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Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado para isso.  

2 Este Caderno contém 50 questões de Cirurgia Geral. 

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

6 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para 

efeito de avaliação. 

7 A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material 

transparente, de tinta na cor preta. 

8 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder as questões e preencher a 

Folha de Respostas. 

9 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

10 Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e 

este Caderno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Ci ru rg ia  Ge ra l            01  a  50   
 

 

01. No tratamento do paciente vítima de acidente automobilístico, é essencial o conhecimento do 

mecanismo do trauma para o diagnóstico correto das lesões. Isto posto, considere os itens 

abaixo, que contém correspondências entre o mecanismo do trauma e a lesão ocasionada.  
 

I Impacto frontal – rompimento traumático da aorta 

II Impacto lateral – ruptura diafragmática 

III Impacto traseiro – luxação posterior do quadril  

IV Ejeção de veículo – lesões múltiplas 
 

Estão corretas as correspodências presentes em 

A) apenas I e IV. 

B) I, II e IV. 

C) apenas II e III. 

D) I, III e IV. 
 

02. O Helicobacter pylori é uma bactéria que provoca doenças digestivas que podem necessitar 

de tratamento cirúrgico, como úlceras pépticas complicadas. Dessa forma, é essencial o 

conhecimento adequado do seu tratamento. Segundo o Quarto Consenso Brasileiro sobre 

Infecção por H. pylori, recomenda-se, como terapia de primeira linha, IBP dose plena 12/12 h 

associado a 

A) claritromicina 1 g 12/12 h + amoxicilina 500 mg 12/12 h por 7 dias.  

B) claritromicina 1 g 12/12 h + amoxicilina 500 mg 12/12 h por 14 dias.  

C) claritromicina 500 mg 12/12 h + amoxicilina 1 g 12/12 h por 7 dias.  

D) claritromicina 500 mg 12/12 h + amoxicilina 1 g 12/12 h por 14 dias.  
 

03. No atendimento ao paciente politraumatizado, são essenciais a prevenção e o tratamento da 

hipotermia. Uma medida recomendada pela décima edição do Manual do ATLS (Advanced 

Trauma Life Support) para controle da hipotermia é utilizar 

A) hemoderivados aquecidos à temperatura de 39 graus centígrados em microondas.  

B) cristalóides aquecidos à temperatura de 42 graus centígrados em aquecedores de alto 
fluxo. 

C) cristalóides aquecidos à temperatura de 39 graus centígrados em microondas.  

D) hemoderivados aquecidos à temperatura de 20 graus centígrados em aquecedores de alto 
fluxo. 

 
04. O câncer gástrico é uma das neoplasias malignas de maior letalidade do sistema digestório. 

Atualmente, uma das estratégias cirúrgicas para o seu tratamento é a gastrectomia de 

conversão, que está indicada em 

A) lesões inicialmente irressecáveis, objetivando ressecção R0 após quimioterapia.  

B) pacientes com câncer gástrico precoce incialmente tratados por endoscopia com recidiva.  

C) pacientes com lesões gástricas avançadas incialmente tratados por videolaparoscopia.  

D) lesões marginalmente ressecáveis, objet ivando terapia paliativa. 
 

05. O tratamento das grandes hérnias hiatais é um desafio para o cirurgião do aparelho digestivo 

e, dentre as estratégias possíveis, está o uso de próteses no hiato esofagiano. Em relação a 

esse tipo de prótese, 

A) a sua principal indicação é para as hérnias tipo I de Hill.  

B) a via laparoscópica não é adequada para sua colocação devido à complexidade técnica.  

C) o polipropileno é o material mais utilizado.  

D) as principais complicações do seu uso são precoces. 
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06. A colecistite aguda é uma das condições mais comuns de abdome agudo cirúrgico. Segundo 

o consenso de Tokyo, classifica-se um caso de colecistite aguda 

A) Grau II quando há colecistite enfisematosa e creatinina=3,0 mg/dl.  

B) Grau III quando há colecistite gangrenosa e duração >72h. 

C) Grau II quando há leucocitose de 19.000 mm3 e peritonite biliar.  

D) Grau III quando há abscesso hepático e plaquetas de 120.000 mm3.  

