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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, uma 

folha-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. 

 

Li as instruções acima. 

 

Belo Horizonte, 09 de dezembro de 2018.  

 

 

 

Assinatura do Candidato 
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QUESTÃO  01 

Sobre a cirurgia e anatomia das   hérnias femorais, é correto afirmar, EXCETO: 

a) Normalmente a hérnia se encontra lateralmente aos vasos  

 femorais 

b) A hérnia femoral se insinua abaixo do ligamento inguinal 

c) É mais comum no sexo feminino e do lado direito 

d)      A técnica de Mc Vay utiliza-se o Ligamento de Cooper como elemento de 

reforço 

QUESTÃO  02  

 Paciente submetida a cesariana há 05 anos, notou abaulamento sob toda a cicatriz, 

causando desconforto e dor local. Partindo do diagnóstico etiológico presumível, foi 

indicado tratamento cirúrgico. É recomendável para este tipo de cirurgia, EXCETO: 

a) Antibiótico terapêutico 

b) Dreno de aspiração do tipo Portovac 

c) Contenção abdominal no pós-operatório (cinta abdominal) 

d) Utilizar uma órtese na correção. 

QUESTÃO  03 

Sobre a hipotensão permissiva, na abordagem do paciente vítima de politrauma, é 

CORRETO afirmar: 

a) Pode ser empregada em qualquer mecanismo de trauma. 

b) TCE não contra-indica seu uso. 

c) A melhor indicação é no trauma penetrante de tronco. 

d) O idoso tolera muito bem tal recurso. 

QUESTÃO  04 

 Na radiografia de tórax do paciente com suspeita de ruptura traumática de aorta qual 

o sinal radiológico mais comum é: 

a) Depressão do brônquio principal esquerdo. 
b) Alargamento do mediastino. 
c) Apagamento do contorno aórtico. 
d) Desvio da traquéia para o lado direito. 
 

QUESTÃO  05 

Assinale a afirmativa CORRETA sobre o adenocarcinoma de esôfago distal e 

transição esofagogástrica: 

a) A sua incidência por gênero é maior em mulheres. 
b) A histologia da lesão (se originada em epitélio de Barret ou se do tipo difuso 
originada na cárdia) não interfere no estadiamento e tratamento propostos, os quais 
são influenciados pela localização primária da lesão. 
c) A ressecção endoscópica não tem aplicação quando se trata desse tipo de tumor. 
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d) Os tumores classificados como Siewert III disseminam quase que exclusivamente 
para linfonodos mediastinais, sendo tratados preferencialmente, através de 
esofagectomia. 
 

QUESTÃO  06 

Diminuição do retorno venoso, da contratilidade miocárdica, do débito cardíaco e 

choque são manifestações de um paciente que apresenta: 

Assinale a afirmativa CORRETA. 

a) Hemotórax maciço 
b) Tamponamento cardíaco 
c) Hipertensão abdominal 
d) Tórax instável com contusão pulmonar 
 

QUESTÃO  07 

As primeiras manifestações decorrentes da síndrome de compartimento de 
membros, costuma ser: 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) Dor/palidez 
b) Dor/parestesia 
c) Ausência de pulso/palidez 
d) Parestesia/ausência de pulso 
 
QUESTÃO  08 

Sobre traqueostomias, é correto afirmar, EXCETO: 

a) O ideal é a realização no 1º ou 2º anel traqueal 
b) Não é considerado um procedimento de emergência 
c) A troca de cânula para metal deve ser após o terceiro dia do procedimento 
d) A estenose sub-glótica é mais difícil tratamento do que a estenose mais baixa. 
 

