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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 
10:

Seria ingenuidade procurar nos provérbios de 
qualquer povo uma filosofia coerente, uma arte 
de viver. É coisa sabida que a cada provérbio, por 
assim dizer, responde outro, de sentido oposto. A 
quem preconiza o sábio limite das despesas, porque 
“vintém poupado, vintém ganhado”, replicará o 
vizinho farrista, com razão igual: “Da vida nada se 
leva”. (...)
Mais aconselhável procurarmos nos anexins não a 
sabedoria de um povo, mas sim o espelho de seus 
costumes peculiares, os sinais de seu ambiente 
físico e de sua história. As diferenças na expressão 
de uma sentença observáveis de uma terra para 
outra podem divertir o curioso e, às vezes, até instruir 
o etnógrafo.
Povo marítimo, o português assinala semelhança 
grande entre pai e filho, lembrando que “filho de 
peixe, peixinho é”. Já os húngaros, ao formularem a 
mesma verdade, não pensavam nem em peixe, nem 
em mar; ao olhar para o seu quintal, notaram que a 
“maçã não cai longe da árvore”.

Trecho de Paulo Rónai, em Como aprendi o 
português e outras aventuras.

01. Assinale a alternativa que apresenta a 
interpretação mais adequada ao sentido global do 
texto. 

a) O autor enfatiza que os provérbios correspondem, 
sempre, de maneira fidedigna, ao modo de pensar 
coerente de um povo, não havendo oposições de 
sentido entre um provérbio e outro. 
b) O objetivo central do texto é demonstrar que a 
filosofia de um povo é encontrada nos provérbios que 
esse mesmo povo produz. A prova disso é que não 
existem provérbios com sentidos contrários entre si. 
c) O objetivo do texto é chamar a atenção para o 
ambiente e costumes presentes na criação dos 
provérbios, citando, por exemplo, a mesma verdade 
expressa em provérbios diferentes, como no caso 
dos provérbios do povo português e húngaro. 
d) Os provérbios representam a coerência do modo 
de pensar de uma nação. Não há a possibilidade 
de haver provérbios com sentidos contrários entre 
si, visto que toda a sabedoria de um povo é sempre 
coerente e representa uma filosofia e sua arte de 
viver.
_________________________________________
02. Assinale a alternativa que apresenta o 
termo “sábio” sendo usado da mesma forma e 
desempenhando a mesma função sintática do que 
na frase “o sábio limite das despesas”. 

a) Um sábio disse ao outro: não importa o tempo, 
mas o que se faz dele.
b) A sabedoria é para o sábio um grande tesouro que 
nunca se esgota. 
c) O verdadeiro sábio é aquele que se preocupa 
unicamente com aprender.
d) O sábio pensamento de um povo consiste em 
conhecer sua identidade. 
_________________________________________
03. Assinale a alternativa que classifica 
CORRETAMENTE a função sintática do termo 
“sábio” na frase “o sábio limite das despesas”. 

a) Adjunto adnominal.
b) Sujeito composto.
c) Verbo de ligação.
d) Predicado nominal.
_________________________________________
04. Assinale a alternativa que apresenta 
somente termos com sentido contrário ao termo 
“peculiar”, presente em “o espelho de seus costumes 
peculiares”. 

a) Geral, particular, comum. 
b) Vulgar, ordinário, geral.
c) Banal, comum, específico.
d) Usual, único, vulgar. 
_________________________________________
05. Assinale a alternativa que apresenta a 
reflexão expressa nos provérbios “filho de peixe, 
peixinho é” e “a maçã não cai longe da árvore”.

a) A vida de um filho vale mais do que as riquezas.
b) Os pais não devem se preocupar com o futuro dos 
filhos.
c) Os filhos geralmente têm características 
semelhantes aos pais.
d) A verdadeira função de um pai é proteger seu filho. 
_________________________________________
06. Assinale a alternativa que classifica 
CORRETAMENTE a função sintática do termo “é”, 
em “filho de peixe, peixinho é”. 

