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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 
EDITAL Nº 001 / 2022 

MÉDICO / PROCTOLOGISTA - NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 09 (nove) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 
5 (cinco) questões, Noções de Informática 5 (cinco) questões, História e Geografia de Mato Grosso  
5 (cinco) questões, Legislação 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo/ocupação para o qual você se inscreveu. Caso o 
cargo/ocupação esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não 
serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início mediante a entrega 

obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados 
ao fiscal de sala. 

XII O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 3 (três) horas 
do seu início. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário 

permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 

 

 

 

 
GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto I 

 
 Seja em Guimarães Rosa, Monteiro Lobato ou 

Benedito Ruy Barbosa, a onça-pintada - maior felino 
das Américas e terceiro do mundo atrás do leão e do 
tigre - é destaque na literatura brasileira há décadas. 
Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o 
Pantanal atrás de suas pegadas, fincando a maior 
planície alagável do mundo no mapa dos principais 
safáris fotográficos. 

 Das páginas dos livros, a onça-pintada saltou 
para as redes sociais. 

 Maior planície alagada do planeta, o Pantanal 
desponta como o local mais propício do mundo para 
avistar a onça-pintada, apesar de a região não ter a 
maior população do felino - este título é da região 
Amazônica, mas sua floresta dificulta a observação do 
animal. 

 Em Mato Grosso, Porto Jofre se destaca como 
uma das áreas com maior densidade do felino no 
planeta, e com mais de 300 animais já catalogados por 
especialistas. 

 Quem flagrar uma onça nunca observada antes 
ainda tem a chance de, confirmado o avistamento 
inédito, batizar o animal. Todas elas têm manchas 
diferentes umas das outras - ou seja, suas pintas são 
como as digitais humanas e as diferenciam, ainda que 
à distância pareçam iguais. 

(Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-

como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml. 

Acesso em 16/11/2022) 

 
1) De acordo com o texto, o que faz com que “o 

Pantanal tenha despontado como o local mais 
propício do mundo para avistar a onça-pintada” 
é:   
a) apresentar, na região, a maior população 

desses felinos.  
b) ter registradas as pegadas dos felinos na 

planície alagada. 
c) ser uma planície com uma das maiores 

densidades desse felino. 
d) receber milhares de turistas estrangeiros como 

visitantes.  
 

2) O texto começa com a enumeração de autores 
que são associados por meio de uma relação 
de:  
a) alternância.  
b) oposição.  
c) comparação.  
d) conformidade.  
 

3) Em “Milhares de turistas brasileiros e 
estrangeiros visitam o Pantanal” (1º§), os 
vocábulos destacados exercem, 
sintaticamente, a função de:  
a) núcleo do sujeito composto.  
b) adjunto adnominal.  
c) complemento nominal.  
d) adjunto adverbial.  

4) “onça-pintada” é um substantivo composto 
ligado por hífen. A partir do Novo Acordo 
Ortográfico, algumas palavras, porém, sofreram 
alteração na grafia. Dentre as palavras abaixo, 
assinale a alternativa que não sofreu alteração 
após esse Acordo.  
a) ultrassonografia.  
b) contrarregra.  
c) minissaia.  
d) suprassumo.  
 

5) Na oração “Todas elas têm manchas diferentes 
umas das outras” (5º§), percebe-se a correta 
concordância do verbo com o sujeito. Dentre as 
frases abaixo, assinale a que também apresenta 
correção de concordância e de ortografia.  
a) Eles, normalmente, vêm o filme juntos.   
b) A velha planilha mantêm os dados anteriores.  
c) As páginas contém material diversificado.  
d) No trabalho, o técnico detém o cronograma.   
 
Considere a última oração do texto “ainda que à 
distância pareçam iguais” (5º§) para responder 
às questões de 6 a 8 seguintes.  
 

6) A expressão que introduz o trecho deve ser 
classificada, morfologicamente, como uma 
locução:  
a) conjuntiva de valor concessivo.  
b) prepositiva de valor adversativo.  
c) adverbial de valor temporal.  
d) adjetiva de valor explicativo.  
 

7) O acento grave presente em “à distância” 
permite concluir que essa expressão cumpre o 
mesmo papel sintático da que se destaca em:  
a) “fincando a maior planície alagável do mundo” 

(1º§). 
b) “destaque na literatura brasileira há décadas” 

(1º§). 
c) “mas sua floresta dificulta a observação do 

animal” (3º§). 
d) “Em Mato Grosso, Porto Jofrese destaca” (4º§). 
 

8) Ao analisar o predicado dessa oração, pode-se 
afirmar, a respeito de sua construção que:  
a) possui dois núcleos, sendo um verbo e um 

advérbio.  
b) classifica-se como nominal e tem um adjetivo 

como núcleo.  
c) é um predicado verbal, pois possui um só núcleo 

verbal. 
d) apresenta um verbo impessoal seguido de 

adjetivo.  

