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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. A sepse grave e o choque séptico são um grande desafio para a assistência médica. A 

melhora no prognóstico do choque séptico está relacionada ao reconhecimento precoce em 

combinação com a reposicão volêmica e a administracão adequada de antibiótico. Em relação 

à fisiopatologia e ao tratamento do choque,  

A) a depuração de lactato é uma opção para o monitoramento da SvcO2 durante o período de 
reanimação. 

B) a pressão venosa central é um indicador preciso da responsividade de volume em 
pacientes gravemente enfermos. 

C) o teste de elevação passiva da perna é uma manobra utilizada, sendo contraindicada em 
pacientes com arritmia. 

D) a reposição volêmica com hidroxietilamido é a mais indicada em pacientes com 
insuficiência renal aguda. 

 

02. A doação de órgão e os transplantes, no Brasil e no mundo, foram seriamente afetados pela 

pandemia da COVID-19. Nesse contexto, a partir da Nota Técnica nº 34/2020, a ANVISA 

determinou que  

A) receptores que apresentarem resultado positivo para a Covid-19 deverão ter o 
procedimento suspenso e, somente após 14 dias, estarão aptos para reavaliação e retorno 
à lista de espera. 

B) tecidos oculares, pele e órgãos podem ser doados por pacientes falecidos, mesmo que 
tenham contraído Covid-19, mas com remissão total dos sintomas 14 dias antes do óbito. 

C) doadores vivos já curados da doença poderão doar órgãos somente 14 dias depois da 
resolução dos sintomas, mediante teste RT-PCR negativo. 

D) doadores vivos assintomáticos e sem suspeita de contato com o vírus deverão ser 
testados 72 h antes da captação. 

 

03. O sangramento gastrintestinal alto, além de apresentar significativas repercussões clínicas e 

econômicas, configura uma emergência médica frequente, sendo essencial o diagnóstico 

preciso, a fim de se obterem melhor prognóstico e redução da mortalidade. Nesse contexto, o 

escore de Glasgow Blatchford é utilizado para avaliar mortalidade e intervenção médica. Esse 

escore apresenta a pontuação de acordo com o parâmetro avaliado pelo paciente. Sendo 

assim, considerando a relação entre pontuação e parâmetro, está correta a correspondência:  

A) apresentação com síncope – 1 ponto.  

B) doença hepática – 3 pontos.  

C) pulso > 100BPM – 2 pontos.  

D) apresentação com melena – 1 ponto.  

 

04. No manejo da hemorragia digestiva por úlcera péptica, a classificação de Forrest é utilizada 

para avaliar probabilidade de recidiva hemorrágica, o que orienta o tratamento endoscópico e 

cirúrgico. Em relação à classificação de Forrest, analise as afirmativas abaixo. 
 

I IIA representa vaso visível e tem 50% de chance de ressangramento.  

II 
IIB representa manchas planas cobertas de hematina e tem 10% de chance de 
ressangramento. 

III IIC representa coágulo aderido e tem cerca de 30% de chance de ressangramento.  

IV III representa base clara ou fibrina e tem de 3 a 5% de chance de ressangramento.  
 

Entre as afirmativas, estão corretas 

A) II e III.    B) I e III.  C) I e IV.  D) II e IV. 
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05. A apendagite epiploica é uma patologia rara que implica torsão, isquemia e/ou inflamação de 

um apêndice epiploico por comprometimento dos seus vasos. O conhecimento dessa 

patologia pelo cirurgião geral é importante porque pode ser causa de abdome agudo. Dessa 

forma, o tratamento da apendangite epiploica caracteriza-se por ser 

A) baseado em analgésicos e anti-inflamatórios.  

B) predominantemente cirúrgico, assim como a apendicite aguda.  

C) baseado em antibióticos intravenosos, assim como a diverticulite aguda.  

D) predominantemente endoscópico.  

 

06. A proteína C reativa (PCR) é uma proteína de fase aguda que vem sendo utilizada na prática 

clínica, nos últimos anos, como marcador de atividade inflamatória. Na utilização da PCR em 

pacientes cirúrgicos,  

A) valores > 130 mg/dl, no segundo dia de pós-operatório, sugerem infecção.  

B) o exame ajuda na diferenciação entre apendicite e outras causas de dor abdominal.  

C) valores > 160 mg/dl na pancreatite necrotizante, após segunda semana, sugerem infecção.  

D) o exame confirma o diagnóstico de pancreatite aguda quando a amilase está normal. 

 

07. A hemorragia digestiva alta (HDA) é condição clínica grave que pode necessitar de 

tratamento cirúrgico em até 10% dos casos. No tratamento cirúrgico da HDA não varicosa,  

A) rafia da úlcera gástrica sangrante é o padrão na suspeita de malignidade.  

