diagnóstico de apendicite aguda, qual é a 
pontuação apresentada e a melhor conduta? 

 

(A) Escore 8; apendicectomia videolaparoscópica. 

(B) Escore 7; apendicectomia aberta. 

(C) Escore 4; tomografia de abdome. 

(D) Escore 9; antibioticoterapia oral e colonoscopia. 

(E) Escore 10; realização de tomografia de abdome 
total com duplo contraste. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

A pancreatite aguda é uma patologia altamente prevalente. Estima-se que atualmente seja a principal 
causa gastrointestinal de hospitalização. A respeito dessa patologia, responda: Qual é a patogênese da 
pancreatite aguda? Quais são seus principais agentes etiológicos? Como é feito seu diagnóstico? 
Atualmente, como é classificada a pancreatite aguda quanto à sua gravidade? E quais são as principais 
bases para seu manejo? 

 
 
1 
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ESTADO DE GOIÁS 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE GOVERNO 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Cirurgia Geral 
 

 

 

 

Nível 

SUPERIOR 

 
Turno 

TARDE 
 

PROVA 

02 
Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 
dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 

tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 

 

2 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 
“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 
constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 
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3 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 

 

4 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 
enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 
preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

5 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 
(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 
(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 
(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

6 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 

homem era uma realidade [...]”. 

 

7 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 

petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 

projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 

incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 
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8 

Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 

Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 
Mesquita. 

 

10 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 

datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  
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Conhecimentos Específicos 

11 

Paciente de 14 anos vem ao pronto atendimento 
com queixa de dor abdominal há 2 dias, de início 
em região epigástrica com posterior migração 
para fossa ilíaca direita. Paciente nega alteração 
de apetite, nega náuseas. Ao exame físico, 
apresenta dor à palpação de quadrante inferior 
direito com descompressão brusca. O leucograma 
revela 16.000 leucócitos com 8% de bastões. 
Temperatura axilar 37,8ºC, FC 90bpm. De acordo 
com o escore de alvarado modificado para 
diagnóstico de apendicite aguda, qual é a 
pontuação apresentada e a melhor conduta? 

 

(A) Escore 8; apendicectomia videolaparoscópica. 

(B) Escore 7; apendicectomia aberta. 

(C) Escore 4; tomografia de abdome. 

(D) Escore 9; antibioticoterapia oral e colonoscopia. 

(E) Escore 10; realização de tomografia de abdome 

total com duplo contraste. 

 

12 

Paciente de 78 anos apresenta queixa de disfagia, 
tosse e halitose. Os sintomas tiveram início há 
aproximadamente 4 anos, com piora progressiva 
desde então. Foi realizado exame de endoscopia 
digestiva alta, a qual evidenciou presença                               
de divertículo faringoesofágico de 
aproximadamente 5 cm de diâmetro, na parede 
posterior. 

Qual é a principal hipótese diagnóstica e qual é o 
melhor exame para identificar essa patologia? 

 

(A) Divertículo de Zenker; esofagograma baritado. 

(B) Divertículo de Killian-Jamieson; ressonância 

nuclear magnética. 

(C) Divertículo epifrênico; manometria esofágica. 

(D) Divertículo de Zenker; Ph-metria esofágica com 2 
canais. 

(E) Divertículo de Killian-Jamieson; 

mediastinoscopia. 

 

13 

Homem de 85 anos realizou esofagograma 
baritado devido a queixas de disfagia. Chegou-se 
à conclusão de que se trata de um divertículo de 
Zenker de aproximadamente 5 cm. Quais são os 
limites anatômicos do divertículo de Zenker  e 
qual é a sua classificação quanto ao tamanho? 

 

(A) Músculo tireofaríngeo e glossofaríngeo; médio. 

(B) Músculo hióideo e tireoglosso; grande. 

(C) Músculo cricofaríngeo e estiloglosso; médio. 

(D) Músculo tireofaríngeo e cricofaríngeo; grande. 

(E) Músculo esternocleidomastoideo e cricofaríngeo; 
grande. 

 

14 

Mulher de 65 anos vem ao pronto atendimento 
com queixa de dor abdominal súbita, de forte 
intensidade, em região epigástrica, associada a 
náuseas e vômitos. Ao exame físico, encontra-se 
descorada e taquicárdica, com dor à palpação 
superficial e profunda do abdome, há presença de 
timpanismo à percussão de hipocôndrio direito. 
Paciente com histórico de uso crônico de AINEs 
devido à lombalgia crônica. 

Qual é o sinal semiológico descrito no exame 
físico e qual é o provável diagnóstico sindrômico 
da paciente? 

 

(A) Sinal de Cullen; Abdome agudo perfurativo. 

(B) Sinal de Courvosier; Síndrome neoclássica. 

(C) Sinal de Joubert; Abdome agudo perfurativo. 

(D) Sinal de Bloomberg; Abdome agudo inflamatório. 

(E) Sinal de Rigler; Abdome agudo hemorrágico. 

 

15 

Homem de 55 anos, tabagista e etilista vem ao 
pronto atendimento com queixa de dor abdominal 
intensa, com início há 12 horas. Ao exame físico, 
apresenta-se hipocorado, taquicárdico, abdome 
rígido, dor difusa à palpação profunda e 
superficial, com dor à descompressão. É realizada 
laparotomia exploradora, evidenciando-se úlcera 
pré-pilórica perfurada com aproximadamente 2 cm 
de diâmetro.  

Diante do quadro, qual é a melhor conduta a 
tomar? 

 

(A) Ulcerorrafia e “patch” com omento. 

(B) Gastrectomia Billroth II. 

(C) Ulcerorrafia e anastomose gastrojejunal. 

(D) Drenagem da cavidade e colocação de sonda 
nasogástrica. 

(E) Exclusão pilórica e gastrectomia polar. 
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16 

Paciente do sexo masculino de 67 anos é 
admitido na sala de emergência devido a 
hematêmese volumosa há 2 horas. Após 
realização de medidas de suporte iniciais, esse 
paciente foi submetido à endoscopia digestiva 
alta, a qual revelou úlcera em pequena curvatura, 
de aproximadamente 1 cm, com coto vascular 
visível. Qual é a classificação de Forrest e o risco 
de ressangramento da lesão? 

 

(A) IA; 90%. 

(B) IB; 20%. 

(C) IIA; 50%. 

(D) IIB; 30%. 

(E) IIC; 10%. 

 

17 

Homem de 50 anos, cirrótico, chega à sala de 
emergência devido a hematêmese volumosa há 2 
horas. Ao exame físico, descorado, taquicárdico, 
Glasgow 8. São realizadas medidas iniciais de 
suporte, via aérea invasiva, ressuscitação 
volêmica, hemoconcentrados e drogas 
vasoativas, porém sem sucesso. Qual é a 
provável etiologia da hemorragia digestiva do 
paciente e qual é a melhor conduta perante o 
caso? 

 

(A) Hemorragia digestiva alta não varicosa; 
Endoscopia e escleroterapia. 

(B) Hemorragia digestiva alta não varicosa; 

Octreotide e aumento progressivo de dose de 
drogas vasoativas. 

(C) Hemorragia digestiva alta varicosa; Endoscopia 
digestiva e ligadura elástica. 

(D) Hemorragia digestiva alta varicosa; 

Tamponamento com balão esofágico. 

(E) Hemorragia digestiva alta varicosa; 
Betabloqueadores e derivação porto-cava. 

 

18 

Mulher de 65 anos, histerectomia há 20 anos, com 
queixa de parada de eliminação de fezes e flatos 
há 3 dias, e vômitos há 1 dia. Abdome globoso, 
distendido, dor à palpação profunda, sem dor à 
descompressão, ruídos hidroaéreos aumentados, 
toque retal sem presença de fezes em dedo de 
luva; leucograma com 8.000 leucócitos sem 
desvio à esquerda. Qual é o melhor manejo inicial 
para essa paciente? 

 

(A) Laparotomia exploradora. 

(B) Tomografia computadorizada de abdome total. 

(C) Jejum, sondagem gástrica e hidratação 
endovenosa. 

(D) Colonoscopia. 

(E) Endoscopia digestiva alta. 

 

19 

Paciente do sexo masculino, 40 anos, vem ao 
ambulatório com queixa de disfagia progressiva, 
perda de peso, pirose e tosse noturna. Durante 
investigação diagnóstica, foi solicitado 
esofagomanometria, a qual teve como achado: 
relaxamento incompleto do esfíncter esofágico 
inferior. Tal achado é característico de qual 
doença? 

 

(A) Doença do refluxo gastroesofágico. 

(B) Doença de Lyme. 

(C) Acalasia. 

(D) Espasmo esofageano. 

(E) Membrana esofágica inferior. 

 

20 

Em relação ao tratamento da acalasia, são opções 
terapêuticas, EXCETO 

 

(A) nitratos e antagonistas dos canais de cálcio. 

(B) toxina botulínica. 

(C) dilatação pneumática da cárdia. 

(D) miotomia à Heller. 

(E) fundoplicatura a nissen. 
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Paciente do sexo masculino, etilista, vem ao 
pronto atendimento devido à dor torácica intensa 
após vômitos. 

Após investigação diagnóstica, evidenciou-se 
presença de ruptura completa da parede 
esofágica. A essa patologia dá-se o nome de 

 

(A) Síndrome de Boerhaave. 

(B) Síndrome de Mallory-Weiss. 

(C) Síndrome de Zollinger-Ellisson. 

(D) Síndrome de Heiss. 

(E) Síndrome de Gordon. 

 

22 

Paciente do sexo feminino, 35 anos, com queixa 
de pirose, globus faríngeo, tosse e rouquidão. Fez 
uso de inibidor de bomba de prótons por 6 meses 
sem melhora dos sintomas. Nesse caso, qual 
seria a melhor proposta cirúrgica terapêutica? 

 

(A) Esofagomiotomia à Heller. 

(B) Esofagectomia distal. 

(C) Fundoplicatura a Nissen. 

(D) Cirurgia de Serra Dória. 

(E) Gastroplastia com reconstrução em Y de roux. 

 

23 

Paciente do sexo feminino, 56 anos, durante 
cirurgia laparoscópica de colecistectomia devido 
à colecistite, apresenta taquicardia e hipotensão 
refratária ao uso de vasopressor. Após 
desconfecção de pneumoperitônio, evidenciou-se 
veia hepática sangrante, a qual não havia sido 
evidenciada no momento da cirurgia. Após 
investigação, chegou-se à conclusão que tratava-
se de embolia gasosa. Nesse caso, qual é o 
melhor tratamento diante desse diagnóstico? 

 

(A) Aumento da pressão de pneumoperitônio para 
cessar sangramento. 

(B) Passagem de cateter de Swan-Ganz para 

monitorização. 

(C) Troca de gás de pneumoperitônio de CO2 para 
NO2. 

(D) Desinsuflação do pneumoperitônio e colocação 

do paciente em decúbito ventral. 

(E) Desinsuflação do pneumoperitônio e colocação 
do paciente em decúbito lateral esquerdo em 
cefalodeclive. 

 

24 

Paciente, vítima de múltiplos ferimentos de arma 
de fogo em região abdominal, chega à emergência 
instável hemodinamicamente. Após medidas de 
ressuscitação, é encaminhado ao centro cirúrgico 
ainda instável. Após abertura da cavidade, 
evidencia-se lesão transfixante hepática em 
segmentos VIII e IV com sangramento ativo, lesão 
transfixante gástrica associada à lesão de 
pâncreas, lesão transfixante em colo transverso. 
Diante desse caso, a melhor abordagem no 
momento é 

 

(A) cirurgia de damage control, fechamento dos 
orifícios e vísceras ocas e empacotamento 
hepático com compressas, com programação de 
rebordarem precoce após estabilização. 