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
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Texto II 
 

Depois que 
(Marina Colasanti) 

 Carregava consigo um vasto cemitério. 
Amigos, parentes haviam se deitado ao longo dos anos 
aumentando a carga, tumba a tumba. Ora com um ora 
com outro, conversava em silêncio ou em voz baixa, 
sorridente, mantendo atualizada a relação, embora à 
distância.  

 Breve, chegaria a sua vez. Mas não se 
incorporaria ao seu próprio cemitério. Seria carregado 
por alguém, filho ou mulher, passando a fazer parte de 
outro repertório. E inquietava-se menos consigo do que 
com o silêncio que, como uma hera, tomaria as lápides 
com as quais havia dialogado tão longamente.  

 
9) Os vocábulos “cemitério” e “repertório”, no 

texto, podem ser entendidos simbolicamente, 
apontando, assim, para um conjunto de:  
a) lápides. 
b) lembranças. 
c) mulheres.  
d) tumbas. 
 

10) O texto II pertence à tipologia narrativa e faz uso 
de verbos para marcar a passagem do tempo. 
Desse modo, o emprego do pretérito imperfeito, 
no início, expressa uma ação:  
a) futura que se relaciona com o passado. 
b) presente, afetada pelo passado.  
c) passada que se prolonga no tempo. 
d) presente com caráter atemporal.  
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11) Com relação ao raciocínio lógico proposicional 

é correto afirmar que: 
a) O valor lógico da disjunção entre duas 

proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

b) O valor lógico da conjunção entre duas 
proposições é falso somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem falsos 

c) O valor lógico do bicondicional entre duas 
proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

d) O valor lógico da disjunção exclusiva entre duas 
proposições é verdade somente se apenas um 
dos valores lógicos das proposições for 
verdadeiro 

 
12) Numa escola 75 estudantes gostam de 

matemática, 53 gostam de geografia e 26 
gostam das duas disciplinas. Nessas 
condições, o total de estudantes que gostam de 
somente uma das duas disciplinas é igual a: 
a) 76 
b) 66 
c) 49 
d) 27 

13) Se João pratica esportes, então Paula o 
acompanha. Se Paula o acompanha, então 
sexta-feira não é feriado. Podemos concluir 
corretamente que: 
a) Se João pratica esportes, então sexta-feira é 

feriado 
b) Se João pratica esportes, então sexta-feira não 

é feriado 
c) Se sexta-feira não é feriado, então João pratica 

esportes 
d) Se sexta-feira é feriado, então João pratica 

esportes 
 

14) O tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão 
e da regra para defender que a premissa pode 
explicar a conclusão é chamado de: 
a) Dedução 
b) Indução 
c) Abdução 
d) Tratamento 
 

15) O conectivo cujo valor lógico se altera se os 
valores lógicos das proposições entre ele se 
alternarem e forem diferentes, é chamado de: 
a) Disjunção 
b) Disjunção exclusiva 
c) Bicondicional 
d) Condicional 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
16) Relacione as típicas extensões de arquivos da 

coluna da esquerda com o seu respectivo tipo 
da coluna da direita. 
 
(1) BMP  (A) arquivo compactado. 
(2) AVI  (B) arquivo de imagem. 
(3) ZIP  (C) arquivo de vídeo. 
(4) XLSX  (D) arquivo do Excel. 
 
a) 1A - 2B - 3C - 4D 
b) 1B - 2C - 3A - 4D 
c) 1B - 2D - 3A - 4C 
d) 1D - 2C - 3B - 4A 
 

17) Quanto a planilha eletrônica genérica a seguir, 
analise as afirmativas logo em seguida e 
assinale a alternativa correta. 
 

 A B 

1 7 8 

2 9 10 

 
1. Se aplicarmos a fórmula =MÉDIA(A1:A2) 

teremos como resultado 16 (dezesseis). 
2. Se aplicarmos a fórmula =SOMA(B1:B2) 

teremos como resultado 17 (dezessete). 
 
a) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras 
b) A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa 
c) A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa 
d) As afirmativas 1 e 2 são falsas 
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18) Leia a frase abaixo referente a Teclas de Atalho: 
 
"Nas últimas versões do Microsoft Word (em 
português), enquanto a tecla ______ move o cursor 
para o final da linha atual, a tecla ______ move o 
cursor para o início da linha atual".  
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
 
a) Ctrl / Shift 
b) Home / End 
c) Shift / Ctrl 
d) End / Home 
 

19) Quanto às características dos programas 
Antivírus e ao Firewall, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O firewall é um sistema de segurança de rede 

de computadores que limita o tráfego de entrada 
e/ou saída dentro de uma rede. 

(  ) Se numa instalação já tiver um firewall será 
desnecessário instalar adicionalmente um 
programa Antivírus, em termos de segurança de 
dados.  

