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LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE COMEÇAR A PROVA 

 

1) Você está recebendo do fiscal, além deste caderno contendo 50 (cinquenta) 

questões objetivas, um cartão-resposta destinado às respostas objetivas da 

prova; 

2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem 

com aqueles constantes do cartão resposta. Caso contrário, informe ao fiscal 

de sala; 

3) O tempo de duração da prova é de 02:30h (duas horas e trinta minutos) 

ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova após 01 (uma) 

hora após o início da mesma; 

4) O candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-resposta e entregar 

ao Fiscal junto com seu caderno de questões ao término da prova; 

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão-resposta ou o 

fizer fora do local indicado, bem como aquele que assinar em desconformidade 

com a assinatura constante do documento oficial de identificação; 

6) Tenha cuidado com seu cartão-resposta, pois este é personalizado e não será 

substituído em hipótese alguma; 

7) No cartão-resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas 

de sua opção deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do 

campo reservado para tal fim, não sendo considerados traços e x.  

8) Para cada uma das questões são apresentadas quatro opções e somente uma 

responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em mais de uma 

alternativa ou marcações rasuradas anulam a questão do candidato; 

9) As provas objetivas e os gabaritos serão divulgados de acordo com o 

cronograma constante do edital, no site eletrônico da organizadora; 

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de 

qualquer tipo de anotações, a não ser o gabarito em papel cedido pelo fiscal de 

sala. 

11) ASSINALE NO LOCAL APROPRIADO DO CARTÃO DE RESPOSTA O TIPO 

DE PROVA (I OU II) QUE VOCÊ RECEBEU PARA FAZER. 

 

Lí as instruções acima. 

 

Belo Horizonte, 09 de dezembro de 2018.  

 

 

Assinatura do Candidato 
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Responda as 50 (cinquenta) questões de acordo com os comandos dados em 

cada uma: 

1- Paciente do sexo masculino, 37 anos, sofreu um acidente automobilístico há 

15 meses, com traumatismo crânio encefálico grave e contusão pulmonar 

severa. Após tratamento inicial com craniotomia descompressiva e intubação 

orotraqueal foi traqueostomizado no 14º dia após a admissão hospitalar. Após 

meses de tratamento e reabilitação, foi decanulado sem intercorrências há um 

mês. Agora apresenta persistência da fistula traqueocutânea. 

Sobre as alternativas para o tratamento a ser instituído para este paciente, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Devem-se aguardar seis meses para constatar que realmente a 
fistula traqueocutânea não terá seu fechamento espontâneo. 

b) Exames de imagem da traqueia e broncoscopia são indicados antes 
de realizar o fechamento cirúrgico da fistula. 

c) Pode-se fechar a fistula com a simples interposição de musculatura 
cervical sobre a abertura do traqueostoma. 

d) Na avaliação pré-operatória o quadro neurológico não tem menor 
importância na indicação do tratamento. 

 

2- Sobre a relação entre o timo e a Miastenia Gravis, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a) Aproximadamente 10% dos pacientes com timoma tem diagnóstico 
de Miastenia Gravis também. 

b) Miastenia Gravis é diagnosticada em aproximadamente 30% dos 
pacientes com timoma. 

c) É frequente a associação entre miastenia e carcinoma tímico. 
d) Em mais de 70% dos casos de miastenia é encontrado hiperplasia 

folicular linfoide com centros germinativos ativos e grandes 
quantidades de linfócitos T maduros no timo. 

 

3- Com relação à história natural da doença e a avaliação clínica dos pacientes 

com Miastenia Gravis, assinale a afirmativa ERRADA: 

a) A remissão espontânea da doença em longo prazo pode ser 
esperada em 10 a 20% dos casos, com incidências maiores em 
paciente com a forma ocular pura. 

b) Em 25% dos casos o envolvimento limita-se aos músculos oculares; 
para definir esse acometimento são necessários pelo menos 1 ano 
sem sintomas generalizados. 

c) Em 10% dos casos a Miastenia Gravis está associada a alguma 
outra forma de doença autoimune como tireoidite, artrite reumatóide 
e lúpus. 

d) Condições que podem afetar negativamente a evolução da Miastenia 
Gravis são infecções, doenças tireoidianas, condições de estresse 
psíquico e uso de alguns anticonvulsivantes. 
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4- A fístula tráqueo arterial é uma das complicações mais temidas pelos 

cirurgiões torácicos em ressecções traqueais. Durante um congresso, um 

palestrante apresentava a casuística de seu serviço sobre essa terrível 

complicação e apresentou os seguintes dados: 

Incidência: 1,7% 

Mortalidade: 60% 

Complicações neurológicas: 40% 

Sobrevida: 40% 

Na discussão, dois desses índices foram exaustivamente explorados, um 

positivamente e outro negativamente. 

