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Não existe grandeza onde não há simplicidade, bondade e verdade.  
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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. Os leiomiomas são as lesões benignas mais comuns que ocorrem no esôfago. Esse tipo de 

lesão 

A) deve ser tratada por cirurgia somente após confirmação com biopsia.  

B) apresenta-se mais frequentemente na forma polipoide.  

C) ocorre mais frequentemente no terço inferior.  

D) tem indicação cirúrgica sempre. 

 

02. O diagnóstico da acalasia pode ser sugerido pelo quadro clínico. Porém, a completa 

investigação se faz necessária para confirmar o diagnóstico e estratificar a doença. Sobre a 

classificação de Chicago para acalasia, o tipo 

A) II apresenta relaxamento incompleto do esfíncter esofagiano inferior e pressurização 
panesofágica em, no mínimo, 20% das deglutições.  

B) I apresenta relaxamento completo do esfíncter esofagiano inferior e contrações 
prematuras (espásticas) com integral de contratilidade distal (DCI) >450 mmHg·s·cm em 
>=20% das deglutições.  

C) I apresenta relaxamento completo do esfíncter esofagiano inferior e pressurização 
panesofágica em, no mínimo, 30% das deglutições.  

D) II apresenta relaxamento incompleto do esfíncter esofagiano inferior e contrações 
prematuras (espásticas) com integral de contratilidade distal (DCI) >450 mmHg·s·cm em 
>=20% das deglutições.  

 

03. A antibioticoterapia é essencial para o tratamento das infecções biliares. Segundo o 

Consenso de Tokyo (2018), em infecções 

A) adquiridas na comunidade Grau II, está recomendado uso de aztreonam + metronidazol.  

B) relacionadas com o cuidado à saude, está recomendado o uso de ampicilina/sulbactam. 

C) relacionadas com o cuidado à saude, está recomendado o uso de ertapenem.  

D) adquiridas na comunidade Grau III, está recomendado uso de Ciprofloxacino + 
metronidazol. 

 

04. A correta definição do diagnóstico de colecistite aguda é essencial para o adequado 

tratamento. Segundo o Consenso de Tokyo (2018), define-se colecistite aguda suspeita 

quando o paciente apresenta  

A) dor no hipocôndrio direito + sinal de Murphy positivo.  

B) dor no hipocôndrio direito + febre.  

C) sinal de Murphy positivo + rigidez no hipocôndrio direito.  

D) rigidez no hipocôndrio direito + achados característicos no USG.  

 

05. Entre as técnicas com uso de prótese para correção de hérnias inguinais, a técnica de 

Lichtenstein é a mais utilizada. Essa técnica 

A)  não permite a realização do reparo bilateral concomitantemente.  

B) evita a sensação de desconforto e a parestesia na região da virilha.  

C) permite o reparo sem tensão em posição supina e ortostase.  

D) não pode ser realizada com anestesia local.  
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06. O correto tratamento do trauma abdominal penetrante é essencial para aumentar a chance de 

sobrevivência do paciente. Segundo o Consenso do Colégio Brasileiro de Cirurgia, 

A) está recomendado o uso de hipotensão permissiva.  

B) está recomendado o uso de antibióticos para pacientes em tratamento conservador.  

C) o lavado peritoneal deve ser o método preferencial para o diagnóstico de penetração na 
cavidade peritoneal. 

D) o exame físico seriado isoladamente não é confiável para a indicação de laparotomia 
exploradora. 

 

07. O abdome agudo é uma situação clínica potencialmente grave, que deve ser corretamente 

diagnosticada e tratada. Em relação ao abdome agudo obstrutivo,  

A) a laparoscopia está contraindicada na presença de cirurgia prévia.  

B) a necessidade de intervenção cirúrgica é menor quando o paciente possui cirurgia prévia.  

C) espessura da parede intestinal menor que 3 mm indica necessidade de intervenção 
cirúrgica.  

D) o retardo de mais de vinte e quatro horas no tratamento aumenta a morbimortalidade.  