(  ) A concepção de um firewall atual pode-se 
considerar tecnicamente como sendo a terceira 
geração evolutiva dos antigos programas 
Antivírus. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - F 
b) V - V - F 
c) F - V - V 
d) F - F - V 
 

20) Referente aos conceitos básicos sobre 
Correios Eletrônicos temos características 
especiais tais como: 
1. O caracter @ é proibido de ser utilizado em 

qualquer endereço de e-mail, pois o mesmo é 
bloqueado pelo firewall dos servidores.  

2. O e-mail se trata de um modo de comunicação 
assíncrona, o que quer dizer que não é 
necessário que haja a presença simultânea do 
remetente e do destinatário. 

3 Por meio do e-mail se consegue enviar 
mensagens apenas com texto ou também com 
imagens, vídeos e áudio anexados. 

 
Da relação apresentada: 
a) existem somente o 1 e 2 
b) existem somente o 1 e 3 
c) existem somente o 2 e 3 
d) existem 1, 2 e 3 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO 

 
21) Pela Lei complementar nº 31, de 11 de outubro 

de 1977, foi criado um novo estado brasileiro 
devido ao desmembramento do Mato Grosso. 
Assinale a alternativa correspondente aos dois 
estados resultantes de tal desmembramento, de 
maneira correta. 
a) Mato Grosso e Rondônia 
b) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 
c) Mato Grosso e Goiás 
d) Mato Grosso e Pará 
 

22) O estado de Mato Grosso é composto por 141 
municípios (IBGE CIDADES, 2022). Entre os 
municípios a seguir, assinale a alternativa que 
apresenta aquele que está localizado no estado 
de Mato Grosso, de forma incorreta.  
a) Sinop 
b) Tangará da Serra 
c) Porto Estrela 
d) Rio Preto 
 

23) Um rio pode morrer, e há pelo menos três em 
Mato Grosso que correm esse risco. Por 
exemplo, o ______ recebe um impacto urbano 
muito grande ao passar pela área urbana de 
Cuiabá. Isso em termos de poluição, sem falar 
em condomínios que estão surgindo no seu 
entorno, nas suas margens, onde o uso da terra, 
que tem um solo frágil, com alta suscetibilidade 
de erosão (adaptado de PRIMEIRA PÁGINA, 
2022).  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Rio Iguaçu 
b) Rio Coxipó  
c) Rio Madeira  
d) Rio Grande 
 

24) Mato Grosso é um estado privilegiado, por 
abranger áreas de três diferentes biomas 
brasileiros (Mato Grosso, 2022). Em relação aos 
biomas localizados em Mato Grosso, assinale a 
alternativa correta. 
a) Cerrado: tem vegetação composta por 

gramíneas e arbustos, cujas raízes profundas 
permitem captar água devido aos baixíssimos 
índices pluviométricos do clima semiárido 

b) Pantanal: bioma com maior área no interior de 
Mato Grosso, localizado na porção Leste do 
estado e com rica biodiversidade 

c) Amazônia: maior floresta tropical do mundo, em 
Mato Grosso localizada principalmente ao Norte 
do estado 

d) Mata Atlântica: maior planície alagável do 
planeta, com uma fauna exuberante e 
considerada a mais rica da Terra 
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25) Localizado no norte de Mato Grosso, o ______ 
limita-se com a Serra Rochedo até a divisa com 
o Pará, em um lugar de profusão de nascentes 
de água pura e cristalina. Considerado rico em 
biodiversidade da Amazônia Brasileira, possui 
em torno de 850 espécies de aves catalogadas 
na região, sendo 50 endêmicas, 43 espécies de 
répteis, 29 anfíbios, 36 de mamíferos e 16 
espécies de peixe (adaptado de ISA, 2022).  
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Parque Estadual Cristalino  
b) Parque Nacional do Jamanxim 
c) Parque Nacional de Anavilhanas 
d) Parque Nacional de Aparados da Serra 
 

LEGISLAÇÃO 

 
26) De acordo com as disposições da Constituição 

Federal sobre saúde, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(  ) As instituições privadas poderão participar de 

forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(  ) O Estado deve fomentar a destinação de 
recursos públicos para auxílios ou subvenções 
às instituições privadas com fins lucrativos. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
 

27) As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único. Sobre o tema, 
assinale a alternativa que, de acordo com a 
Constituição Federal, apresente incorretamente 
uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde - 
SUS. 
a) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais 

b) Participação da comunidade 
c) Seletividade na prestação dos serviços 
d) Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo 

28) O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa. Sobre as disposições do 
decreto, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a definição de Rede de Atenção à Saúde. 
a) Espaço geográfico contínuo constituído por 

agrupamentos de Municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde 

b) Conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde 

c) Instâncias de pactuação consensual entre os 
entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS 

d) Serviços de atendimento inicial à saúde do 
usuário no SUS 

 
29) Acerca das disposições sobre planejamento da 

Saúde previstas no Decreto nº 7.508/2011, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O processo de planejamento da saúde será 

ascendente e integrado, do nível local até o 
federal, ouvidos os respectivos Conselhos de 
Saúde, compatibilizando-se as necessidades 
das políticas de saúde com a disponibilidade de 
recursos financeiros. 

II. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração 
dos planos de saúde, de acordo com as 
características epidemiológicas e da 
organização de serviços nos entes federativos e 
nas Regiões de Saúde. 

III. O planejamento da saúde em âmbito estadual 
deve ser realizado de maneira centralizada, a 
partir das necessidades dos governantes. 

Assinale a alternativa correta. 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 
 

30) A Resolução nº 553 do Conselho Nacional de Saúde 
dispõe sobre as diretrizes dos direitos e Deveres da 
Pessoa Usuária da Saúde. Sobre as disposições da 
resolução, assinale a alternativa incorreta. 
a) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e 

direitos respeitados na relação com os serviços 
de saúde 

b) Toda pessoa tem responsabilidade e direitos 
para que seu tratamento e recuperação sejam 
adequados e sem interrupção 

c) Toda pessoa tem direito à informação sobre os 
serviços de saúde e aos diversos mecanismos 
de participação 

d) Toda pessoa pode adotar comportamento 
desrespeitoso com as demais pessoas que 
usam ou que trabalham no estabelecimento de 
saúde  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31) A região anorretal foi descrita anatomicamente 

em 1953, mas seus conceitos sofreram 
mudanças graças aos avanços tecnológicos na 
área da saúde, em conjunto com as 
observações feitas pelos cirurgiões e 
endoscopistas da área. Sobre a região 
anorretal, analise as seguintes afirmativas:  
I. Embriologicamente, tem sua origem em dois 

diferentes folhetos embrionários, sendo o reto 
formado pela ectoderme, e o canal anal pela 
endoderme. 

II. Em grande parte da população, o reto possui 
três curvaturas: as válvulas de Houston. As 
válvulas a superior e inferior estão localizadas a 
direita e a válvula do meio está localizada a 
esquerda do reto. Esta última corresponde 
anatomicamente a reflexão peritoneal. 

III. O canal anal cirúrgico tem seu limite superior no 
anel anorretal enquanto o canal anal anatômico 
delimita-se superiormente na linha pectínea. 

IV. Biópsia de reto realizada abaixo da linha 
pectínea com ausência de células ganglionares 
é considerada normal. 

Assinale a alternativa correta.  
a) Apenas as afirmativas I, II, III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 
 

32) Quanto a vascularização do cólon, assinale a 
alternativa correta. 
a) A arcada de Riolan comunica a artéria cólica 

direita com a artéria mesentérica inferior 
b) São ramos da artéria mesentérica superior: 

artéria cólica média, artéria cólica direita e 
artéria cólica esquerda 

c) Os pontos de Griffith e de Sudeck correspondem 
às áreas com maior risco de isquemia devido a 
descontinuidade das artérias marginais 

d) As artérias marginais de Drumoond irrigam a 
parede colônica pelo bordo antimesocólico 

 
33) Os estomas fazem parte da rotina do cirurgião e 

são realizados na tentativa de melhora a 
sobrevida dos pacientes. Eles podem ser feitos 
em diversos seguimentos do intestino e cada 
um deles tem suas vantagens e desvantagens, 
além da possibilidade de complicações. 
Assinale a alternativa que apresenta uma 
complicação precoce e uma tardia 
respectivamente. 
a) Edema da mucosa e desabamento 
b) Estenose e prolapso da colostomia 
c) Hernia paraestomal e dermatites 
d) Isquemia e prolapso 

34) Homem de 44 anos, obeso, apresenta 
sangramento evacuatório de moderada 
quantidade e após evacuar nota presença de 
uma nodulação, que consegue reduzir 
manualmente. Relata que evacua a cada 2 dias, 
com fezes de consistência Bristol 2 e faz uso 
esporádico de bisacodil. Os sintomas antes 
ocorriam duas a três vezes no mês, mas se 
tornaram diários nas últimas 3 semanas. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
classificação correta da doença e o tratamento 
melhor indicado.   
a) Grau III; orientar mudanças de hábitos de vida, 

higiene local com agua, tratamento tópico com 
pomadas e se não houver melhora do quadro: 
escleroterapia 

b) Grau II; orientar mudanças de hábitos de vida, 
higiene local com agua, tratamento tópico com 
pomadas e tratamento definitivo com cirurgia 
preferencialmente com sutura mecânica (PPH) 

c) Grau III: orientar mudanças de hábitos de vida, 
higiene local com agua e tratamento cirúrgico, 
podendo ser utilizado a técnica aberta de 
Millingan e Morgan 

d) Grau IV: orientar mudanças de hábitos de vida, 
higiene local com agua e tratamento cirúrgico, 
podendo ser utilizado a técnica aberta de 
Fergusson 