Assinale a opção que contem esses dois itens respectivamente 

a) Incidência e sobrevida. 

b) Sobrevida e mortalidade. 

c) Sobrevida e complicações neurológicas. 

d) Incidência e complicações neurológicas. 

 

5- Sobre as causas de quilotórax, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A principal causa está relacionada às neoplasias do sistema linfático. 
b) Dentre as causas iatrogênicas as mais comuns estão relacionadas 

às cirurgias esofágicas. 
c) Em recém-nascidos está mais relacionado às malformações 

congênitas do que à tocotraumatismos. 
d) A análise do líquido pleural revela grande quantidade de linfócitos e 

quilomícrons. 
 

6- Com relação ao tratamento das metástases pulmonares dos diversos 

tumores, assinale a alternativa CORRETA: 

a) A histologia com prognóstico mais favorável é a dos tumores de 
células germinativas 

b) Sarcomas ósseos são os que mais enviam metástases aos pulmões. 
c) Os tumores mamários são os com pior prognóstico. 
d) A ressecção incompleta das metástases pulmonares apresenta 

melhora da sobrevida devido à citorredução que promove. 
 

7- São fatores predisponentes à crise miastênica, EXCETO: 

a) Anticorpos anti-MUSK positivo. 
b) Rápida progressão dos sintomas. 
c) Presença de timoma. 
d) Sintomas generalizados muito intensos. 

 

8- Sobre o diagnóstico da Miastenia Gravis, assinale a alternativa CORRETA: 

a) A presença de anticorpos anti receptor de acetilcolinesterase sempre 
é diagnóstica. 

b) A eletroneuromiografia não é mandatória em pacientes com sinais 
clínicos moderados. 
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c) A avaliação clínica é o parâmetro mais importante e vai guiar a 
necessidade de outros exames. 

d) O anticorpo anti-MUSK fecha o diagnóstico em pacientes com 
eletroneuromiografia duvidosa. 

 

9- Com relação ao tratamento cirúrgico da hemoptise, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a) A ressecção pulmonar deve ser indicada quando a embolização não 
conseguir erradicar adequadamente o sangramento. 

b) Quando a fonte de sangramento estiver bem evidente e outras 
modalidades terapêuticas não forem eficientes, pode-se lançar mão 
da ressecção pulmonar. 

c) A invasão de estruturas mediastinais (coração e grandes vasos) por 
tumores pulmonares contraindica a ressecção no caso de hemoptise. 

d) Pacientes com sequela de tuberculose e sangramento importante 
devem ser imediatamente operados para evitar complicações 
cardiovasculares maiores. 

 

10- Paciente 54 anos, portadora de neoplasia mamária avançada, evoluindo 

com dor óssea intratável pela presença de metástases no esterno foi 

submetida a esternectomia total paliativa, com reconstrução com 

metilmetacrilato e tela de polipropileno. Após 4 semanas da operação, 

apresentou deiscência parcial da incisão e secreção purulenta local. 

Sobre as complicações das reconstruções de parede torácica, assinale a 

alternativa CORRETA: 

a) A paciente do caso acima deve ser imediatamente encaminhada para 
retirada da prótese utilizada na reconstrução para evitar piora da infecção. 
b) O tipo de reconstrução feita e o material utilizado não influenciam na 
incidência de infecção de ferida operatória nos casos de ressecção da parede 
torácica. 
c) A decisão sobre a necessidade de remoção da prótese utilizada deve 
ser tomada a partir de dados clínicos do paciente e de exames de imagem 
realizados para avaliar cada situação. 
d) São preditores de complicação nas ressecções de parede torácica o 
tamanho da ressecção, idade do paciente, tipo histológico e presença de 
necrose da pele adjacente. 
 

11- Com relação aos empiemas pleurais, assinale a afirmativa CORRETA: 

a) A maioria dos pacientes com derrames pleurais parapneumonicos 
não necessitam de tratamento cirúrgico. 

b) Derrames pleurais parapneumônicos complicados são definidos 
como empiemas quando há presença de pus na cavidade pleural. 

c) Atualmente, a maioria dos casos de empiema pleural é causada por 
pneumococos. 

d) Derrames pleurais parapneumônicos podem ser tratados com 
videocirurgia independente da fase em que se encontrem. 
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12- Paciente masculino, 45 anos, vítima de acidente automobilístico (colisão 

frontal carro-carro) há 10 dias, estava conduzindo um dos veículos e usava 

cinto de segurança. Foi atendido num centro secundário, onde realizou-se 

laparotomia exploradora para tratamento de lesões no rim direito e no fígado. 