 

08. As hérnias incisionais são patologias cirúrgicas frequentes que têm tratamento desafiador. 

Em relação ao tratamento desse tipo de patologia, 

A) próteses de baixa gramatura podem resultar em uma menor taxa de recidiva da hérnia 
quando comparadas com a prótese de a lta gramatura. 

B) o reparo com tela, em hérnia na linha média, é superior ao reparo com sutura em se 
tratando de recorrência, independentemente do tamanho da hérnia.  

C) a posição da tela acima do plano da fáscia é a que tem melhores resultados tanto no que  
se refere às infecções quanto às recidivas.  

D) o emprego de telas biológicas apresenta maior risco de infecção e complicações de ferida, 
tendo, por isso, seu uso restrito.  

 

09. A cirurgia bariátrica é atualmente um tratamento consagrado para obesidade mórbida 

refratária ao tratamento clínico. Em relação às técnicas cirúrgicas revisionais, 

A) o bypass gástrico em Y de Roux apresenta melhores resultados na falha após banda 
gástrica ajustável. 

B) o duodenal switch é a primeira opção revisional para um paciente com recidiva da 
obesidade após gastrectomia vertical (sleeve) com esôfago de Barrett.  

C) a transformação em bypass gastrojejunoileal distal  é uma boa alternativa na falha do 
bypass gástrico. 

D) a técnica de escolha na recidiva da obesidade da gastrectomia vertical (sleeve) com 
refluxo gastroesofágico importante é o re-sleeve. 

 

10. A hemorragia digestiva é uma condicação clínica grave que requer tratamento imediato. Em 

relação ao tratamento desse tipo de hemorragia,  

A) o octreotide está contraindicado se o sangramento não for proveniente de varizes 
esofágicas. 

B) os inibidores de bomba de prótons diminuem os índices de ressangramento, cirurgia e 
mortalidade. 

C) a estratégia de transfusão deve ser agressiva, com o objetivo de manter a hemoglobina 
acima de 9 mg/dl. 

D) a angiografia só deve ser indicada se houver falha do tratamento cirúrgico.  
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11. Entre as complicações decorrentes do ato cirúrgico, está a retenção inadvertida de 

compressas ou instrumentos nas feridas cirúrgicas. São recomendações da ANVISA para 

evitar essa complicação, EXCETO,  

A) prender pinças de campo no capote do instrumentador cada vez que uma compressa  entra 
na cavidade. 

B) realizar uma radiografia na conclusão do procedimento em caso de discrepância na 
contagem. 

C) explorar, de forma metódica, as cavidades antes do fechamento pelo cirurgião.  

D) utilizar compressas com código de barra.  

 

12. O conhecimento do processo de cicatrização de feridas é essencial para a formação médica. 

No processo de cicatrização, 

A) o colágeno tipo I, presente em menor quantidade na pele intacta, torna -se mais essencial 
no processo de cicatrização de feridas.  

B) o conteúdo de colágeno tipo III passa a 80%, e o de colágeno tipo I, a 20% na 
remodelagem do tecido de granulação após vinte dias.  

C) as feridas cicatrizadas, após o período de remodelagem, atingem a mesma resistência do 
tecido original. 

D) a maturação do colágeno se inicia na primeira semana após a lesão.  

 

13. A resposta inflamatória é uma fase essencial no processo de cicatrização de feridas. Na fase 

de resposta inflamatória, observa-se que  

A) os neutrófilos representam o tipo predominante de leucócitos na f erida, na segunda 
semana. 

B) os macrófagos são o primeiro subconjunto de leucócitos a entrar na ferida.  

C) os neutrófilos, ao contrário dos macrófagos, permanecem dentro da ferida até a cura 
desta.  

D) as selectinas oferecem uma ligação fraca entre os leucócitos e o endotélio capilar.  

 

14. Durante o suporte nutricional, um método utilizado para estimar a necessidade calórica é a 

equação de Harris Benedict, que utiliza o cálculo da taxa metabólica basal (TMB). Um dos 

dados utilizados para o cálculo da TMB é  

A) temperatura. 

B) idade. 

C) fator atividade. 

D) fator lesão. 

 

15. Na impossibilidade de utilização do trato gastrointestinal, uma alternativa é o uso de nutrição 

parenteral. A nutrição parenteral em via periférica 

A) é contraindicada em pacientes oncológicos.  

