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PRÉ-REQUISITO EM
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1. Este caderno consta de 50 questões objetivas, assim distribuídas:
Cirurgia Vascular, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica,
Coloproctologia e Urologia.

2. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou
se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver
algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de prova para
entregar-lhe outro exemplar.

3. Não é permitida a consulta a pessoas, livros, dicionários, apostilas ou a
qualquer outro material.

4. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais
apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra
correspondente à resposta assinalada na prova.

5. Transfira as respostas para o cartão, observando atentamente a
numeração das questões.

6. No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica 
de tinta AZUL ou PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, 
rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.

7. Esta prova tem a duração de quatro horas, incluindo o tempo
destinado à coleta de impressão digital, às instruções e à transcrição
para o cartão-resposta.

 8. Você só estará autorizado a retirar-se definitivamente da sala e do 
prédio após terem decorridas três horas de prova e mediante 
autorização do aplicador de prova.

 9. AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA  AO APLICADOR DE
PROVA.

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Uma mulher de 30 anos, previamente sadia, com história
de cefaleia tipo enxaqueca, é internada no hospital com
dor, dormência e cianose nos membros inferiores. O exa-
me clínico revela ausência de todos os pulsos abaixo dos
femorais. Em conversa mais detalhada, ela revela que to-
mou derivado do ergot no dia anterior para tratamento de
cefaleia refratária. 

Qual é o tratamento de escolha para aliviar a isquemia gra-
ve no membro inferior dessa paciente?

(A) Heparina.

(B) Clopidogrel.

(C) Cilostazol.

(D) Nitroprussiato.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um homem é submetido a by-pass aortofemoral eletivo
devido a dor em repouso. Durante o isolamento circunfe-
rencial da artéria femoral profunda esquerda, o cirurgião
depara-se com um sangramento venoso significativo en-
tre os ramos das artérias femorais profunda e superficial.

A causa mais provável do sangramento é uma lesão da

(A) veia circunflexa femoral lateral.

(B) veia pudenda externa.

(C) confluência da veia femoral comum.

(D) veia femoral profunda.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um homem de 60 anos, que havia sido submetido a um
by-pass  femoropoplíteo  infrapatelar  com  veia  safena
magna (VSM) invertida 16 meses atrás, apresenta-se no
setor de emergência com início recente (há menos de 24
horas) de claudicação após percorrer curta distância. O
ecodoppler confirma obstrução do enxerto. O paciente é
fumante, porém não tem diabetes. 

O melhor tratamento indicado, nesse caso, seria:

(A) anticoagulação com heparina.

(B) trombectomia cirúrgica aberta.

(C) trombólise intra-arterial por cateter.

(D) novo by-pass femoropoplíteo.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um homem de 50 anos apresenta-se para seu primeiro
procedimento de acesso para hemodiálise. Ele relata epi-
sódios de hipertensão, porém sem procedimentos vascu-
lares  prévios  no  membro  superior.  Admitindo-se  que  o
exame físico seja favorável,  seu melhor acesso primário
seria:

(A) fístula arteriovenosa autógena braquiocefálica.

(B) fístula arteriovenosa autógena radiocefálica.

(C) superficialização de veia basílica no antebraço.

(D) shunt braquiocefálico com prótese.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As perdas hidroeletrolíticas do compartimento intravascu-
lar para o intersticial, que ocorrem em razão de processo
inflamatório mediado por moléculas de adesão, interleuci-
nas pró e anti-inflamatórias, são denominadas de

(A) insensíveis.

(B) renais.

(C) ocultas.

(D) digestivas.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ocorrência de diabetes insipidus em vítimas de trauma
cranioencefálico resulta em desequilíbrio eletrolítico carac-
terizado por

(A) hipopotassemia.

(B) hiponatremia.

(C) hipocalcemia.

(D) hipomagnesemia.

pré_requisito_cirurgia_geral_SES
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um paciente é admitido no hospital  com diagnóstico de
trauma raquimedular. A ilustração a seguir mostra imagem
radiográfica perfilada da coluna cervical e detalhe tomo-
gráfico da quarta vértebra cervical deste paciente.

A letalidade desta situação é determinada, principalmente,
por complicação

(A) tromboembólica.

(B) neurológica.