B) ligadura da artéria gastroduodenal é uma opção em úlceras dudodenais.  

C) vagotomias estão contraindicadas em usuários de AINEs. 

D) antrectomia com vagotomia troncular apresenta alto índice de recidiva.  

 

08. Uma paciente de 60 anos de idade é atendida no pronto-socorro com dor lombar E, febre e 

vômitos. É diabética de longa data, de difícil controle. Ao exame clínico, está febril e com 

exame da punho-percussão positivo na loja renal esquerda. Apresenta-se 

hemodinamicamente estável. Os exames realizados revelam os seguintes resultados: 

leucocitose de 18000/mm
3
, glicemia de 300 mg%, creatinina 1,6 mg%, sumário de urina 

compatível com ITU. A ultrassonografia realizada na paciente evidenciou o seguinte: rim 

esquerdo aumentado, com dilatação do sistema coletor e ureter; imagem de cálculo ureteral 

de 4 mm no ureter terminal, próximo à JUV. Nesse caso, o tratamento indicado é a 

associação de 

A) antibiótico + alfa-bloqueador e bloqueador de canal de cálcio. 

B) antibiótico + colocação de cateter duplo J. 

C) antibiótico + ureterolitotripsia.  

D) antibiótico + litotripsia extracorpórea. 

 

09. Garoto de 5 anos de idade sofreu queda da janela do segundo andar e foi encontrado 

desacordado. Ao dar entrada no pronto-socorro, está alerta e estável hemodinamicamente. 

Refere discreta dor lombar esquerda. O exame abdominal está normal. O hematócrito está 

em 40%, e o sumário de urina está normal. Nesse caso, a conduta deve ser: 

A) realizar uma urotomografia. 

B) manter internado em observação, com controle de hemoglobina. 

C) proceder a uma ultrassonografia abdominal. 

D) fazer um lavado peritoneal diagnóstico. 
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10. Paciente de 60 anos de idade procura o pronto-socorro por apresentar retenção urinária após 

ingestão abusiva de bebida alcóolica. Antes desse episódio, já tinha sintomas do trato 

urinário inferior, com escore 8 de sintomas. Faz uso crônico de anlodipina para tratar 

hipertensão. Durante o exame físico, notaram-se dor no hipogástrio e próstata crescida e sem 

nódulos. Fez uma ultrassonografia que revelou volume urinário residual de 900 ml e volume 

da próstata de 30 cm
3
. Foi realizado o cateterismo vesical e iniciado tratamento com alfa-

bloqueador, para que o paciente conseguisse urinar sem cateter (Trial Without Catheter - 

TWOC). Nesse caso, o preditor de falha para o TWOC presente é 

A) volume prostático de 30 cm
3
.  

B) volume urinário residual de 900 ml. 

C) uso prévio de anlodipino associado a excesso de álcool. 

D) escore 8 de sintomas. 
 

11. Um paciente transplantado renal começa a apresentar hipertensão e elevação de creatinina, 

suspeitando-se de estenose de artéria renal. Na ultrassonografia com doppler, o achado mais 

sugestivo desse problema é 

A) diminuição do fluxo diastólico. 

B) aumento da velocidade do pico sistólico. 

C) índice de resistência < 0,8. 

D) fluxo sanguíneo turbilhonar. 
 

12. Paciente de 64 anos de idade dá entrada no pronto-socorro apresentando hematúria 

macroscópica. Realizou ressecção endoscópica da próstata há 5 meses e está urinando bem. 

É submetido à cistoscopia e à evacuação de coágulos, e nota-se sangramento de tecido 

prostático residual. Volta a apresentar hematúria leve e não quer realizar novo procedimento. 

Nesse caso, a conduta adequada é prescrever 

A) tamsulosina. 

B) finasteride. 

C) ciprofloxacina. 

D) solifenacina. 

 

13. Grávida de 8 semanas comparece ao pronto-socorro com dor lombar D de forte intensidade e 

vômitos há 1 dia. Está bem e afebril. O exame de urina revelou hematúria microscópica, sem 

infecção, e a ultrassonografia evidenciou a presença de um cálculo renal de 5 mm, na junção 

ureteropiélica, com leve dilatação pielo calicial. Nessa situação, a conduta deve ser 

A) realizar a litotripsia externa por ondas de choque. 

B) fazer tomografia computadorizada com baixa dose de radiação. 

C) colocar cateter duplo J. 

D) realizar tratamento clínico com hidratação e sintomáticos. 