B) é insuficiente para suprir as necessidade protéico-calorias, principalmente em pacientes 
com menos de 45 Kg. 

C) deve ser evitada nas veias antecubitais e na veia cefálica.  

D) deve ser utilizada nas veias superficiais com soluções de osmolaridades baixas, no 
máximo de 800 mOsm/l.  
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16. Durante o exame clínico para o diagnóstico de morte encefálica, um dos testes realizados é o 

teste da apneia. Para esse teste, recomenda-se  

A) manter pressão arterial sistólica acima de 90 mmHg. 

B) observar movimentos respiratórios durante 20 min.  

C) ajustar a frequência do respirador para obter hipocapnia.  

D) interromper o teste se a saturação de O2 < 95%. 

 

17. A cirurgia bariátrica no Brasil é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, sendo a 

última resolução a de nº. 2.172, de 2015. Apesar de poder ser indicada para a maior parte 

dos portadores de obesidade severa, em alguns casos, pode haver contraindicação à sua 

realização. Nesse sentido, constitui situação de precaução para a cirurgia bariátrica, nas 

quais esta não deverá ser realizada:  

A) idade acima dos 65 anos. 

B) uso corrente de drogas ilícitas.  

C) doença psiquiátrica, ainda que leve e/ou bem controlada.  

D) adolescente entre 16 e 18 anos. 

 

18. Uma das técnicas utilizadas para o tratamento do megaesôfago é a cirurgia de Serra-Doria. 

Essa cirurgia 

A) tem sua melhor indicação em pacientes jovens com megaesôfago Grau IV.  

B) pode ser realizada após a falha de uma carmiotomia a Heller.  

C) deve ser feita sempre pela via convencional, devido à complexidade técnica.  

D) é uma alternativa à esofagectomia, em casos de suspeita de câncer de esôfago.  

 

19. O câncer gástrico é uma neoplasia malígna do trato gastrointestinal de alta letalidade. No 

tratamento multidisciplinar desse tipo de câncer, 

A) a radioterapia pós-operatória acrescenta melhoras na sobrevida dos pacientes com 
linfonodos negativos. 

B) a quimioterapia perioperatória não aumenta a sobrevida dos pacientes, devido às taxas de 
complicação cirúrgica. 

C) a associação de quimioterapia e radioterapia não aumenta a sobrevida nos pacientes 
operados. 

D) a quimioterapia isolada melhora a sobrevida dos pacientes que foram subme tidos à 
linfadenectomia D2. 

 

20. Umas das complicações cirúrgicas mais temidas é a lesão das vias biliares durante a 

colecistectomia. Entre as estratégias para evitar lesões, está a chamada “Visão de segurança 

de Strasberg”, para a qual se recomenda 

A) limpeza completa do triângulo hepatocístico de gordura e tecido fibroso.  

B) manutenção do terço inferior da vesícula biliar na placa cística até a ligadura do ducto 
cístico. 

C) identificação correta de três estruturas ligadas ao infundíbulo.  

D) dissecção da face lateral do hepatocolédoco desde o ducto cístico até a bifur cação dos 
ductos direito e esquerdo. 
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21. O tratamento cirúrgico da doença do refluxo gastresofágico (DRGE) está indicado na falha do 

tratamento clínico e nas complicações. Em relação às técnicas cirúrgicas para o tratamento 

da DRGE,  

A) a cardiopexia a Hill deve ser utilizada em pacientes com re fluxo severo por apresentar 
excelentes taxas de controle.  

B) a válvula parcial só deve ser realizada, de rotina, em pacientes com alteração da 
motilidade esofagiana. 

C) a técnica de Nissen apresenta bons resultados no controle do DGRE, com as menores 
incidência de “bloating syndrome”.  

D) a válvula de Dor deve ser usada em associação com o tratamento de distúrbios de 
motilidade esofagiana. 

 

Para as questões de 22 a 24, considere o caso clínico abaixo. 