 

QUESTÃO  09 

 Na região inguinal há um triângulo formado pelo ligamento inguinal, vasos 

epigástricos inferiores e borda do m.reto abdomiinal. As hérnias que ocorrem em seu 

assoalho são denominadas: 

a) Hérnias inguinais diretas 
b) Hérnias inguinais indiretas 
c) Hérnias femorais 
d) Hérnias epigástricas 
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QUESTÃO  10 

Na classificação de Nihus para a hérnia inguinal, Nihus II refere-se a: 
 
a) Hérnia direita. 
b) Hérnia indireta com anel inguinal profundo normal. 
c) Hérnia indireta com anel inguinal interno alargado, porém com parede posterior 

preservada. 
d) Hérnia indireta com anel inguinal interno alargado e com destruição da parede 

posterior do canal inguinal. 
 

QUESTÃO  11 

 Sobre as técnicas de punção venosa central todas as afirmativas são verdadeiras, 
EXCETO: 

 
a) A punção da veia subclávia apresenta a menor taxa de infecção e trombose, 
porém maior risco de pneumotórax e complicações hemorrágicas, quando 
comparada à punção da veia jugular interna. 
b) A punção da veia femoral deve ser considerada uma via de exceção em virtude 
das altas taxas de infecção e trombose venosa profunda relacionadas a esse tipo de 
acesso. 
c) O fio guia utilizado na técnica de punção de veia central poderá ser avançado 
mesmo se houver resistência à sua progressão. 
d) Para a punção da veia jugular interna poderá ser utilizada uma de três técnicas, a 
saber: via posterior, via medial e via anterior. 
 

QUESTÃO 12  

Paciente vítima de ferimento por arma branca em tornozelo esquerdo, com 

sangramento ativo importante. Presença de lesão de vaso que se encontra anteriormente 

ao maléolo medial. Assinale a alternativa que apresenta o provável vaso lesionado: 

a) Artéria fibular.    c) Veia safena magna.  
b) Veia safena parva.    d) Artéria tibial posterior. 

 
QUESTÃO 13  

Paciente com história vacinal completa, 20 anos de idade, hígido e que tomou a 

última dose antitetânica há 8 anos apresenta ferimento profundo, com tecido desvitalizado. 

Para a profilaxia do tétano, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta diante 

do caso descrito: 

a) 1 dose de reforço após 2 anos.  
b) 1 dose de reforço no dia do trauma 
c) 3 doses de reforço e soro antitetânico 
d) Apenas cuidados locais com a ferida 
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QUESTÃO 14 

 Paciente vítima de queda de altura (5 metros) chega ao pronto socorro com vias 

aéreas pérvias, sem cervicalgia, eupneico em ar ambiente, saturando 95%, estável 

hemodinamicamente, FC 85 bpm, PA 110/70 mmHg, ECG 10, pupilas isocóricas e 

fotorreagentes. Com relação ao TCE, podemos afirmar: 

a) Hematoma epidural assume a forma do contorno do cérebro na  

  tomografia de crânio. 

b) Hematoma subdural é caracterizado pela lesão da artéria meníngea 

  média. 

c) Contusões cerebrais possuem bom prognóstico e não necessitam de 

  exames de controle uma vez que não evoluem com o tempo. 

d) Pacientes com TCE moderado podem apresentar piora clínica com 

  necessidade de intubação nas primeiras 24 horas. 

QUESTÃO  15 

 Analise as afirmativas sobre a anatomia cirúrgica durante as colecistectomias. 

I- O triangulo de Callot tem como conteúdo a artéria cística 
II-  O gânglio de Mascani é visto no pedículo biliar e traduz processo 

inflamatório 
III- As válvulas de Heister são pregas mucosas do ducto cístico 
IV- Durante inflamação aguda, diminui as chances de cálculo em via bilar 

principal 

São CORRETAS as afirmativas: 

a) I, II, III, IV 
b) I e III somente 
c) II, III somente 
d) I, II, III somente  

 

QUESTÃO 16 

 Durante uma cirurgia de hérnia encarcerada, o cirurgião percebe que o conteúdo do 

saco herniário, é a borda antimesentérica de uma alça de intestino delgado. Portanto trata-

se de uma hérnia de:  

a) Richter . 

b) Amyand. 

c) Littré. 