No pós-operatório foi transferido a um centro terciário onde se constatou 

derrame pleural direito persistente na radiografia de tórax de rotina e 

dificuldades no desmame da ventilação mecânica. No 12o dia de pós-operatório 

fez-se uma TC de tórax que mostrou elevação da cúpula frênica direita com 

derrame pleural pequeno. 

Diante deste quadro, qual das alternativas abaixo aponta a melhor conduta a 

ser tomada? 

a) Aguardar até o 21o dia de ventilação mecânica e, se não houver 
melhora, indicar traqueostomia. 

b) Fazer pleuroscopia para avaliar a presença de hérnia diafragmática. 
c) Drenagem torácica imediata para tentar facilitar o desmame 

ventilatório. 
d) Fazer traqueostomia e toracocentese de alívio para tentar melhorar a 

chance de saída da ventilação mecânica. 
 

13- Paciente masculino, 80 anos, vem ao pronto socorro com relato de dor 

torácica atípica há 3 dias, no lado direito, sem prejuízo das atividades diárias. 

Nega trauma local recente. Tem história prévia de tumor de colón, T2N0M0, 

tratado há cinco anos e sem intercorrências. Ao exame encontra-se acianótico, 

SatO2 87%, sons respiratórios normais, Fc 100bpm e PA 160x90mmHg. Após 

radiografia de tórax normal, o médico de plantão faz consulta por telefone ao 

cirurgião torácico que sugere a realização de tomografia de tórax. A TC mostra 

pneumotórax direito moderado, com micronódulos difusos bilaterais, o maior 

com 4mm, e pequena bolha apical direita. Não há derrame pleural. 

São alternativas para o tratamento deste paciente, EXCETO: 

a) Repouso domiciliar. 
b) Drenagem pleural com cateter fino (menor que 20Fr). 
c) Punção pleural com aspiração. 
d) Pleuroscopia com pleurodese mecânica. 

 

14- Qual das alternativas abaixo mostra um dos critérios de classificação de 

alto risco para metástase oculta em linfonodos mediastinais? 

a) Linfonodos N1 negativos em exames de imagem. 
b) SUV máximo do tumor entre 2 e 4. 
c) Histologia de adenocarcinoma ou carcinoma de grandes células. 
d) Linfonodo maior que 5cm. 

 

15- Após um acidente em uma empresa de mineração, dois pacientes do sexo 

masculino deram entrada no serviço de emergência do hospital. Ambos 

apresentavam queimaduras de primeiro e segundo graus em aproximadamente 

50% da superfície corporal. Após três dias de tratamento intensivo, ambos 

tiveram indicação de traqueostomia pela equipe da UTI, uma vez que 

esperavam um longo período de ventilação mecânica devido ao quadro de 
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sepse e às constantes trocas de curativo sob anestesia geral. Ambos foram 

traqueostomizados no mesmo dia, na UTI; o primeiro com técnica convencional 

de traqueostomia cirúrgica aberta e o segundo com técnica percutânea guiada 

por broncoscopia. Todos os procedimentos ocorreram sem intercorrências no 

primeiro momento. 

Com relação à incidência de complicações desse procedimento, no que diz 

respeito a sangramento, infecção do estoma e decanulação acidental, espera-

se uma incidência no primeiro caso em relação ao segundo: 

 

a) Maior, menor e maior. 
b) Menor, maior e igual. 
c) Maior, maior e igual. 
d) Igual, menor e menor. 

 

16- Paciente masculino, 62 anos, ex tabagista 60 maços/ano, parou há 15 

anos, com diagnóstico de massa hilar no lobo superior direito (5cm). Foi 

submetido a broncoscopia cuja biopsia transbrônquica mostrou 

adenocarcinoma bem diferenciado. Há, na tomografia, adenomegalias 

paratraqueais à direita e subcarinal, a maior delas com 1,5cm de menor 

diâmetro. O paciente encontra-se bem clinicamente (IPS ECOG 0), com perda 

ponderal de 3% da massa magra nos últimos 2 meses. Não apresenta outros 

problemas de saúde. Na espirometria, apresentou VEF1 2,35L (80%) e IT = 0,8 

Sobre a conduta cirúrgica a ser indicada para este paciente, assinale a 

afirmativa CORRETA: 

a) Não há indicação de tratamento operatório e o paciente deve ser 
enviado para tratamento oncológico paliativo. 

b) O PET CT positivo em uma das cadeias acometidas contra indica a 
ressecção cirúrgica da lesão. 

c) O estadiamento invasivo do mediastino é fundamental para este 
paciente, independente do resultado do PET CT. 

d) Se o PET CT for positivo apenas em cadeias linfonodais hilares não 
há necessidade de estadiamento invasivo do mediastino. 