(B) hepatectomia regrada, gastrectomia parcial e 

drenagem de cavidade. 

(C) gastrostomia e drenagem de cavidade. 

(D) ligadura de aorta abdominal e rebordarem em 7 
dias. 

(E) fechamento de orifícios de vísceras ocas e 

colocação de gelfoam em espaço de Morris. 

 

25 

Paciente de 35 anos, vítima de colisão bicicleta-
carro, chega ao pronto-socorro taquicárdico, 
hipotenso, dentificação no tempo de enchimento 
capilar e dor abdominal. Após atendimento inicial, 
mantém-se instável. Ultrassom FAST à beira do 
leito evidencia líquido livre em espaço 
esplenorrenal e hepatorrenal.  

Qual é a melhor conduta perante o caso? 

 

(A) Tomografia de abdome total com contraste 
endovenoso. 

(B) Ressuscitação volêmica com 3L de cristaloides e 
internação em leito de UTI. 

(C) Realização de lavado peritoneal diagnóstico. 

(D) Laparotomia exploradora. 

(E) Ultrassom de abdome total realizado por 
radiologista treinado. 

 

26 

Uma das principais complicações das 
gastrectomias é a presença de refluxo alcalino. 
Dentre as gastrectomias a seguir, qual apresenta 
a menor taxa de refluxo alcalino? 

 

(A) Gastrectomia parcial com reconstrução em Y- de 
roux. 

(B) Gastrectomia a Billroth I. 

(C) Gastrectomia a Billroth II. 

(D) Gastroenteroanastomose e cerclagem pilórico. 

(E) Esofagomiotomia à Heller. 

 



Polícia Militar do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Cirurgia Geral  Tipo  02 – Página 8 

 

27 

Paciente de 87 anos apresenta queixa de 
enterorragia intermitente, com início há 6 meses. 
Qual exame  conta com maior sensibilidade para 
diagnóstico de hemorragia digestiva baixa? 

 

(A) Colonoscopia. 

(B) Cápsula endoscópica. 

(C) Endoscopia duplo balão. 

(D) Enterorressonância. 

(E) Cintilografia com hemácias marcadas. 

 

28 

Paciente de 58 anos, previamente 
colecistectomizado há 15 anos, apresenta há 2 
dias: febre, dor abdominal, hipotensão e calafrios. 
Nas últimas 6 horas, foi internado em regime 
intensivo devido a rebaixamento do nível de 
consciência. Dentre as seguintes alternativas, 
qual apresenta a melhor abordagem para esse 
paciente no momento? 

 

(A) Laparotomia associada à derivação biliodigestiva. 

(B) Colangiopancreatografia endoscópica e 
colocação de prótese biliar. 

(C) Colangiografia transparietohepática. 

(D) Laparotomia, coledocotomia e colocação de 
dreno de Kehr. 

(E) Internamento em UTI, antibioticoterapia de amplo 
espectro e jejum absoluto. 

 

29 

Paciente do sexo masculino, 75 anos, apresenta 
quadro de enterorragia há 2 dias. Previamente 
hipertenso e diabético, encontra-se normocárdico, 
sem dor abdominal, afebril. Considerando a 
epidemiologia da hemorragia digestiva baixa, qual 
é a causa mais provável dessa afecção? 

 

(A) Doença diverticular dos cólons. 

(B) Angiodisplasia. 

(C) Neoplasia colônia. 

(D) Divertículo de Meckel. 

(E) Retocolite ulcerativa. 

 

30 

Homem de 32 anos queixa-se de dor e 
abaulamento inguinal à direita há 2 meses, com 
piora da dor na última semana. Refere evacuações 
sem alterações, apetite preservado. Ao exame 
físico, apresenta abdome flácido, indolor, ruídos 
hidroaéreos presentes, normotimpânico, 
abaulamento redutível em região inguinal direita. 
Nesse caso, qual é o procedimento cirúrgico mais 
adequado? 

 

(A) Herniorrafia inguinal sem uso de tela devido a 
pouca idade do paciente. 

(B) Laparotomia associada à inguinotomia para 

redução do saco herniário. 

(C) Hernioplastia com uso de tela sob livre tensão. 

(D) Indicação de uso de cinta elástica. 

(E) Laparoscopia com herniorrafia sem uso de tela. 

 

31 

Paciente de 85 anos vem ao serviço de cirurgia 
com queixa de inapetência, emagrecimento e 
icterícia com início há 4 meses. Ao exame físico, 
apresenta-se ictérica, hipocorada, emagrecida, 
abdome escavado, indolor à palpação, presença 
de massa palpável indolor em hipocôndrio direito. 
Esse achado é compatível com qual patologia? 

 

(A) Colelitíase. 

(B) Colangite. 

(C) Cancêr gástrico. 

(D) Cirrose hepática. 

(E) Tumor periampular. 

 

32 

Na investigação de dor abdominal, diversas 
manobras e achados semiológicos são usados 
para elucidação diagnóstica. Dentre eles, há o 
aumento da frequência cardíaca quando o 
abdome é palpado. Qual é o nome desse sinal? 

 

(A) Sinal de Ransohoff. 

(B) Sinal de Mannkopf. 

(C) Sinal de Fothergill. 

(D) Sinal de Cruveilhier. 

(E) Sinal de Term Horn. 
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33 

Paciente de 23 anos, vítima de colisão auto x 
anteparo, vem ao pronto atendimento em 
protocolo de trauma, inicialmente com frequência 
cardíaca 120, tempo de enchimento capilar 
lentificado, pressão arterial 90 x 40 mmHg, FAST 
com presença de líquido livre em espaço 
hepatorrenal. Após ressuscitação volêmica e com 
hemoderivados, paciente apresenta frequência 
cardíaca 85, pressão arterial 110 x 80 mmHg. 
Paciente mantém-se com dor abdominal, sem 
presença de descompressão brusca. Devido ao 
trauma abdominal fechado, qual é o próximo 
passo a ser seguido? 

 

(A) Tomografia computadorizada de abdome total 
com contraste endovenoso. 

(B) Ultrassom de abdome total. 

(C) Lavado peritoneal diagnóstico. 

(D) Exame físico seriado. 

(E) Laparotomia exploradora. 

 

34 

Paciente de 89 anos do sexo feminino, chagásica, 
apresenta parada de eliminação de gases e fezes 
há 4 dias. Ao exame físico, encontra-se 
normocárdica, eupneica, abdome distendido, 
indolor e hipertimpânico, raio-x de abdome 
evidenciando distensão colônica, o que sugere 
volvo colônico. 

Com base na situação descrita, qual é a melhor 
opção para o caso no momento? 

 

(A) Jejum e hidratação. 

(B) Antibioticoterapia e internação em ambiente de 
UTI. 

(C) Retossigmoideoscopia rígida para desfazer 
volvo. 

(D) Colonoscopia. 

(E) Passagem de sonda nasogástrica calibrosa. 

 

35 

Em relação às hérnias inguinais, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O uso de tela de márlex no reparo de hérnias 
inguinais não interfere no índice de recidiva. 

(B) A hérnia femoral, quando em conjunto com a 

hérnia inguinal, deve ser reparada em segundo 
tempo. 

(C) Com o advento da laparoscopia, a tela vem 
sendo cada vez menos utilizada. 

(D) Na suspeita de hérnia inguinal estrangulada, 

deve-se evitar a redução às cegas do conteúdo 
do saco herniário. 

(E) Não se deve usar tela em hérnias inguinais 
encarceradas. 

 

36 

A presença de apêndice vermiforme dentro de 
saco herniário não é frequente. Na literatura, a 
incidência está em torno de 1% de todas as 
hérnias. Mais raro ainda é o achado de apendicite 
dentro da hérnia inguinal. Quando no conteúdo do 
saco inguinal encontrar-se o apêndice inflamado, 
dá-se o nome de 

 

(A) Hérnia de Littré. 

(B) Hérnia de Garengeot. 

(C) Hérnia de Richter. 

(D) Hérnia de Grynfelt. 

(E) Hérnia de Amyand. 

 

37 

Paciente jovem, 35 anos, queixa-se de dor 
abdominal há 5 dias, com início em região 
epigástrica, com posterior migração para fossa 
ilíaca direita, com piora progressiva da dor. Ao 
exame físico, apresenta abdome rígido, dor à 
palpação difusa e superficial, dor à 
descompressão em todos os quadrantes. 
Leucograma com 25.000 leucócitos com desvio à 
esquerda. US com sinais de apendicite aguda, 
com líquido livre em todos os quadrantes do 
abdome. Com base no quadro clínico 
apresentado, qual é a melhor opção? 

 

(A) Tomografia de abdome total com duplo contraste, 
internação em UTI e observação. 

(B) Apendicectomia com incisão de McBurney. 

(C) Antibioticoterapia e jejum. 

(D) Apendicectomia laparoscópica. 

(E) Colonoscopia com drenagem interna de óstio 
apendicular.  
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38 

Paciente de 73 anos, tabagista, vem ao pronto-
socorro com queixa de dor abdominal intensa e 
súbita. Ao exame físico, está em mau estado 
geral, taquicárdico, hipotenso, taquipneico, 
sudoreico; abdome flácido, sem massa palpável, 
sem presença de dor à descompressão brusca; 
toque            retal com presença de secreção 
sanguinolenta escurecida. Exames laboratoriais 
evidenciam leucocitose com desvio à esquerda e 
aumento do nível sérico de lactato.  Qual é a 
melhor opção diante do caso descrito? 

 

(A) Arteriografia diagnóstica e terapêutica. 

(B) Ultrassom de abdome total. 

(C) Laparotomia exploradora. 

(D) Colonoscopia.  

(E) Tomografia de abdome total sem contraste. 

 

39 

Uma mulher de 45 anos, submetida à 
colecistectomia laparoscópica há 2 dias, retorna 
ao pronto atendimento referindo febre. Sobre 
febre no pós-operatório, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A principal hipótese diagnóstica perante o caso é 

fístula entérica. 

(B) A principal causa de febre no pós-operatório é 
infecção urinária. 

(C) A atelectasia e a pneumonite são as causas mais 

comuns de febre entre o primeiro e o terceiro dia 
de pós operatório. 

(D) A investigação de tromboembolia pulmonar é 
mandatária nesses casos. 

(E) A fístula biliar é a principal hipótese diagnóstica 

perante o caso. 

 

40 

A respeito de complicações do ato cirúrgico, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) O seroma é uma das complicações mais comuns 
em cirurgia e está relacionado principalmente à 
falha na hemostasia durante a cirurgia.  

(B) A infecção de sítio cirúrgico é extremamente 
comum, sendo causada por contaminação da 
flora da pele do paciente e falha na técnica 
cirúrgica, que pode permitir uma contaminação 
exógena. 

(C) O hematoma é uma complicação rara que deve 
ser sempre drenada a fim de evitar 
contaminação. 

(D) Em cirurgias infectadas, o uso de 
antibioticoterapia terapêutica previne em sua 
totalidade o risco de infecção do sítio cirúrgico. 

(E) A drenagem de toda coleção deve ser realizada 
em centro cirúrgico. 

 

41 

Paciente do sexo feminino, 46 anos, com queixa 
de dor em região inguinal esquerda, vem ao 
consultório para investigação. Traz consigo 
ultrassom da região, o qual evidencia hérnia 
femoral não encarcerada. Segundo Nyhus, como 
se classifica essa hérnia? 