Paciente de 21 anos, sexo feminino, pesando 50 kg, deu entrada em pronto-socorro 

vítima de queimaduras, resgatada por bombeiros após ter permanecido por duas horas 

dentro de um depósito de materiais inflamáveis que sofreu incêndio. Apresentava 

queimaduras com bolhas em cabeça e pescoço, membro superior esquerdo e metade do 

membro inferior esquerdo e escaras em todo o tórax anterior. Respirava 

espontaneamente, porém, com esforço. Ausculta pulmonar e cardíaca e pulsos 

periféricos normais, consciente e agitada. Parâmetros vitais: FC 120 bpm, FR 40 ipm, PA 

140 x 90 mmHg, SaO2 80% em ar ambiente. 

 

22. Na paciente em questão, a área corporal queimada pode ser estimada pela Regra de Wallace 

em 

A) 27%. 

B) 36%. 

C) 45%. 

D) 54%. 

 

23. A melhor estratégia de reposição de fluidos para essa paciente, nas 24 horas iniciais, a partir 

da admissão no pronto-socorro, deve ser: 

A) 3600 ml de Ringer Lactato nas primeiras 8 horas + 3600 ml de Ringer Lactato nas 14 
horas subsequentes. 

B) 3600 ml de Ringer Lactato nas primeiras 6 horas + 3600 ml de Ringer Lactato nas 16 
horas subsequentes. 

C) 3200 ml de Ringer Lactato nas primeiras 6 horas + 4000 ml de Ringer Lactato nas 16 
horas subsequentes. 

D) 4800 ml de Ringer Lactato nas primeiras 12 horas + 2700 ml de solução colóide (albumin a 
a 20% - 0,3 g/kg peso/%SCQ). 

 

24. Em relação à conduta para as vias aéreas dessa paciente, 

A) é desnecessária a entubação orotraqueal pelo baixo risco de lesão inalatória devido à 
saturação de O2 estar acima de 75%. 

B) deve-se realizar imediatamente a traqueostomia para garantir o acesso à via aérea.  

C) há necessidade de entubação orotraqueal e ventilação com O 2 a 100% em virtude do risco 
de insuficiência respiratória aguda.  

D) deve-se realizar a escarotomia torácica imediatamente para evitar a rigidez torácica. 
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25. No atendimento ao paciente politraumatizado, após a estabilização, devem-se procurar 

lesões associadas, como os traumas de face. Em relação aos traumatismos faciais, 

A) o mecanismo de proteção do globo ocular provoca a explosão do assoalho, que se traduz 
clinicamente por enoftalmia, nas fraturas orbitais por impacto direto.  

B) a investigação radiológica das fraturas faciais se baseia nas radiografias em incidências 
convencionais, sendo a tomografia empregada principalmente nas fraturas complexas e 
cominutivas. 

C) as fraturas nasais dispensam tratamento imediato, devendo-se aguardar de 7 a 10 dias 
para a regressão do edema e a avaliação do grau de desvio da pirâmide nasal.  

D) a ocorrência de choque hipovolêmico nos pacientes vítimas de traumatismos faciais com 
fraturas, especialmente nasais e de mandíbula, é comum devido à grande vascularização 
do segmento cefálico. 

 

26. Entre as mais frequentes ocorrências em um pronto-socorro, encontram-se os ferimentos de 

partes moles, que podem ter inúmeras causas, desde acidentes com objetos cortantes, 

violência interpessoal até mordeduras de animais, entre outras. De acordo com sua natureza, 

podem ser ferimentos corto-contusos, lacerações, perfurações ou feridas incisas. No 

tratamento desses ferimentos, 

A) a hemostasia deve ser a prioridade, com o pinçamento de vasos sangrantes antes de 
qualquer outra medida, para evitar o choque hipovolêmico.  

B) o debridamento deve ser extenso, e qualquer tecido com viabilidade suspeita deve ser 
removido. 

C) a limpeza e a exploração do ferimento devem ser rigorosas, realizadas após a anestesia, 
para evitar a permanência de corpos estranhos.  

D) o tratamento profilático com antimicrobianos por 7 a 10 dias deve ser iniciado, por serem 
considerados contaminados. 