 

07. A pancreatite aguda é uma patologia de sistema digestório que pode evoluir com extrema 

gravidade. O tratamento cirúrgico da pancreatite aguda caracteriza-se por 

A) melhores resultados quando realizado precocemente.  

B) melhores resultados quando feito por etapas.  

C) ter a cirurgia convencional como procedimento de primeira linha.  

D) estar indicado mesmo em pacientes sem necrose com deterioração clínica.  

 

08. A dor inguinal crônica após herniorrafia (inguinodinia) é uma das principais complicações 

desse tipo de cirurgia. Em relação à inguinodinia,  

A) a neurectomia tripla apresenta melhores taxas de sucesso. 

B) a dor tipo somática ocorre na osteíte do púbis.  

C) a eletroneuromiografia é o exame de escolha para o diagnóstico.  

D) a carbamazepina está indicada como terapia inicial.  

 

09. No Brasil, pela regra atual, os pacientes que necessitam de transplante hepático são 

encaminhados à cirurgia de acordo com a gravidade. Para isso, utiliza-se um cálculo 

chamado MELD (Model for End Stage Liver Disease). O MELD considera os seguintes 

parâmetros:  

A) etiologia da doença hepática, INR, creatinina e bil irrubina direta. 

B) presença de ascite, o INR, creatinina e  bilirrubina direta.  

C) etiologia da doença hepática, INR, creatinina e bilirrubina total.  

D) presença de ascite, o INR, creatinina e  bilirrubina total.  

 

10. Na avaliação inicial do paciente politraumatizado, é essencial averiguar a coluna cervical. 

Segundo o ATLS (Advanced Trauma Life Support), 10ª edição, um critério de baixo risco que 

permite dispensar a avaliação com raios-X é 

A) idade maior que 65 anos. 

B) paciente alcoolizado. 

C) capacidade de rotação espontânea no pescoço (45 graus).  

D) fratura exposta associada nos membros inferiores.  
 

11. O câncer de esôfago constitui a terceira causa de morte por câncer do aparelho digestivo. 

Dentre as inovações no tratamento, nos último anos, destaca-se o tratamento endoscópico, 

que está indicado quando as lesões 

A) estiverem restrita às camadas M1 e M2. 

B) ocuparem até a metade da circunferência do esôfago.  

C) tiverem, no máximo, 2 cm de tamanho. 

D) forem em número máximo de 3. 
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12. Médico atende uma paciente de 46 anos com diagnóstico de Doença de Crohn de sigmóide e 

região anorretal há 06 anos e em uso de Infliximab há 03 anos. Há 04 meses , apresenta dor 

anal e eliminação de secreção purulenta, em uso de antibioticoterapia (Ciprofloxacino e 

metronidazol) sem melhora. Realizou RNM de pelve que mostrou várias coleções anorretais, 

uma anterior com trajetos fistulosos retovaginais e outras posteriores com trajetos supra -

esfincterianos. Nesse caso, a conduta cirúrgica mais adequada é  

A) drenagem dos abscessos e colocação de “setons”. 

B) drenagem dos abscessos e fistulectomias.  

C) colostomia de derivação. 

D) amputação de reto e colostomia.  
 

13. Paciente de 81 anos, masculino, hipertenso, é atendido no serviço de emergência com 

enterorragia e instabilidade hemodinâmica. Depois de instituídas medidas de suporte e 

estabilização, foi submetido à endoscopia digestiva alta cujo resultado foi normal, estando em 

observação em unidade de terapia intensiva, sem sangramento ativo e estável 

hemodinamicamente. Nesse caso, o próximo exame a ser indicado deverá ser  

A) angiogafia e realização de embolização para prevenir recorrência.  

B) cápsula endoscópica para avaliação completa do intestino delgado.  

C) colonoscopia para identificar a causa e definir tratamento.  

D) cintilografia, visto que a idade avançada contraindica exame invasivo.  
 