d) Spiegel. 
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QUESTÃO 17 

 Paciente vítima de mordida de cachorro em face medial de coxa. Ferimento é uma 

escoriação local sem sangramento e o cachorro é passível de observação. Assinale a 

alternativa que apresenta a melhor conduta para o caso descrito: 

a) Cuidados locais e observação do animal por 10 dias 

b) Cuidados locais, 2 doses da vacina antirrábica e observação do animal por 10 dias 

c) Cuidados locais e 5 doses da vacina antirrábica 

d) Cuidados locais, soro e vacina antirrábica 

QUESTÃO  18 

 Analise as afirmativas sobre os princípios da cirurgia laparoscópica. 

I-  O gás utilizado normalmente é o CO2 devido seu baixo grau de difusibilidade 

II- A dor no ombro é atribuída a irritação frênica, e normalmente desaparece após 24 

horas 

III- É recomendado manter a pressão abdominal abaixo de 15 mmHg para diminuir 

a possibilidade dos efeitos deletérios do pneumoperitônio. 

IV-É imprescindível a monitorização com capnografia nas cirurgias laparoscópicas 

para monitorização da PCo2 

São CORRETAS as afirmativas: 

a) II, III e IV somente. 

b) I, II e III somente. 

c) I e II somente. 

d) I, II, III e IV. 

 

QUESTÃO  19 

Paciente vítima de trauma abdominal contuso, com diagnóstico de lesão pancreática 
à esquerda dos vasos mesentéricos, com secção do ducto de Wirsung, e que se encontra 
estável hemodinamicamente. 

Diante do quadro descrito, a conduta a ser adotada é: 
 
a) Pancreatectomia total 
b) Pancreatectomia corpo-caudal com preservação esplênica 
c) Pancreatojejunostomia em Y de Roux 
d) Drenagem pancreática isolada 
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QUESTÃO 20 

Na punção de veia jugular interna, utilizando o acesso anterior, o reparo anatômico 

é: 

a) O ângulo formado pela inserção dos feixes clavicular e esternal do músculo 

esternocleidomastóideo. 

b) A borda lateral do músculo esternocleidomastóideo junto à borda da clavícula 

c) O terço médio da clavícula junto à borda inferior 

d) A borda lateral do feixe clavicular do músculo esternocleidomastóideo, junto à veia 

jugular externa. 

QUESTÃO 21 

Paciente 25 anos, vítima de acidente automobilístico é admitido no Pronto Socorro 

com estabilidade cardiorrespiratória, tatuagem traumática no hipocôndrio direito e dor 

abdominal discreta. Realizou US de abdômen e tomografia computadorizada de abdômen 

que evidenciou lesão hepática grau III com pequena quantidade de sangue no espaço de 

Morrison. Diante do quadro descrito, a conduta atual preconizada é: 

a) Laparotomia exploradora com rafia hepática 
b) Tratamento hemodinâmico com ângioembolização 
c) Lavado peritoneal para certificar da presença de sangue na cavidade peritoneal 
d) Tratamento conservador com acompanhamento clínico 
 
QUESTÃO  22 

 
Constitui indicação formal de colangiografia pré-operatória - na impossibilidade de 

realizar colangioressonância), EXCETO: 

a) Processo inflamatório agudo 
b) Episódio de pancreatite aguda 
c) Aumento das enzimas canaliculares (fosfatase alcalina e GGT) 
d) Dúvida anatômica na dissecção do pedículo billiar 
 

QUESTÃO  23 

São componentes do funículo espermático, exceto: 

a) Ducto deferente 
b) Nervo ílio-inguinal 
c) Plexo pampiniforme 
d) Artéria testicular. 
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QUESTÃO  24 

 
São achados ultrassonográficos sugestivos de colecistite aguda, EXCETO: 

a) Espessamento da parede vesicular acima de 05 mm 
b) Líquido peri-vesicular 
c) Colédoco acima de 15 mm 
d) Aumento do diâmetro longitudinal e transversal da vesícula biliar 
 

QUESTÃO  25 

Analise as afirmativas abaixo sobre o câncer gástrico: 

 Marque a alternativa errada: 

I- O tratamento cirúrgico independe da classificação histológica de Lauren. 