 
35) Mulher 50 anos, constipada crônica, iniciou 

quadro de enterorragia de moderado volume há 
2 dias, com piora do quadro hoje. Nega perda 
ponderal nos últimos meses. Exame físico:  FC 
135 bpm, PA 60/40mmHG, pálida e sudoreica. 
Exames laboratoriais: Hb 7,5g/dL, Ht 22%. 
Anuscopia e toque retal sem alterações. 
Realizado manejo clínico na emergência com 
estabilidade clínica após expansão com 
solução salina e 3 concentrados de hemácias. 
Assinale a alternativa que apresenta qual é a 
conduta mais indicada neste momento.  
a) Colonoscopia 
b) Arteriografia 
c) Cintilografia  
d) Cirurgia 
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36) Homem de 62 anos apresenta dor abdominal há 
3 dias, em fossa ilíaca esquerda (FIE), 
associada a febre baixa (37,5ºC) e hiporexia. 
Nega náuseas ou vômitos. Exame físico: dados 
vitais normais, abdome levemente distendido, 
depressivel, com dor a palpação de FIE. Exames 
laboratoriais: Hb 10,1g/dL, leucocitos 13.000 
com 10% de bastões. TC de abdome: processo 
inflamatório em sigmóide, com borramento da 
gordura adjacente e abscesso pericólico. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
classificação de Hinchey e a conduta adequada.  
a) Estagio I:  tratamento ambulatorial com repouso, 

dieta branda e rica em fibras, analgésico, 
antibióticos via oral e colonoscopia eletiva 
semanas após a resolução do caso 

b) Estágio II: tratamento internado com repouso, 
jejum, hidratação e antibióticos intravenosos 
além de drenagem percutânea do abscesso 

c) Estagio III: tratamento internado com repouso, 
jejum, hidratação e antibióticos intravenosos e 
cirurgia com ressecção e anastomose primária 

d) Estagio IV: tratamento internado com repouso, 
jejum, hidratação e antibióticos intravenosos e 
cirurgia ressecção e colostomia a Hartmann 

 
37) Nas doenças inflamatórias intestinais (DII), a 

calprotectina fecal é um marcador inflamatório 
que pode ajudar a diferenciar entre as DII e a 
síndrome do intestino irritável. Assinale a 
alternativa que apresenta corretamente os 
níveis de calprotectina fecal, seus significados 
e as condutas a serem tomadas. 
a) < 100: pouco provável doença inflamatória 

intestinal, prosseguir com investigação de 
outras patologias; entre 100 e 250: inflamação 
de baixo grau, repetir o teste; >250: inflamação 
de alto grau, afastar infecções e encaminhar 
para colonoscopia. 

b) < 250: pouco provável de doença inflamatória 
intestinal, prosseguir com investigação de 
outras patologias; entre 250 e 100: inflamação 
de baixo grau, repetir o teste; <100: inflamação 
de alto grau, afastar infecções e encaminhar 
para colonoscopia 

c) < 100: baixo nível de inflamação, investigar 
outras causas; entre 100 e 250: inflamação de 
moderado grau, encaminhar para investigação 
endoscópica; >250: inflamação de alto grau, 
iniciar tratamento 

d) >250: muito provável de doença inflamatória 
intestinal, prosseguir com investigação; entre 
100 e 250: inflamação de baixo grau, iniciar 
tratamento com corticoterapia; >250: inflamação 
de alto grau, iniciar tratamento com 
imunomoduladores 

38) A Retocolite Ulcerativa (RCU) tem a cirurgia 
como último recurso do seu tratamento. 
Assinale a alternativa que não apresenta uma 
indicação de cirurgia na RCU. 
a) Megacólon tóxico refratário 
b) Hemorragia maciça 
c) Manifestações sistêmicas graves que não 

regridem com tratamento clínico 
d) Pacientes com baixa resposta ao tratamento 

clínico 
 

39) Paciente de 22 anos, com diagnóstico de 
retocolite ulcerativa, apresentou piora dos 
sintomas e foi submetido a colonoscopia de 
controle previamente ao ajuste do tratamento 
na qual observou-se presença de eritema e 
erosões que se estendiam do reto até o cólon 
direito, sem presença de sangramentos ou 
ulcerações. Com estes achados, assinale a 
alternativa que apresenta qual é a classificação 
endoscópica da doença deste paciente. 
a) Montreal E1, Mayo 3 
b) Montreal E3, Mayo 1 
c) Montreal E3, Mayo 2 
d) Montreal E2, Mayo 3 
 

40) A população com retocolite ulcerativa tem um 
risco aumentado de cancer colorretal. Em vista 
disso, analise as afirmativas a seguir e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).  
(  ) Paciente com  8 a 10 anos  de tempo de 

evolução da doença  tem o mesmo risco de 
malignização que a população geral. 