14. Médico está no plantão de um hospital de urgência e atende uma paciente de 65 anos com 

dor abdominal, anorexia e náuseas há três dias. À avaliação clínica, a paciente apresenta dor  

em quandrante inferior esquerdo do abdome com piora à descompressão brusca. Leucócitos 

= 12.500/mm3 e PCR = 101 mg/l. Realizou uma tomografia computadorizada do abdômen que 

revelou espessamento em parede de sigmóide associada a múltiplos divertículos e pr esença 

de abscesso pericólico medindo 6,4 cm. Após instituídas as medidas de suporte e 

antibioticoterapia, a melhor conduta terapêutica e o estágio da diverticulite, de acordo com a 

classificação de Hinchey, são, respectivamente,   

A) sigmoidectomia por laparotomia e estágio III.  

B) drenagem por videolaparoscopia e estágio I .  

C) sigmoidectomia videolaparoscópica e estágio II.  

D) drenagem percutânea e estágio I.  
 

15. O abdômen agudo, na paciente grávida, gera vários desafios tanto diagnósticos quanto 

terapêuticos em todas as etapas da gestação. Dentre as principais causas de abdômen agudo 

em gestante, a mais frequente é 

A) apendicite aguda.  C) prenhez ectópica. 

B) colecistite aguda.  D) torção de ovário. 

 

16. A Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) regulamentou, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde, a modalidade de assistência “Hospital Dia”. O Regime de Hospital Dia é 

definido como a assistência intermediária entre a internação e o atendimento ambula torial, 

para realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos que 

requeiram a permanência do paciente na unidade por um período máximo de 12 horas. De 

acordo com essa Política, o critério correto para a alta, após um procedimen to em hospital 

dia, pressupõe algumas condições. Um delas é 

A) sinais vitais estáveis há, pelo menos, 4 horas antes da alta.  

B) paciente lúcido, orientado no tempo e no espaço, sem grandes queixas de dor.  

C) paciente capaz de ingerir alimentos pastosos ou sólidos. 

D) capacidade de micção e eliminação de fezes espontaneamente.  
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17. Paciente, 66 anos, IMC 35, será internado amanhã pela manhã, em pré-operatório de uma 

cirurgia eletiva, que será realizada no mesmo dia às 15 h. Tinha o PSA elevado (15ng/ml) e a 

ultrassonografia transretal com biópsia revelou adenocarcinoma da próstata de alto risco. A 

cirurgia proposta é uma prostatavesiculectomia radical, com linfadenectomia pélvica, por 

videolaparoscopia. O exame físico é normal, com exceção PA 14x9 cmHg. Os exa mes pré-

operatórios são normais. Risco cirúrgico grau II.  Considerando a recomendação de jejum 

pré-operatório pelo protocolo ERAS, a prescrição deve sugerir jejum  

A) para alimentos sólidos a partir das 7 h, e, para líquidos claros, a partir das 8 h.  

B) para sólidos, a partir das 7 h; para leite, a partir das 9 h, e, para líquidos claros, a partir 
das 13 h. 

C) para alimentos sólidos a partir das 7 h, e, para líquidos claros, a partir das 9 h.  

D) para sólidos a partir das 7 h; para leite, a partir das 8 h , e, para líquidos claros, a partir 
das 11 h. 

 

18. Paciente de 40 anos de idade dá entrada no pronto-socorro com história de ereção 

prolongada há 6 horas. Refere ter feito uso de sildenafila 50 mg. Tem antecedente de queda 

a cavaleira com lesão de uretra bulbar. Ao exame físico, foi notada tumescência de corpos 

cavernosos não dolorosa. Para esse caso, o diagnóstico e a conduta corretas são  

A) priapismo de baixo fluxo e imediata punção e aspiração peniana.  

B) priapismo de alto fluxo e imediata punção e aspiração peniana. 

C) priapismo de alto fluxo e, eletivamente, angioembolização. 

D) priapismo de baixo fluxo e, eletivamente, implantação de prótese peniana.  

 

19. Um paciente do sexo masculino, de 62 anos de idade, será submetido a colectomia por tumor 

de reto-sigmóide. De acordo com o Score de Caprini, o risco de tromboembolismo venoso 

(TEV) e a recomendação de profilaxia são 

A) alto risco de TEV e uso de heparina por 28 dias.  

B) alto risco de TEV e uso de heparina por 7 dias.  

C) moderado risco de TEV e uso de heparina por 7 dias. 

D) moderado risco de TEV e uso de heparina por 2 dias.  