 

17- Com relação aos cistos broncogênicos, assinale a afirmativa CORRETA: 

a) Apesar de estarem em contato com a árvore respiratória não 
estabelecem comunicação direta com as vias aéreas. 

b) A grande maioria das vezes localizam-se adjacente ao parênquima 
pulmonar e tem envoltório pleural próprio. 

c) Raramente são vistos na região subcarinal. 
d) Desenvolvem-se a partir de um defeito na formação do septo 

esôfago traqueal. 
 

18- Paciente feminino, 50 anos, ex tabagista, fumou durante 30 anos, 1 maço 

por dia, parou há 5 anos. Após diagnóstico de câncer pulmonar T1N0M0 na 

irmã mais velha resolveu procurar aconselhamento sobre como proceder para 

prevenir o surgimento de um tumor nela também. Sem alterações ao exame 

físico. Em uso de sertralina para depressão leve. Histerectomia prévia há 10 
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anos para tratamento de miomatose uterina. Qual conduta a ser seguida para a 

paciente? 

a) Orientar a manter o hábito de não fumar e ficar atenta aos sinais de 
piora respiratória para procurar auxílio se necessário. 

b) Explicar que o risco de desenvolver neoplasia pulmonar nunca será o 
mesmo que em não fumantes, mas irá diminuir se mantiver o hábito 
de não fumar; solicitar radiografia de tórax de base para futuras 
comparações se necessário. 

c) Solicitar TC de tórax de base para futuras comparações e manter 
seguimento apenas se apresentar alguma alteração. 

d) Solicitar TC de tórax de baixa dosagem e fazer seguimento com novo 
exame em no máximo um ano dependendo dos achados. 

19- Na avaliação do paciente com hiperidrose são fatores que sugerem 

hiperidrose secundária os seguintes, exceto: 

a) Início dos sintomas na idade adulta. 
b) História familiar negativa para hiperidrose. 
c) Suor excessivo durante o sono. 
d) Sudorese difusa. 

 

20- Paciente do sexo feminino, 34 anos, cabeleireira, em pré-operatório de 

mastectomia redutora devido à hipertrofia mamária importante, queixando 

sensação de peso no membro superior E, acompanhado de leve edema local. 

Quadro iniciado há 8 meses, após queda de bicicleta durante treinamento de 

triátlon para participação em prova tipo ”ironman”. Sem outros problemas de 

saúde ou uso de medicamentos. Ao exame, nota-se membro superior esquerdo 

edemaciado 2+/4+, levemente cianótico, assimetria do pulso radial e há dor 

leve persistente no membro. 

Sobre a propedêutica a ser instituída de acordo com as hipóteses diagnósticas, 

assinale a afirmativa CORRETA: 

a) Deve ser realizado ressonância magnética do encéfalo para avaliar 
grande possibilidade de acidente vascular encefálico isquêmico. 

b)  Radiografia e ultrassonografia do ombro esquerdo são mandatórias 
neste caso, para avaliar possibilidade de ruptura tendínea do 
manguito rotator devido ao trauma prévio. 

c) A paciente deve ser encaminhada para eletroneuromiografia para 
avaliação de compressão do plexo braquial. 

d) Deve ser realizado duplex scan de membros superiores para 
avaliação inicial. 

 

21- Paciente masculino, 64 anos, tabagista 75 maços/ano, apresentando 

dispneia aos moderados esforços e tosse seca há 3 meses. Fez radiografia de 

tórax que mostrou consolidação no lobo superior esquerdo, quando foram 

prescritos antibióticos. Não houve melhora do quadro. Tomografia de tórax 

recente mostra massa ocupando todo o lobo superior esquerdo, além de 

adenomegalia mediastinal paratraqueal bilateral com linfonodos medindo entre 

1 e 3cm de diâmetro, e mínimo derrame pleural. Foi submetido a broncoscopia 

com biopsia transbrônquica que revelou adenocarcinoma pulmonar primário. 
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Assinale a afirmativa que expressa a melhor conduta neste momento com 

vistas à continuidade do tratamento deste paciente: 

a) Deve ser indicado lobectomia superior esquerda com linfadenectomia 
mediastinal radical. 

b) O paciente deve ser submetido à pleuroscopia para avaliar a 
possibilidade de implantes pleurais secundários. 

c) Devem ser solicitados PET CT e ressonância magnética cerebral 
para completar o estadiamento e definir a conduta. 

d) Deve ser encaminhado à oncologia para tratamento paliativo, uma 
vez que clinicamente encontra-se em estádio avançado da doença. 

