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RESIDÊNCIA MÉDICA - UFG/2019

1. Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se 
apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro 
exemplar ao aplicador de provas.

2. Este caderno consta de 50 questões objetivas de conhecimentos em Clínica Cirúrgica.  Cada 
questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta. 

3. O cartão-resposta é  personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. 
Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o 
ao aplicador de prova.

4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e 
sem rasuras, utilizando caneta de tinta AZUL  ou  PRETA,  fabricada em material transparente. 
A questão deixada em branco, com emenda, corretivo, rasura ou com mais de uma marcação, 
terá pontuação zero.

5. Esta prova terá quatro horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de 
impressão digital e a transcrição das respostas para o cartão-resposta. Iniciada a prova, você 
somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas três horas de 
seu início e mediante autorização do aplicador de prova. 

6. Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer no recinto, sendo 
liberados após a entrega do material utilizado por todos eles, e terão seus nomes registrados em 
Relatório de Sala, no qual irão colocar suas respectivas assinaturas.

ATENÇÃO: Transcreva no espaço designado da sua 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras 

maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor.
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento endovascular do aneurisma aórtico, 

(A) o endoleak tipo I corresponde à má fixação da endo-
prótese à parede vascular. 

(B) o endoleak tipo II corresponde a defeito do tecido da
prótese quanto à sua porosidade.

(C) o endoleak tipo III corresponde a um fluxo persistente
ao redor da prótese, de causa indeterminada, gerando
endotensão, na qual o saco aneurismático continua a
crescer.

(D) o endoleak tipo IV corresponde a um defeito na estrutu-
ra da endoprótese ou à desconexão de segmentos em
endopróteses modulares.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um paciente vítima de ferimentos por arma branca em
tórax e membro superior esquerdo, 

(A) a melhor via de acesso para o terço distal da artéria
subclávia esquerda é a toracotomia mediana por es-
ternotomia. 

(B) a presença de pulsos braquial e radial exclui lesões
de artéria subclávia. 

(C) a ligadura da artéria ulnar deve ser evitada, pois se
trata da artéria dominante do antebraço.    

(D) a ligadura da artéria radial  pode ser realizada sem
qualquer manobra semiológica. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente com varizes predominantemente no membro
inferior esquerdo, associadas a edema, eczema e hiper-
pigmentação da pele em terço distal da perna, 

(A) deve  ser  tratado  clinicamente  com  anticoagulação
plena perene devido ao risco  de tromboembolismo
venoso. 

(B) tem indicação de tratamento cirúrgico com termoa-
blação  de  veia  safena  magna  por  laser  ou  radio-
frequência, sendo contraindicada a safenectomia. 

(C) é classificado clinicamente como CEAP C3. 

(D) deve ser submetido a flebografia ou angiotomografia
de vasos abdominais para pesquisa de síndrome de
Cockett ou May-Thurner. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente com dissecção de aorta iniciada após a ori-
gem da artéria subclávia esquerda, estendendo-se até a
bifurcação das ilíacas, é classificado como 

(A) Crawford IV. 

(B) DeBakey III. 

(C) Stanford A. 

(D) DeBakey II.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tríade letal comumente observada em pacientes porta-
dores de choque hemorrágico é causada por: 

(A) acidose resultante de má perfusão tecidual,  falência
na manutenção da homeotermia por produção insufici-
ente de ATP e coagulopatia agravada pela hipotermia. 

(B) alcalose resultante de necrose tecidual,  falência na
manutenção da homeotermia por vasoconstrição pe-
riférica e coagulopatia agravada pela hipotermia. 

(C) alcalose resultante de má perfusão tecidual, falência na
manutenção da homeotermia por produção insuficiente
de ATP e coagulopatia agravada pelo consumo de fato-
res de coagulação. 

(D) acidose resultante de necrose tecidual, falência na ma-
nutenção da homeotermia por vasoconstrição periférica
e coagulopatia agravada pelo consumo de fatores de
coagulação. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hemorragia abrupta e vultosa resulta em mecanismos fi-
siológicos compensatórios representados por: 

(A) aumento da atividade do sistema nervoso parassim-
pático, estímulo adrenérgico no miocárdio, produção
de angiotensina I. 