 

(A) Tipo I. 

(B) Tipo II. 

(C) Tipo IIIa. 

(D) Tipo IIIb. 

(E) Tipo IIIc. 

 

42 

Homem de 47 anos, vítima de colisão caminhão-
anteparo, dá entrada ao pronto-socorro com os 
seguintes parâmetros: Frequência cardíaca 
130bpm, Pressão arterial 80/60mmHg, Frequência 
respiratória 30 irpm, confuso. Segundo o ATLS, 
qual é a classificação de choque mais adequada 
ao caso? E qual é a perda sanguínea estimada? 

 

(A) Classe II; 25% da volemia. 

(B) Classe III; 35% da volemia. 

(C) Classe IV; 35% da volemia. 

(D) Classe III; 25% da volemia. 

(E) Classe IV; 40% da volemia. 
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43 

Mulher de 75 anos apresenta quadro de dor 
abdominal há 1 dia em hipocôndrio direito, com 
piora progressiva da dor, associada a náuseas. 
Ao exame físico, encontra-se febril, sinal de 
Murphy positivo. Exames laboratoriais: 
Leucograma: 13.000 leucócitos sem desvio à 
esquerda, creatinina sérica 0,8 mg/dL. 
Ultrassonografia de abdome total evidenciando 
vesícula biliar com paredes espessadas. Segundo 
o guideline de Tóquio 2018, qual é o grau de 
severidade da colecistite e qual é o melhor 
tratamento? 

 

(A) Grau I; colecistectomia laparoscópica. 

(B) Grau II; colecistectomia laparoscópica. 

(C) Grau II; antibioticoterapia e drenagem biliar 

percutânea. 

(D) Grau I; analgesia e internamento em UTI. 

(E) Grau III; drenagem biliar percutânea. 

 

44 

Mulher de 35 anos apresenta há 6 meses 
hematoquezia intermitente e indolor. Há 3 meses 
nota a presença de nodulação anal após evacuar, 
sendo necessária a redução manual. De acordo 
com o quadro, qual é a alternativa correta em 
relação à classificação e tratamento da 
enfermidade? 

 

(A) Hemorroidas grau 4; hemorroidectomia. 

(B) Hemorroidas grau 3; mudanças de hábitos de 

vida e dieta rica em fibras. 

(C) Hemorroidas grau 2; mudanças de hábitos de 
vida e dieta rica em fibras. 

(D) Hemorroidas grau 3; hemorroidectomia. 

(E) Hemorroidas grau 2; hemorroidectomia. 

 

45 

Gestante de 34 semanas é resgatada pela PM-GO 
após agressão física, chega ao pronto 
atendimento estável, com queixas de dores 
abdominais. Sobre trauma em pacientes 
gestantes, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Durante o segundo trimestre, pode haver 

aumento de 5 a 15mmHg na pressão arterial. 

(B) Devido ao aumento do volume de plasma na 
gravidez, uma perda de 1,2 L de volume pode 
passar despercebida pelos sinais e sintomas 
maternos, porém pode haver sofrimento fetal, 
que pode ser aferido a partir de alterações na 
frequência cardíaca fetal. 

(C) Durante o crescimento uterino, o intestino é 
direcionado para baixo e se desloca mais para a 
parte inferior do abdome. Em casos de trauma 
abdominal contuso, o intestino fica mais exposto 
e o útero mais protegido. 

(D) Ocorre diminuição progressiva do débito cardíaco 
conforme evolui a gestação. 

(E) A hipocapnia é rara no terceiro trimestre e, 

quando presente, é fator de risco para sofrimento 
fetal. 

 

46 

Mulher de 25 anos, obesa, diabética e hipertensa 
queixa-se de dor em hipocôndrio direito há 8 
horas, de início súbito. Ao exame físico, apresenta 
dor à palpação profunda e superficial de andar 
superior de abdome, sinal de Murphy positivo. 
Ultrassom de abdome total com espessamento de 
paredes da vesícula biliar, com conteúdo 
hiperecogênico. Dentre as seguintes alternativas, 
qual delas contempla melhor o diagnóstico e o 
tratamento para o caso? 

 

(A) Colelitíase sintomática; colecistectomia aberta. 

(B) Colelitíase sintomática; antibioticoterapia e 
seguimento ambulatorial.  

(C) Colecistite; colecistectomia laparoscópica. 

(D) Colecistite; colecistostomia. 

(E) Colecistite; coledocostomia. 
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47 

Militar de 35 anos, durante escala de serviço, 
sente dor em andar superior do abdome há 4 dias, 
com irradiação para dorso. Ao chegar ao hospital 
militar, encontrava-se taquicárdico, hipotenso, 
abdome globoso, com equimose periumbilical. 
Exames laboratoriais: leucograma: 20.000 
leucócitos com 10% de bastões, amilase 
4500mg/dL, creatinina 3,0mg/dL. Ultrassom de 
abdome total evidencia colelitíase. Após 48 horas 
de internação em unidade intensiva, paciente 
apresenta melhora clínica laboratorial, recebendo 
alta para leito de enfermaria. Levando em conta a 
classificação de Atlanta revisada para pancreatite, 
qual é a classificação desse caso e qual é a 
melhor conduta perante os achados? 

 

(A) Pancreatite aguda moderada; jejum e nutrição 

parenteral. 

(B) Pancreatite aguda moderada; colecistectomia 
durante a internação. 

(C) Pancreatite aguda grave; 
colangiopancreatografia endoscópica. 

(D) Pancreatite aguda grave; colecistectomia com 

drenagem biliar. 

(E) Pancreatite aguda moderada; jejum e 
antibioticoterapia. 

 

48 

Paciente do sexo masculino, vítima de ferimento 
de arma de fogo em hemitórax direito, apresenta 
ferimento de entrada em linha axilar anterior, em 
nível de 5º espaço intercostal, não sendo 
evidenciado orifício de saída. Durante primeiro 
atendimento na cena, paciente encontra-se com 
frequência cardíaca 120bpm, pressão arterial 
90/60mmHg, ausência de murmúrio vesicular em 
hemitórax esquerdo. Qual medida deve ser 
tomada perante o caso no atendimento pré-
hospitalar? 

 

(A) Intubação orotraqueal. 

(B) Curativo oclusivo de ferimento penetrante no 

tórax. 

(C) Tamponamento digital do ferimento a fim de 
estancar sangramento. 

(D) Curativo 3 pontos, a fim de evitar pneumotórax 

hipertensivo. 

(E) Confecção de acesso venoso profundo. 

 

49 

A presença de pólipos durante a colonoscopia é 
um achado comum. Dentre os seguintes tipos de 
pólipos descritos, qual está associado ao maior 
risco de transformação maligna? 

 

(A) Pólipo hiperplásico. 

(B) Adenoma tubular. 

(C) Adenoma viloso. 

(D) Adenoma túbulo-viloso misto. 

(E) Pseudopolipo. 

 

50 

Paciente do sexo masculino, 68 anos, dá entrada 
no pronto atendimento com queixa de dor 
abdominal em fossa ilíaca esquerda, febre e 
constipação intestinal há 5 dias. Ao exame físico, 
apresenta dor à palpação profunda em fossa ilíaca 
esquerda, sem dor à descompressão. É realizada 
tomografia computadorizada, a qual evidenciou 
presença de pequena quantidade de líquido 
pericólico, espessamento parietal em cólon 
sigmoide, sugerindo processo             
inflamatório. Qual é a classificação de Hinchey 
modificada compatível e qual é o melhor 
tratamento? 

 

(A) Estágio Ia; Retossigmoidectomia. 

(B) Estágio Ib; Punção guiada por tomografia. 

(C) Estágio II; Punção guiada por tomografia. 

(D) Estágio II; Retossigmoidectomia. 

(E) Estágio IV; Antibioticoterapia e jejum. 

 

 



Polícia Militar do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Cirurgia Geral  Tipo  02 – Página 13 

 

Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

A pancreatite aguda é uma patologia altamente prevalente. Estima-se que atualmente seja a principal 
causa gastrointestinal de hospitalização. A respeito dessa patologia, responda: Qual é a patogênese da 
pancreatite aguda? Quais são seus principais agentes etiológicos? Como é feito seu diagnóstico? 
Atualmente, como é classificada a pancreatite aguda quanto à sua gravidade? E quais são as principais 
bases para seu manejo? 

 
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 
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3 
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4 
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ESTADO DE GOIÁS 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE GOVERNO 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Cirurgia Geral 
 

 

 

 

Nível 

SUPERIOR 

 
Turno 

TARDE 
 

PROVA 

03 
Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 
projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 
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2 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 
dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 
tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 

 

3 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

4 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 

 

5 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

6 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

7 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 
homem era uma realidade [...]”. 
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Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 
datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  

 

10 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 
Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 

Mesquita. 
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Conhecimentos Específicos 

11 

Paciente do sexo masculino, 68 anos, dá entrada 
no pronto atendimento com queixa de dor 
abdominal em fossa ilíaca esquerda, febre e 
constipação intestinal há 5 dias. Ao exame físico, 
apresenta dor à palpação profunda em fossa ilíaca 
esquerda, sem dor à descompressão. É realizada 
tomografia computadorizada, a qual evidenciou 
presença de pequena quantidade de líquido 
pericólico, espessamento parietal em cólon 
sigmoide, sugerindo processo             
inflamatório. Qual é a classificação de Hinchey 
modificada compatível e qual é o melhor 
tratamento? 

 

(A) Estágio Ia; Retossigmoidectomia. 

(B) Estágio Ib; Punção guiada por tomografia. 

(C) Estágio II; Punção guiada por tomografia. 

(D) Estágio II; Retossigmoidectomia. 

(E) Estágio IV; Antibioticoterapia e jejum. 

 

12 

Paciente de 14 anos vem ao pronto atendimento 
com queixa de dor abdominal há 2 dias, de início 
em região epigástrica com posterior migração 
para fossa ilíaca direita. Paciente nega alteração 
de apetite, nega náuseas. Ao exame físico, 
apresenta dor à palpação de quadrante inferior 
direito com descompressão brusca. O leucograma 
revela 16.000 leucócitos com 8% de bastões. 
Temperatura axilar 37,8ºC, FC 90bpm. De acordo 
com o escore de alvarado modificado para 
diagnóstico de apendicite aguda, qual é a 
pontuação apresentada e a melhor conduta? 

 

(A) Escore 8; apendicectomia videolaparoscópica. 

(B) Escore 7; apendicectomia aberta. 

(C) Escore 4; tomografia de abdome. 

(D) Escore 9; antibioticoterapia oral e colonoscopia. 

(E) Escore 10; realização de tomografia de abdome 
total com duplo contraste. 

 

13 

Paciente de 78 anos apresenta queixa de disfagia, 
tosse e halitose. Os sintomas tiveram início há 
aproximadamente 4 anos, com piora progressiva 
desde então. Foi realizado exame de endoscopia 
digestiva alta, a qual evidenciou presença                               
de divertículo faringoesofágico de 
aproximadamente 5 cm de diâmetro, na parede 
posterior. 

Qual é a principal hipótese diagnóstica e qual é o 
melhor exame para identificar essa patologia? 

 

(A) Divertículo de Zenker; esofagograma baritado. 

(B) Divertículo de Killian-Jamieson; ressonância 

nuclear magnética. 

(C) Divertículo epifrênico; manometria esofágica. 