 

22- Paciente masculino, 58 anos, ex tabagista 35 maços/ano, parou há 13 

anos. Encaminhada pela pneumologia com nódulo pulmonar no lobo médio, 

periférico, misto, com parte sólida de 6 mm e tamanho total de 1,1cm, com 

calcificações excêntricas e linfonodos mediastinais aumentados. Sem outros 

problemas de saúde e exame físico normal. 

Qual das afirmativas abaixo contém a melhor conduta para o paciente? 

a) Deve ser feito PET CT para avaliar melhor a lesão e programar a 
propedêutica complementar necessária. 

b) Deve ser encaminhado para Tc com contraste e biopsia percutânea 
da lesão. 

c) Deve ser submetido a fibrobroncoscopia com coleta de lavado 
broncoalveolar e mediastinoscopia. 

d) Pode ser reavaliado em 6 meses com nova TC de controle. 
 

23- Paciente masculino, 76 anos, tabagista 80 anos/maço em atividade, 

diabético em uso de metformina e glibenclamida, hipertenso em uso de 

losartan, dá entrada na sala de emergência com relato de dor torácica 

esquerda de início súbito, em pontada, localizada abaixo da clavícula e 

irradiando para as costas, acompanhada de tosse seca e dispneia inicialmente 

leve, progressivamente pior até a chegada ao hospital. Ao exame apresenta-se 

dispneico, Fr 35irpm, SatO2 80% em ar ambiente e pressão arterial de 

80x50mmHg. Na ectoscopia nota-se assimetria torácica, com o hemitórax 

esquerdo abaulado, com discreto enfisema subcutâneo e jugulares muito 

ingurgitadas. Sons respiratórios muito diminuídos no lado esquerdo, com 

timpanismo difuso e aumentado deste lado. 

Sobre a fisiopatologia que levou a esse quadro clínico, assinale a alternativa 

CORRETA: 

a) A compressão pulmonar tanto do lado esquerdo quanto do direito 
levaram a piora respiratória com a hipoxemia subsequente 
acarretando o colapso circulatório. 

b) A obstrução de um tronco calibroso da artéria pulmonar está levando 
a aumento da pós-carga e do espaço morto pulmonar, levando a 
falência respiratória e circulatória. 

c) A diminuição da irrigação miocárdica está levando à falência 
cardíaca e consequente diminuição da irrigação pulmonar. 
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d) O deslocamento do mediastino contralateralmente leva a uma 
diminuição da pré carga por oclusão das veias cavas e acarretando 
falência cardiorrespiratória. 

 

24- Com relação às traqueostomias, assinale a alternativa correta: 

a) A incisão deve ser feita em relação à cartilagem cricóide.  
b) A istmectomia tireoidiana é mandatória. 
c) O posicionamento do traqueostoma deve ser o mais distal possível 

para evitar complicações tardias. 
d) O posicionamento do circuito de ventilação não influencia na 

ocorrência de complicações. 
 

25- Após a propedêutica inicial instituída no caso da questão anterior, qual a 

conduta a ser tomada após o resultado final dos exames? 

a) Anticoagulação imediata e encaminhamento à neuroradiologia 
intervencionista para tentativa de desobstrução arterial. 

b) Encaminhamento à ortopedia e avaliação eletiva para artroscopia do 
ombro esquerdo. 

c) Indicação imediata de abordagem operatória com ressecção da 
primeira costela por videotoracoscopia. 

d) Indicação imediata de ressecção da primeira costela e venólise por 
via infraclavicular. 

 

26- São critérios de inclusão para o rastreamento de câncer de pulmão, de 

acordo com o National Lung Screening Trial, EXCETO: 

a) Pacientes entre 55 e 74 anos. 
b) Carga tabágica maior que 30 anos/maço. 
c) Ter parado de fumar há menos de 15 anos. 
d) Exposição passiva à fumaça de cigarro por pelo menos 20 anos. 

 

27- São os tumores mais comuns da parede torácica, benigno e maligno 

respectivamente: 

a) Osteocondroma e condrossarcoma. 
b) Condroma e osteossarcoma. 
c) Tumor desmóide e plasmocitoma. 
d) Osteocondroma e osteossarcoma. 

 

28- São as principais sequelas do tratamento inadequado de fraturas múltiplas 

de arcos costais, EXCETO: 

a) Dor persistente. 
b) Diminuição da capacidade vital. 
c) Hipoxemia crônica. 
d) Deformidade da parede torácica. 

 

29- Paciente do sexo feminino, 58 anos, tumor colorretal há 7 anos ressecado 

completamente e submetida a adjuvância sem intercorrências. Comparece 

para avaliação após PET CT mostrar captação patológica em lesão na pelve e 

em 5 lesões pulmonares, quatro no pulmão direito e uma no esquerdo, com 
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SUV máximo igual à da lesão pélvica. Todas as lesões são periféricas e a 

maior tem 2cm de diâmetro.  