(B) inibição da atividade do sistema nervoso simpático,
estímulo colinérgico no miocárdio, inibição na produ-
ção de angiotensina I. 

(C) aumento da atividade do sistema nervoso simpático,
estímulo adrenérgico no miocárdio, produção de an-
giotensina I. 

(D) aumento da atividade do sistema nervoso simpático,
estímulo colinérgico no miocárdio, inibição na produ-
ção de angiotensina I. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Marcadores tumorais são indicadores celulares, bioquímicos,
moleculares ou genéticos que permitem o reconhecimento
da existência de uma neoplasia. Dentre os elencados a se-
guir, qual marcador tem melhores chances de identificar uma
neoplasia ainda não diagnosticada?

(A) Antígeno carcinoembriônico. 

(B) Alfafetoproteína. 

(C) CA 19-9. 

(D) Antígeno prostático específico. 

pré_requisito_cirurgia_geral_UFG
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▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A figura a seguir ilustra a esofagofundogastroplicatura pela
técnica de: 

(A) Nissem. 

(B) Dor. 

(C) Pinotti. 

(D) Toupet. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A perfuração iatrogênica do esôfago distal, após endoscopia
digestiva,  tem  elevados  índices  de  mortalidade.  Pode-se
considerar elevada a chance desta ocorrência quando o qua-
dro clínico e o exame radiográfico são, respectivamente, 

(A) dor de garganta e alargamento mediastinal. 

(B) voz anasalada e derrame pleural à esquerda. 

(C) dor torácica e pneumotórax direito. 

(D) dor epigástrica e tórax normal. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Uma paciente de sessenta anos, portadora de doença poli-
cística  renal  e  hepática,  desenvolve  ascite  volumosa de
rápida  instalação.  Realizou-se  paracentese  evacuadora
com retirada de quatro e meio litros de líquido amarelo citri-
no, não hemorrágico, com predomínio de neutrófilos (200
céls/mm³) e gradiente de albumina sérico-ascite de 2 g/dl.

A provável etiologia da ascite é: 

(A) síndrome nefrótica. 

(B) tuberculose peritoneal. 

(C) hipertensão portal. 

(D) carcinomatose peritoneal.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um paciente do sexo masculino, tabagista, é submetido a
tratamento operatório emergencial por hérnia do tipo Ny-
hus IIIb estrangulada, com necessidade de ressecção de
segmento ileal.

A alternativa técnica de reforço da parede abdominal a ser
evitada, neste caso, é: 

(A) Lichtenstein. 

(B) Shouldice.

(C) Bassini. 

(D) McVay. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um paciente de cinquenta anos foi admitido no hospital por
hematêmese vultosa. Foi tratado com ressuscitação volê-
mica, hemotransfusão (dois concentrados) e esclerotera-
pia endoscópica. Evoluiu satisfatoriamente. Um dia depois,
queixava-se apenas de ansiedade e manifestava vontade
de receber alta hospitalar. Foi submetido a exame endos-
cópico de controle que observou úlcera na parede posteri-
or do duodeno, medindo 2,5 cm em seu maior diâmetro,
tipo Forrest IIa.

Deve-se recomendar ao paciente: 

(A) alta hospitalar e tratamento com inibidores de bomba
protônica. 

(B) permanência no hospital e tratamento operatório. 

(C) alta hospitalar e tratamento com sucralfato associado
a antibióticos para erradicação do H. pylori. 

(D) permanência no hospital e tratamento conservador.

pré_requisito_cirurgia_geral_UFG
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▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um paciente apresenta dor súbita e intensa no quadrante
superior direito do abdome, no quarto dia após tratamento
operatório por obesidade mórbida. Foi readmitido no hospi-
tal apresentando taquipneia e dor abdominal de forte inten-
sidade, necessitando de analgesia com morfina. O exame
diagnóstico é apresentado a seguir. 

 

Diante do exposto, o médico deve informar que se trata de
complicação 

(A) grave, necessitando de tratamento clínico. 

(B) leve, necessitando de acompanhamento médico.