(  ) A presença de doença limitada ao reto e cólon 
esquerdo aumenta o risco de câncer colorretal. 

(  ) Os tumores nesta população tendem a ser 
avançados e multicêntricos. 

(  ) A presença de manifestações extraintestinais 
aumenta o risco de malignização. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.  
a) V - F - V - F 
b) F - F - V - F 
c) V - V - F - V 
d) F - V - F - V 
 

41) Em relação aos princípios fundamentais, de 
acordo com o Código de Ética Médica, analise 
as seguintes afirmativas: 
I. A medicina pode, a depender da circunstância, ser 

exercida como comércio.  
II. O médico deve comunicar às autoridades 

competentes quaisquer formas de deteriorização 
do ecossistema, prejudiciais à saúde e à vida. 

III. O médico se responsabilizará em caráter pessoal e 
nunca presumido pelos seus atos profissionais. 

IV. Para exercer a medicina com honra e dignidade, o 
médico não necessita ter boas condições de 
trabalho e ser remunerado de forma justa. 

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas  
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42) Nos tempos atuais, as mídias sociais fazem parte 
da rotina de diversos profissionais da saúde, 
sendo um dos principais meios utilizados para 
divulgação do seu trabalho. No que tange às 
normas do Código de Ética Médica sobre a 
publicidade médica, assinale a alternativa correta. 
a) É vedado ao médico participar de anúncios de 

empresas comerciais, qualquer que seja sua 
natureza, valendo-se da sua profissão 

b) É permitido ao médico divulgar seu trabalho 
utilizando-se de fotos de pacientes que 
assinaram o termo de liberação de imagem 

c) É vedado ao médico anunciar títulos científicos 
ou especialidade que esteja devidamente 
registrada no Conselho Regional de Medicina 

d) Em anúncios profissionais, não é necessário 
incluir o número de inscrição no Conselho 
Regional de Medicina 

 
43) Assinale a alternativa que não apresenta um 

direito do médico. 
a) Recusar-se a realizar atos médicos que, embora 

permitidos por lei, sejam contrários aos ditames 
de sua consciência 

b) Internar e assistir pacientes em hospitais 
privados ou públicos, mesmo que não faça parte 
de seus corpos clínicos, respeitando as normas 
técnicas do Conselho Regional de Medicina 

c) Suspender suas atividades, individual ou 
coletivamente, quando a instituição para a qual 
trabalha não oferecer condições adequadas 
para o exercício da profissão ou não remunerar 
de forma digna e justa, sem ressalvas, e 
comunicará imediatamente a sua decisão ao 
Conselho Regional de Medicina 

d) Indicar o procedimento adequado ao paciente, 
observadas as práticas reconhecidas e 
respeitada a legislação vigente 

 
44) É dever do médico preencher corretamente a 

Declaração de Óbito (DO). Em relação ao bloco da DO 
apresentado na imagem a seguir, sobre condições e 
causas do óbito, assinale a alternativa correta.  
 

  
a) Se o paciente recebeu assistência no momento 

da morte, independente se não teve o curso da 
doença que levou a morte assistido, no campo “ 
assistência médica” deve ser assinalado SIM  

b) O Campo “CID” não deve ser preenchido pelo 
médico 

c) O campo de causas da morte não deve ser 
preenchido nos óbitos fetais 

d) O tempo ocorrido entre o início da doença e a 
morte deve ser preenchido apenas com anos, 
meses e dias 

45) O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos 
maiores e mais complexos sistemas de saúde 
pública do mundo. A atenção integral à saúde, 
e não somente aos cuidados assistenciais, 
passou a ser um direito de todos os brasileiros, 
desde a gestação e por toda a vida, com foco na 
saúde com qualidade de vida, visando a 
prevenção e a promoção da saúde. Em relação 
aos princípios organizativos do SUS, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. Descentralização  
II. Equidade 
III. Participação popular 
IV. Universalização 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I, II e IV apresentam 

princípios organizativos do SUS  
b) Somente as afirmativas I e III apresentam 

princípios organizativos do SUS 
c) Somente as afirmativas II, III e IV apresentam 