 

14. Paciente de 46 anos de idade é atendido no pronto-socorro com quadro de priapismo, há 4 

dias. É submetido a múltiplas punções na glande com irrigação do corpo cavernoso, 

utilizando-se solução de fenilefrina e, depois, procedendo-se a um shunt corporal cavernoso. 

No dia seguinte, continua com rigidez peniana. Nesse caso, deve-se  

A) administrar bicalutamida.  

B) utilizar terbutalina. 

C) realizar shunt corporal glandular. 

D) colocar prótese peniana. 
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15. Paciente de 70 anos de idade é diagnosticado com neoplasia de bexiga, T3NxM0. É indicada 

uma cistectomia com neo bexiga ileal ortotópica. Nesse caso, o objetivo primário de 

detubulizar a alça do íleo para reconstruir a bexiga é 

A) reduzir a pressão intraluminar. 

B) recriar a forma da bexiga. 

C) reduzir o tempo de contato da urina com o íleo. 

D) promover melhor esvaziamento vesical. 
 

16. Garoto de 10 anos sofre atropelamento por bicicleta, ocorrendo contusão no flanco direito. Dá 

entrada no pronto-socorro alerta e estável hemodinamicamente. Tem dor e leve defesa no 

quadrante superior direito do abdome. O hematócrito está em 35%, e o sumário de urina tem 

leve hematúria. A tomografia revela laceração no rim D com 3 cm e extravasamento mínimo 

de contraste. Nesse caso, a conduta deve ser 

A) arteriografia renal e embolização. 

B) colocação de cateter duplo J. 

C) conservadora. 

D) exploração cirúrgica. 

 

17. Paciente de 68 anos de idade procura atendimento com sintomas do trato urinário inferior, 

com escore 18 de sintomas. Durante o exame físico, notou-se próstata crescida e sem 

nódulos. Fez uma ultrassonografia que revelou volume da próstata de 80 cm
3
 com 

calcificação conhecida como corpora amylacea. Essa calcificação é observada entre as zonas 

A) transição e periférica. 

B) transição e central. 

C) anterior e central. 

D) anterior e periférica. 

 

18. Paciente de 58 anos de idade, assintomático, apresenta-se ao médico com o PSA de 4 ng/ml. 

O toque retal está normal. Realiza biópsia da próstata que revelou adenocarcinoma da 

próstata Gleason 3+3, em 5% de um fragmento de um total de 12 fragmentos. Opta por 

vigilância ativa. Um ano depois, continua assintomático e com exame físico normal. Mas o 

PSA está em 4,5 ng/ml. Nesse caso, deve-se 

A) indicar prostatectomia radical. 

B) continuar repetindo PSA semestralmente. 

C) solicitar PCA-3. 

D) repetir a biópsia de próstata com 12 fragmentos. 

 

19. A organização de vigilância epidemiológica de controle das infecções relacionadas à 

assistência à saúde (IRAS) iniciou nos Estados Unidos, em 1986, com a implantação do 

National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS), que, posteriormente, em 2005, foi 

ampliado e recebeu a denominação de The National Heathcare Safety Network (NHSN). De 

acordo com esse órgão, os três principais fatores utilizados para calcular o risco de o 

paciente cirúrgico adquirir infecção são: 

A) diabetes; classificação ASA; e desnutrição. 

B) tempo operatório; classificação ASA; e contaminação das feridas. 

C) malignidade; tabagismo; e tempo operatório. 

D) diabetes; imunossupressão; e múltiplas comorbidades. 
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20. Sabe-se que o fígado é o reservatório metabólico do organismo e desempenha várias 

funções. Desse modo, no que se refere aos exames subsidiários para a avaliação pré-

operatória do paciente hepatopata, o exame laboratorial mais importante é 

A) as transaminases, sendo que a transaminase oxalopirúvica (TGO) apresenta 

predominância nas hepatopatias agudas, e a transaminase oxaloacética (TGP), nas 

crônicas. 

B) os fatores da via extrínseca (II, V, VII e X), sendo eles produzidos no espaço intracelular. 

C) a albumina sérica, por ser correlacionada com o grau de insuficiência hepatocelular. 

D) o tempo de protrombima (fator II), por ser produzida exclusivamente pelo fígado, sendo 

que valores abaixo de 50% caracterizam um risco cirúrgico importante. 

 
21. A Joint Commission for the Accreditation of Health Care Organizations (JCAHO) exige que 

todos os pacientes cirúrgicos se submetam à avaliação pré-operatória. Por sua vez, a 
American Society of Anesthesiologist (ASA) recomenda alguns requisitos mínimos nessa 

avaliação. Em pacientes ASA I, deve-se solicitar hemoglobina para 

A) homens acima de 65 anos. 

B) todos os pacientes. 

C) mulheres em idade fértil. 