(C) grave, necessitando de reoperação. 

(D) leve, necessitando de fisioterapia respiratória e motora. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São fatores de risco sinérgicos com relação à ocorrência
do adenocarcinoma gástrico: 

(A) gastrite  atrófica  e  uso  crônico  de  anti-inflamatórios
não esteroidais.

(B) dieta com alta concentração de sal e infecção pelo
H. pylori. 

(C) pólipo de glândula fúndica e sexo masculino. 

(D) uso crônico de inibidores de bomba protônica e anemia
perniciosa. 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tratamento da apendicite aguda complicada por via vi-
deolaparoscópica  se  diferencia  da  técnica  laparotômica
por apresentar: 

(A) menor incidência de abscessos intra-abdominais. 

(B) maior incidência de infecção da ferida operatória. 

(C) maior facilidade na inspeção da cavidade peritoneal. 

(D) maior segurança no tratamento do coto apendicular. 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Uma paciente de 71 anos procura assistência médica
por dor abdominal em cólica. Havia sido submetida a
uma  colecistectomia  convencional  há  dois  anos.  O
exame de colangiorressonância a seguir ilustra a situa-
ção atual da paciente.

A exploração biliar videolaparoscópica como alternativa te-
rapêutica nessa circunstância é 

(A) contraindicada, pela existência de cirurgia prévia. 

(B) indicada, por acesso transcístico. 

(C) contraindicada, pelo tamanho do cálculo. 

(D) indicada por coledocotomia. 

pré_requisito_cirurgia_geral_UFG
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um paciente do sexo masculino, de 40 anos, assintomáti-
co, é diagnosticado com nódulo sólido e hipervascular, me-
dindo 5 cm, no fígado. A imagem a seguir ilustra o diag-
nóstico. 

A alternativa terapêutica e sua respectiva justificativa são:

(A) biópsia da lesão, pelo risco de câncer. 

(B) ressecção hepática, pelo risco de sangramento. 

(C) acompanhamento clínico, pelo baixo risco de com-
plicações. 

(D) transplante ortotópico de fígado, pelo risco de recidi-
va pós-operatória da doença. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O mais relevante fator preditivo reconhecido da ocorrência
de fístula pancreática, após duodenopancreatectomia, é: 

(A) técnica da anastomose pancreática. 

(B) textura do pâncreas. 

(C) calibre do ducto pancreático. 

(D) uso dos análogos da somatostatina. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Uma paciente de 29 anos, gestante na décima semana,
apresenta cólicas biliares de repetição com necessidade
de internações hospitalares repetidas para analgesia.

O tratamento operatório está 

(A) contraindicado, por aumentar a mortalidade mater-
nofetal. 

(B) indicado, por oferecer menor risco que a doença. 

(C) contraindicado, pelo risco de promover o parto pre-
maturo. 

(D) indicado nas complicações da doença. 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a figura a seguir.

Segundo a classificação de Bormann para câncer gástrico
baseada na aparência macroscópica, a lesão apresentada
na figura seria do tipo: 

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) IV. 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual das seguintes alterações sistêmicas não faz parte do
cortejo clínico do grande queimado? 

(A) Permeabilidade vascular com edema.

(B) Fluxo sanguíneo diminuído.

(C) Fluxo sanguíneo renal diminuído.

(D) Hipometabolismo.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No controle do crescimento tumoral, os genes têm papel
importante, como os genes p15 e p16. De acordo com o
papel que ocupam no processo de mutação celular e cres-
cimento tumoral, esses genes podem ser chamados de 

(A) genes supressores de tumor.

(B) oncogenes.

(C) proto-oncogenes.

(D) genes autofágicos.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O interferon-Y, como outros interferons, tem a capacidade
de interferir nas infecções virais. Essa substância 

(A) tem como principal ação a resposta imune à infecção
viral.

(B) inibe a atuação de macrófagos e monócitos.

(C) tem  importante  papel  na  diferenciação  de  células
CD4 T.

(D) atua estimulando a diferenciação de linfócitos em cé-
lulas Th2.

pré_requisito_cirurgia_geral_UFG
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Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
24 e 25.