(D) Divertículo de Zenker; Ph-metria esofágica com 2 
canais. 

(E) Divertículo de Killian-Jamieson; 

mediastinoscopia. 

 

14 

Homem de 85 anos realizou esofagograma 
baritado devido a queixas de disfagia. Chegou-se 
à conclusão de que se trata de um divertículo de 
Zenker de aproximadamente 5 cm. Quais são os 
limites anatômicos do divertículo de Zenker  e 
qual é a sua classificação quanto ao tamanho? 

 

(A) Músculo tireofaríngeo e glossofaríngeo; médio. 

(B) Músculo hióideo e tireoglosso; grande. 

(C) Músculo cricofaríngeo e estiloglosso; médio. 

(D) Músculo tireofaríngeo e cricofaríngeo; grande. 

(E) Músculo esternocleidomastoideo e cricofaríngeo; 
grande. 

 

15 

Mulher de 65 anos vem ao pronto atendimento 
com queixa de dor abdominal súbita, de forte 
intensidade, em região epigástrica, associada a 
náuseas e vômitos. Ao exame físico, encontra-se 
descorada e taquicárdica, com dor à palpação 
superficial e profunda do abdome, há presença de 
timpanismo à percussão de hipocôndrio direito. 
Paciente com histórico de uso crônico de AINEs 
devido à lombalgia crônica. 

Qual é o sinal semiológico descrito no exame 
físico e qual é o provável diagnóstico sindrômico 
da paciente? 

 

(A) Sinal de Cullen; Abdome agudo perfurativo. 

(B) Sinal de Courvosier; Síndrome neoclássica. 

(C) Sinal de Joubert; Abdome agudo perfurativo. 

(D) Sinal de Bloomberg; Abdome agudo inflamatório. 

(E) Sinal de Rigler; Abdome agudo hemorrágico. 
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16 

Homem de 55 anos, tabagista e etilista vem ao 
pronto atendimento com queixa de dor abdominal 
intensa, com início há 12 horas. Ao exame físico, 
apresenta-se hipocorado, taquicárdico, abdome 
rígido, dor difusa à palpação profunda e 
superficial, com dor à descompressão. É realizada 
laparotomia exploradora, evidenciando-se úlcera 
pré-pilórica perfurada com aproximadamente 2 cm 
de diâmetro.  

Diante do quadro, qual é a melhor conduta a 
tomar? 

 

(A) Ulcerorrafia e “patch” com omento. 

(B) Gastrectomia Billroth II. 

(C) Ulcerorrafia e anastomose gastrojejunal. 

(D) Drenagem da cavidade e colocação de sonda 
nasogástrica. 

(E) Exclusão pilórica e gastrectomia polar. 

 

17 

Paciente do sexo masculino de 67 anos é 
admitido na sala de emergência devido a 
hematêmese volumosa há 2 horas. Após 
realização de medidas de suporte iniciais, esse 
paciente foi submetido à endoscopia digestiva 
alta, a qual revelou úlcera em pequena curvatura, 
de aproximadamente 1 cm, com coto vascular 
visível. Qual é a classificação de Forrest e o risco 
de ressangramento da lesão? 

 

(A) IA; 90%. 

(B) IB; 20%. 

(C) IIA; 50%. 

(D) IIB; 30%. 

(E) IIC; 10%. 

 

18 

Homem de 50 anos, cirrótico, chega à sala de 
emergência devido a hematêmese volumosa há 2 
horas. Ao exame físico, descorado, taquicárdico, 
Glasgow 8. São realizadas medidas iniciais de 
suporte, via aérea invasiva, ressuscitação 
volêmica, hemoconcentrados e drogas 
vasoativas, porém sem sucesso. Qual é a 
provável etiologia da hemorragia digestiva do 
paciente e qual é a melhor conduta perante o 
caso? 

 

(A) Hemorragia digestiva alta não varicosa; 

Endoscopia e escleroterapia. 

(B) Hemorragia digestiva alta não varicosa; 
Octreotide e aumento progressivo de dose de 
drogas vasoativas. 

(C) Hemorragia digestiva alta varicosa; Endoscopia 

digestiva e ligadura elástica. 

(D) Hemorragia digestiva alta varicosa; 
Tamponamento com balão esofágico. 

(E) Hemorragia digestiva alta varicosa; 

Betabloqueadores e derivação porto-cava. 

 

19 

Mulher de 65 anos, histerectomia há 20 anos, com 
queixa de parada de eliminação de fezes e flatos 
há 3 dias, e vômitos há 1 dia. Abdome globoso, 
distendido, dor à palpação profunda, sem dor à 
descompressão, ruídos hidroaéreos aumentados, 
toque retal sem presença de fezes em dedo de 
luva; leucograma com 8.000 leucócitos sem 
desvio à esquerda. Qual é o melhor manejo inicial 
para essa paciente? 

 

(A) Laparotomia exploradora. 

(B) Tomografia computadorizada de abdome total. 

(C) Jejum, sondagem gástrica e hidratação 

endovenosa. 

(D) Colonoscopia. 

(E) Endoscopia digestiva alta. 
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Paciente do sexo masculino, 40 anos, vem ao 
ambulatório com queixa de disfagia progressiva, 
perda de peso, pirose e tosse noturna. Durante 
investigação diagnóstica, foi solicitado 
esofagomanometria, a qual teve como achado: 
relaxamento incompleto do esfíncter esofágico 
inferior. Tal achado é característico de qual 
doença? 

 

(A) Doença do refluxo gastroesofágico. 

(B) Doença de Lyme. 

(C) Acalasia. 

(D) Espasmo esofageano. 

(E) Membrana esofágica inferior. 

 

21 

Em relação ao tratamento da acalasia, são opções 
terapêuticas, EXCETO 

 

(A) nitratos e antagonistas dos canais de cálcio. 

(B) toxina botulínica. 

(C) dilatação pneumática da cárdia. 

(D) miotomia à Heller. 

(E) fundoplicatura a nissen. 

 

22 

Paciente do sexo masculino, etilista, vem ao 
pronto atendimento devido à dor torácica intensa 
após vômitos. 

Após investigação diagnóstica, evidenciou-se 
presença de ruptura completa da parede 
esofágica. A essa patologia dá-se o nome de 

 

(A) Síndrome de Boerhaave. 

(B) Síndrome de Mallory-Weiss. 

(C) Síndrome de Zollinger-Ellisson. 

(D) Síndrome de Heiss. 

(E) Síndrome de Gordon. 

 

23 

Paciente do sexo feminino, 35 anos, com queixa 
de pirose, globus faríngeo, tosse e rouquidão. Fez 
uso de inibidor de bomba de prótons por 6 meses 
sem melhora dos sintomas. Nesse caso, qual 
seria a melhor proposta cirúrgica terapêutica? 

 

(A) Esofagomiotomia à Heller. 

(B) Esofagectomia distal. 

(C) Fundoplicatura a Nissen. 

(D) Cirurgia de Serra Dória. 

(E) Gastroplastia com reconstrução em Y de roux. 

 

24 

Paciente do sexo feminino, 56 anos, durante 
cirurgia laparoscópica de colecistectomia devido 
à colecistite, apresenta taquicardia e hipotensão 
refratária ao uso de vasopressor. Após 
desconfecção de pneumoperitônio, evidenciou-se 
veia hepática sangrante, a qual não havia sido 
evidenciada no momento da cirurgia. Após 
investigação, chegou-se à conclusão que tratava-
se de embolia gasosa. Nesse caso, qual é o 
melhor tratamento diante desse diagnóstico? 

 

(A) Aumento da pressão de pneumoperitônio para 

cessar sangramento. 

(B) Passagem de cateter de Swan-Ganz para 
monitorização. 

(C) Troca de gás de pneumoperitônio de CO2 para 

NO2. 

(D) Desinsuflação do pneumoperitônio e colocação 
do paciente em decúbito ventral. 

(E) Desinsuflação do pneumoperitônio e colocação 
do paciente em decúbito lateral esquerdo em 
cefalodeclive. 

 

25 

Paciente, vítima de múltiplos ferimentos de arma 
de fogo em região abdominal, chega à emergência 
instável hemodinamicamente. Após medidas de 
ressuscitação, é encaminhado ao centro cirúrgico 
ainda instável. Após abertura da cavidade, 
evidencia-se lesão transfixante hepática em 
segmentos VIII e IV com sangramento ativo, lesão 
transfixante gástrica associada à lesão de 
pâncreas, lesão transfixante em colo transverso. 
Diante desse caso, a melhor abordagem no 
momento é 

 

(A) cirurgia de damage control, fechamento dos 

orifícios e vísceras ocas e empacotamento 
hepático com compressas, com programação de 
rebordarem precoce após estabilização. 

(B) hepatectomia regrada, gastrectomia parcial e 
drenagem de cavidade. 

(C) gastrostomia e drenagem de cavidade. 

(D) ligadura de aorta abdominal e rebordarem em 7 
dias. 

(E) fechamento de orifícios de vísceras ocas e 

colocação de gelfoam em espaço de Morris. 
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Paciente de 35 anos, vítima de colisão bicicleta-
carro, chega ao pronto-socorro taquicárdico, 
hipotenso, dentificação no tempo de enchimento 
capilar e dor abdominal. Após atendimento inicial, 
mantém-se instável. Ultrassom FAST à beira do 
leito evidencia líquido livre em espaço 
esplenorrenal e hepatorrenal.  

Qual é a melhor conduta perante o caso? 

 

(A) Tomografia de abdome total com contraste 
endovenoso. 

(B) Ressuscitação volêmica com 3L de cristaloides e 
internação em leito de UTI. 

(C) Realização de lavado peritoneal diagnóstico. 

(D) Laparotomia exploradora. 

(E) Ultrassom de abdome total realizado por 
radiologista treinado. 

 

27 

Uma das principais complicações das 
gastrectomias é a presença de refluxo alcalino. 
Dentre as gastrectomias a seguir, qual apresenta 
a menor taxa de refluxo alcalino? 

 

(A) Gastrectomia parcial com reconstrução em Y- de 
roux. 

(B) Gastrectomia a Billroth I. 

(C) Gastrectomia a Billroth II. 

(D) Gastroenteroanastomose e cerclagem pilórico. 

(E) Esofagomiotomia à Heller. 

 

28 

Paciente de 87 anos apresenta queixa de 
enterorragia intermitente, com início há 6 meses. 
Qual exame  conta com maior sensibilidade para 
diagnóstico de hemorragia digestiva baixa? 

 

(A) Colonoscopia. 

(B) Cápsula endoscópica. 

(C) Endoscopia duplo balão. 

(D) Enterorressonância. 

(E) Cintilografia com hemácias marcadas. 

 

29 

Paciente de 58 anos, previamente 
colecistectomizado há 15 anos, apresenta há 2 
dias: febre, dor abdominal, hipotensão e calafrios. 
Nas últimas 6 horas, foi internado em regime 
intensivo devido a rebaixamento do nível de 
consciência. Dentre as seguintes alternativas, 
qual apresenta a melhor abordagem para esse 
paciente no momento? 

 

(A) Laparotomia associada à derivação biliodigestiva. 

(B) Colangiopancreatografia endoscópica e 

colocação de prótese biliar. 

(C) Colangiografia transparietohepática. 

(D) Laparotomia, coledocotomia e colocação de 
dreno de Kehr. 

(E) Internamento em UTI, antibioticoterapia de amplo 

espectro e jejum absoluto. 