D) pessoas que se submeterão à cirurgia com moderada perda sanguínea. 

 
22. No processo de cicatrização dos tecidos, o colágeno representa uma das substâncias mais 

importantes na formação da matriz extracelular. Tendo isso em vista, o colágeno tipo 

A) I é o principal colágeno da pele, do osso e do tendão e predomina nos processos cicatriciais. 

B) II é constituído de fibras menos delgadas que as do tipo I e predomina nos tecidos 

cartilaginosos. 

C) III é o que apresenta menor elasticidade, predominando nos vasos sanguíneos e no trato 

gastrointestinal. 

D) IV é o principal colágeno depositado nos ferimentos em fase inicial de cicatrização. 

 
23. O paciente cirúrgico está sujeito a distúrbios eletrolíticos no pós-operatório. Entre eles, a 

hipocalemia é um dos distúrbios mais comuns e deve ser corrigido. Entretanto, a infusão 

intravenosa de potássio não deve exceder determinada taxa, sob risco de hipercorreção e até 

parada cardíaca. Assim sendo, tal infusão NÃO deve exceder o limite de  

A) 6.0 mmol/Kg/h. B) 30 mmol/Kg/h.     C) 0,6 mmol/Kg/h.        D) 0,3 mmol/Kg/h. 

 
24. Na anatomia das hérnias lombares, tem-se o triângulo lombar, denominado, no passado, de 

triângulo de Petit. Essa estrutura é delimitada por 

A) crista ilíaca, 12ª costela e músculo oblíquo interno. 

B) crista ilíaca, músculo grande dorsal e músculo oblíquo externo. 

C) músculo trapézio, músculo oblíquo externo e músculo grande dorsal. 

D) músculo psoas, crista ilíaca e músculo transverso. 

 
25. Um cirurgião está prestes a realizar intervenção cirúrgica em paciente portador de hérnia 

inguinal bilateral multirrecidivada. Partindo do princípio de que se deve escolher a melhor 

operação para cada caso específico, o mais indicado para esse paciente é a técnica 

A) de Stoppa pré-peritoneal. 

B) de Shouldice. 

C) TEP (hernioplastia laparoscópica totalmente extraperitoneal). 

D) de McVay. 
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26. A cirurgia ambulatorial vem ganhando, cada vez mais, espaço na prática médica pelos 

excelentes resultados obtidos a um custo menor para o serviço de sáude. Para que um 

paciente portador de hérnia inguinal unilateral classificada como Nyhus II seja operado no 

Serviço de Cirurgia Ambulatorial, ele deve estar dentro de determinados critérios, entre os 

quais o do risco cirúrgico. De acordo com a classificação ASA (American Society of 

Anesthesiologist), para o tipo de paciente descrito, o risco cirúrgico deve ser, no máximo, 

ASA 

A) IV. 

B) I. 

C) III. 

D) II. 
 

Para responder às questões 27 e 28, considere o quadro clínico abaixo. 
 

Paciente de 35 anos é admitida no pronto-socorro de hospital terciário com quadro de 

pancreatite aguda grave de causa biliar. Internada na UTI, é submetida à Tomografia 

no quinto dia, a qual evidencia necrose de 30% do pâncreas em região do corpo 

pancreático. Sua condição clínica melhora, e a paciente recebe alta do hospital após 

18 dias de internação. Durante sua internação, foi tratada com antibióticos e suporte 

nutricional, inicialmente, enteral e, posteriormente, oral. No trigésimo dia após o início 

do quadro, a paciente apresenta febre e calafrios associados à dor em região 

epigástrica e náuseas. Em razão disso, retorna ao PS e está desidratada, com 

temperatura de 38,5 °C. Ao exame abdominal, é encontrada dor à palpação profunda 

do epigastro sem, entretanto, sinais de irritação peritoneal. Foram solicitados exames 

laboratoriais e tomografia de abdome total, cujos resultados estão abaixo. 
 

Exames laboratoriais 

Leucócitos: 18.500/μL (normal: 5.000-10.000), Hematócrito: 36%, Plaquetas: 

350.000/μL (150.000-300.000), Lipase 220 IU/L (normal: 10-140), Amylase 172 IU/L 

(normal: 25-125), Creatinina: 0,9 mg/dL (normal: até 1,2). 
 

Tomografia de Abdome Total 

 

 

27. Para esse caso, o diagnóstico é 

A) pseudocisto pancreático em corpo de pâncreas. 

B) abscesso pancreático em corpo de pâncreas. 

C) necrose encapsulada em corpo de pâncreas. 

D) coleção líquida necrótica em corpo de pâncreas. 
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28. A conduta para o caso é 

A) tratamento conservador com antibiótico de largo espectro + antifúngico por, pelo menos, 7-10 
dias. 