Paciente procedente de Barreiras-BA, de 22 anos, com
história  de aumento  do volume abdominal  há cerca de
cinco anos. Nega etilismo, transfusões sanguíneas, uso
de drogas ou outros medicamentos.  Relata ter  tido um
episódio de hemorragia digestiva alta, que foi controlada
após medidas clínicas há cerca de sessenta dias. No exa-
me físico, apresenta abdome globoso, com piparote posi-
tivo, aranhas vasculares periumbilicais.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a possível etiologia do sangramento neste paciente?

(A) Úlcera duodenal.

(B) Úlcera gástrica.

(C) Discrasia sanguínea.

(D) Ruptura de varizes esofagianas.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Caso fosse indicado um tratamento cirúrgico eletivo para o
paciente, qual seria o mais adequado? 

(A) Gastrectomia parcial com vagotomia troncular.

(B) Anastomose da veia esplênica com a veia renal.

(C) Esqueletização do esôfago distal e estômago proximal.

(D) Ligadura dos ramos do nervo vago abaixo do ramo
hepático.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir. 

“[...]  desempenha papel  principal  na  resposta  neuroen-
dócrina e metabólica às alterações no estado nutricional
e pode ser um hormônio anabólico importante; […] sua
administração aumenta o apetite e a ingestão de alimen-
to; […] pode vir a ter um papel no tratamento e prevenção
da obesidade.”

No texto, são apresentadas características relativas à se-
guinte substância: 

(A) Somatostatina.

(B) Peptídeo liberador de gastrina.

(C) Grelina.

(D) Pepsinogênio.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento cirúrgico do câncer gástrico, 

(A) a dissecção linfonodal estendida (D2) acrescenta em
relação à D1 a eliminação do tronco celíaco.

(B) a quimioterapia perioperatória  tem pouca influência
nos resultados de sobrevida em cinco anos.

(C) a ressecção endoscópica para câncer gástrico limita-
se àqueles com tamanho menor que cinco centíme-
tros.

(D) o número de linfonodos considerado adequado em
uma dissecção linfonodal está em torno de seis.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 24 anos, do sexo masculino, apresentando
febre, sudorese e palpitações. Ao exame físico, a pressão
arterial encontra-se em 180/110 mmHg.

Que exame poderia auxiliar fortemente no seu diagnóstico?

(A) Dosagem de sódio urinário.

(B) Dosagem de serotonina urinária.

(C) Dosagem de metanefrina urinária.

(D) Dosagem de creatinina urinária.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a figura a seguir.

O  paciente  com a  manometria  esofagiana  apresentada
deve ser submetido a que tipo de conduta? 

(A) pHmetria de 24 horas.

(B) Cardiomiotomia.

(C) Confecção de válvula antirrefluxo.

(D) Introdução de medicação inibidora dos canais de cálcio.

pré_requisito_cirurgia_geral_UFG
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▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente dá entrada em unidade de emergência com his-
tória de hematêmese recente. É submetido a uma endos-
copia digestiva alta, quando é encontrada úlcera duodenal
classificação IIa de Forrest, e realizada terapia endoscópi-
ca. 24 horas após, apresenta nova hematêmese. É reali-
zada nova endoscopia, quando é verificado que a úlcera
transformou-se em Ia pela classificação de Forrest.

Que conduta deve ser tomada? 

(A) Observação.

(B) Observação e uso de inibidor de bombas de próton.

(C) Nova terapia endoscópica.

(D) Abordagem cirúrgica.

 QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente dá entrada em unidade de emergência com estado
geral bastante comprometido. Na avaliação de rotina, é feita
uma radiografia de tórax com a seguinte imagem:

Que medida deve ser tomada?

(A) Antibioticoterapia de amplo espectro.

(B) Laparotomia exploradora.

(C) Tomografia computadorizada.

(D) Drenagem torácica.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise as figuras a seguir.

A figura 1 representa orifícios da parede abdominal por
onde pode ser manifestada uma hérnia. A figura 2 repre-
senta uma técnica operatória para correção de hérnia.

Figura 1

Figura 2

Para qual orifício herniário (Figura 1), a técnica operatória
apresentada (Figura 2) estaria indicada?