princípios organizativos do SUS 
d) Todas as alternativas apresentam princípios 

organizativos do SUS 
 

46) Mulher de 72 anos, deu entrada no hospital a 
cerca de 60 dias devido a fratura de fêmur, 
tratada cirurgicamente logo na primeira 
semana. Apresentou, no pós-operatório 
imediato, uma descompensação da 
insuficiência cardíaca prévia, quadro grave, 
com edema agudo pulmonar e insuficiência 
respiratória, sendo colocada em ventilação 
mecânica sob IOT. Evoluiu com pneumonia 
associada a ventilação mecânica por bactérias 
multirresistentes. Foi iniciado tratamento com 
antibiótico de amplo espectro, mas apesar dos 
esforços, a paciente apresentou piora clínica 
com insuficiência renal aguda, piora dos 
parâmetros ventilatórios, vindo a óbito às 3:00 
da manhã, após episódio de taquicardia 
ventricular sem pulso. Quanto ao atestado de 
óbito dessa paciente, assinale a alternativa 
correta.  
a) A causa direta da morte é distúrbio 

hidroeletrolitico, pois a taquiarritimia deve ter 
sido causada pela hiperpotassemia secundária 
a insuficiência renal, e o atestado de óbito deve 
ser preenchido pelo médico plantonista do 
serviço 

b) A causa da morte é a insuficiência cardíaca, e o 
atestado de óbito deve ser preenchido pelo 
médico plantonista do serviço 

c) A paciente deve ser encaminhada ao IML para o 
correto preenchimento da declaração de óbito 

d) A causa direta da morte é distúrbio 
hidroeletrolítico, pois a taquiarritimia deve ter 
sido causada pela hiperpotassemia secundária 
a insuficiência renal, e o atestado de óbito deve 
ser preenchido pelo médico assistente 
responsável pela internação do paciente 
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47) A participação popular no SUS teve suas 
instâncias regulamentadas através da Lei nº 
8.142 de 1990. Os Conselhos de Saúde 
configuram umas das formas dessa 
participação. Em relação à composição destes 
Conselhos, assinale a alternativa correta.  
a) O número de membros do Conselho de Saúde é 

determinado conforme o tamanho da população 
e obedecerá a seguinte composição: 50% de 
entidades e movimentos representativos de 
usuários; 25% de entidades representativas dos 
trabalhadores da área de saúde e 25% de 
representação de governo e prestadores de 
serviços privados conveniados ou sem fins 
lucrativos 

b) Cabe a cada Conselho de Saúde definir o 
número de membros, que obedecerá a seguinte 
composição: 25% de entidades e movimentos 
representativos de usuários; 50% de entidades 
representativas dos trabalhadores da área de 
saúde e 25% de representação de governo e 
prestadores de serviços privados conveniados 
ou sem fins lucrativos 

c) Cabe a cada Conselho de Saúde definir o 
número de membros, que obedecerá a seguinte 
composição: 50% de entidades e movimentos 
representativos de usuários; 25% de entidades 
representativas dos trabalhadores da área de 
saúde e 25% de representação de governo e 
prestadores de serviços privados conveniados 
ou sem fins lucrativos 

d) O número de membros Conselho de Saúde é 
determinado conforme o tamanho da população 
e obedecerá a seguinte composição: 25% de 
entidades e movimentos representativos de 
usuários; 50% de entidades representativas dos 
trabalhadores da área de saúde e 25% de 
representação de governo e prestadores de 
serviços privados conveniados ou sem fins 
lucrativos 

 
48) Paciente está sendo avaliada no consultório 

para realização de tratamento cirúrgico de 
fístula anorretal (fistulotomia). Durante a 
consulta, a mesma é informada a respeito das 
complicações potenciais desse tratamento. Das 
complicações apresentadas a seguir, assinale a 
alternativa que apresenta a mais comum. 
a) Recorrência. 
b) Hemorragia 
c) Trombose hemorroidária externa 
d) Incontinência fecal 
 

49) Assinale a alternativa que apresenta qual é a 
neoplasia maligna de canal anal mais comum 
nos pacientes HIV positivos.  
a) Carcinoma epidermoide 
b) Sarcoma de Kaposi  
c) Adenocarcinoma  
d) Linfoma 

50) Homem de 60 anos foi submetido à cirurgia para 
tratamento de neoplasia maligna do reto. Chega 
ao ambulatório com sintomas compatíveis com 
ejaculação retrógrada. Assinale a alternativa 
que apresenta a lesão de quais nervos esta 
complicação pós-operatória está relacionada. 
a) Erigentes  
b) Pudendos  
c) Obturadores  
d) Hipogástricos 
 

51) As fissuras anais benignas são observadas, 
geralmente, na linha mediana, sendo as posteriores 
mais comuns que as anteriores. Assinale a 
alternativa que apresenta em qual dos seguintes 
grupos as fissuras anais benignas têm maior 
prevalência.  
a) Idosos 
b) Homens 
c) Crianças  
d) Mulheres 
 

52) O estadiamento do carcinoma epidermoide de canal 
anal é o mais importante fator preditivo de 
sobrevida. Assinale a alternativa que apresenta 
como é classificada uma lesão epidermoide de 4cm 
em situação anterior no canal anal. 
a) T1  
b) T2  
c) T3  
d) T4 
 