B) punção percutânea para aspiração e cultura do líquido + antibioticoterapia dirigida pela 
cultura. 

C) antibioticoterapia empírica e abordagem endoscópica para drenagem/necrosectomia. 

D) necrosectomia cirúrgica com relaparotomias programadas e antibioticoterapia dirigida pela 
cultura. 

 

29. Paciente de 42 anos de idade, sexo masculino, com antecedente, nos últimos 20 anos, de 
uso de > 100 gramas de etanol/dia associado a tabagismo, é atendido no ambulatório de 
gastroenterologia, com quadro de dor diária, de intensidade moderada em epigastro, 
principalmente, pós-prandial e associada à esteatorreia. O quadro clínico teve início nos 2 
meses anteriores à consulta. Na consulta de retorno, o paciente traz: 1) exames laboratoriais 
que não evidenciam diabetes tampouco hipovitaminoses; e 2) tomografia de abdome que 
evidencia calcificações em cabeça de pâncreas, cabeça do pâncreas aumentada de tamanho 
(> 4 cm) e dilatação do ducto pancreático principal (> 5 mm), que apresenta cálculos em seu 
interior. Além da recomendação de abstinência do uso de álcool e do tabagismo, a conduta a 
ser instituída para o caso é 

A) tratamento endoscópico para clareamento dos cálculos em ducto biliar.  

B) tratamento conservador com orientações dietéticas, analgésicos e enzimas pancreáticas. 

C) cirurgia de Puestow modificada por Partington-Rochelle. 

D) cirurgia combinada de ressecção e descompressão, como Frey, Beger ou Berne. 
 

30. Considere a descrição abaixo. 

Cirurgia em que há a remoção da porção central da cabeça do pâncreas preservando 
o parênquima sobre a via biliar, a veia porta e o duodeno, associando a abertura 
longitudinal do ducto pancreático principal no corpo e na cauda do órgão. A cirurgia é 
completada com uma anastomose pancreato-jejunal que engloba toda a extensão do 
pâncreas. 

A cirurgia descrita, utilizada nos pacientes portadores de pancreatite crônica, corresponde à 

A) Cirurgia de Beger. 

B) Cirurgia de Frey. 

C) Cirurgia de Berne. 

D) Cirurgia de Puestow modificada por Partington-Rochelle. 
 

Para responder às questões 31 e 32, considere o quadro clínico abaixo. 

Paciente de 45 anos, sexo masculino, portador de adenocarcinoma gástrico do tipo 
intestinal de Lauren, de localização em antro, está em pré-operatório para 
gastrectomia subtotal. Ele é hipertenso (em uso de losartana 50 mg 12/12 horas), 
diabético do tipo 2 (em uso de metformina 850 mg de 8/8 h + glimepirida 2 mg 1x/dia 
+ insulina NPH 20 UI pela manhã e 10 UI à noite), com história prévia de trombose 
venosa profunda (em uso de rivaroxabana 20 mg 1x/dia) após ter sido submetido à 
correção de fratura de fêmur por trauma há cerca de 2 anos. Não apresenta sequelas 
do diabetes e nem história prévia de distúrbios de coagulação. 

 

31. Considerando que o paciente já foi submetido a estadiamento completo, a avaliação pré-
operatória adequada com o objetivo de verificar comorbidades e prevenir eventos adversos, 
em acordo com as recomendações do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, deve conter, além de 
hemograma, glicemia em jejum, hemoglobina glicada, creatinina e avaliação cardiovascular 
pré-operatória,  

A) radiografia de tórax em PA bem como perfil e avaliação pulmonar pré-operatória. 

B) microalbuminúria de 24 horas, TAP e TTPa, radiografia de tórax em PA bem como perfil e 
avaliação da endocrinologia. 

C) potássio sérico e avaliação pulmonar pré-operatória. 

D) microalbuminúria de 24 horas, potássio sérico, TAP e TTPa bem como avaliação da 
endocrinologia. 
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32. Foi realizada gastrectomia subtotal com linfadenectomia a D2 e reconstrução em Y-de-Roux 

por videolaparoscopia, sem intercorrências. No quinto dia de pós-operatório, o paciente 

começou a apresentar piora da aceitação da dieta líquida por via oral, ocorrendo um pico 

subfebril (37,4 °C) ao final da tarde, bem como dispnéia discreta em repouso a partir desse 

momento. Diante disso, a intercorrência que o paciente deve estar apresentando e a conduta 

mais adequada para o caso são, respectivamente, 

A) tromboembolismo pulmonar; realizar angiotomografia de tórax e iniciar anticoagulação 

plena. 