 

30 

Paciente do sexo masculino, 75 anos, apresenta 
quadro de enterorragia há 2 dias. Previamente 
hipertenso e diabético, encontra-se normocárdico, 
sem dor abdominal, afebril. Considerando a 
epidemiologia da hemorragia digestiva baixa, qual 
é a causa mais provável dessa afecção? 

 

(A) Doença diverticular dos cólons. 

(B) Angiodisplasia. 

(C) Neoplasia colônia. 

(D) Divertículo de Meckel. 

(E) Retocolite ulcerativa. 

 

31 

Homem de 32 anos queixa-se de dor e 
abaulamento inguinal à direita há 2 meses, com 
piora da dor na última semana. Refere evacuações 
sem alterações, apetite preservado. Ao exame 
físico, apresenta abdome flácido, indolor, ruídos 
hidroaéreos presentes, normotimpânico, 
abaulamento redutível em região inguinal direita. 
Nesse caso, qual é o procedimento cirúrgico mais 
adequado? 

 

(A) Herniorrafia inguinal sem uso de tela devido a 

pouca idade do paciente. 

(B) Laparotomia associada à inguinotomia para 
redução do saco herniário. 

(C) Hernioplastia com uso de tela sob livre tensão. 

(D) Indicação de uso de cinta elástica. 

(E) Laparoscopia com herniorrafia sem uso de tela. 
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Paciente de 85 anos vem ao serviço de cirurgia 
com queixa de inapetência, emagrecimento e 
icterícia com início há 4 meses. Ao exame físico, 
apresenta-se ictérica, hipocorada, emagrecida, 
abdome escavado, indolor à palpação, presença 
de massa palpável indolor em hipocôndrio direito. 
Esse achado é compatível com qual patologia? 

 

(A) Colelitíase. 

(B) Colangite. 

(C) Cancêr gástrico. 

(D) Cirrose hepática. 

(E) Tumor periampular. 

 

33 

Na investigação de dor abdominal, diversas 
manobras e achados semiológicos são usados 
para elucidação diagnóstica. Dentre eles, há o 
aumento da frequência cardíaca quando o 
abdome é palpado. Qual é o nome desse sinal? 

 

(A) Sinal de Ransohoff. 

(B) Sinal de Mannkopf. 

(C) Sinal de Fothergill. 

(D) Sinal de Cruveilhier. 

(E) Sinal de Term Horn. 

 

34 

Paciente de 23 anos, vítima de colisão auto x 
anteparo, vem ao pronto atendimento em 
protocolo de trauma, inicialmente com frequência 
cardíaca 120, tempo de enchimento capilar 
lentificado, pressão arterial 90 x 40 mmHg, FAST 
com presença de líquido livre em espaço 
hepatorrenal. Após ressuscitação volêmica e com 
hemoderivados, paciente apresenta frequência 
cardíaca 85, pressão arterial 110 x 80 mmHg. 
Paciente mantém-se com dor abdominal, sem 
presença de descompressão brusca. Devido ao 
trauma abdominal fechado, qual é o próximo 
passo a ser seguido? 

 

(A) Tomografia computadorizada de abdome total 
com contraste endovenoso. 

(B) Ultrassom de abdome total. 

(C) Lavado peritoneal diagnóstico. 

(D) Exame físico seriado. 

(E) Laparotomia exploradora. 

 

35 

Paciente de 89 anos do sexo feminino, chagásica, 
apresenta parada de eliminação de gases e fezes 
há 4 dias. Ao exame físico, encontra-se 
normocárdica, eupneica, abdome distendido, 
indolor e hipertimpânico, raio-x de abdome 
evidenciando distensão colônica, o que sugere 
volvo colônico. 

Com base na situação descrita, qual é a melhor 
opção para o caso no momento? 

 

(A) Jejum e hidratação. 

(B) Antibioticoterapia e internação em ambiente de 
UTI. 

(C) Retossigmoideoscopia rígida para desfazer 

volvo. 

(D) Colonoscopia. 

(E) Passagem de sonda nasogástrica calibrosa. 

 

36 

Em relação às hérnias inguinais, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O uso de tela de márlex no reparo de hérnias 

inguinais não interfere no índice de recidiva. 

(B) A hérnia femoral, quando em conjunto com a 
hérnia inguinal, deve ser reparada em segundo 
tempo. 

(C) Com o advento da laparoscopia, a tela vem 
sendo cada vez menos utilizada. 

(D) Na suspeita de hérnia inguinal estrangulada, 
deve-se evitar a redução às cegas do conteúdo 
do saco herniário. 

(E) Não se deve usar tela em hérnias inguinais 
encarceradas. 

 

37 

A presença de apêndice vermiforme dentro de 
saco herniário não é frequente. Na literatura, a 
incidência está em torno de 1% de todas as 
hérnias. Mais raro ainda é o achado de apendicite 
dentro da hérnia inguinal. Quando no conteúdo do 
saco inguinal encontrar-se o apêndice inflamado, 
dá-se o nome de 

 

(A) Hérnia de Littré. 

(B) Hérnia de Garengeot. 

(C) Hérnia de Richter. 

(D) Hérnia de Grynfelt. 

(E) Hérnia de Amyand. 
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Paciente jovem, 35 anos, queixa-se de dor 
abdominal há 5 dias, com início em região 
epigástrica, com posterior migração para fossa 
ilíaca direita, com piora progressiva da dor. Ao 
exame físico, apresenta abdome rígido, dor à 
palpação difusa e superficial, dor à 
descompressão em todos os quadrantes. 
Leucograma com 25.000 leucócitos com desvio à 
esquerda. US com sinais de apendicite aguda, 
com líquido livre em todos os quadrantes do 
abdome. Com base no quadro clínico 
apresentado, qual é a melhor opção? 

 

(A) Tomografia de abdome total com duplo contraste, 
internação em UTI e observação. 

(B) Apendicectomia com incisão de McBurney. 

(C) Antibioticoterapia e jejum. 

(D) Apendicectomia laparoscópica. 

(E) Colonoscopia com drenagem interna de óstio 
apendicular.  

 

39 

Paciente de 73 anos, tabagista, vem ao pronto-
socorro com queixa de dor abdominal intensa e 
súbita. Ao exame físico, está em mau estado 
geral, taquicárdico, hipotenso, taquipneico, 
sudoreico; abdome flácido, sem massa palpável, 
sem presença de dor à descompressão brusca; 
toque            retal com presença de secreção 
sanguinolenta escurecida. Exames laboratoriais 
evidenciam leucocitose com desvio à esquerda e 
aumento do nível sérico de lactato.  Qual é a 
melhor opção diante do caso descrito? 

 

(A) Arteriografia diagnóstica e terapêutica. 

(B) Ultrassom de abdome total. 

(C) Laparotomia exploradora. 

(D) Colonoscopia.  

(E) Tomografia de abdome total sem contraste. 

 

40 

Uma mulher de 45 anos, submetida à 
colecistectomia laparoscópica há 2 dias, retorna 
ao pronto atendimento referindo febre. Sobre 
febre no pós-operatório, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A principal hipótese diagnóstica perante o caso é 

fístula entérica. 

(B) A principal causa de febre no pós-operatório é 
infecção urinária. 

(C) A atelectasia e a pneumonite são as causas mais 

comuns de febre entre o primeiro e o terceiro dia 
de pós operatório. 

(D) A investigação de tromboembolia pulmonar é 
mandatária nesses casos. 

(E) A fístula biliar é a principal hipótese diagnóstica 

perante o caso. 

 

41 

A respeito de complicações do ato cirúrgico, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) O seroma é uma das complicações mais comuns 
em cirurgia e está relacionado principalmente à 
falha na hemostasia durante a cirurgia.  

(B) A infecção de sítio cirúrgico é extremamente 
comum, sendo causada por contaminação da 
flora da pele do paciente e falha na técnica 
cirúrgica, que pode permitir uma contaminação 
exógena. 

(C) O hematoma é uma complicação rara que deve 
ser sempre drenada a fim de evitar 
contaminação. 

(D) Em cirurgias infectadas, o uso de 
antibioticoterapia terapêutica previne em sua 
totalidade o risco de infecção do sítio cirúrgico. 

(E) A drenagem de toda coleção deve ser realizada 
em centro cirúrgico. 

 

42 

Paciente do sexo feminino, 46 anos, com queixa 
de dor em região inguinal esquerda, vem ao 
consultório para investigação. Traz consigo 
ultrassom da região, o qual evidencia hérnia 
femoral não encarcerada. Segundo Nyhus, como 
se classifica essa hérnia? 

 

(A) Tipo I. 

(B) Tipo II. 

(C) Tipo IIIa. 

(D) Tipo IIIb. 

(E) Tipo IIIc. 
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Homem de 47 anos, vítima de colisão caminhão-
anteparo, dá entrada ao pronto-socorro com os 
seguintes parâmetros: Frequência cardíaca 
130bpm, Pressão arterial 80/60mmHg, Frequência 
respiratória 30 irpm, confuso. Segundo o ATLS, 
qual é a classificação de choque mais adequada 
ao caso? E qual é a perda sanguínea estimada? 

 

(A) Classe II; 25% da volemia. 

(B) Classe III; 35% da volemia. 

(C) Classe IV; 35% da volemia. 

(D) Classe III; 25% da volemia. 

(E) Classe IV; 40% da volemia. 

 

44 

Mulher de 75 anos apresenta quadro de dor 
abdominal há 1 dia em hipocôndrio direito, com 
piora progressiva da dor, associada a náuseas. 
Ao exame físico, encontra-se febril, sinal de 
Murphy positivo. Exames laboratoriais: 
Leucograma: 13.000 leucócitos sem desvio à 
esquerda, creatinina sérica 0,8 mg/dL. 
Ultrassonografia de abdome total evidenciando 
vesícula biliar com paredes espessadas. Segundo 
o guideline de Tóquio 2018, qual é o grau de 
severidade da colecistite e qual é o melhor 
tratamento? 

 

(A) Grau I; colecistectomia laparoscópica. 

(B) Grau II; colecistectomia laparoscópica. 

(C) Grau II; antibioticoterapia e drenagem biliar 

percutânea. 

(D) Grau I; analgesia e internamento em UTI. 

(E) Grau III; drenagem biliar percutânea. 

 

45 

Mulher de 35 anos apresenta há 6 meses 
hematoquezia intermitente e indolor. Há 3 meses 
nota a presença de nodulação anal após evacuar, 
sendo necessária a redução manual. De acordo 
com o quadro, qual é a alternativa correta em 
relação à classificação e tratamento da 
enfermidade? 

 

(A) Hemorroidas grau 4; hemorroidectomia. 

(B) Hemorroidas grau 3; mudanças de hábitos de 
vida e dieta rica em fibras. 

(C) Hemorroidas grau 2; mudanças de hábitos de 
vida e dieta rica em fibras. 

(D) Hemorroidas grau 3; hemorroidectomia. 

(E) Hemorroidas grau 2; hemorroidectomia. 

 

46 

Gestante de 34 semanas é resgatada pela PM-GO 
após agressão física, chega ao pronto 
atendimento estável, com queixas de dores 
abdominais. Sobre trauma em pacientes 
gestantes, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Durante o segundo trimestre, pode haver 

aumento de 5 a 15mmHg na pressão arterial. 

(B) Devido ao aumento do volume de plasma na 
gravidez, uma perda de 1,2 L de volume pode 
passar despercebida pelos sinais e sintomas 
maternos, porém pode haver sofrimento fetal, 
que pode ser aferido a partir de alterações na 
frequência cardíaca fetal. 