(C) hemodinâmica.

(D) pulmonar.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  reparo  primário  nas  lesões  penetrantes  do  intestino
grosso inclui desde suturas dos ferimentos até ressecções
e anastomoses de segmentos intestinais. O sucesso desta
conduta terapêutica é resultado de uma adequada seleção
de pacientes que, preferencialmente, devem ter as seguin-
tes características:

(A) estável  hemodinamicamente,  temperatura  corporal
de 37 ºC, coagulação normal.

(B) idade abaixo de 40 anos,  operado até  doze horas
após o ferimento, pH ≥ 7,2.

(C) lesão de até dois órgãos intraperitoniais, lesão distal
à artéria cólica média, anastomose íleocólica.

(D) lesão  proximal  à  artéria  cólica  média,  anastomose
colocolônica,  hemoperitônio  restrito  a  1000  ml  de
perda sanguínea.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O trauma duodenal penetrante, que resulta em lesão intra-
peritoneal exclusiva, está localizado no segmento

(A) descendente.

(B) transverso.

(C) superior.

(D) ascendente.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um paciente  de 76  anos,  usuário  de anti-inflamatórios
para dor articular, é admitido no hospital após hematême-
se vultosa. Recebeu o primeiro atendimento e as condi-
ções hemodinâmicas foram estabilizadas. Exame de en-
doscopia digestiva alta revelou que o paciente era porta-
dor de úlcera gástrica de 3,0 cm de diâmetro, profunda,
sem sangramento no momento do exame, distando 1,5
cm da cárdia. Não foi realizada biópsia da lesão.

Nesse caso, a conduta terapêutica deve incluir:

(A) erradicação do H. Pylori, suspensão do anti-inflamató-
rio e supressão da produção de ácido.

(B) vagotomia gástrica troncular e piloroplastia.

(C) gastrectomia total e linfadenectomia.

(D) escleroterapia endoscópica e instilação de soro gelado.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente foi admitido há dois dias por pancreatite agu-
da biliar. Apresentava glicemia de 185 mg/dl, amilase séri-
ca de 1000 UI/dL e bilirrubinas totais séricas de 1,2 mg/dl.
Evoluiu desfavoravelmente e passou a necessitar de su-
porte ventilatório mecânico. Exame tomográfico atual esti-
ma presença de necrose em 50% da glândula e classifica
o caso como Balthazar E. A conduta terapêutica deve ser:

(A) laparotomia exploratória.

(B) colangiopancreatografia retrógrada e endoscópica.

(C) antibioticoterapia.

(D) videolaparoscopia diagnóstica.

pré_requisito_cirurgia_geral_SES
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▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Uma paciente de 21 anos apresentou episódios de inten-
sa dor abdominal em cólica, pós-prandiais tardios. Evo-
luiu com icterícia (bilirrubinas totais de 5,0 mg/dl) que re-
grediu espontaneamente em um dia. O exame ultrasso-
nográfico revelou colelitíase, e a paciente foi submetida a
tratamento operatório.  A colangiografia intraoperatória é
mostrada a seguir:

O tratamento definitivo é:

(A) colecistectomia e papiloesfincterotomia transduodenal.

(B) colecistectomia e acompanhamento.

(C) colecistectomia e papilotomia endoscópica intraope-
ratória.

(D) colecistectomia e papilotomia endoscópica pós-ope-
ratória.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma vítima de acidente automobilístico (colisão frontal en-
tre carros de mesmo porte) recebe o atendimento inicial
hospitalar e é diagnosticada com trauma cranioencefálico
grave (Glasgow = 6). Após ressuscitação volêmica e ob-
tenção  de  via  aérea  definitiva,  está  sendo  mantida  em
ventilação mecânica. Entretanto, logo após o exame se-
cundário, o médico percebe que o paciente começa a ficar
hipotenso. A principal causa da hipotensão, neste cenário,
está relacionada à

(A) hemorragia oculta não detectada no exame inicial.

(B) hipocapnia induzida pela ventilação mecânica.

(C) diminuição da pressão de perfusão cerebral.

(D) poliúria secundária a diabetes insipidus.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando  as  alterações  fisiológicas  da  gestação,  a
melhor  opção  para  tratamento  inicial  da  hipotensão em
gestante de último trimestre, vítima de trauma abdominal
fechado, é a administração de

(A) vasopressores.