 

20. Náuseas e vômitos pós-operatórios (NVPO) afetam de 25% a 35% de todos os pacientes 

cirúrgicos. Trata-se de uma das principais causas de insatisfação do paciente e de internação 

prolongada. A etiologia da NVPO é multifatorial e pode ser classificada em três fatores: 

paciente, anestésico e cirúrgico. Para diminuir a incidência de NVPO, pode -se usar 

A) jejum prolongado no pré-operatório. 

B) anestésico inalatório volátil.  

C) dexametasona no intraoperatório. 

D) analgesia à base de opióides. 

 

21. Após um trauma renal fechado, a probabilidade de exploração cirúrgica está associada com o 

grau da lesão e com a evolução posterior. Após o atendimento inicial, os fatores preditores de 

sangramento persistentes são 

A) mecanismo do trauma e porcentagem de parênquima desvitalizado.  

B) extravazamento de urina e  presença de blush arterial.  

C) localização da laceração e grau de ruptura da pelve renal.  

D) profundidade da lesão do parênquima e espessura do hematoma. 
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22. Paciente masculino, 49 anos, obeso classe III com IMC=45 Kg/m2, foi submetido a 

gastrectomia vertical para obesidade. Evoluiu no 12º dia de pós operatório com quadro de dor 

em ombro esquerdo e em abdome superior esquerdo irradiada para o dorso, que o incomoda 

muito, mas que cede com uso de analgésicos, associada à febre (T=38,3oc), taquicardia (FC 

110bpm) e taquipneia (FR = 23ipm). Queixa-se, ainda, de fraqueza e cansaço e de soluços ao 

alimentar-se e relata que a urina está bastante escura e escassa. Como principal hipótese 

diagnóstica para esse paciente, deve-se considerar 

A) fístula gástrica. 

B) atelectasia em base esquerda. 

C) tromboembolismo pulmonar. 

D) pós-operatório normal para a cirurgia citada.  
 

23. A síndrome metabólica vem se tornando uma doença passível de ser tratada cirurgicamente, 

especialmente quando o diabetes está presente. O Conselho Federal de Medicina, em 2017, 

em sua resolução 2172, passou a admitir a realização de cirurgia metabólica, a qual poderá 

ser indicada na presença das seguintes situações, dentre outras: 

A) IMC > 35 Kg/m², diabetes tipo 2 dentro da faixa de controle  e idade acima de 18 anos. 

B) IMC > 35 Kg/m², diabetes t ipo 2 fora da faixa de controle e idade entre 30 e 70 anos. 

C) IMC > 30 Kg/m², diabetes tipo 2 independente do controle  e idade acima de 18 anos. 

D) IMC > 30 Kg/m², diabetes t ipo 2 fora de faixa de controle e idade entre 30 e 70 anos. 
 

24. A gastrectomia vertical foi a cirurgia bariátrica mais realizada no mundo inteiro em 2016. 

Essa técnica vem substituindo o bypass gástrico em “Y de Roux”, anteriormente a mais 

executada. Em relação a esta última, o sucesso da gastrectomia vertical está associado a 

certas vantagens, dentre elas,  

A) maior perda do excesso de peso em longo prazo e maior controle de comorbidades.  

B) execução mais simples e menor índice de complicações nutricionais a longo prazo.  

C) resultados superiores no controle da doença do refluxo gastroesofágico, altamente 
prevalente na população obesa. 

D) menor custo de realização e menor índice de recidiva da obesidade.  
 

25. As terapias a vácuo para feridas abdominais abertas vêm ganhando espaço no tratamento de 

abdomes hostis. Nesse contexto, o curativo de Barker constitui uma opção de tratamento 

caracterizado por 

A) baixo custo e pronta disponibilidade na maioria dos serviços.  

B) baixa efetividade em casos de trauma e peritonite.  

C) custo elevado e alta efetividade em situações de abdome aberto. 

D) alta efetividade, porém, com necessidade de longo treinamento especializado.  
 

26. Grandes ressecções de intestino delgado, infelizmente, fazem parte do cotidiano da cirurgia 

geral de urgência e emergência. Nesse sentido, um melhor prognóstico quanto à completa 

autonomia alimentar, devido a uma melhor absorção de macronutrientes, especialmente 

proteínas, está relacionado 

A) à realização precoce de transplante heterólogo de intestino delgado antes que se instale o 
quadro de desnutrição. 