II-  O local mais frequente é na porção distal do órgão 

III- O Nódulo de Virchow e Irish denotam a presença de doença avançada. 

IV- A reconstrução em Y de Roux é preferível à BII, especialmente em pacientes 

jovens 

São CORRETAS as afirmativas: 

a) II, II e IV somente. 

b) I, III e IV somente. 

c) II e IV somente. 

d) I, II, IV somente.   

QUESTÃO 26 

Leia o caso clínico: Paciente 60 anos de idade, etilista crônico iniciou com quadro de 
hematêmese volumosa há 02 horas, do tipo rutilante. 
Ao exame físico: Hipocorado (+++/4+) PA:50/20 mmHg; abdômen um pouco distendido, 
discretamente doloroso no epigástrio, sem sinais de irritação peritoneal. 

Após medidas clínicas de ressuscitação, foi solicitado EDA de urgência, que 
evidenciou úlcera duodenal tipo Ia de Forrest. O endoscopista informou que não 
conseguiu realizar hemostasia endoscópica devido à grande quantidade de sangue no 
estômago. 

O tratamento ideal deste paciente consiste em: 
 
a) Cirurgia de urgência 
b) Repetir a EDA após 24 horas 
c) Passagem do balão Sangstaken-Blackmore. 
d) Clínico haja vista a classificação endoscópica 
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QUESTÃO  27 

Quanto a resposta endócrino-metabólica, um paciente submetido à 

duodenopancreatectomia devido a adenocarcinoma de cabeça de pâncreas. Trata-se de 

resposta endócrino-metabólica que espera-se encontrar nas primeiras 24 horas, 

EXCETO: 

a) hipoglicemia 
a) hiponatremia 
c) hipercalemia 
d) acidose metabólica 
 
Questão 28 

Hemorragia digestiva alta é uma condição frequente no Pronto Atendimento de 

urgência, e requer conhecimento do cirurgião assistente. Sobre hemorragia digestiva alta 

marque a alternativa errada:  

a) A realização precoce de EDA com algum método terapêutico que vise a 
hemostasia, diminui o índice de ressangramento, a chance de cirurgia de 
emergência e a mortalidade. 

b) A classificação de Forrest é a mais utilizada e tem como objetivo maior 
prognosticar a chance de ressangramento. 

 
c) A úlcera duodenal classificada como Forrest II – B tem alta chance de necessitar 

de cirurgia de urgência para conseguir hemostasia. 
d) As úlceras duodenais de parede posterior sangram mais do que parede anterior, 

devido a anatomia vascular do arco duodenal. 
 
QUESTÃO  29 

 
Analise as afirmativas sobre Hemorragia Digestiva Alta por varizes esofagogástricas: 

I- A resistência ao fluxo portal pode ser de origem pré-hepática, hepática e pós-
hepática e o tipo de tratamento pode variar conforme o local da obstrução. 

II- No atendimento inicial ao paciente com hemorragia digestiva de origem 
varicosa o primordial é a estabilização hemodinâmica através de medidas clínicas, 
deixando a endoscopia somente após instalação destas medidas. 

III- O balão de sengstaken-blakemore é uma medida temporária devendo 
permanecer insuflado por no mínimo 72 horas  

IV- A realização precoce de EDA diminui a mortalidade na hemorragia de origem 
varicosa. 

São CORRETAS as afirmativas: 

a) I, II, III e IV 
b) I, II e IV somente 
c) I, II e III somente 
d) II, III e IV somente 
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Questão 30. 