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) IV. 

pré_requisito_cirurgia_geral_UFG
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▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente  com diagnóstico  prévio  de  esôfago  de  Barrett
apresenta tumoração de 1 cm no esôfago distal pela en-
doscopia digestiva alta. A seguir, é realizada ecoendosco-
pia que mostra que o tumor está restrito à submucosa. A
tomografia computadorizada mostra que a lesão está res-
trita ao terço distal do esôfago, cerca de 2 cm acima do
cárdia, com 1 cm de diâmetro, sem outras anormalidades.

Que terapia estaria indicada? 

(A) Quimiorradioterapia.

(B) Ressecção endoscópica da lesão.

(C) Esofagectomia distal e gastrectomia.

(D) Esofagectomia subtotal.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente portador de lúpus eritematoso sistêmico é subme-
tido a cirurgia de urgência. Após medicação sintomática no
pós-operatório, apresenta, no 4º dia, hipotensão de difícil
controle.

A princípio, o recurso terapêutico a ser utilizado é a admi-
nistração de

(A) corticoesteroide.

(B) dobutamina.

(C) adrenalina.

(D) solução cristaloide a 1000 ml.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 12 anos, do sexo masculino, vítima de atro-
pelamento, Glasgow 15, trauma de face e alteração da
oclusão dentária.

De acordo com o caso apresentado,

(A) trata-se de uma fratura de osso nasal devido à idade
do paciente. 

(B) deve-se pensar em fratura do côndilo da mandíbula. 

(C) deve-se descartar a fratura da maxila. 

(D) trata-se  de  fratura  de  órbita,  dada  a  alteração  da
oclusão dentária. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 45 anos, vítima de lesão corto-contusa com vi-
dro  em  antebraço  esquerdo.  Ao  exame  físico,  apresenta
anestesia de face anterior do quinto dedo e metade medial
do quarto dedo.

Conforme encontrado no exame físico,  o paciente apre-
senta

(A) lesão total do flexor profundo do quinto dedo e parcial
do flexor profundo do quarto dedo. 

(B) lesão  total  do  músculo  flexor  profundo  do  quarto
dedo. 

(C) lesão do nervo ulnar do antebraço esquerdo. 

(D) lesão do nervo radial do antebraço esquerdo. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação aos princípios básicos do tratamento cirúrgico
das úlceras por pressão, 

(A) o enxerto de pele total é uma opção mais segura que
os retalhos fasciocutâneos locais. 

(B) os retalhos locais devem ser amplos e sem tensão,
quando indicados. 

(C) os enxertos de pele são uma excelente opção para a
grande maioria das lesões. 

(D) o desbridamento é um procedimento secundário nas
grandes lesões com exposições ósseas. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente,  vítima de alopecia cicatricial  pós-queimadura
em couro cabeludo, procura serviço de cirurgia plástica
para melhora estética da lesão.

Dentre as possibilidades de tratamento, 

(A) o uso de expansores de pele pode ser uma boa opção. 

(B) os retalhos microcirúrgicos devem ser usados devido
à localização anatômica. 

(C) o enxerto de pele total do couro cabeludo é a primei-
ra opção. 

(D) o enxerto de pele parcial pode ser uma opção. 

pré_requisito_cirurgia_geral_UFG



UFG/CS                                                                                        PROCESSO SELETIVO                                                                          COREME/2019

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino, de 42 anos, com tosse há
duas semanas, além de febre e relato de dor torácica há
dois dias, procura atendimento na unidade de saúde. Ao
exame  físico:  taquidispnéico,  desidratado,  temperatura
axilar 39 ºC. Raio X de tórax com volumosa opacidade
homogênea  em  hemitórax  direito,  velando  seio  costo-
frênico e 2/3 do hemitórax desse lado. Realizada punção
pleural com saída de líquido amarelo turvo com pH 7,1,
glicose  no  líquido  40  mg%,  citometria  diferencial  com
80% de linfócitos e 20% de polimorfonucleares, dosagem
de ADA no líquido 58 U/dL.

Diante deste quadro, qual é a conduta recomendada?