(C) Durante o crescimento uterino, o intestino é 
direcionado para baixo e se desloca mais para a 
parte inferior do abdome. Em casos de trauma 
abdominal contuso, o intestino fica mais exposto 
e o útero mais protegido. 

(D) Ocorre diminuição progressiva do débito cardíaco 
conforme evolui a gestação. 

(E) A hipocapnia é rara no terceiro trimestre e, 

quando presente, é fator de risco para sofrimento 
fetal. 

 

47 

Mulher de 25 anos, obesa, diabética e hipertensa 
queixa-se de dor em hipocôndrio direito há 8 
horas, de início súbito. Ao exame físico, apresenta 
dor à palpação profunda e superficial de andar 
superior de abdome, sinal de Murphy positivo. 
Ultrassom de abdome total com espessamento de 
paredes da vesícula biliar, com conteúdo 
hiperecogênico. Dentre as seguintes alternativas, 
qual delas contempla melhor o diagnóstico e o 
tratamento para o caso? 

 

(A) Colelitíase sintomática; colecistectomia aberta. 

(B) Colelitíase sintomática; antibioticoterapia e 
seguimento ambulatorial.  

(C) Colecistite; colecistectomia laparoscópica. 

(D) Colecistite; colecistostomia. 

(E) Colecistite; coledocostomia. 
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Militar de 35 anos, durante escala de serviço, 
sente dor em andar superior do abdome há 4 dias, 
com irradiação para dorso. Ao chegar ao hospital 
militar, encontrava-se taquicárdico, hipotenso, 
abdome globoso, com equimose periumbilical. 
Exames laboratoriais: leucograma: 20.000 
leucócitos com 10% de bastões, amilase 
4500mg/dL, creatinina 3,0mg/dL. Ultrassom de 
abdome total evidencia colelitíase. Após 48 horas 
de internação em unidade intensiva, paciente 
apresenta melhora clínica laboratorial, recebendo 
alta para leito de enfermaria. Levando em conta a 
classificação de Atlanta revisada para pancreatite, 
qual é a classificação desse caso e qual é a 
melhor conduta perante os achados? 

 

(A) Pancreatite aguda moderada; jejum e nutrição 

parenteral. 

(B) Pancreatite aguda moderada; colecistectomia 
durante a internação. 

(C) Pancreatite aguda grave; 
colangiopancreatografia endoscópica. 

(D) Pancreatite aguda grave; colecistectomia com 

drenagem biliar. 

(E) Pancreatite aguda moderada; jejum e 
antibioticoterapia. 

 

49 

Paciente do sexo masculino, vítima de ferimento 
de arma de fogo em hemitórax direito, apresenta 
ferimento de entrada em linha axilar anterior, em 
nível de 5º espaço intercostal, não sendo 
evidenciado orifício de saída. Durante primeiro 
atendimento na cena, paciente encontra-se com 
frequência cardíaca 120bpm, pressão arterial 
90/60mmHg, ausência de murmúrio vesicular em 
hemitórax esquerdo. Qual medida deve ser 
tomada perante o caso no atendimento pré-
hospitalar? 

 

(A) Intubação orotraqueal. 

(B) Curativo oclusivo de ferimento penetrante no 
tórax. 

(C) Tamponamento digital do ferimento a fim de 

estancar sangramento. 

(D) Curativo 3 pontos, a fim de evitar pneumotórax 
hipertensivo. 

(E) Confecção de acesso venoso profundo. 

 

50 

A presença de pólipos durante a colonoscopia é 
um achado comum. Dentre os seguintes tipos de 
pólipos descritos, qual está associado ao maior 
risco de transformação maligna? 

 

(A) Pólipo hiperplásico. 

(B) Adenoma tubular. 

(C) Adenoma viloso. 

(D) Adenoma túbulo-viloso misto. 

(E) Pseudopolipo. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

A pancreatite aguda é uma patologia altamente prevalente. Estima-se que atualmente seja a principal 
causa gastrointestinal de hospitalização. A respeito dessa patologia, responda: Qual é a patogênese da 
pancreatite aguda? Quais são seus principais agentes etiológicos? Como é feito seu diagnóstico? 
Atualmente, como é classificada a pancreatite aguda quanto à sua gravidade? E quais são as principais 
bases para seu manejo? 

 
 
1 
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Nível 

SUPERIOR 

 
Turno 

TARDE 
 

PROVA 

04 
Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 

homem era uma realidade [...]”. 

 

2 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 
projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 
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3 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 
dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 
tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 

 

4 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

5 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 

 

6 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

7 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 
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8 

Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 

Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 
Mesquita. 

 

10 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 

datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  
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Conhecimentos Específicos 

11 

A presença de pólipos durante a colonoscopia é 
um achado comum. Dentre os seguintes tipos de 
pólipos descritos, qual está associado ao maior 
risco de transformação maligna? 

 

(A) Pólipo hiperplásico. 

(B) Adenoma tubular. 

(C) Adenoma viloso. 

(D) Adenoma túbulo-viloso misto. 

(E) Pseudopolipo. 

 

12 

Paciente do sexo masculino, 68 anos, dá entrada 
no pronto atendimento com queixa de dor 
abdominal em fossa ilíaca esquerda, febre e 
constipação intestinal há 5 dias. Ao exame físico, 
apresenta dor à palpação profunda em fossa ilíaca 
esquerda, sem dor à descompressão. É realizada 
tomografia computadorizada, a qual evidenciou 
presença de pequena quantidade de líquido 
pericólico, espessamento parietal em cólon 
sigmoide, sugerindo processo             
inflamatório. Qual é a classificação de Hinchey 
modificada compatível e qual é o melhor 
tratamento? 

 

(A) Estágio Ia; Retossigmoidectomia. 

(B) Estágio Ib; Punção guiada por tomografia. 

(C) Estágio II; Punção guiada por tomografia. 

(D) Estágio II; Retossigmoidectomia. 

(E) Estágio IV; Antibioticoterapia e jejum. 

 

13 

Paciente de 14 anos vem ao pronto atendimento 
com queixa de dor abdominal há 2 dias, de início 
em região epigástrica com posterior migração 
para fossa ilíaca direita. Paciente nega alteração 
de apetite, nega náuseas. Ao exame físico, 
apresenta dor à palpação de quadrante inferior 
direito com descompressão brusca. O leucograma 
revela 16.000 leucócitos com 8% de bastões. 
Temperatura axilar 37,8ºC, FC 90bpm. De acordo 
com o escore de alvarado modificado para 
diagnóstico de apendicite aguda, qual é a 
pontuação apresentada e a melhor conduta? 

 

(A) Escore 8; apendicectomia videolaparoscópica. 

(B) Escore 7; apendicectomia aberta. 

(C) Escore 4; tomografia de abdome. 

(D) Escore 9; antibioticoterapia oral e colonoscopia. 

(E) Escore 10; realização de tomografia de abdome 

total com duplo contraste. 

 

14 

Paciente de 78 anos apresenta queixa de disfagia, 
tosse e halitose. Os sintomas tiveram início há 
aproximadamente 4 anos, com piora progressiva 
desde então. Foi realizado exame de endoscopia 
digestiva alta, a qual evidenciou presença                               
de divertículo faringoesofágico de 
aproximadamente 5 cm de diâmetro, na parede 
posterior. 

Qual é a principal hipótese diagnóstica e qual é o 
melhor exame para identificar essa patologia? 

 

(A) Divertículo de Zenker; esofagograma baritado. 

(B) Divertículo de Killian-Jamieson; ressonância 

nuclear magnética. 

(C) Divertículo epifrênico; manometria esofágica. 

(D) Divertículo de Zenker; Ph-metria esofágica com 2 
canais. 

(E) Divertículo de Killian-Jamieson; 

mediastinoscopia. 

 

15 

Homem de 85 anos realizou esofagograma 
baritado devido a queixas de disfagia. Chegou-se 
à conclusão de que se trata de um divertículo de 
Zenker de aproximadamente 5 cm. Quais são os 
limites anatômicos do divertículo de Zenker  e 
qual é a sua classificação quanto ao tamanho? 

 

(A) Músculo tireofaríngeo e glossofaríngeo; médio. 

(B) Músculo hióideo e tireoglosso; grande. 

(C) Músculo cricofaríngeo e estiloglosso; médio. 

(D) Músculo tireofaríngeo e cricofaríngeo; grande. 

(E) Músculo esternocleidomastoideo e cricofaríngeo; 
grande. 

 

16 

Mulher de 65 anos vem ao pronto atendimento 
com queixa de dor abdominal súbita, de forte 
intensidade, em região epigástrica, associada a 
náuseas e vômitos. Ao exame físico, encontra-se 
descorada e taquicárdica, com dor à palpação 
superficial e profunda do abdome, há presença de 
timpanismo à percussão de hipocôndrio direito. 
Paciente com histórico de uso crônico de AINEs 
devido à lombalgia crônica. 

Qual é o sinal semiológico descrito no exame 
físico e qual é o provável diagnóstico sindrômico 
da paciente? 

 

(A) Sinal de Cullen; Abdome agudo perfurativo. 

(B) Sinal de Courvosier; Síndrome neoclássica. 

(C) Sinal de Joubert; Abdome agudo perfurativo. 

(D) Sinal de Bloomberg; Abdome agudo inflamatório. 

(E) Sinal de Rigler; Abdome agudo hemorrágico. 
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Homem de 55 anos, tabagista e etilista vem ao 
pronto atendimento com queixa de dor abdominal 
intensa, com início há 12 horas. Ao exame físico, 
apresenta-se hipocorado, taquicárdico, abdome 
rígido, dor difusa à palpação profunda e 
superficial, com dor à descompressão. É realizada 
laparotomia exploradora, evidenciando-se úlcera 
pré-pilórica perfurada com aproximadamente 2 cm 
de diâmetro.  

Diante do quadro, qual é a melhor conduta a 
tomar? 

 

(A) Ulcerorrafia e “patch” com omento. 

(B) Gastrectomia Billroth II. 

(C) Ulcerorrafia e anastomose gastrojejunal. 

(D) Drenagem da cavidade e colocação de sonda 
nasogástrica. 

(E) Exclusão pilórica e gastrectomia polar. 

 

18 

Paciente do sexo masculino de 67 anos é 
admitido na sala de emergência devido a 
hematêmese volumosa há 2 horas. Após 
realização de medidas de suporte iniciais, esse 
paciente foi submetido à endoscopia digestiva 
alta, a qual revelou úlcera em pequena curvatura, 
de aproximadamente 1 cm, com coto vascular 
visível. Qual é a classificação de Forrest e o risco 
de ressangramento da lesão? 

 

(A) IA; 90%. 

(B) IB; 20%. 

(C) IIA; 50%. 

(D) IIB; 30%. 

(E) IIC; 10%. 

 

19 

Homem de 50 anos, cirrótico, chega à sala de 
emergência devido a hematêmese volumosa há 2 
horas. Ao exame físico, descorado, taquicárdico, 
Glasgow 8. São realizadas medidas iniciais de 
suporte, via aérea invasiva, ressuscitação 
volêmica, hemoconcentrados e drogas 
vasoativas, porém sem sucesso. Qual é a 
provável etiologia da hemorragia digestiva do 
paciente e qual é a melhor conduta perante o 
caso? 

 

(A) Hemorragia digestiva alta não varicosa; 

Endoscopia e escleroterapia. 

(B) Hemorragia digestiva alta não varicosa; 
Octreotide e aumento progressivo de dose de 
drogas vasoativas. 