B) fístula digestiva; realizar tomografia computadorizada do abdome com contraste oral e 

venoso e preparar o paciente para reoperação. 

C) atelectasia pulmonar; realizar radiografia simples de tórax e otimizar os cuidados de 

fisioterapia. 

D) síndrome da resposta inflamatória sistêmica tardia; encaminhar o paciente à UTI e realizar 

suporte hemodinâmico. 
 

33. Paciente de 52 anos, sexo feminino, hipertensa, com diagnóstico de doença diverticular dos 

cólons e história de 3 episódios de diverticulite aguda dentro de um intervalo de 1 ano, está 

internada em preparo pré-operatório para retossigmoidectomia por videolaparoscopia. De 

acordo com o suporte nutricional perioperatório, considerando a Diretriz ACERTO (Aceleração 

da Recuperação Total no Pós-operatório), de intervenções nutricionais no perioperatório em 

cirurgia geral eletiva, a paciente deve 

A) ter sua dieta reintroduzida dentro de 24 horas, após a cirurgia, desde que apresente ruídos 

hidroaéreos ao exame físico e esteja hemodinamicamente estável. 

B) beneficiar-se de uma fórmula nutricional que contenha imunonutrientes, como parte do 

suporte nutricional pré-operatório, por ser cirurgia de grande porte. 

C) permanecer em jejum para alimentos sólidos entre 6h e 8h antes da cirurgia e receber 

líquidos contendo carboidratos até 2h antes da anestesia. 

D) receber uma dieta de consistência gradativa, iniciando-se com líquidos claros e seguindo 

com alimentos líquidos mais consistentes, pastosos, até a administração da dieta sólida. 
 

34. De acordo com a Sociedade Européia para Nutrição Clínica e Metabolismo (ESPEN – 

European Society for Clinical Nutrition and Metabolism), pacientes que serão submetidos a 

cirurgias de grande porte precisam ser avaliados quanto ao risco nutricional, a fim de se 

avaliar a eventual necessidade de terapias nutricionais no perioperatório, como forma de 

melhorar os resultados. Desse modo, na avaliação do risco nutricional, deve-se considerar 

A) nível de albumina sérica inferior a 4 g/dl, o qual consiste em fator de risco para 

complicações nutricionais. 

B) risco maior de complicações pós-operatórias em pacientes que apresentam IMC inferior a 

20 kg/m
2
. 

C) índice de massa corpórea, avaliação subjetiva global, história de evolução do peso e 

dosagem da albumina sérica na admissão. 

D) necessidade de manter, em suporte nutricional, pacientes com níveis de albumina sérica 

dentro da faixa de risco nutricional, até que haja normalização. 
 

35. As cicatrizes hipertróficas e os queloides constituem as duas formas mais frequentes de 

patologias cicatriciais. Nesse contexto, 

A) queloides são mais frequentes em indivíduos de etnia afrodescendente e estão 

relacionados à herança autossômica dominante. 

B) cicatrizes hipertróficas ocorrem, mais frequentemente, em regiões específicas como os 

lóbulos de orelhas, região pré-esternal e genitais. 

C) o tratamento dos queloides com excisão cirúrgica associada à infiltração local com 

corticosteroide apresenta altas taxas de recidiva. 

D) as cicatrizes hipertróficas se caracterizam por intensa vermelhidão e prurido e, raramente, 

apresentam regressão espontânea. 
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36. Os enxertos cutâneos são procedimentos cirúrgicos, frequentemente, empregados no 

tratamento das perdas de substância ou em outros procedimentos reconstrutores. Nesse 

sentido, os enxertos de espessura  

A) total, por dependerem essencialmente da neovascularização, integram-se ao leito receptor 

a partir do quinto dia pós-enxertia. 

B) total têm maior disponibilidade de áreas doadoras do que os enxertos de espessura 

parcial. 

C) parcial, por sua menor espessura, são ideais para cobertura de defeitos em áreas 

delicadas, como as pálpebras e as polpas digitais nas mãos. 

D) parcial têm menor contração primária e maior contração secundária, quando comparados 

aos enxertos de espessura total. 

 

37. A realização de procedimentos cirúrgicos em regime ambulatorial vem se tornando cada vez 

mais adotada como alternativa à internação hospitalar, com vantagens para o paciente e para 

o sistema. No entanto, a seleção de pacientes aptos para realizar procedimentos 

ambulatoriais deve levar em consideração as características do paciente, do procedimento e 

da unidade cirúrgica. Nesse contexto, constitui uma contraindicação formal à realização de 

cirurgia ambulatorial: 

A) paciente de 85 anos, portador de demência de Alzheimer, submetido à gastrostomia. 