B) ao repouso do intestino remanescente durante algumas semanas e uso de nutrição 
parenteral total. 

C) ao uso de nutrição parenteral domiciliar através de cateter de longa permanência 
totalmente implantável. 

D) à manutenção do cólon no trânsito intestinal e ao início precoce de dieta enteral, seja 
através de sonda ou via oral.  
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27. As cirurgias laparoscópicas dominaram o cenário da cirurgia abdominal, virtualmente, não 

havendo procedimento que não possa ser realizado por essa via. Nesse tipo de cirurgia, o 

acesso à cavidade abdominal é um dos momentos mais delicados. Sobre esse momento, é 

correto afirmar: 

A) os trocárteres com lâmina retrátil conferem proteção adicional e, por necessitarem de 
menor força de inserção, associam-se a menor número de lesões. 

B) a técnica de punção com agulha de Veress é considerada a mais segura devido à sua 
superioridade, associando-se a menor risco de lesões vasculares ou a vísceras.  

C) o médico anestesiologista sempre deve ser avisado do início da insuflação em virtude das 
repercussões hemodinâmicas do pneumoperitônio.  

D) o acesso aberto à cavidade é o método preferível em virtude da visão direta, sendo isento 
de complicações. 

 

28. Mulher de 50 anos, portadora de doença inflamatória intestinal e já submetida a 

proctocolectomia total com ileostomia terminal, teve sua dose de corticosteróide recentemente 

aumentada em virtude de atividade da doença. O médico é chamado para avaliá-la e a encontra 

pálida, taquicárdica (FC=140bpm) e com pressão arterial de 110 x 55 mmHg. Chama a atenção 

a grande quantidade de sangue enegrecido na bolsa de ileostomia. Não estava em uso de 

IBP´s ou antirreceptor H2 de histamina. Após medidas iniciais (dosagem de hemoglobina, IBP 

em bomba de infusão, reposição volêmica), uma endoscopia identifica uma úlcera duodenal, de 

parede posterior, com vaso visível e sem sangramento ativo; porém, não há material para 

hemostasia endoscópica (clipes). Nesse caso, imediatamente o médico deve indicar 

A) colonoscopia através da ileostomia para verificar se há ponto de sangramento intestinal.  

B) laparotomia exploradora para sutura da lesão sob visão direta.  

C) terapia com sucralfato e hidróxido de alumínio, complementando o IBP já iniciado.  

D) arteriografia com embolização da artéria gastroduodenal.  

 

29. Em um domingo no Pronto Socorro, paciente vítima de trauma torácico penetrante por arma 

branca chega trazido por conhecidos, que informam que o agressor era amigo da vítima e 

aplicou o golpe com uma peixeira na sua mão esquerda. Nesse caso, a conduta mais 

provável é 

A) tomografia de tórax e drenagem torácica à esquerda.  

B) radiografia de tórax e drenagem torácica à direita. 

C) radiografia de tórax e observação clínica.  

D) tomografia de tórax e observação clínica.  
 

30. Paciente encaminhado pelo cardiologista apresenta quadro de dispneia e derrame pleural à 

esquerda. Apresentava, ainda, sintomas de febre e tosse com expectoração amarelada há 

cerca de 3 dias. Encontra-se em uso de antimicrobiano adequado. Médico decide por 

toracocentese diagnóstica e chega à seguinte conclusão:  

A) critérios de Light negativos – seguimento ambulatorial.  

B) critérios de Light positivos – seguimento ambulatorial.  

C) critérios de Light positivos – drenagem torácica em selo d’água.  

D) critérios de Light negativos – drenagem torácica em selo d’água.  

 

31. Homem, 17 anos, 1,92 m de altura, procura atendimento médico por surgimento de dor 

importante em hemitórax esquerdo, que complicou com desconforto respiratório. Chega ao 

Pronto Socorro apresentando síncope com perfusão periférica lentificada, hipotensão 

refratária a volume e queda da saturação. Diante desse quadro, a conduta adequada é  

A) reposição de hemoderivados em grande volume. 

B) tomografia de crânio. 

C) tomografia de tórax. 