(B) hemoderivados.

(C) coloides.

(D) cristaloides.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tamponamento com balão é medida terapêutica salva-
dora na hemorragia digestiva alta por varizes de esôfago.
Neste contexto, a insuflação correta do balão de Sengs-
taken-Blakemore é feita com

(A) água, sendo 300 ml no balão esofágico e 30 mmHg
no gástrico.

(B) ar, sendo 30 mmHg no balão esofágico e 300 ml no
gástrico.

(C) água, sendo 30 mmHg no balão esofágico e 300 ml
no gástrico.

(D) ar, sendo 300 ml no balão esofágico e 30 mmHg no
gástrico. 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente cirrótico de etiologia alcoólica, de 48 anos,
desenvolve sintomas dispépticos e recebe diagnóstico por
imagem de colecistopatia calculosa.  Ele  tem bilirrubinas
séricas, coagulação e função renal dentro dos limites nor-
mais. Não há ascite e nunca sofreu hemorragia digestiva.
A conduta terapêutica recomendada deve ser:

(A) colecistectomia videolaparoscópica.

(B) colecistectomia convencional.

(C) transplante ortotópico de fígado.

(D) observação clínica. 

pré_requisito_cirurgia_geral_SES
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ilustração a seguir refere-se à alternativa técnica para o
tratamento da hipertensão portal.

A operação ilustrada representa uma

(A) anastomose porto sistêmica seletiva, com pouca re-
percussão no gradiente pressórico portal e apropria-
da a situações eletivas.

(B) desconexão  ázigo-portal,  com  grande  repercussão
no gradiente pressórico portal e apropriada a situa-
ções emergenciais.

(C) anastomose porto sistêmica não seletiva, com gran-
de  repercussão  no  gradiente  pressórico  portal  e
apropriada a situações emergenciais.

(D) desconexão ázigo-portal, com pouca repercussão no
gradiente pressórico portal e apropriada a situações
eletivas.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A correção operatória das hérnias do canal inguinal por via
anterior é passível de complicações que podem ser sus-
peitadas durante o exame clínico. Quando presente, o si-
nal de Tinnel sugere complicação relacionada à seguinte
estrutura anatômica:

(A) ducto deferente.

(B) nervo.

(C) funículo espermático.

(D) testículo. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a situação ilustrada na angiotomografia do tórax a
seguir.

Essa situação é mais prevalente em paciente de

(A) 45 anos, com antecedente de trombose venosa pro-
funda e cirurgia de grande porte.

(B) 50 anos, obeso e com cirurgia para revasculariza-
ção do miocárdio.

(C) 60 anos, com varizes nos membros inferiores e ci-
rurgia no joelho.

(D) 65 anos, tabagista e com cirurgia no quadril.

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
20 e 21.

Paciente, vítima de queda de três metros de altura, dá en-
trada em unidade de emergência  com palidez  cutâneo-
mucosa, dor abdominal, frequência cardíaca de 130 bati-
mentos por minuto, pressão de pulso em 2 mmHg, com
confusão mental. Segundo a acompanhante, pesa 100 kg.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que medida está indicada do ponto de vista circulatório? 

(A) Infusão de 1000 ml de solução cristaloide.

(B) Infusão de 2000 ml de solução cristaloide.

(C) Infusão de 1000 ml de concentrado de hemácias.

(D) Infusão de 2000 ml de concentrado de hemácias.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que medida diagnóstica está indicada? 

(A) Tomografia computadorizada.

(B) Ultrassonografia portátil. 

(C) Ressonância magnética.

(D) Radiografia de abdome.

pré_requisito_cirurgia_geral_SES
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▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual das lesões císticas de pâncreas tem menor potencial
de malignização? 

(A) Cistoadenoma seroso.

(B) Cistoadenoma mucinoso.

(C) Neoplasia mucinosa intrapancreática de ducto princi-
pal.

(D) Neoplasia mucinosa intrapancreática mista.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que característica pode ser atribuída à técnica de Lázaro
da Silva (Alcino) para correção de hérnias abdominais? 

(A) Apresenta três planos de tecido na correção.

(B) Pode ser utilizada em qualquer região da parede ab-
dominal.