Sobre o tratamento a ser proposto para a paciente, assinale a alternativa 

CORRETA: 

a) A metastasectomia pulmonar pode ser indicada após a ressecção da 
lesão da pelve. 

b) Não há indicação de metastasectomia uma vez que há lesões 
bilaterais. 

c) O tempo livre de doença, a localização das lesões e o número delas 
são fatores de bom prognóstico neste caso. 

d) O número de lesões mostra um fator de bom prognóstico para a 
paciente. 

 

30- Paciente 40 anos, masculino, encaminhado para o serviço de cirurgia 

torácica para avaliação de sudorese crânio facial de início recente. Ao exame 

físico, nota-se obesidade grau I e sudorese leve facial, acompanhada de rubor, 

mais intensa no lado esquerdo. Na história pregressa, foi submetido a 

parotidectomia total esquerda para tratamento de adenoma pleomórfico há 3 

anos, sem intercorrências. Queixa maior intensidade dos sintomas no início da 

tarde e à noite, e piora nos finais de semana, sobretudo em eventos sociais 

familiares (participa quase semanalmente de churrasco na casa dos pais). 

São sinais de hiperidrose secundária neste caso, EXCETO: 

a) Início recente dos sintomas. 
b) Obesidade. 
c) Presença de rubor facial associado. 
d) Idade do paciente. 

 

31- Todas as alternativas abaixo classificam um derrame pleural como 

exsudato, EXCETO: 

a) A razão entre o LDH pleural e plasmático. 
b) A linfocitose. 
c) A quantidade de proteínas no líquido. 
d) O valor global de LDH no líquido. 

 

32- São contraindicações absolutas à fixação imediata de fraturas múltiplas de 

costela, EXCETO: 

a) Contusão pulmonar bilateral severa. 
b) Instabilidade hemodinâmica não relacionada à sangramento 

intratorácico. 
c) Trauma crânio encefálico ou raquimedular importante. 
d) Lesões concomitantes de vias aéreas. 

 

33- Paciente de 24 anos, feminino, acidente automobilístico há 12 horas 

(colisão frontal com objeto parado; paciente condutora com cinto de 

segurança), apresentando trauma facial importante, com fratura de maxilar 

superior, nasal e frontal. Como apresentava edema importante da língua e 

lábios, foi traqueostomizada após exclusão de lesões mais graves e 

encaminhada à UTI. Lá, radiografia de tórax mostrava hipotransparência à 
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direita, apagando o contorno do átrio direito, com imagem radiopaca hilar 

direita.  

Assinale a alternativa que corresponde ao diagnóstico mais provável e a 

justificativa da imagem radiográfica: 

a) Contusão pulmonar; inundação dos alvéolos por sangue. 
b) Corpo estranho endobrônquico; oclusão do óstio do lobo médio. 
c) Ruptura brônquica parcial; atelectasia do lobo médio. 
d) Rolha de secreção hemática; atelectasia do lobo inferior. 

 

34- Sobre o papel da linfadenectomia mediastinal no tratamento operatório dos 

pacientes com metástases pulmonares, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Não tem necessidade de ser feita a linfadenectomia, uma vez que a 
doença metastática vem de tumores localizados em outros órgãos. 

b) Não há associação entre linfonodos positivos e diminuição da 
sobrevida desses pacientes. 

c) A linfadenectomia só deve ser realizada em tumores de origem 
epitelial e células germinativas. 

d) O benefício prognóstico da linfadenectomia é bem estabelecido em 
pacientes com metástases pulmonares. 

 

35- Paciente do sexo feminino, 64 anos, previamente assintomática, 

apresentando tumor de mediastino anterior como achado ocasional em exames 

de rotina, foi submetida a ressecção da lesão via esternotomia transversa com 

toracotomia bilateral (Clamshell), sem intercorrências no transoperatório. 

Evoluiu com deiscência da sutura esternal e pneumonia no 5º dia de pós-

operatório, apresentando também coleção retroesternal e derrame pleural 

bilateral. Como houve piora do quadro respiratório, foi intubada e transferida à 

UTI para continuação do tratamento. Lá foi solicitado a dosagem de anticorpos 

anti receptor de acetilcolina, que se mostraram positivos. A histopatologia da 

peça operatória diagnosticou timoma tipo AB, Masaoka I. No 7º dia de pós-

operatório a tomografia de tórax mostrou aumento do derrame pleural à direita 

e loculações presentes. 