D) realização imediata de drenagem torácica.  
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32. Após 2 dias de uma difícil drenagem torácica de um paciente obeso, o médico é chamado 
para avaliá-lo devido à dispneia, dor no hemitórax drenado e enfisema subcutâneo. Na 
avaliação do dreno torácico, depara-se com débito sero-hemático de 50 ml e discreta 
oscilação na coluna líquida. Diante desse quadro, deve-se 

A) realizar nova drenagem.  C) apenas indicar intubação orotraqueal. 

B) realizar toracomia.   D) apenas retirar dreno torácico. 
 

33. No segundo dia pós-operatório de lobectomia pulmonar em um paciente, médico percebe 
presença de bolhas de ar no frasco coletor da drenagem torácica durante tosse e volume de 
drenagem em torno de 150 ml em 24 horas, de aspecto sero-hemático. Diante dessa 
situação, deve-se 

A) manter observação clínica. 

B) realizar pleuroscopia diagnóstica.  

C) executar nova drenagem torácica.  

D) proceder à broncoscopia intervencionista. 
 

34. Dia agitado no Pronto Socorro, múltiplas vítimas de um atirador. Uma das vítimas chega, 
trazida pelo SAMU, com dificuldade respiratória, drenado à esquerda no local do acidente, 
com múltiplos ferimentos nesse hemitórax. Durante observação, o paciente segue eupneico 
em máscara de Venturi, mantém níveis pressóricos normais e discreta taquicardia após 
reposição volêmica, sem alterações no nível de consciência; porém, o volume de drenagem é 
superior a 1000 ml de sangue nas últimas 2 horas. Nesse caso, de ve-se realizar 

A) toracotomia de reanimação, devido à lesão de pulmão. 

B) toracotomia de urgência, devido à lesão de pulmão. 

C) toracotomia de urgência, devido à lesão de esôfago. 

D) toracotomia de reanimação, devido à lesão de esôfago. 

 

35. Na rotina de atendimentos do médico, chega uma paciente de 25 anos com queixa de 
desconforto respiratório e discreta febre vespertina diária. Durante exame físico, não foram 
encontradas alterações. Foram solicitadas radiografia e tomografia computad orizada do tórax, 
que apresentaram os resultados abaixo.  
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Considerando esses resultados, o diagnóstico clínico e a conduta mais adequada são  

A) schwannoma e ressecção por videocirurgia. 

B) linfoma e ressecção da lesão mediastinal por esternotomia.  

C) schwannoma e observação clínica. 

D) linfoma e biópsia por videotoracoscopia.  
 

36. Paciente procura atendimento médico após sintomas respiratórios inespecíficos e cessação 

de tabagismo há cerca de 1 semana. Traz para avaliação a tomografia computadorizada de 

tórax abaixo. 

 
 

Diante do quadro, o diagnóstico clínico e a conduta esperada são  

A) câncer de pulmão inicial e biópsia da lesão e estadiamento.  

B) câncer de pulmão avançado e lobectomia superior esquerda. 

C) câncer de pulmão inicial e lobectomia superior esquerda. 

D) câncer de pulmão avançado e biópsia da lesão e estadiamento.  
 

37. Paciente do sexo feminino, com 27 anos de idade, deu entrada com lesão transfixante por 

projétil de arma de fogo, no pescoço, na zona II, inconsciente e em choque hipovolêmico. 

Durante a abordagem cirúrgica, constatou-se lesão extensa da artéria carótida comum. Diante 

desse quadro,  

A) se há bom refluxo pela carótida interna, a interposição de segmento de veia safena é 
imperativo. 

B) se não há refluxo pela carótida interna, o melhor proced imento a ser realizado é a ligadura 
dessa artéria. 

C) a revascularização deve ser feita em todos os casos independente do refluxo na carótida 
interna. 

D) a arteriografia das artérias carótidas e vertebrais é necessária para definir a necessidade 
da revascularização. 

 

38. Paciente portador de doença arterial obstrutiva periférica apresenta quadro de claudicação 

para 250 metros, queixando-se de dispneia aos médios esforços, com edema em membros 

inferiores e turgência jugular. Nesse caso, não se deve prescrever 

A) Cilostazol. 

B) Pentoxifilina. 

C) Clopidogrel. 