A Classificação de Csendes para Síndrome de Mirizzi tipo II é:  

a) Compressão extrínseca do ducto hepático comum por cálculos geralmente 
impactados no ducto cístico ou no infundíbulo da vesícula. 

b) Presença de fístula colecistobiliar com erosão de menos de um terço da 
circunferência do ducto biliar. 

c) Presença de fístula colecistobiliar com erosão de dois terços da circunferência do 
ducto biliar. 

d) Presença de fístula colecistobiliar que envolve toda a circunferência da parede 
do ducto biliar 

 

QUESTÃO  31 

Paciente feminina, com quadro de dor abdominal no epigástrio, associado a náuseas 
e vômitos, há 48 horas. Previamente hígida. 

 O Ultrassom abdominal revela colelitíase com microcálculos com colédoco de 3mm. 
Revisão laboratorial mostrava: Leucograma: 8700 mm³ sem desvio, amilase 1200 

mg/dl,lipase 890 mg/dl, BT:1,1 BD:0,3   Fosfatase alcalina e GGT discretamente 
aumentada, TGO: 40 TGP:36 

Exame físico: FC:78 bpm  PA:120x80 mmHg, corada, hidratada, anictérica, com dor 
a palpação no epigástrio sem sinais de descompressão dolorosa. 

A melhor conduta para esta paciente é: 
 
a) Indicar Colecistectomia videolaparoscópica neste momento 
b) Tratamento clínico a princípio e após melhora clínica, indicar colecistectomia 

videolaparoscópica com colangiografia  na mesma internação. 
c) Solicitar TC abdômen para melhor esclarecimento diagnóstico para depois 

indicar a conduta. 
d) Solicitar CPRE e depois indicar colecistectomia videolaparoscópica 

Questão 32 

Constitui contraindicação formal ao tratamento por via laparoscópica:  

a) Úlcera duodenal perfurada com peritonite difusa. 

b) Gravidez ectópica rota com choque hipovolêmico. 

c) Apendicite aguda fase IV. 

d) Obstrução intestinal por hérnia encarcerada 

Questão 33  

Paciente com lesão esplênica grau IV, taquicárdico com frequência cardíaca de 125, 

pressão arterial 85/50 e, pressão de pulso diminuída, frequência respiratória de 32 com 

perda volêmica de aproximadamente 1800 ml. De acordo com o ATLS este paciente 

encontra-se em choque hemorrágico:  

a) Classe III. 

b) Classe I. 

c) Classe IV. 

d) Classe II 
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QUESTÃO  34 

Analise as afirmativas relativas ao trauma de tórax. 
 
I-  A janela pericárdica deve ser realizada na suspeita de lesão cardíaca de pacientes 

instáveis hemodinamicamente 
II- A vídeotoracoscopia pode ser realizada em vítimas de trauma torácico em 

pacientes estáveis hemodinamicamente. 
III- Pneumotórax aberto é uma condição que pode levar ao colapso pulmonar 
IV- A contusão pulmonar devido trauma torácico contuso é uma condição que 

normalmente piora nas primeiras 72 horas pós-trauma. 
 

São CORRETAS as afirmativas: 

a) II, III e IV somente. 

b) I, III e IV somente 

c) III e IV somente. 

d) I, II, III e IV 

QUESTÃO  35 

Quando de Lesão esplênica grau III com estabilidade hemodinâmica, em que a TC 

não evidenciou “blush” de contraste. Assinale a alternativa que representa o tratamento 

atual proposto é: 

a) Esplenectómica total 
b) Esplenectomia parcial 
c) Tratamento conservador 
d) Angiografia com embolização 
 
QUESTÃO  36 

Sobre o trauma cervical penetrante. 

I- O tratamento seletivo é o recomendado atualmente. 

II- Caso haja violação do músculo platisma a indicação cirúrgica se impõe. 

III- Nos hospitais que não dispõem de propedêutica invasiva (ângio-TC, 

endoscopia respiratória e digestiva) o mais seguro é o tratamento cirúrgico, objetivando 

evitar lesões potencialmente fatais. 

IV- A sensibilidade do diagnóstico nas lesões de esôfago é acima de 90% 

quando se associa o esofagograma à esofagoscopia. 