(C) Utiliza prótese (tela) na correção.

(D) Não utiliza fios de sutura na correção.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual técnica utiliza prótese (tela) na confecção da hérnia
inguinal? 

(A) Bassini.

(B) Mc Vay.

(C) Schouldice.

(D) Lichteinstein.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O sinal de Trousseau está relacionado à complicação da
seguinte cirurgia:

(A) herniorrafia.

(B) apendicectomia.

(C) tireoidectomia.

(D) gastrectomia.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 38 anos, vítima de acidente automobilístico,
dá entrada em unidade de emergência com abertura dos
olhos ao comando de voz, murmurando palavras incom-
preensíveis e sem nenhuma resposta ao estímulo álgico.

Qual é a primeira medida a ser tomada? 

(A) Tomografia computadorizada de crânio.

(B) Intubação orotraqueal.

(C) Cateterização de veia de grosso calibre.

(D) Punção venosa central.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente com história de disfagia progressiva há cinco
anos, com perda de cerca de 15 kg neste período. Na in-
vestigação propedêutica, foi feita radiografia contrastada
de esôfago, conforme imagem a seguir. 

Que tratamento está indicado para este paciente?

(A) Cardiomiotomia à Heller.

(B) Miotomia cricofaríngea.

(C) Esofagectomia.

(D) Cirurgia de Serra-Dória.

pré_requisito_cirurgia_geral_SES
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▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 50 anos, com dor abdominal de início súbito há
cerca de 24 horas, apresenta a radiografia a seguir.

Qual é o procedimento indicado, nesse caso?

(A) Tomografia computadorizada de abdome.

(B) Colonoscopia.

(C) Endoscopia digestiva alta.

(D) Laparotomia.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente  de  40  anos,  do  sexo  feminino,  apresentando
quadro de dor abdominal tipo cólica, com icterícia ++/4+,
colúria e hipocolia fecal. Que exame está indicado, neste
momento?

(A) Ultrassonografia de abdome superior.

(B) Tomografia computadorizada de abdome superior.

(C) Ressonância magnética de abdome superior.

(D) Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos pacientes com hipertensão portal esquistossomótica, 

(A) o aumento de pressão portal é maior do que na hi-
pertensão portal cirrótica por ela ser pós-sinusoidal.

(B) a encefalopatia hepática é rara.

(C) a principal  causa  de  mortalidade  é a  insuficiência
hepática.

(D) o tratamento cirúrgico como profilaxia de sangramento
das varizes esofágicas está indicado, mesmo sem epi-
sódio de ruptura das varizes.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual dos tipos de nódulos hepáticos tem maior possibili-
dade de indicar tratamento cirúrgico? 

(A) Adenoma.

(B) Hemangioma.

(C) Hiperplasia nodular focal.

(D) Cisto.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente do sexo masculino, de 22 anos, vítima de feri-
mento penetrante por arma branca em região lombar. Es-
tável hemodinamicamente. Que medida deve ser adotada,
neste caso? 

(A) Exploração digital do ferimento.

(B) Videolaparoscopia diagnóstica.

(C) Tomografia computadorizada com triplo contraste.

(D) Ultrassonografia na beira do leito.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente  do  sexo  masculino  dá  entrada  em  unidade  de
emergência com história de dor abdominal de forte intensi-
dade há cerca de seis meses. Antecedente de uso abusivo
de bebidas alcoólicas por vários anos. Episódios intermiten-
tes de diarreia. Ao realizar raio X de abdome foi vista a se-
guinte imagem: 

Qual é o provável diagnóstico?

(A) Pancreatite aguda.

(B) Pancreatite crônica.

(C) Pâncreas ectópico.

(D) Pâncreas divisium.

pré_requisito_cirurgia_geral_SES
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▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a classificação de Counott, o Lobo Caudato cor-
responde ao segmento: 

(A) I

(B) II

(C) IV 

(D) IX

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O avanço no tratamento das queimaduras tem sua origem
em unidades especializadas voltadas especificamente ao
tratamento de pacientes queimados. Assim, em 2015, a ci-
dade de Goiânia recebeu um centro de referência no Hos-
pital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira.
Nessa perspectiva, constitui um dos critérios de interna-
ção de pacientes em unidades de queimados, segundo a
Sociedade Brasileira de Queimaduras:

(A) queimadura  de  qualquer  classificação,  que  atinja
acima de 10% da superfície corpórea.