D) AAS. 
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39. A doença varicosa é uma patologia de alta incidência e, dentre as opções terapêuticas, há a 

compressão elástica, a qual tem um papel importante no tratamento da insuficiência venosa 

crônica. A respeito do uso de meias elásticas gradualmente compressivas, é correto afirmar:  

A) é um tipo de tratamento com alta adesão.  

B) está contraindicado para pacientes com isquemia crítica.  

C) a diminuição da pressão venosa é evidente.  

D) a cura é demorada, mas eficaz. 
 

Para responder às questões 40 e 41, considere o quadro clínico abaixo.  

Um paciente de 70 anos vai ao consultório com queixa de dor abdominal pós -prandial e 

emagrecimento acentuado, 15kg nos últimos 4 meses. Ao exame físico, há sopro no epigástrio.  

 
40. Após examinar o paciente, o médico explicará para ele que a principal causa de isquemia 

visceral crônica é 

A) a aterosclerose.   C) a embolia arterial. 

B) a compressão extrínseca.  D) a trombose venosa. 
 

41. Considerando que esse paciente apresente alteração da função renal e hipertensão arterial 

sistêmica de difícil controle, após examiná-lo, o médico indicará o seguinte exame:  

A) cintilografia renal. 

B) angiografia das artérias renais.  

C) angiotomografia das artérias renais.  

D) doppler de artérias renais. 
 

42. Um paciente de 65 anos apresenta um aneurisma tóraco-abdominal que se inicia desde o 6º 

espaço intercostal, estendendo-se até abaixo das artérias renais. Baseado na classificação 

proposta por Crawford et al, em 1978, modificada por Saf, essa aneurisma enquadra-se no 

tipo 

A) II.  C) I.  

B) III.  D) IV. 
 

43. Paciente de 22 anos, vítima de ferimento por arma branca no terço médio da coxa há duas 

horas, apresenta, ao exame físico, pulso de 120 bpm, PA = 100 x 70 mmHg, palidez, 

hipotermia e cianose fixa do membro acometido. Além disso, apresenta pulso femoral 

palpável e ausência de pulso poplíteo e pulsos distais (TA e TP). Nesse caso, a melhor 

conduta é 

A) antiagregante plaquetário e elevação do membro.  

B) arteriografia para descartar lesão arterial.  

C) heparinização sistêmica e aquecimento do membro.  

D) cirurgia aberta ou endovascular imediata.  
 

44. Queloides e cicatrizes hipertróficas são formas patológicas de cicatrização que são 

frequentemente confundidas entre si. A respeito dessas formações cicatriciais,  

A) os queloides se estendem além dos limites originais da ferida e sua regressão espontânea 
é infrequente. 

B) as cicatrizes hipertróficas ocorrem com frequência nas regiões palmares e plantares.  

C) os queloides apresentam baixo índice de recidiva após ressecção cirúrgica.  

D) a tensão excessiva na sutura não está associada com o surgimento de cicatrizes 
hipertróficas. 



                         UFRN  Residência Médica 2019  Cirurgia do Aparelho Digestivo Cirurgia Videolaparoscópica  Urologia  
A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito.  

10 

45. Os materiais de síntese podem ser divididos, conforme seu comportamento biológico, em fios 

absorvíveis e inabsorvíveis. Sobre os fios absorvíveis,  

A) o categute é um fio multifilamentar de origem sintética que é absorvido através de 
hidrólise. 

B) o poliglecaprone é um fio monofilamentar que provoca baixa reação inflamatória.  

C) a poliglactina é um fio monofilamentar de absorção lenta.  

D) a polidioxanona é um fio multifilamentar de origem biológica com alta reação inflamatória.  

 
46. Um dos principais conhecimentos necessários para a formação de um cirurgião geral diz 

respeito ao processo de cicatrização de feridas. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo.  
 

I 

A cicatrização por primeira intenção ocorre quando as bordas da incisão são 

aproximadas cirurgicamente por meio de suturas e, por isso, apresenta uma grande 

contração da ferida em detrimento da epitelização.  

II 

A cicatrização por segunda intenção ocorre quando um ferimento de espessura 

parcial ou total da pele cicatriza sem coaptação das bordas, sendo a sutura 

realizada em um momento posterior.  