 

27. Os procedimentos cirúrgicos reconstrutivos frequentemente se baseiam em transferências 

teciduais, cujas características são variáveis de acordo com a situação clínica em que são 

empregados. Nesses procedimentos, 

A) os enxertos são transferências de pele com vascularização própria e, por isso, indicados 
nas reconstruções de defeitos planos como os de couro cabeludo.  

B) os retalhos musculares ou miocutâneos fornecem uma grande quantidade de tecido bem 
vascularizado e são ideais para reconstruções complexas, de defeitos cavitários ou 
tridimensionais. 

C) os enxertos fasciocutâneos são de espessura intermediária, e sua transferência somente é 
possível com técnicas de microcirurgia (anastomose microvascular).  

D) os retalhos cutâneos recebem sua nutrição através do plexo vascular dérmico e, portanto, 
devem manter obrigatoriamente uma proporção de 1:1 entre seu comprimento e largura da 
base para evitar isquemia. 

 

28. A ginecomastia é um diagnóstico bastante frequente entre adolescentes e adultos jovens e é 

definida como um aumento sustentado do volume mamário no sexo masculino a partir da 

puberdade. Nessa patologia,  

A) a cirurgia com ressecção de pele é indicada nos casos de Grau I e IIA da classificação de 
Simon. 

B) a pseudoginecomastia, que é o aumento de volume à custa exclusivamente do tecido 
adiposo, é tratada de forma conservadora.  

C) a investigação clínica pré-operatória deve incluir avaliações da função test icular, adrenal, 
hepatopatia crônica e uso de medicamentos ou drogas ilícitas.  

D) a complicação mais frequente no pós-operatório é a ocorrência de cicatrizes hipertróficas 
e/ou queloides. 
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29. Paciente com quadro de sintomas respiratórios, como tosse e dispneia, há cerca de 2 

semanas, procura o pronto-atendimento. Refere histórico de 30 anos-maço de tabagismo. 

Afebril durante o período. Durante sua avaliação, faz-se necessária a realização de 

tomografia de tórax que evidencia lesão pulmonar em lobo superior esquerdo de 4,3 cm com 

derrame pleural do mesmo lado. Para esse caso, a conduta preconizada é 

A)  toracocentese diagnóstica com citologia oncótica para diagnóstico.  

B)  drenagem torácica com selo d’água para melhorar os sintomas.  

C)  lobectomia pulmonar para tratamento da neoplasia de pulmão.  

D)  antimicrobiano com largo espectro para tratamento de pneumonia. 

 

30. Homem, 22 anos, chega ao pronto-socorro apresentando quadro de dispnéia, com início há 

cerca de 2 horas, e dor no hemitórax direito que piora à inspiração. Familiares negam outras 

doenças ou outros traumas. Evolui durante seu atendimento com rebaixamento de nível de 

consciência e sinais de choque, sem evidências de sangramento. Para esse caso, a conduta 

imediata é 

A) acesso venoso central e benzodiazepínicos.  

B) entubação orotraqueal e ventilação mecânica.  

C) laparotomia exploradora e controle de hemorragia.  

D) descompressão cirúrgica imediata da cavidade pleural direita.  

 

31. Vítima de ferimento transfixante de mediastino chega ao atendimento de urgência trazido 

pelo SAMU. Ao proceder à avaliação primária, ela apresenta parada cardíaca. Nessa 

situação, a conduta adequada é 

A) toracotomia anterior. 

B) drenagem de tórax. 

C) janela pericárdica. 

D) toracotomia póstero-lateral. 

 

32. Paciente portadora de neoplasia avançada de mama, após tratamento quimioterápico, 

apresenta dispnéia importante há cerca de 1 semana e mostra derrame pleural volumoso à 

direita no raio-x de tórax. A conduta cirúrgica mais adequada para a paciente é 

A) radioterapia no hemitórax direito.  

B) drenagem de tórax com selo d’água.  

C) toracocentese de alívio. 

D) terapia de suporte e conforto.  

 

33. Paciente idoso, 95 anos, com derrame pleural direito e febre há cerca de 3 semanas. Sem 

melhora após uso de esquemas adequados para pneumonias, realiza tomografia de tórax que 

mostra derrame pleural com pleura espessada e nível hidroaéreo. A conduta cirúrgica a ser 

adotada é 

A) pleurostomia aberta. 