53) A Retocolite Ulcerativa (RCU) e a doença de Crohn 
(DC) são doenças crônicas de natureza inflamatória 
intestinal. Nessas doenças, algumas características 
clínicas e laboratoriais podem se sobrepor, 
tornando mais difícil a distinção diagnóstica. 
Assinale a alternativa que apresenta qual das 
características histopatológicas é mais comumente 
associada à DC em relação à RCU.   
a) Metaplasia das células de Paneth 
b) Abscesso em criptas  
c) Hiperplasia neuronal  
d) Pseudopólipo 
 

54) As características anatômicas determinam as 
decisões técnicas do cirurgião. Em relação à 
cirurgia na pelve, assinale a alternativa correta: 
a) A dissecção da parede posterior do reto pode 

ser feita de forma romba sem secção de vasos 
importantes 

b) A irrigação do reto situa-se no mesentério 
adjacente a parede retal anterior 

c) O fundo de saco de Douglas se localiza 
profundamente na pelve e, para manipulá-lo, 
deve-se usar instrumentos longos pois este não 
é mobilizavel até o alto do campo operatório 

d) Após a correta secção dos vasos e da fixação 
peritoneal, é possível retificar o reto 
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55) Sobre a Doença Diverticular dos Cólons (DDC), 
assinale a alternativa correta. 
a) A diverticulite aguda é a segunda complicação 

mais frequente da DDC (20-30%), ficando atrás 
apenas da hemorragia diverticular, e sua 
incidência aumenta com a duração da 
diverticulose 

 
b) O processo inflamatório quase sempre ocorre na 

cúpula do divertículo, secundário à irritação 
causada pelo material fecal endurecido (fecalito) 
em seu interior 

 
c) As fístulas com a bexiga, delgado, pele, vagina 

e útero estão entre as complicações mais 
comuns da diverticulite complicada, ocorrendo 
em até 80% dos casos 

 
d) Na diverticulite aguda, o sintoma mais frequente 

é febre, moderada a alta, seguida de dor 
abdominal, contínua e de intensidade moderada 
a forte, localizada em quadrante inferior 
esquerdo, normalmente definida como 
“apendicite à esquerda” 

 
56) A técnica cirúrgica conhecida como LIFT é mais 

bem indicada no tratamento de fístula do tipo 
______. 
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna.  
a) Interesfincteriana 
b) Transesfincteriana  
c) Extraesfincteriana  
d) Anal de fundo cego 
 

57) Assinale a alternativa que apresenta qual é a 
localização do tumor carcinoide que tem menor 
chance de complicar com síndrome carcinoide.  
a) Na primeira porção duodenal 
b) No cólon ascendente 
c) No apêndice vermiforme 
d) No reto 

58) Assinale a alternativa que apresenta qual é a 
lesão neoplásica benigna descrita como lesão 
geralmente plana, localizada no cólon direito ou 
ceco, tipicamente coberta por muco e 
associada a câncer de intervalo.  
a) Pólipo hiperplásico 
b) Adenoma viloso 
c) Adenoma serrilhado séssil 
d) Hamartoma 
 

59) Em relação ao câncer de canal anal e seus 
fatores de risco, assinale a alternativa incorreta. 
a) A doença de Bowen deve ser denominada 

atualmente como lesão intraepitelial escamosa 
de alto grau perianal ou do canal anal 

b) O tabagismo é um fator de risco para o câncer 
de canal anal 

c) O carcinoma de células escamosas perianais, 
antigamente denominado carcinoma de margem 
anal, tem sido tratado com radio e quimioterapia, 
se presente em estádio avançado  

d) A irradiação da região inguinal não é necessária 
nos casos sem metástases inguinais 
clinicamente detectáveis 

 
60) Certamente, a doença hemorroidária é a 

responsável pela maioria dos doentes que 
procuram o proctologista. Sobre o assunto, 
assinale a alternativa correta. 
a) As hemorroidas são consideradas como 

hipertrofias dos coxins existentes no ânus e na 
porção mais alta do canal anal, logo acima da 
linha pectínea. São constituídas de submucosa 
espessa, contendo vasos sanguíneos, músculo 
liso, tecido conjuntivo e elástico 

b) Os vasos sanguíneos presentes nas 
hemorroidas são do tipo glomerular e o 
suprimento sanguíneo se faz através das veias 
retais médias e inferiores 

c) Existem dois plexos hemorroidários. O plexo 
hemorroidário externo fica logo acima da linha 
pectínea e é o responsável pelos sintomas 
causados pela doença hemorroidária. O plexo 
interno é recoberto por pele e está interligado ao 
plexo externo 

d) As posições dos coxins são constantes: um à 
esquerda e dois lateralmente à direita. Estes são 
chamados mamilos clássicos ou principais. 
Entre eles, podem desenvolver-se mamilos 
acessórios ou secundários 

 