B) paciente de 45 anos, IMC 36, submetida à cirurgia de varizes em ambos os membros 

inferiores. 

C) paciente de 60 anos, portador de cirrose hepática, ASA III, submetido à hemorroidectomia. 

D) paciente de 21 anos, sem comorbidades, submetida à rinoplastia e à mamoplastia de 

aumento com inclusão de implantes de silicone. 

 

38. Um paciente de 35 anos de idade, 74 kg de peso, foi vítima de queimaduras de espessura 

parcial em membro superior direito e face anterior do tronco. Nesse paciente, a reposição 

volêmica, nas primeiras 24 horas, deve ser prescrita da seguinte forma: 

A) 8000 ml de Ringer Lactato, sendo 4000 ml nas primeiras 8 horas e 4000 ml nas 16 horas 

subsequentes. 

B) 6000 ml de Ringer Lactato, sendo 3000 ml nas primeiras 8 horas e 3000 ml nas 16 horas 

subsequentes. 

C) 8000 ml de Ringer Lactato, sendo 4000 ml nas primeiras 6 horas e 4000 ml nas 18 horas 

subsequentes. 

D) 6000 ml de Ringer Lactato nas primeiras 12 horas seguidas de 2000 ml de coloide 

(albumina ou plasma) nas 12 horas subsequentes. 

 

39. Nas toracotomias no trauma, faz-se necessária a sutura pulmonar para controle de lesões ao 

órgão. Nessa situação, a melhor forma de evitar sangramentos e escape aéreo por esse 

pulmão é o uso de sutura 

A) simples fixada à parede torácica. 

B) simples e separados no parênquima. 

C) com cola cirúrgica sobre chuleio simples no parênquima. 

D) em barra grega e chuleio simples no parênquima. 
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40. Paciente de 40 anos, tratada para leiomiossarcoma de veia cava há cerca de 3 anos, procura 

consultório médico devido a surgimento de 3 lesões nodulares no pulmão. Não há evidências 

de lesão no sítio primário. O paciente está com excelente performance status. Para esse 

caso, a conduta deve ser 

A) seguir para cuidados paliativos. 

B) proceder à biópsia de lesão única. 

C) encaminhar para quimioterapia. 

D) realizar ressecção de todas as lesões. 

 

41. Paciente de 55 anos, com história importante de tabagismo (50 maços-anos), realiza TC de 

baixa dosagem para rastreio de câncer de pulmão. Assim, foi diagnosticado derrame pleural 

moderado, com massa de 4,6 cm em lobo superior e linfonodomegalia de 2,1 cm em cadeia 7. 

Foi realizada toracocentese na consulta inicial, com resultado positivo para células 

neoplásicas. Nesse caso, a melhor conduta para o paciente é 

A) drenagem torácica com dreno tubular. 

B) lobectomia com linfadenectomia. 

C) quimioterapia paliativa. 

D) ressecçao de massa pulmonar e quimioterapia adjuvante. 

 

42. Paciente em pós-operatório recente de cirurgia cardíaca de revascularização comparece a 

consultório. Apresenta, no raio-X de controle, após retirada de dreno mediastinal, derrame 

pleural volumoso à esquerda, múltiplas densidades. O paciente é dispneico aos esforços. 

Nesse caso, o diagnóstico e a melhor conduta são, respectivamente, 

A) derrame pleural pela ICC e toracocentese de alívio. 

B) derrame pleural pela ICC e drenagem tubular em selo d’água. 

C) hemotórax coagulado e pleuroscopia. 

D) hemotórax coagulado e observação clínica. 

 

43. Considerando as recomendações dos consensos mundiais sobre tratamento da doença 

hemorroidária, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 
O tratamento inicial com aumento de fibras na dieta e com ingestão adequada de 

líquidos é eficaz na redução do prolapso e do sangramento.  

II 
A hemorroidectomia à Milligan-Morgan ou fechada é o método mais eficaz a longo 

prazo, quando comparado com a hemorroidopexia com stapled (PPH). 

III 
A hemorroidopexia guiada por Doppler (TDH) apresenta menor taxa de dor pós -

operatória como também baixo índice de recorrência.  

IV 
A ligadura elástica é um método eficaz no controle dos sintomas em todos os graus de 

hemorroidas internas. 
 

Entre as afirmativas,  

A) somente I e II estão corretas. 

B) somente IV está correta. 

C) II e III estão corretas. 

D) I e IV estão corretas. 
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44. As fístulas perianais na Doença de Crohn (DC) podem preceder ou ocorrer simultaneamente 

aos sintomas intestinais. Ocorrem numa incidência de 21% após dez anos de evolução da 

doença e estão relacionadas à maior morbidade e à pior qualidade de vida por danos 

esfincteriano e em tecidos perianais, abscessos e sepse perianal e perineal. O diagnóstico 

precoce e o tratamento adequado são muito importantes para o prognóstico e o controle da 

doença. Sobre o tratamento cirúrgico das fístulas e dos abscessos na DC, analise as 

afirmativas abaixo. 
 