(A) Iniciar  antibióticos  para  Gram-negativos  e  anaeró-
bios, broncodilatador de curta duração e corticoide.

(B) Drenar a pleura com sistema fechado e iniciar antibi-
oticoterapia de largo espectro.

(C) Iniciar antibioticoterapia e indicar descorticação pul-
monar precoce.

(D) Realizar toracostomia com drenagem fechada e inici-
ar esquema I com Rifampicina, Isoniazida, Etambutol
e Pirazinamida.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O sítio de tumor primário que mais comumente leva a um
quadro de derrame pleural maligno é: 

(A) tumor do trato gastrointestinal.

(B) tumor do pulmão.

(C) melanoma.

(D) tumor de parede torácica.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um paciente de 25 anos acaba de dar entrada na unida-
de de pronto atendimento com história de ter sido vítima
de acidente motociclístico há cerca de 30 minutos. No
momento, encontra-se consciente, porém agitado, com
PA: 80x60 mmHg, FC: 120 bpm, FR 18 irm e Sat 90%. À
inspeção e ausculta, foram identificadas expansibilidade
torácica assimétrica e diminuição de murmúrio vesicular
à ausculta em hemitórax à esquerda. Após drenagem to-
rácica de pneumotórax à esquerda com dreno conectado
ao sistema de “selo d’água”, o paciente mantinha os da-
dos vitais anteriores, mesmo após infusão de 2.000 ml
de solução cristaloide intravenosa. O sistema de drena-
gem, embora funcionando adequadamente com checa-
gem de suas conexões e de inserção correta do dreno,
mantinha alto débito de escape aéreo, borbulhante e, ao
RX de tórax, permanecia a imagem de pulmão colabado
à esquerda.

Neste caso, o diagnóstico mais provável seria:

(A) múltiplas fraturas de arcos costais com tórax instável.

(B) lesão mediastinal com ruptura de esôfago.

(C) lesão de via aérea central com ruptura brônquica.

(D) rolha de secreção e coágulos no brônquio fonte es-
querdo.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 19 anos, durante investigação por quadro de
tosse, teve como achado uma massa de 4,0 x 5,0 cm em
mediastino anterior ao RX de tórax, confirmada à tomo-
grafia computadorizada de tórax. Apresentava ainda ní-
veis séricos de alfafetoproteína (AFP) e gonadotrofina co-
riônica  humana (hCG) de:  AFP 480 ng/ml  (VR:  até  10
ng/ml) e hCG 670 ng/ml (VR: até 9 ng/ml).

O diagnóstico mais provável neste caso é: 

(A) teratoma maligno invasivo.

(B) tumor de células germinativas não seminomatoso.

(C) tumor de células germinativas seminomatoso.

(D) carcinoma papilífero de tireoide metastático.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na fase do tratamento de manutenção na doença de Chron,
que terapia deve ser evitada?

(A) Infliximabe.

(B) Azatioprina.

(C) Vedolizumabe.

(D) Prednisona.
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▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos casos de obstrução colônica em alça fechada, qual
região oferece maior possibilidade de perfuração?

(A) Região retossigmoide, por ser a menos calibrosa.

(B) Íleo terminal,  por ser área livre de tênias e a mais
susceptível do trato digestório.

(C) Ceco, por ser o ponto mais vulnerável do cólon, com
parede mais delgada.

(D) Cólon transverso, por ter um mesocólon que o torna
mais móvel.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As  neoplasias  colorretais  constituem  uma  doença  que
vem  apresentando  aumento  de  incidência  nos  últimos
anos. Nesse sentido, 

(A) a neoadjuvância com rádio e quimioterapia apresenta
resultados pouco significativos no tratamento dos tu-
mores de reto inferior.

(B) a ligadura da artéria cólica esquerda na sua origem me-
lhora os resultados oncológicos.

(C) a pesquisa de sangue oculto nas fezes e CEA (antíge-
no carcinoembrionário) é fundamental para o rastrea-
mento deste tipo de tumor.

(D) as taxas de sobrevida podem superar 70% em cinco
anos, no estágio I da doença. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes com retocolite ulcerativa idiopática (RCUI), 

(A) a evolução dá-se com estenoses e perfurações in-
testinais  devido  ao  comprometimento  transmural
da doença.