B) pleuroscopia com drenagem de tórax.  

C) toracocentese de alívio. 

D) antibioticoterapia venosa. 
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34. Após atendimento inicial de paciente politraumatizado, na tomografia de tórax, é visualizada 

consolidação nas porções posteriores de todo parênquima pulmonar, não há evidências de 

derrame pleural, porém são visualizadas fraturas de múltiplas costelas bilateralmente. Esse 

achado é compatível com 

A) hemotórax. 

B) pneumonia comunitária associada à trauma. 

C) contusão pulmonar bilateral grave.  

D) pneumotórax. 

 

35. Paciente é encaminhado do interior, 58 anos, sem acompanhamento médico para 

atendimento emergencial devido a desconforto respiratório com piora há 1 semana. Traz 

apenas raio-x de tórax com velamento completo do hemitórax direito. É realizada 

toracocentese sem sucesso. Diante desse quadro, a hipótese diagnóstica e a conduta 

adequada são, respectivamente, 

A) derrame pleural loculado e drenagem de tórax.  

B) neoplasia avançada de pulmão e tomografia de tórax com contraste.  

C) empiema pleural crônico e drenagem e tórax.  

D) neoplasia avançada de pulmão e toracotomia exploradora.  

 

36. Paciente vítima de atropelamento por caminhão apresenta grande laceração torácica à 

esquerda com exposição de parênquima pulmonar. Foi submetido à drenagem torácica no 

local do acidente e curativo oclusivo do ferimento. Débito do dreno no trajeto até o hospital, 

cerca de 30 minutos, em torno de 1500 ml de sangue. Considerando o quadro, deve-se 

realizar 

A)  nova drenagem torácica. 

B)  lavagem exaustiva da ferida e curativo de três pontas.  

C)  toracotomia de reanimação com rafia de miocárdio.  

D)  toracotomia de urgência com controle de sangramento pulmonar ou intercostal.  

 

37. A Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) é uma das principais causas de sintomas do trato 

inferior (STUI), no passado tratada exclusivamente por cirurgia.  Atualmente, tem o 

tratamento clínico como primeira opção. Em relação aos medicamentos usados no tratamento 

da HPB, 

A) a combinação de antagonistas dos receptores muscarínicos com alfabloqueadores deve 
ser considerada em homens com STUI que tenham predominância de sintomas de 
armazenamento. 

B) a Serenoa repens e o Pygeum africanum apresentam ótimos resultados, somente quando 
avaliados após um ano. 

C) os inibidores da 5-alfa-redutase são uma opção para monoterapia, sendo necessário no 
mínimo 4 a 6 meses de terapia, e apresentam incidência de 12-15% de ginecomastia e 
30% de disfunção erétil.  

D) a terapia combinada com alfa-bloqueadores e inibidores da 5-alfa-redutase é uma opção 
efetiva para pacientes com STUI moderados e próstata maior de 40 g, podendo ser 
interrompidos com segurança após um ano.  
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38. Paciente de 68 anos de idade realizou dosagem de PSA durante consulta com geriatra. 

Estava assintomático quanto aos sintomas urinários e mantendo uma boa vida sexual com a 

parceira atual. É portador de dislipidemia. O exame digital da próstata revelou uma glândula 

aumentada, sem nódulos. O PSA (repetido e confirmado) foi de 4,3ng/ml. Nos últimos dois 

anos, ocorreu o aumento de 1ng/ml/ano. Foi realizada uma biópsia de próstata  guiada por 

ultrassonografia transretal. O volume da próstata foi de 50cm3 e o resultado da biópsia 

revelou adenocarcinoma grupo 1 (ISUP-OMS) em 1 fragmento no ápice direito (20% do 

fragmento tinha tumor).  De acordo com as recomendações do NCCN, o tratamento mais 

indicado é 

A) prostatectomia radical e linfadenectomia pélvica por cirurgia laparoscópica.  

B) prostatectomia radical e linfadenectomia pélvica por cirurgia laparoscópica assistida por 
robô. 