(C) Hemorragia digestiva alta varicosa; Endoscopia 

digestiva e ligadura elástica. 

(D) Hemorragia digestiva alta varicosa; 
Tamponamento com balão esofágico. 

(E) Hemorragia digestiva alta varicosa; 

Betabloqueadores e derivação porto-cava. 

 

20 

Mulher de 65 anos, histerectomia há 20 anos, com 
queixa de parada de eliminação de fezes e flatos 
há 3 dias, e vômitos há 1 dia. Abdome globoso, 
distendido, dor à palpação profunda, sem dor à 
descompressão, ruídos hidroaéreos aumentados, 
toque retal sem presença de fezes em dedo de 
luva; leucograma com 8.000 leucócitos sem 
desvio à esquerda. Qual é o melhor manejo inicial 
para essa paciente? 

 

(A) Laparotomia exploradora. 

(B) Tomografia computadorizada de abdome total. 

(C) Jejum, sondagem gástrica e hidratação 

endovenosa. 

(D) Colonoscopia. 

(E) Endoscopia digestiva alta. 
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21 

Paciente do sexo masculino, 40 anos, vem ao 
ambulatório com queixa de disfagia progressiva, 
perda de peso, pirose e tosse noturna. Durante 
investigação diagnóstica, foi solicitado 
esofagomanometria, a qual teve como achado: 
relaxamento incompleto do esfíncter esofágico 
inferior. Tal achado é característico de qual 
doença? 

 

(A) Doença do refluxo gastroesofágico. 

(B) Doença de Lyme. 

(C) Acalasia. 

(D) Espasmo esofageano. 

(E) Membrana esofágica inferior. 

 

22 

Em relação ao tratamento da acalasia, são opções 
terapêuticas, EXCETO 

 

(A) nitratos e antagonistas dos canais de cálcio. 

(B) toxina botulínica. 

(C) dilatação pneumática da cárdia. 

(D) miotomia à Heller. 

(E) fundoplicatura a nissen. 

 

23 

Paciente do sexo masculino, etilista, vem ao 
pronto atendimento devido à dor torácica intensa 
após vômitos. 

Após investigação diagnóstica, evidenciou-se 
presença de ruptura completa da parede 
esofágica. A essa patologia dá-se o nome de 

 

(A) Síndrome de Boerhaave. 

(B) Síndrome de Mallory-Weiss. 

(C) Síndrome de Zollinger-Ellisson. 

(D) Síndrome de Heiss. 

(E) Síndrome de Gordon. 

 

24 

Paciente do sexo feminino, 35 anos, com queixa 
de pirose, globus faríngeo, tosse e rouquidão. Fez 
uso de inibidor de bomba de prótons por 6 meses 
sem melhora dos sintomas. Nesse caso, qual 
seria a melhor proposta cirúrgica terapêutica? 

 

(A) Esofagomiotomia à Heller. 

(B) Esofagectomia distal. 

(C) Fundoplicatura a Nissen. 

(D) Cirurgia de Serra Dória. 

(E) Gastroplastia com reconstrução em Y de roux. 

 

25 

Paciente do sexo feminino, 56 anos, durante 
cirurgia laparoscópica de colecistectomia devido 
à colecistite, apresenta taquicardia e hipotensão 
refratária ao uso de vasopressor. Após 
desconfecção de pneumoperitônio, evidenciou-se 
veia hepática sangrante, a qual não havia sido 
evidenciada no momento da cirurgia. Após 
investigação, chegou-se à conclusão que tratava-
se de embolia gasosa. Nesse caso, qual é o 
melhor tratamento diante desse diagnóstico? 

 

(A) Aumento da pressão de pneumoperitônio para 

cessar sangramento. 

(B) Passagem de cateter de Swan-Ganz para 
monitorização. 

(C) Troca de gás de pneumoperitônio de CO2 para 

NO2. 

(D) Desinsuflação do pneumoperitônio e colocação 
do paciente em decúbito ventral. 

(E) Desinsuflação do pneumoperitônio e colocação 
do paciente em decúbito lateral esquerdo em 
cefalodeclive. 

 

26 

Paciente, vítima de múltiplos ferimentos de arma 
de fogo em região abdominal, chega à emergência 
instável hemodinamicamente. Após medidas de 
ressuscitação, é encaminhado ao centro cirúrgico 
ainda instável. Após abertura da cavidade, 
evidencia-se lesão transfixante hepática em 
segmentos VIII e IV com sangramento ativo, lesão 
transfixante gástrica associada à lesão de 
pâncreas, lesão transfixante em colo transverso. 
Diante desse caso, a melhor abordagem no 
momento é 

 

(A) cirurgia de damage control, fechamento dos 

orifícios e vísceras ocas e empacotamento 
hepático com compressas, com programação de 
rebordarem precoce após estabilização. 

(B) hepatectomia regrada, gastrectomia parcial e 
drenagem de cavidade. 

(C) gastrostomia e drenagem de cavidade. 

(D) ligadura de aorta abdominal e rebordarem em 7 
dias. 

(E) fechamento de orifícios de vísceras ocas e 

colocação de gelfoam em espaço de Morris. 
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Paciente de 35 anos, vítima de colisão bicicleta-
carro, chega ao pronto-socorro taquicárdico, 
hipotenso, dentificação no tempo de enchimento 
capilar e dor abdominal. Após atendimento inicial, 
mantém-se instável. Ultrassom FAST à beira do 
leito evidencia líquido livre em espaço 
esplenorrenal e hepatorrenal.  

Qual é a melhor conduta perante o caso? 

 

(A) Tomografia de abdome total com contraste 
endovenoso. 

(B) Ressuscitação volêmica com 3L de cristaloides e 
internação em leito de UTI. 

(C) Realização de lavado peritoneal diagnóstico. 

(D) Laparotomia exploradora. 

(E) Ultrassom de abdome total realizado por 
radiologista treinado. 

 

28 

Uma das principais complicações das 
gastrectomias é a presença de refluxo alcalino. 
Dentre as gastrectomias a seguir, qual apresenta 
a menor taxa de refluxo alcalino? 

 

(A) Gastrectomia parcial com reconstrução em Y- de 
roux. 

(B) Gastrectomia a Billroth I. 

(C) Gastrectomia a Billroth II. 

(D) Gastroenteroanastomose e cerclagem pilórico. 

(E) Esofagomiotomia à Heller. 

 

29 

Paciente de 87 anos apresenta queixa de 
enterorragia intermitente, com início há 6 meses. 
Qual exame  conta com maior sensibilidade para 
diagnóstico de hemorragia digestiva baixa? 

 

(A) Colonoscopia. 

(B) Cápsula endoscópica. 

(C) Endoscopia duplo balão. 

(D) Enterorressonância. 

(E) Cintilografia com hemácias marcadas. 

 

30 

Paciente de 58 anos, previamente 
colecistectomizado há 15 anos, apresenta há 2 
dias: febre, dor abdominal, hipotensão e calafrios. 
Nas últimas 6 horas, foi internado em regime 
intensivo devido a rebaixamento do nível de 
consciência. Dentre as seguintes alternativas, 
qual apresenta a melhor abordagem para esse 
paciente no momento? 

 

(A) Laparotomia associada à derivação biliodigestiva. 

(B) Colangiopancreatografia endoscópica e 

colocação de prótese biliar. 

(C) Colangiografia transparietohepática. 

(D) Laparotomia, coledocotomia e colocação de 
dreno de Kehr. 

(E) Internamento em UTI, antibioticoterapia de amplo 

espectro e jejum absoluto. 

 

31 

Paciente do sexo masculino, 75 anos, apresenta 
quadro de enterorragia há 2 dias. Previamente 
hipertenso e diabético, encontra-se normocárdico, 
sem dor abdominal, afebril. Considerando a 
epidemiologia da hemorragia digestiva baixa, qual 
é a causa mais provável dessa afecção? 

 

(A) Doença diverticular dos cólons. 

(B) Angiodisplasia. 

(C) Neoplasia colônia. 

(D) Divertículo de Meckel. 

(E) Retocolite ulcerativa. 

 

32 

Homem de 32 anos queixa-se de dor e 
abaulamento inguinal à direita há 2 meses, com 
piora da dor na última semana. Refere evacuações 
sem alterações, apetite preservado. Ao exame 
físico, apresenta abdome flácido, indolor, ruídos 
hidroaéreos presentes, normotimpânico, 
abaulamento redutível em região inguinal direita. 
Nesse caso, qual é o procedimento cirúrgico mais 
adequado? 

 

(A) Herniorrafia inguinal sem uso de tela devido a 

pouca idade do paciente. 

(B) Laparotomia associada à inguinotomia para 
redução do saco herniário. 

(C) Hernioplastia com uso de tela sob livre tensão. 

(D) Indicação de uso de cinta elástica. 

(E) Laparoscopia com herniorrafia sem uso de tela. 

 



Polícia Militar do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

2º Tenente QOS - Oficial Médico Cirurgia Geral  Tipo  04 – Página 9 

 

33 

Paciente de 85 anos vem ao serviço de cirurgia 
com queixa de inapetência, emagrecimento e 
icterícia com início há 4 meses. Ao exame físico, 
apresenta-se ictérica, hipocorada, emagrecida, 
abdome escavado, indolor à palpação, presença 
de massa palpável indolor em hipocôndrio direito. 
Esse achado é compatível com qual patologia? 

 

(A) Colelitíase. 

(B) Colangite. 

(C) Cancêr gástrico. 

(D) Cirrose hepática. 

(E) Tumor periampular. 

 

34 

Na investigação de dor abdominal, diversas 
manobras e achados semiológicos são usados 
para elucidação diagnóstica. Dentre eles, há o 
aumento da frequência cardíaca quando o 
abdome é palpado. Qual é o nome desse sinal? 

 

(A) Sinal de Ransohoff. 

(B) Sinal de Mannkopf. 

(C) Sinal de Fothergill. 

(D) Sinal de Cruveilhier. 

(E) Sinal de Term Horn. 

 

35 

Paciente de 23 anos, vítima de colisão auto x 
anteparo, vem ao pronto atendimento em 
protocolo de trauma, inicialmente com frequência 
cardíaca 120, tempo de enchimento capilar 
lentificado, pressão arterial 90 x 40 mmHg, FAST 
com presença de líquido livre em espaço 
hepatorrenal. Após ressuscitação volêmica e com 
hemoderivados, paciente apresenta frequência 
cardíaca 85, pressão arterial 110 x 80 mmHg. 
Paciente mantém-se com dor abdominal, sem 
presença de descompressão brusca. Devido ao 
trauma abdominal fechado, qual é o próximo 
passo a ser seguido? 

 

(A) Tomografia computadorizada de abdome total 
com contraste endovenoso. 

(B) Ultrassom de abdome total. 

(C) Lavado peritoneal diagnóstico. 

(D) Exame físico seriado. 

(E) Laparotomia exploradora. 

 

36 

Paciente de 89 anos do sexo feminino, chagásica, 
apresenta parada de eliminação de gases e fezes 
há 4 dias. Ao exame físico, encontra-se 
normocárdica, eupneica, abdome distendido, 
indolor e hipertimpânico, raio-x de abdome 
evidenciando distensão colônica, o que sugere 
volvo colônico. 

Com base na situação descrita, qual é a melhor 
opção para o caso no momento? 

 

(A) Jejum e hidratação. 

(B) Antibioticoterapia e internação em ambiente de 
UTI. 

(C) Retossigmoideoscopia rígida para desfazer 

volvo. 