I O uso do “seton de drenagem” é a melhor opção para as fístulas complexas.  

II A drenagem dos abscessos é o primeiro passo no tratamento da doença.  

III “O seton de corte” é uma boa opção para as formas mais complicadas.  

IV Fistulectomias e fistulotomias só devem ser utilizadas em casos selecionados.  
 

Entre as afirmativas,  

A) II, III e IV estão corretas.  C) I, II e III estão corretas. 

B) somente I está correta.   D) somente IV está correta. 
 

45. Paciente feminino, 65 anos, comparece a um serviço de urgência apresentando dor 

abdominal, anorexia e náuseas há 48 horas. À avaliação clínica, apresenta dor em QIE com 

descompressão brusca dolorosa, 18.000 leucócitos e PCR = 104 mg/l. Realizou uma TC de 

abdome com contraste, a qual mostra espessamento em parede de sigmoide associada a 

múltiplos divertículos e presença de abscesso pericólico medindo 4 cm. De acordo com a 

classificação de Kaiser et al, o estágio da diverticulite e a melhor conduta inicial são, 

respectivamente, 

A) Estágio 1-a; antibioticoterapia exclusiva. 

B) Estágio 1-b; drenagem percutânea e antibioticoterapia. 

C) Estágio 0; antibioticoterapia e analgesicos. 

D) Estágio 2; sigmoidectomia e antibioticoterapia. 

 

46. Durante a realização da angioplastia da carótida, o momento da liberação do Stent e do 

balonamento da lesão coloca toda a equipe em atenção devido à possibilidade de estímulo do 

bulbo carotídeo. Quando esse estímulo ocorre, têm-se 

A) hipertensão e bradicardia.  C) hipertensão e taquicardia. 

B) hipotensão e taquicardia.   D) hipotensão e bradicardia.  
 

47. Paciente de 19 anos dá entrada no pronto atendimento de hospital terciário, vítima de lesão 

por projétil de arma de fogo na face medial da coxa esquerda. Ao exame, apresenta volumoso 

hematoma em expansão e instabilidade hemodinâmica. A conduta adequada frente a esse 

caso é  

A) realização de uma angiografia digital.  

B) exploração cirúrgica de urgência.  

C) solicitação de Doppler arterial.  

D) avaliação com Doppler venoso.  
 

48. Paciente de 64 anos, diabética tipo 2, apresenta pequena úlcera na base do V pododáctilo 

esquerdo. Ao exame inicial, encontram-se índice tornozelo-braço de 0,83 e índice hálux-braço 

de 0,21. Esses achados são justificados pelo fato de  

A) as pressões arteriais digitais estarem dentro da faixa normal.  

B) as pressões arteriais digitais estarem falsamente diminuídas.  

C) o índice tornozelo-braquial estar compatível com isquemia crítica. 

D) o índice tornozelo-braquial estar falsamente elevado.  
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49. Paciente de 64 anos, sexo masculino, tabagista, etilista e hipertenso, procura o cirurgião 

vascular para a realização do check-up vascular. Ao exame físico, nota-se sinal de DeBakey. 

Esse achado é sugestivo de 

A) estenose de artérias renais. 

B) aneurisma da artéria poplítea. 

C) estenose da carótida interna > 70%. 

D) aneurisma de aorta abdominal justa ou suprarrenal. 
 

50. Mulher de 64 anos de idade chega à sala de emergência, trazida em uma cadeira de rodas, 

apresentando sangramento na face medial da perna esquerda com varicorragia. A filha, que a 

conduziu ao hospital, encontra-se assustada com a quantidade de sangue perdida na 

residência, mas realizou curativo improvisado com dois panos amarrados na perna, 

ensopados de sangue. A paciente está fraca e não consegue se sustentar de pé. Observa-se 

que ainda está sangrando um pouco. Nesse caso, o procedimento adequado a ser tomado de 

imediato é 

A) deitar a paciente na maca, elevar o membro afetado e realizar a digitopressão do local do 
sangramento. 

B) lavar rapidamente o membro para identificar o sítio de sangramento e, sob anestesia local, 
suturar o vaso lesionado. 

C) realizar torniquete para interromper o sangramento e providenciar a realização de 
hemotransfusão na paciente. 

D) trocar o curativo, realizando curativo compressivo, e levar a paciente ao centro cirúrgico 
para limpeza e correção cirúrgica da varicorragia. 

 