São CORRETAS as afirmativas: 

a) II, III e IV somente 
b) II e III somente 
c) I, II e IV somente. 
d) I, III e IV somente 
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QUESTÃO 37 

Sobre a Cirurgia de controle de danos, é correto afirmar, EXCETO: 

a) Deve ser indicada o mais precoce possível, na chegada do paciente na sala de 
emergência, valorizando o mecanismo de trauma 
b) O controle de sangramento e a interrupção da contaminação são prioridades no 
damage control 
c) As anastomoses devem ser realizadas em 02 planos com meticulosa técnica 
cirúrgica 
d) O tempo de retorno do paciente ao bloco cirúrgico para tratamento definitivo das 
lesões vai depender das suas condições fisiológicas. 
 
QUESTÃO 38 

 Assinale o achado clinico que sugere síndrome de Zollinger-Ellison 

a) Ulcera péptica com hipocalcemia 

b) Doença ulcerosa péptica associada a diarreia 

c) Ulcera péptica com H. pylori positivo 

d) Ulcera péptica associada a calculo biliar 

QUESTÃO  39 

Sobre as Vias aéreas e Ventilação, é correto afirmar, EXCETO: 

a) A hipoventilação é o fator que mais rapidamente causa a morte no paciente 
politraumatizado 

b)   Agitação psicomotora pode ser compreendida como hipóxia 
c) As fraturas bilaterais no corpo da mandíbula é uma situação que pode obstruir 

rapidamente as vias aéreas 
d) A taquipnéia é um sinal tardio de comprometimento das vias aéreas 
 

QUESTÃO  40 

 As neoplasias císticas do pâncreas caracterizam-se pelas afirmativas abaixo, 

EXCETO: 

a) No cistoadenoma seroso, a conduta de escolha após o diagnóstico ser definido é 
o seguimento, preferencialmente com exame de imagem.  
b) A neoplasia intraductal papilar mucinosa (IPMN) pode ser classificada como de 
ducto pancreático principal, de ductos secundários ou mistos. 
c) O Tumor de Frantz (sólido-cístico) predomina no sexo feminino, na segunda e 
terceira décadas de vida. 
d) O cistoadenoma mucinoso é uma neoplasia cística cujo epitélio é colunar e 
produtor de mucina, comunica-se com o ducto pancreático principal e é preenchido 
por struma ovarii. 
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QUESTÃO  41 

Sobre a diverticulite aguda, é correto afirmar, EXCETO: 
 

a) O diagnóstico é realizado pela colonoscopia na fase aguda 
b) A tomografia computadorizada com contraste é importante para classificar o 

grau da inflamação e predizer quanto ao tratamento. 
c) O tratamento cirúrgico de urgência é reservado para as complicações da 

diverticulite aguda 
d) É possível o tratamento por via laparoscópica em casos selecionados. 

 
QUESTÃO  42 

Analise as afirmativas em relação à Síndrome de Boerhaave. 
I- É secundário a aumento súbito da pressão luminal decorrente vômitos ou 

outro aumento da pressão abdominal 
II- A perfuração normalmente tem aspecto longitudinal na parede lateral 

esquerda 
III- A endoscopia digestiva alta está contraindicada para diagnóstico na maioria 

das vezes 
IV-  Tratamento clínico é satisfatório na maioria dos casos, reservando a cirurgia 

em casos de exceção. 
 