(B) a anuscopia ainda é o melhor método de diagnóstico
e seguimento, uma vez que o comprometimento é li-
mitado ao reto e à sigmoide.

(C) os imunobiológicos constituem na atualidade o pa-
drão-ouro de início de tratamento dos casos leves a
graves, devido à rápida ação anti-inflamatória.

(D) o uso de derivados aminossalicílicos constitui a pri-
meira opção terapêutica.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na hiperplasia prostática benigna,

(A) a resposta da bexiga à obstrução é parcialmente adap-
tativa.  As células musculares lisas submetidas a au-
mento de carga sofrem hipertrofia e a expressão de
proteína contrátil é alterada. O envelhecimento, talvez
mediante  mecanismos  vasculares,  leva  a  alterações
adicionais na biologia da bexiga, o que pode amplificar
os efeitos da obstrução. 

(B) a resistência uretral, em grande parte, é devida às pro-
priedades elásticas passivas do tecido prostático que
não podem ser “relaxadas” com o bloqueio α-adrenérgi-
co. Fatores de crescimento parácrinos e autócrinos pa-
recem ser fatores secundários que estimulam ou inibem
o crescimento estromal e epitelial.

(C) a inflamação, incomum em amostras anatomopatoló-
gicas,  pode desempenhar papel na patogênese da
doença por intermédio de citocinas que promovem o
crescimento celular ou levam à contração do múscu-
lo liso. 

(D) o desenvolvimento requer uma via de sinalização an-
drógena intacta para que os andrógenos causem a do-
ença. Na ausência de uma proliferação celular clara, o
processo hiperplásico pode ser decorrente de um dese-
quilíbrio entre a morte celular e a proliferação celular, o
que leva ao acúmulo de células nos compartimentos
epiteliais e estromais.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A litotripsia extracorpórea para tratamento de litíase uriná-
ria pode ser indicada a

(A) paciente com infecção urinária tratada e litíase de 1
cm em cálice renal superior.

(B) paciente grávida com cálculo de pelve renal de 1,5
cm e 20 semanas de gestação.

(C) paciente com cálculo de ureter proximal de 7 mm e
aneurisma de aorta.

(D) paciente com cálculo renal de 1,2 cm e estenose de
junção ureteropiélica.
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▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento de carcinoma de células renais avançado,

(A) a maior parte dos pacientes com trombo de tumor ve-
noso pode ser curada com nefrectomia,  trombecto-
mia e terapias sistêmicas adjuvantes associadas.

(B) o trombo que se estende acima das principais veias
hepáticas  requer  dissecção  mais  extensa,  by-pass
venovenoso  ou  circulação  extracorpórea  e  parada
circulatória para ressecção completa do tumor.

(C) a excisão completa, com ressecção em bloco das es-
truturas envolvidas no caso de grandes tumores com
suspeita radiográfica de invasão de estruturas adja-
centes, permite a cura na maior parte dos pacientes.

(D) a  linfadenopatia  volumosa  tem  prognóstico  melhor
que a doença metastática. A ressecção cirúrgica dos
linfonodos acometidos pode curar o paciente e deve
ser considerada, se possível.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com referência aos fatores de risco externos para o cân-
cer de bexiga, deve-se levar em conta o seguinte:

(A) a benzidina e a p-naftilamina estão entre os primeiros
agentes químicos implicados na gênese do câncer
de bexiga em trabalhadores de tintas e borracha. 

(B) o risco de câncer de bexiga nos tabagistas passivos é
alto e bem superior ao dos não fumantes. 

(C) o uso de cateteres crônicos, os cálculos e as infec-
ções urinárias agudas são condições clínicas pre-
disponentes. 

(D) os agentes quimioterápicos que provaram causar cân-
cer de bexiga são a ciclofosfamida e o docetaxel, sendo
o risco de desenvolver a doença relacionado à duração
e intensidade do tratamento.

pré_requisito_cirurgia_geral_UFG


	capa_cirurgia_geral
	pré_requisito_cirurgia_geral_UFG