(B) queimadura superficial ocorrida em região de membros
inferiores, que ocupa  cerca de 18% da superfície cor-
pórea.

(C) queimadura elétrica ou química.

(D) queimadura por escoriações em área de 8% da su-
perfície corpórea.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os acidentes automobilísticos e as agressões são os mai-
ores responsáveis pelo trauma de face em nossa região.
As fraturas que envolvem a maxila podem ser classifica-
das como Le Fort I, II e III. A fratura Le Fort III é 

(A) uma fratura extensa, atingindo os ossos frontais, os-
sos nasais, palato e mandíbula, na porção mediana.

(B) uma disjunção completa do esqueleto facial da base
do crânio.

(C) uma fratura na junção nasofrontal, no processo nasal
da maxila, na porção medial da borda orbital inferior
através da maxila anterior.

(D) uma fratura que atravessa horizontalmente nas proxi-
midades do seio piriforme.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na reconstrução mamária, a utilização de retalhos é muito
comum. O músculo mais utilizado neste processo, como re-
talho não livre, que é localizado na região abdominal, é 

(A) o músculo grande dorsal.

(B) o músculo oblíquo externo.

(C) o músculo peitoral maior.

(D) o músculo reto do abdome. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na biologia da cicatrização, existem alterações nas cicatri-
zes relacionadas principalmente à hereditariedade. O que-
loide é uma lesão que se caracteriza por:

(A) desordem  fibroproliferativa,  com  a  cicatriz  evoluindo
com hipocromia,  prurido e alargamento, sendo muito
comum em pacientes caucasianos, asiáticos e negros.

(B) desordem fibroproliferativa, com a cicatriz evoluindo
com crescimento tanto no plano horizontal como no
vertical,  podendo ser  dolorosa e pruriginosa,  violá-
cea, com alta recidiva após retirada cirúrgica.

(C) desordem fibroelástica, com a cicatriz evoluindo com
crescimento no plano horizontal e vertical, podendo
ser dolorosa e pruriginosa,  violácea, sendo comum
em negros e asiáticos.

(D) cicatriz elevada, tensa, pruriginosa,  avermelhada e,
ás vezes, dolorosa, sem ultrapassar os limites da le-
são, com tendência à regressão.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No pré-operatório  de pneumopatas  e  não  pneumopatas
que serão submetidos à cirurgia envolvendo tórax ou ab-
dome superior, a avaliação mínima da função respiratória
inclui a realização de um espirograma e a análise dos ga-
ses arteriais, em repouso. Os parâmetros espirométricos
mais importantes para essa avaliação são o volume expi-
ratório forçado no primeiro segundo (VEF1), a capacidade
vital forçada (CVF) e a relação VEF1 / CVF. Em princípio,
o paciente que apresente um VEF1 maior do que 2L pode
ser considerado apto, do ponto de vista de função pulmo-
nar. Para uma taxa de mortalidade pós-operatória inferior
a 5%, a porcentagem do VEF1 (%) no pré-operatório deve
ser superior a:

(A) 20%.

(B) 40%.

(C) 60%.

(D) 80%.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a complicação respiratória mais frequente no pós-
operatório das cirurgias torácicas com ressecção pulmonar?

(A) Atelectasia.

(B) Sangramento.

(C) Empiema pleural.

(D) Escape aéreo.
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▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hérnia cardíaca é um deslocamento parcial ou total do
coração por causa de um defeito pericárdico. Essa compli-
cação ocorre com mais frequência nas cirurgias de:

(A) segmentectomias.

(B) lobectomias.

(C) pneumonectomias.

(D) pericardiectomias.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo feminino, de 23 anos, recém-casada,
evoluindo com dispneia aos mínimos esforços. O exame
físico apresenta PA: 120x80mmHg, FC: 96 bat/min, ritmo
cardíaco irregular, B2 hiperfonética e presença de sopro
diastólico (++/+++/4+) em foco mitral. ECG constata arrit-
mia cardíaca, com ritmo de fibrilação atrial e o raio X de
tórax (PA e perfil) mostra sinais de aumento do átrio es-
querdo. Solicitado ecocardiograma que revelou área val-
var  mitral  (AVM)  de  0,9  cm²,  gradiente  AE/VE  de  15
mmHg e  escore  ecocardiográfico  (Block/Wilkins)  =  14,
sendo espessamento: 3; mobilidade: 4; calcificação: 4 e
aparelho subvalvar: 3.