 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I, II e III somente. 
b) I, II e IV somente 
c) II, III e IV somente 
d) II e III somente 
 
 
QUESTÃO  43 

São características endoscópicas de benignidade de uma úlcera gástrica, EXCETO: 
 
a) Amputação abrupta das pregas mucosas 
b) Bordas arredondadas, planas ou pouco elevadas 
c) Fundo limpo, recoberto por fibrina 
d) Tamanho menor 2 cm 
 
QUESTÃO  44 

O câncer gástrico precoce, por definição é: 
 

a) Limitado a mucosa com ausência de metástase linfonodal 
b) Limitado a mucosa ou submucosa independente da presença de metástase 

linfonodal 
c) Limitado a muscular com ausência de metástase linfonodal 
d) Lesão inicial que leva em consideração ao tamanho macroscópico e não ao grau 

de profundidade da lesão. 
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QUESTÃO  45 

Um paciente masculino 60 anos, com diagnóstico histológico de adenocarcinoma 
gástrico do tipo intestinal de Lauren localizado na pequena curvatura, na incisura 
angularis, cujo estadiamento clinico e de imagem não demonstrou metástase a distância.  

A melhor opção de cirurgia para este paciente é: 
 
a) Gastrectomia subtotal com linfadenectomia a D2. 
b) Gastrectomia subtotal com linfadenectomia a D3 e esplenectomia 
c) Gastrectomia total com linfadenectomia paraaórtica 
d) Gastrectomia parcial proximal com linfadenectomia da cadeia celíaca. 
 
QUESTÃO  46 

Paciente 60 anos de idade, com lesão sólida no corpo do pâncreas, cujo 
estadiamento mostrou ausência de lesão a distância, mas a tomografia computadorizada 
do abdômen evidenciava envolvimento da artéria e veia esplênica, sem acomentimento 
do tronco mesentérico-portal. 

A melhor opção cirúrgica é: 
 
a) Operação de Whipple clássica 
b) Pancreatectomia corpocaudal com preservação esplênica por causa do risco de 

sepse pós esplenectomia num doente imunodeprimido. 
c) Não há indicação cirúrgica, uma vez que já há acometimento vascular 

esplênico. 
d) Pancreatectomia corpocaudal com esplenectomia 
 
QUESTÃO  47 

Sobre os pólipos de vesícula biliar é correto afirmar, EXCETO: 
a) Possui sempre indicação cirúrgica devido a sua associação com o câncer de 

vesícula. 
b) A maioria constitui pólipos de colesterol 
c) O tamanho e a presença concomitante com cálculos são importantes na 
definição da conduta 
d) A via laparoscópica é factível na maioria dos casos. 
 

QUESTÃO  48 

A interrupção abrupta do uso de nutrição parenteral total tem como principal 
complicação metabólica: 

Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Hipermagnesemia 
b) Hipoglicemia 
c) Sobrecarga hepática com elevação de TGO e TGP 
d) Hipocalcemia 
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QUESTÃO  49 

Paciente 24 anos deu entrada no Pronto Socorro vítima de ingestão de soda caustica 
há cerca de 01 hora. 

Apresentava-se clinicamente estável, queixando de dor na orofaringe e sialorréia. 
Em relação ao quadro clinico descrito é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) A realização da endoscopia digestiva alta é imprescindível para a classificar 

o grau da lesão. 
b) A necrose causada pela substância é considerada como de liquefação. 
c) A realização da lavagem gástrica é indicada para atenuar a ação do cáustico 

no estômago 
d) A concentração, a apresentação do cáustico é importante na anamnese para 

tentarmos predizer a lesão da mucosa esofagogástrica. 
 

QUESTÃO  50 

Paciente 24 anos deu entrada no Pronto Socorro vítima de ingestão de soda cáustica 
faz cerca de 01 hora. 

Apresentava-se clinicamente estável, queixando de dor na orofaringe e sialorréia. 
Após 03 horas de hospitalização, ela começa a apresentar dor retroesternal e 

abdominal de forte intensidade, piora do estado geral, FC: 110 bpm, PA:110x60 mmHg., 
sudorese fria, extremidades mal perfundidas.   

Mediante esta alteração do quadro clínico, o próximo passo propedêutico para 
definição da conduta é: 

a) Tomografia computadorizada de tórax e abdômen 
b) Endoscopia digestiva alta 
c) RX de tórax para verificar broncoaspiração. 
d) Não é necessário propedêutica, estando indicado cirurgia de urgência. 

 
 

 

 