C) vigilância ativa com dosagens periódicas de PSA e repetição da biópsia.  

D) braquiterapia associada com radioterapia conformacional da próstata e vesículas 
seminais. 

 

39. Paciente do sexo masculino, com 45 anos, apresenta quadro de dispnéia súbita e queda dos 

níveis pressóricos logo após levantar-se do leito, depois de ter ficado acamado por 2 dias. 

Referia edema no membro inferior esquerdo até a coxa. O paciente era hígido até então, sem 

apresentar nenhuma patologia prévia. Diante desse quadro clínico, a conduta apropriada é 

A) utilização de enoxaparina subcutâneo.  

B) heparinização em dose endovenosa. 

C) anticoagulação com rivaroxabana. 

D) administração de fibrinolítico endovenoso.  

 

40. Paciente do sexo feminino, com 68 anos, apresenta aneurisma de aorta torácica descendente 

com diâmetro de 6 cm, colo e anatomia favoráveis. Diante da situação, optou-se pelo 

tratamento endovascular. Nesse contexto, a complicação mais temida, no pós-operatório 

imediato, é 

A) paraplegia.  

B) insuficiência renal aguda. 

C) isquemia mesentérica. 

D) síndrome de reperfusão. 

 

41. Um homem de 74 anos dá entrada no pronto-atendimento apresentando dor súbita há 5 horas 

com diminuição de temperatura do pé direito, anestesiado, impedindo-o de deambular. O 

exame clínico vascular demonstra pulsos normais no membro inferior esquerdo e ausência de 

pulsos poplíteo distal à direita. Sofreu infarto agudo do miocárdio há 4 meses. Para a 

situação, a conduta apropriada é 

A) aquecer o pé e realizar analgesia.  

B) empregar analgésico, heparina e/ou fibrinolítico endovenoso.  

C) administrar heparina em bomba e preparar para intervenção cirúrgica.  

D) heparinizar o paciente e preparar para arteriografia.  
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42. Nos pacientes que apresentam quadro de oclusão arterial aguda, uma das complicações mais 

temidas é a síndrome mionefropática. Essa síndrome tem como características marcantes: 

A) edema muscular, acidose metabólica e hipopotassemia.  

B) edema compartimental, acidose metabólica, hiperpotassemia e insuficiência renal aguda.  

C) disfunção metabólica, hiperpotassemia e parada respiratória.  

D) necrose muscular, hiperpotassemia e insuficiência renal.  

 

43. Uma causa frequente de isquemia arterial aguda é a impactação de êmbolos de origem 

cardíaca. O local mais comum de impactação desses êmbolos nas obstruções arteriais 

agudas é  

A) a aorta terminal. 

B) a bifurcação da artéria ilíaca. 

C) a artéria femoral superficial ao nível do canal dos adutores.  

D) a bifurcação da artéria femoral comum. 

 

44. Chama-se de cirurgia metabólica a operação sobre o trato gastrointestinal direcionada para o 

controle do diabetes mellitus tipo 2, compreendendo diversos modelos cirúrgicos. Tais 

procedimentos foram regulamentados pelo Conselho Federal de Medicina por meio da 

Resolução nº 2172, de 2017. São elegíveis para a realização de cirurgia metabólica os 

pacientes que tenham 

A)  entre 16 e 65 anos. 

B)  índice de massa corpórea entre 30 kg/m² e 34,9 kg/m².  

C)  excelente controle dos níveis glicêmicos com o tratamento clínico.  

D)  avaliação por um médico endocrinologista que indique a cirurgia.  

 

45. A gastrectomia vertical, também conhecida pelo nome de gastrectomia em manga (sleeve 

gastrectomy), tem ganhado muito espaço em todo o mundo como primeira opção para cirurgia 

primária em pacientes portadores de obesidade severa refratária ao tratamento clínico. É 

característica dessa operação 

A) excelente resultado no controle da doença do refluxo gastroesofágico, frequentemente 
associada à obesidade. 

B) reversibilidade em caso de intolerância alimentar. 

C) rápido esvaziamento gástrico com ativação precoce da saciedade intestinal.  

D) possível complicação intestinal como hérnias internas, intussuscepções e aderências 
intestinais. 