De acordo com o exposto, qual seria a provável conduta
para essa paciente?

(A) Tratamento clínico inicial, se não tiver melhora, cirur-
gia conservadora: comissurotomia mitral.

(B) Troca valvar mitral por bioprótese.

(C) Troca valvar mitral por prótese mecânica.

(D) Valvoplastia mitral percutânea.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Rt/Qt neoadjuvante no tratamento do adenocarcinoma
de reto

(A) aumenta o risco de colostomia definitiva.

(B) resulta em resposta completa em cerca de 15 a 25%
dos casos.

(C) diminui o risco de complicações sépticas em anasto-
moses baixas.

(D) melhora o resultado funcional das anastomoses co-
lorretais.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante uma laparotomia exploradora em um paciente do
sexo masculino, de 40 anos, com história de dor em qua-
drante inferior direito, o cirurgião não consegue identificar
o apêndice cecal, mas sabe que poderá achá-lo rapida-
mente,

(A) observando a confluência das tênias.

(B) palpando a válvula ileocecal e olhando imediatamente
abaixo dela.

(C) removendo a camada direita do mesentério jejunoi-
leal.

(D) seguindo o curso da artéria cólica direita.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 27 anos, diagnosticada como portadora de
doença de Crohn há cinco anos, envolvendo o íleo termi-
nal. Submetida à ileocolectomia direita há três anos devi-
do à estenose desse segmento, com anastomose primá-
ria.  Iniciado,  no pós-operatório,  o  uso de Adalimumab,
que é mantido até o dia de hoje. Entretanto, há um ano,
voltou a apresentar sintomas de cólica abdominal, com
piora progressiva da intensidade. Emagreceu 6 kg nos
últimos  quatro  meses.  Enterorressonância  evidenciou
pelo menos quatro áreas de estenose de jejuno proximal
e médio, com dilatação a montante, sem sinais inflamató-
rios nas paredes dos segmentos estreitados. 

A conduta para esta paciente é:

(A) a confecção preferencial de um by-pass jejuno ileal.

(B) associação de Adalimumabe a outro  biológico com
mecanismo de ação distinto, como o Vedolizumabe.

(C) realização  de  estenoplastias  e/ou  ressecções  das
áreas de estenose próximas uma da outra.

(D) ressecção em monobloco de todas as áreas de este-
nose jejunal.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para fístulas anorretais transesfincterianas altas, dentre as
técnicas cirúrgicas relacionadas a seguir, aquela que apre-
senta menor risco de incontinência anal pós-operatória é:

(A) VAFT.

(B) LIFT.

(C) setonagem.

(D) fistulotomia.
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▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Priapismo é a definição de ereções prolongadas, acima de
seis horas. Nos casos

(A) de baixo fluxo, deve ser indicada a cirurgia de deriva-
ção, imediatamente.

(B) causados  pela  anemia  falciforme,  deve-se  fazer  a
drenagem local  por punção associada à hidratação
vigorosa e alcalinização.

(C) não isquêmicos, a causa mais frequente é o uso de
drogas intracavernosas vasodilatadoras.

(D) de baixo fluxo, a medicação oral apresenta resposta
eficaz.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os cálculos coraliformes, que ocupam todo o sistema co-
letor da unidade renal do paciente,

(A) são prevalentes em pacientes do sexo masculino.

(B) são de baixa visualização no raio X simples de abdo-
me.

(C) têm formação favorecida pelo pH alcalino.

(D) têm na litotripsia extracorpórea o tratamento de esco-
lha.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hiperplasia prostática benigna geralmente se desenvolve

(A) na zona periférica.

(B) na zona central.

(C) na zona de transição.

(D) no estroma fibromuscular anterior.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A causa mais comum de hipertensão renovascular é:

(A) aterosclerose.

(B) poliarterite nodosa.

(C) trombose arterial.

(D) coarctação de artéria renal.
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