(D) Colonoscopia. 

(E) Passagem de sonda nasogástrica calibrosa. 

 

37 

Em relação às hérnias inguinais, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O uso de tela de márlex no reparo de hérnias 

inguinais não interfere no índice de recidiva. 

(B) A hérnia femoral, quando em conjunto com a 
hérnia inguinal, deve ser reparada em segundo 
tempo. 

(C) Com o advento da laparoscopia, a tela vem 
sendo cada vez menos utilizada. 

(D) Na suspeita de hérnia inguinal estrangulada, 
deve-se evitar a redução às cegas do conteúdo 
do saco herniário. 

(E) Não se deve usar tela em hérnias inguinais 
encarceradas. 

 

38 

A presença de apêndice vermiforme dentro de 
saco herniário não é frequente. Na literatura, a 
incidência está em torno de 1% de todas as 
hérnias. Mais raro ainda é o achado de apendicite 
dentro da hérnia inguinal. Quando no conteúdo do 
saco inguinal encontrar-se o apêndice inflamado, 
dá-se o nome de 

 

(A) Hérnia de Littré. 

(B) Hérnia de Garengeot. 

(C) Hérnia de Richter. 

(D) Hérnia de Grynfelt. 

(E) Hérnia de Amyand. 
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Paciente jovem, 35 anos, queixa-se de dor 
abdominal há 5 dias, com início em região 
epigástrica, com posterior migração para fossa 
ilíaca direita, com piora progressiva da dor. Ao 
exame físico, apresenta abdome rígido, dor à 
palpação difusa e superficial, dor à 
descompressão em todos os quadrantes. 
Leucograma com 25.000 leucócitos com desvio à 
esquerda. US com sinais de apendicite aguda, 
com líquido livre em todos os quadrantes do 
abdome. Com base no quadro clínico 
apresentado, qual é a melhor opção? 

 

(A) Tomografia de abdome total com duplo contraste, 
internação em UTI e observação. 

(B) Apendicectomia com incisão de McBurney. 

(C) Antibioticoterapia e jejum. 

(D) Apendicectomia laparoscópica. 

(E) Colonoscopia com drenagem interna de óstio 
apendicular.  

 

40 

Paciente de 73 anos, tabagista, vem ao pronto-
socorro com queixa de dor abdominal intensa e 
súbita. Ao exame físico, está em mau estado 
geral, taquicárdico, hipotenso, taquipneico, 
sudoreico; abdome flácido, sem massa palpável, 
sem presença de dor à descompressão brusca; 
toque            retal com presença de secreção 
sanguinolenta escurecida. Exames laboratoriais 
evidenciam leucocitose com desvio à esquerda e 
aumento do nível sérico de lactato.  Qual é a 
melhor opção diante do caso descrito? 

 

(A) Arteriografia diagnóstica e terapêutica. 

(B) Ultrassom de abdome total. 

(C) Laparotomia exploradora. 

(D) Colonoscopia.  

(E) Tomografia de abdome total sem contraste. 

 

41 

Uma mulher de 45 anos, submetida à 
colecistectomia laparoscópica há 2 dias, retorna 
ao pronto atendimento referindo febre. Sobre 
febre no pós-operatório, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A principal hipótese diagnóstica perante o caso é 

fístula entérica. 

(B) A principal causa de febre no pós-operatório é 
infecção urinária. 

(C) A atelectasia e a pneumonite são as causas mais 

comuns de febre entre o primeiro e o terceiro dia 
de pós operatório. 

(D) A investigação de tromboembolia pulmonar é 
mandatária nesses casos. 

(E) A fístula biliar é a principal hipótese diagnóstica 

perante o caso. 

 

42 

A respeito de complicações do ato cirúrgico, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) O seroma é uma das complicações mais comuns 
em cirurgia e está relacionado principalmente à 
falha na hemostasia durante a cirurgia.  

(B) A infecção de sítio cirúrgico é extremamente 
comum, sendo causada por contaminação da 
flora da pele do paciente e falha na técnica 
cirúrgica, que pode permitir uma contaminação 
exógena. 

(C) O hematoma é uma complicação rara que deve 
ser sempre drenada a fim de evitar 
contaminação. 

(D) Em cirurgias infectadas, o uso de 
antibioticoterapia terapêutica previne em sua 
totalidade o risco de infecção do sítio cirúrgico. 

(E) A drenagem de toda coleção deve ser realizada 
em centro cirúrgico. 

 

43 

Paciente do sexo feminino, 46 anos, com queixa 
de dor em região inguinal esquerda, vem ao 
consultório para investigação. Traz consigo 
ultrassom da região, o qual evidencia hérnia 
femoral não encarcerada. Segundo Nyhus, como 
se classifica essa hérnia? 

 

(A) Tipo I. 

(B) Tipo II. 

(C) Tipo IIIa. 

(D) Tipo IIIb. 

(E) Tipo IIIc. 
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Homem de 47 anos, vítima de colisão caminhão-
anteparo, dá entrada ao pronto-socorro com os 
seguintes parâmetros: Frequência cardíaca 
130bpm, Pressão arterial 80/60mmHg, Frequência 
respiratória 30 irpm, confuso. Segundo o ATLS, 
qual é a classificação de choque mais adequada 
ao caso? E qual é a perda sanguínea estimada? 

 

(A) Classe II; 25% da volemia. 

(B) Classe III; 35% da volemia. 

(C) Classe IV; 35% da volemia. 

(D) Classe III; 25% da volemia. 

(E) Classe IV; 40% da volemia. 

 

45 

Mulher de 75 anos apresenta quadro de dor 
abdominal há 1 dia em hipocôndrio direito, com 
piora progressiva da dor, associada a náuseas. 
Ao exame físico, encontra-se febril, sinal de 
Murphy positivo. Exames laboratoriais: 
Leucograma: 13.000 leucócitos sem desvio à 
esquerda, creatinina sérica 0,8 mg/dL. 
Ultrassonografia de abdome total evidenciando 
vesícula biliar com paredes espessadas. Segundo 
o guideline de Tóquio 2018, qual é o grau de 
severidade da colecistite e qual é o melhor 
tratamento? 

 

(A) Grau I; colecistectomia laparoscópica. 

(B) Grau II; colecistectomia laparoscópica. 

(C) Grau II; antibioticoterapia e drenagem biliar 

percutânea. 

(D) Grau I; analgesia e internamento em UTI. 

(E) Grau III; drenagem biliar percutânea. 

 

46 

Mulher de 35 anos apresenta há 6 meses 
hematoquezia intermitente e indolor. Há 3 meses 
nota a presença de nodulação anal após evacuar, 
sendo necessária a redução manual. De acordo 
com o quadro, qual é a alternativa correta em 
relação à classificação e tratamento da 
enfermidade? 

 

(A) Hemorroidas grau 4; hemorroidectomia. 

(B) Hemorroidas grau 3; mudanças de hábitos de 
vida e dieta rica em fibras. 

(C) Hemorroidas grau 2; mudanças de hábitos de 
vida e dieta rica em fibras. 

(D) Hemorroidas grau 3; hemorroidectomia. 

(E) Hemorroidas grau 2; hemorroidectomia. 

 

47 

Gestante de 34 semanas é resgatada pela PM-GO 
após agressão física, chega ao pronto 
atendimento estável, com queixas de dores 
abdominais. Sobre trauma em pacientes 
gestantes, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Durante o segundo trimestre, pode haver 

aumento de 5 a 15mmHg na pressão arterial. 

(B) Devido ao aumento do volume de plasma na 
gravidez, uma perda de 1,2 L de volume pode 
passar despercebida pelos sinais e sintomas 
maternos, porém pode haver sofrimento fetal, 
que pode ser aferido a partir de alterações na 
frequência cardíaca fetal. 

(C) Durante o crescimento uterino, o intestino é 
direcionado para baixo e se desloca mais para a 
parte inferior do abdome. Em casos de trauma 
abdominal contuso, o intestino fica mais exposto 
e o útero mais protegido. 

(D) Ocorre diminuição progressiva do débito cardíaco 
conforme evolui a gestação. 

(E) A hipocapnia é rara no terceiro trimestre e, 

quando presente, é fator de risco para sofrimento 
fetal. 

 

48 

Mulher de 25 anos, obesa, diabética e hipertensa 
queixa-se de dor em hipocôndrio direito há 8 
horas, de início súbito. Ao exame físico, apresenta 
dor à palpação profunda e superficial de andar 
superior de abdome, sinal de Murphy positivo. 
Ultrassom de abdome total com espessamento de 
paredes da vesícula biliar, com conteúdo 
hiperecogênico. Dentre as seguintes alternativas, 
qual delas contempla melhor o diagnóstico e o 
tratamento para o caso? 

 

(A) Colelitíase sintomática; colecistectomia aberta. 

(B) Colelitíase sintomática; antibioticoterapia e 
seguimento ambulatorial.  

(C) Colecistite; colecistectomia laparoscópica. 

(D) Colecistite; colecistostomia. 

(E) Colecistite; coledocostomia. 
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Militar de 35 anos, durante escala de serviço, 
sente dor em andar superior do abdome há 4 dias, 
com irradiação para dorso. Ao chegar ao hospital 
militar, encontrava-se taquicárdico, hipotenso, 
abdome globoso, com equimose periumbilical. 
Exames laboratoriais: leucograma: 20.000 
leucócitos com 10% de bastões, amilase 
4500mg/dL, creatinina 3,0mg/dL. Ultrassom de 
abdome total evidencia colelitíase. Após 48 horas 
de internação em unidade intensiva, paciente 
apresenta melhora clínica laboratorial, recebendo 
alta para leito de enfermaria. Levando em conta a 
classificação de Atlanta revisada para pancreatite, 
qual é a classificação desse caso e qual é a 
melhor conduta perante os achados? 

 

(A) Pancreatite aguda moderada; jejum e nutrição 

parenteral. 

(B) Pancreatite aguda moderada; colecistectomia 
durante a internação. 

(C) Pancreatite aguda grave; 
colangiopancreatografia endoscópica. 

(D) Pancreatite aguda grave; colecistectomia com 

drenagem biliar. 

(E) Pancreatite aguda moderada; jejum e 
antibioticoterapia. 

 

50 

Paciente do sexo masculino, vítima de ferimento 
de arma de fogo em hemitórax direito, apresenta 
ferimento de entrada em linha axilar anterior, em 
nível de 5º espaço intercostal, não sendo 
evidenciado orifício de saída. Durante primeiro 
atendimento na cena, paciente encontra-se com 
frequência cardíaca 120bpm, pressão arterial 
90/60mmHg, ausência de murmúrio vesicular em 
hemitórax esquerdo. Qual medida deve ser 
tomada perante o caso no atendimento pré-
hospitalar? 

 

(A) Intubação orotraqueal. 

(B) Curativo oclusivo de ferimento penetrante no 
tórax. 

(C) Tamponamento digital do ferimento a fim de 

estancar sangramento. 

(D) Curativo 3 pontos, a fim de evitar pneumotórax 
hipertensivo. 

(E) Confecção de acesso venoso profundo. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

A pancreatite aguda é uma patologia altamente prevalente. Estima-se que atualmente seja a principal 
causa gastrointestinal de hospitalização. A respeito dessa patologia, responda: Qual é a patogênese da 
pancreatite aguda? Quais são seus principais agentes etiológicos? Como é feito seu diagnóstico? 
Atualmente, como é classificada a pancreatite aguda quanto à sua gravidade? E quais são as principais 
bases para seu manejo? 

 
 
1 
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