Sobre o diagnóstico e a melhora conduta para esta paciente neste momento, 

assinale a alternativa CORRETA: 

a) Esta paciente tem diagnóstico de Miastenia Gravis e deve ser 
iniciado piridostigmina para tratamento, além de drenagem pleural 
direita. 

b) A paciente tem Miastenia Gravis e deve ser reoperada para 
ampliação da ressecção do timo. 

c) A paciente tem empiema pleural complicado e deiscência esternal; 
deve ser reoperada para limpeza da cavidade e refixação óssea. 

d) A paciente tem mediastinite grave e deve ser imediatamente 
reoperada para drenagem mediastinal e refixação óssea. 
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36- Sobre o tratamento dos pacientes com bronquiectasias adquiridas, assinale 

a alternativa CORRETA: 

a) O manejo inicial deve ser feito com fisioterapia e broncodilatadores. 
Antibióticos devem ser administrados sempre guiados por cultura do 
escarro. 

b) Corticóides inalatórios não tem benefício do tratamento desses 
pacientes. 

c) A cirurgia deve ser indicada em todos os pacientes com função 
pulmonar permissiva. 

d) O uso preventivo de antibióticos não tem validade para esses 
pacientes. 
  

37- Qual das alternativas abaixo se refere à principal causa de síndrome de 

veia cava superior? 

a) Câncer de pulmão de células não pequenas. 
b) Linfoma. 
c) Tumores de células germinativas. 
d) Câncer pulmonar de células pequenas. 

 

38- Com relação ao estadiamento clínico das neoplasias esofágicas, assinale a 

alternativa CORRETA: 

a) Endoscopia digestiva alta (EDA), tomografia computadorizada (TC) 
de tórax e broncoscopia são fundamentais. 

b) A tomografia por emissão de pósitrons (PET CT) é o melhor exame 
para o estadiamento dessas lesões. 

c) Ultrassonografia endoscópica e PET CT em conjunto são os 
melhores exames para o estadiamento clínico. 

d) EDA e ultrassonografia endoscópica são suficientes para o adequado 
estadiamento clínico. 

 

39- Paciente diabético e hipertenso grave, tabagista em atividade, submetido à 

pneumonectomia direita devido à adenocarcinoma pulmonar localmente 

avançado após tratamento neoadjuvante com quimio e radioterapia. Nota-se no 

décimo segundo dia de pós-operatório o surgimento de tosse persistente 

oligoprodutiva, piorada com o decúbito lateral esquerdo. Há febre baixa (38ºC) 

e desconforto torácico leve. 

Com relação ao paciente acima, após a abordagem inicial do quadro houve 

piora respiratória importante e o paciente foi transferido à UTI. Assim que 

chegou o plantonista identificou necessidade imediata de ventilação mecânica. 

Qual dos cuidados abaixo deve ser empregado para adequado manejo do 

paciente? 

a) Intubação seletiva à esquerda. 
b) Manter o paciente em decúbito lateral esquerdo. 
c) Usar PEEP abaixo de 10mmHg para evitar barotrauma no coto 

brônquico. 
d) Manter ventilação à pressão. 
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40- Com relação aos efeitos adversos após cirurgias para correção da 

síndrome do desfiladeiro torácico, assinale a alternativa CORRETA: 

a) A lesão do tronco inferior do plexo braquial é a mais grave uma vez 
que pode agravar os sintomas dolorosos do paciente. 

b) O tronco simpático pode ser afetado principalmente nas operações 
realizadas à esquerda. 

c) A lesão do nervo torácico longo no sítio cirúrgico não traz maiores 
consequências uma vez que os ramos mais importantes saem em 
níveis superiores. 

d) A abordagem via axilar facilita a prevenção de lesões nervosas. 
 

41- São fatores de risco para o desenvolvimento de arritmias no pós-operatório 

de ressecções pulmonares, EXCETO: 

a) Extensão da ressecção. 
b) Paciente do sexo masculino. 
c) Idade do paciente. 
d) Via de acesso. 

 

42- Sobre a fisiopatologia da estenose traqueal cicatricial, assinale a alternativa 

CORRETA: 

a) A simples presença de ulceração da mucosa traqueal causada pelo 
balonete do tubo já é sinal do surgimento de estenose. 

b) O tempo de intubação é fator preponderante na fisiopatologia dessas 
lesões. 

c) Não só o balonete, mas o sítio do traqueostoma e a extremidade do 
tubo utilizado também podem levar à estenose traqueal. 

d) O tipo de balonete utilizado não influencia na incidência da estenose 
traqueal. 