 

46. Eletrocirurgia é o termo que se usa para a passagem de corrente elétrica controlada 

produzida por um gerador microprocessado e aplicada sobre o tecido de modo controlado por 

um instrumento, comumente chamado de “bisturi elétrico”. No bisturi elétrico,  

A) a coloação da placa de retorno, no modo bipolar, deve estar bem posicionada e aderida ao 
paciente a fim de evitar lesões por queimadura.  

B) a passagem de corrente é ininterrupta, no modo de coagulação, gerando temperaturas 
mais altas que coagulam o sangue presente no tecido. 

C) a forma como o cirurgião manipula o instrumento que conduz a corrente elétrica ao tecido 
não interfere no efeito clínico, seja para corte ou coagulação.  

D) a passagem da corrente elétrica produz calor no tecido, sendo este o ponto central para o 
efeito clínico desejado, seja corte ou coagulação.  
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47. A drenagem interna endoscópica é caracterizada pela comunicação de uma coleção, 

geralmente infectada, com uma víscera oca do trato gastrointestinal. Tal procedimento tem 

sido de grande valia para o tratamento de vazamentos oriundos de cirurgias do aparelho 

digestivo. Esse tratamento 

A) pode ser realizado como terapia única, mesmo em casos de peritonite generalizada.  

B) tem no alto custo o principal problema para sua realização, pois são necessárias próte ses 
autoexpansíveis (stents) para ocluir a fístula. 

C) consiste na utilização de próteses (pig-tail) que mantêm a comunicação da coleção com a 
víscera. 

D) é especialmente recomendado na resolução de casos em que há um defeito anatômico, 
como obstrução distal, não dependendo de outras terapias.  

 

48. As derivações bileopancreáticas (Scopinaro, duodenal switch) são as mais potentes 

intervenções cirúrgicas para o tratamento da obesidade, tendo perda de peso e índice de 

resolução de comorbidades maiores que os demais modelos cirúrgicos, porém, raramente são 

realizadas. Esse grupo de cirurgias 

A) é caracterizado por um estômago bem menor que nos outros modelos como bypass 
gástrico em “y de Roux” e gastrectomia vertical, determinando maior saciedade.  

B) acarreta frequentemente complicações nutricionais, tanto de macronutrientes como de 
micronutrientes. 

C) caracteriza-se por um longo canal comum, com alças bileopancreáticas e alimentares mais 
curtas. 

D) exclui do trânsito alimentar uma parte do estômago, a qual f ica conectada ao duodeno, 
sendo chamada de “estômago excluso”.  

 

49. Paciente com 45 anos, diabético, é atendido em um serviço de urgência com quadro de dor e 

abaulamento em região anal há três dias, associada à febre e a tenesmo retal. Ao exame, 

mostra massa endurecida e dolorosa com hiperemia de região perianal em quadrante anterior 

direita. Nesse caso, o principal diagnóstico e a conduta mais indicada são, respectivamente, 

A) abscesso anorretal, drenagem e antibioticoterapia.  

B) trombose hemorroidária, drenagem do trombo e anti-inflamatório. 

C) abscesso anorretal, antibioticoterapia e calor local.  

D) trombose hemorroidária, antiinflamatório e calor local.  

 

50. Médico atende a uma paciente com quadro de diverticulite aguda Hinchey I em tratamento, há 

2 semanas, com Metronidazol e Ciprofloxacino, apresentando melhora dos sintomas. 

Atualmente, encontra-se bem. À palpação do abdome, refere dor discreta em QIE, sem sinais 

de descompressão dolorosa. A paciente questiona sobre a realização de uma colonoscopia. 

Sabendo-se que a colonoscopia pós-crise de diverticulite tem um risco aumentado de 

complicações, como perfuração colônica, além de dificuldades técnicas na execução, a 

recomendação para a realização desse exame é 

A) indicada somente após seis meses do episódio agudo. 

B) mandatória para diagnóstico diferencial com neoplasia.  

C) necessária para avaliar adequada resposta do tratamento.  

D) dispensável desde que o paciente o tenha realizado recentemente.  
 
 

 