III 

A cicatrização por terceira intenção, também chamada de “primária tardia ou 

retardada”, é empregada nos ferimentos contaminados ou infectados em que há 

risco de deiscência se submetidos ao fechamento primário.  

IV 

As feridas crônicas de longa duração, como certas queimaduras, úlceras de estase 

venosa ou úlceras por pressão, podem sofrer malignização com surgimen to de 

carcinoma espinocelular. 
 

Dentre as afirmativas, estão corretas 

A) I e III.  B) I e II.  C) III e IV.  D) II e IV. 
 

47. Durante o processo de cicatrização, diversos fatores podem influir sobre os fenômenos 

biológicos e determinar uma melhor ou pior evolução. Esses fatores podem ser classificados 

em intrínsecos e extrínsecos. A respeito dos fatores que influenciam a cicatrização,  

A) o uso de drogas como corticosteroides e imunossupressores não tem efeito significativo na 
cicatrização cutânea. 

B) após um ano, em média, a cicatriz atinge resistência tênsil igual a 100% da pele intacta de 
mesma espessura. 

C) a deficiência de vitamina D e o hipotireoidismo causam importante redução da síntese de 
colágeno e mau resultado de cicatriz.  

D) pacientes tabagistas têm menor produção de colágeno pelos fibroblastos e redução na 
oxigenação tissular, o que leva a um maior risco de deiscência de sutura.  

 
48. No tratamento dos ferimentos traumáticos de partes moles, deve-se observar uma série de 

princípios técnicos básicos para se alcançar o melhor resultado. Sobre esses princípios, 

analise as afirmativas abaixo. 
 

I 

A sutura por planos tem a dupla função de eliminar os espaços mortos e reduzir 

progressivamente a tensão até o fechamento da pele, que, nas feridas 

contaminadas, deve ser feito com pontos separados.  

II 

O debridamento da ferida traumática deve ser extenso, todo e qualquer tecido com 

viabilidade suspeita deve ser removido para evitar presença de necrose que poderá 

originar infecção. 

III 
A hemostasia, quando se emprega o bisturi elétrico, deve evitar a cauterização 

excessiva, especialmente na pele e no tecido celular subcutâneo.  

IV 
A limpeza da ferida deve ser realizada com irrigação abundante de solução salina, 

recomendando-se o uso de soluções à base de iodo nas áreas cruentas. 
 

Dentre as afirmativas, estão corretas 

A) II e III.  B) I e IV.  C) II e IV.  D) I e III. 
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49. A abdominoplastia é um procedimento cirúrgico destinado à remoção do excesso de pele 

abdominal (abdome “em avental”), à correção da diástase dos retos abdominais e ao reparo 

de eventuais hérnias (umbilical, epigástrica ou incisional). No entanto, entre suas 

complicações mais temidas, encontram-se a trombose venosa profunda (TVP) e o 

tromboembolismo pulmonar (TEP). Nesse contexto, NÃO representa um fator de aumento do 

risco de TEP/TVP nas abdominoplastias:  

A) a necessidade de restrição ao leito superior a 24 horas.  

B) o aumento da pressão intra-abdominal. 

C) a posição de Fowler no pós-operatório. 

D) o tempo operatório superior a 60 minutos. 

 

50. A realização de procedimentos cirúrgicos em contexto ambulatorial tem ganhado grande 

impulso nos últimos anos como forma de contornar a deficiência  de leitos de internação 

hospitalar, evitar os riscos associados à hospitalização e reduzir a pressão de custos 

elevados ao sistema de saúde. Entretanto, nem todos os pacientes podem ser beneficiados 

por essa abordagem. Nesse sentido, um exemplo de situação em que se deve descartar a 

abordagem em ambiente ambulatorial é: 

A) paciente de 21 anos, sem comorbidades, com indicação de simpatectomia torácica para 
hiperidrose palmar. 

B) paciente de 40 anos, IMC = 35, com indicação de colecistectomia por videolaparoscopia 
para doença calculosa. 

C) paciente de 60 anos, portador de DPOC, com indicação de herniorrafia inguinal bilateral.  

D) paciente de 55 anos, diabético, com indicação de hemorroidectomia. 
 
 

 

 