 

43- São critérios para indicar ressecção pulmonar em pacientes com hemoptise 

maciça, EXCETO: 

a) Sangramento contínuo após embolização. 
b) Hemorragia de grande volume com instabilidade hemodinâmica. 
c) Local de sangramento claramente identificado. 
d) Doença localizada. 

 

44- Com relação ao paciente da questão anterior, após radiografia de tórax 

nota-se nível hidroaéreo no terço inferior do hemitórax direito, além de 

moderado enfisema subcutâneo do mesmo lado. 

Entre as alternativas abaixo a conduta mais adequada a ser tomada no 

momento é: 

a) Drenagem pleural. 
b) Reoperação imediata do paciente. 
c) Iniciar antibioticoterapia e aguardar a resposta ao tratamento. 
d) Manter analgesia e micronebulização. 
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45- Assinale a alternativa que apresente dois critérios para diagnóstico de 

hiperidrose primária: 

a) Sudorese bilateral e simétrica; sudorese noturna. 
b) História familiar positiva; pelo menos um episódio de hiperidrose por 

semana. 
c) Piora das atividades diárias; início dos sintomas antes dos 35 anos 

de idade. 
d) Sudorese noturna; início dos sintomas antes dos 25 anos de idade.  

 

46- Com relação à eventração diafragmática, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Há sempre indicação de correção cirúrgica, uma vez que a 
eventração pode progredir com o tempo e levar a piora respiratória. 

b) A presença de elevação da cúpula frênica na radiografia e a exclusão 
de hérnia diafragmática pela ressonância magnética fecham o 
diagnóstico de eventração. 

c) Microscopicamente a diferença entre a eventração e a paralisia 
diafragmática reside no menor número de fibras musculares e 
alterações fibroelásticas na primeira. 

d) Em pacientes obesos com eventração diafragmática são 
dispensados os exames e função respiratória. 

47- Ainda com relação ao paciente da questão anterior, assinale a alternativa 

que contém o provável diagnóstico e sua fisiopatologia 

a) Síndrome de Frey (síndrome auriculotemporal); migração de fibras 
parassimpáticas lesadas para fibras pós-ganglionares simpáticas das 
glândulas sudoríparas e vasos sanguíneos na região pré-auricular. 

b) Síndrome de Eaton Lambert; lesão direta das fibras pós-ganglionares 
parassimpáticas da região auriculotemporal durante a 
parotidectomia. 

c) Síndrome de Landry; lesão das fibras pós-ganglionares 
parassimpáticas pela extrusão de secreção da parótida durante a 
parotidectomia. 

d) Sudorese gustatória; reinervação das glândulas sudoríparas da pele 
da região auriculotemporal após parotidectomia com descontrole do 
mecanismo de feedback temorregulatório. 

 

48- São critérios para indicar metastasectomia pulmonar, EXCETO: 

a) Risco operatório aceitável. 
b) Sítio primário controlado. 
c) Ressecção menor que a pneumonectomia factível. 
d) Não existir outras metástases à distância. 

 

49- Paciente feminino, 33 anos, achado ocasional de massa no lobo inferior 

esquerdo durante pré-operatório de mamoplastia redutora. Sem queixas 

respiratórias ou outros problemas de saúde. Vem com tomografia 

computadorizada mostrando massa de 4cm no LIE, paravertebral, com artéria 

anômala originada na aorta descendente irrigando a lesão. 

Sobre a sequestração pulmonar, assinale a alternativa INCORRETA: 
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a) Embriologicamente estas lesões originam-se de um broto pulmonar 
supranumerário distal ao broto pulmonar normal. 

b) Sequestração pulmonar são porções de parênquima pulmonar 
anormais que não tem comunicação com a árvore respiratória e tem 
suprimento sanguíneo com origem na circulação sistêmica. 

c) São divididas em intralobar e extralobar, sendo que na primeira há 
participação da circulação pulmonar no suprimento arterial da lesão. 

d) Lesões originadas após o desenvolvimento da pleura são 
extralobares e aquelas originadas antes são intralobares. 

 

50- Paciente diabético e hipertenso grave, tabagista em atividade, submetido à 

pneumonectomia direita devido à adenocarcinoma pulmonar localmente 

avançado após tratamento neoadjuvante com quimio e radioterapia. Nota-se no 

décimo segundo dia de pós-operatório o surgimento de tosse persistente 

oligoprodutiva, piorada com o decúbito lateral esquerdo. Há febre baixa (38ºC) 

e desconforto torácico leve. 

Sobre o diagnóstico do paciente acima descrito, todas as afirmativas abaixo 

enumeram fatores predisponentes, EXCETO: 

a) A presença de diabetes. 
b) A radioterapia neoadjuvante. 
c) O diagnóstico de adenocarcinoma. 
d) O tabagismo. 

 

 

 

 