a) Conjunção aditiva.
b) Conjunção adversativa.
c) Verbo de ligação.
d) Verbo transitivo. 
_________________________________________
07. Assinale a alternativa que apresenta o sujeito 
da frase “não pensavam nem em peixe, nem em 
mar”. 

a) Os húngaros. 
b) Os provérbios. 
c) Os portugueses.
d) Os pais.
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08. Assinale a alternativa que indica 
CORRETAMENTE a função sintática desempenhada 
pelo termo “maçã” em “a maçã não cai longe da 
árvore”.
 
a) Núcleo do sujeito.
b) Adjunto adnominal.
c) Predicado verbo-nominal.
d) Predicado verbal.
_________________________________________
09. Assinale a alternativa que apresenta o termo 
que está na origem da palavra “aconselhável”: 

a) Concelho. 
b) Conselho.
c) Concílio.
d) Conciliar.
_________________________________________
10. A respeito do termo “ganhado”, presente 
no provérbio “vintém poupado, vintém ganhado”, 
analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA.

I. O termo está no masculino e no singular, 
concordando com o termo “ vintém”.
II. “Ganhado”  é um dos particípios do verbo “ganhar”.

a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Nenhuma afirmativa está correta.
d) Ambas as afirmativas estão corretas. 

_________________________________________
QUESTÕES 11 A 20 - NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO

11. É proibido ao Servidor Público, segundo o 
Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos 
Pinhais, EXCETO:

a) Faltar ou ausentar-se do serviço durante o 
expediente, sem prévia autorização do chefe 
imediato. 
b) Acatar ou cumprir ordens emanadas de autoridade 
competente.
c) Trabalhar com negligência, em detrimento do 
serviço.
d) Opor resistência injustificada ao andamento de 
documento e processo ou execução de serviço.
_________________________________________
12. Sobre a Acumulação, segundo o Estatuto 
dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, 
assinale a alternativa CORRETA:

a) É vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos, exceto quando houver compatibilidade de 
horários, para todos os cargos.
b) É permitida a acumulação em caso de percepção 
de pensões civis e militares.

c)  O  servidor  não  pode  exercer,  simultaneamente,
mais de uma função de direção, chefia 
e assessoramento, bem como receber, 
cumulativamente, vantagens pecuniárias dessa 
natureza, nem mesmo no Quadro do Magistério. 
d) É vedada a acumulação de pensões com provento 
ou remuneração. 
_________________________________________
13. A respeito da responsabilidade do servidor, 
conforme o Estatuto dos Servidores Públicos de São 
José dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A responsabilidade civil ou administrativa do 
servidor será afastada, no caso de absolvição 
criminal, mesmo que confirmada sua autoria.
b) A responsabilidade administrativa resulta de atos 
infracionais praticados ou omissões ocorridas no 
desempenho do cargo ou função. 
c) As cominações civis, penais e administrativas 
poderão acumular-se, sendo independentes entre si. 
d) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o 
servidor responde civil, penal e administrativamente.
_________________________________________
14. Sobre a publicidade dos atos do Município, 
segundo a Lei Orgânica do Município de São José 
dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A publicação das leis e atos municipais far-se-á 
por meio de órgão eletrônico oficial do município e/
ou por meio de órgão de imprensa local e/ou por 
imprensa oficial do Estado. 
b) Nenhum ato produzirá efeito antes de sua 
publicação. 
c) Nunca poderão ser publicados atos de forma 
resumida, mesmo que forem atos normativos.
d) Se as publicações das leis e atos oficiais do 
Município foram realizadas por órgão eletrônico 
oficial, deverá ser disponibilizado na forma impressa, 
mediante solicitação dos interessados. 
_________________________________________
15. Segundo a Lei Orgânica do Município de São 
José dos Pinhais, qual dos Atos Administrativos a 
seguir, NÃO trata-se de um DECRETO:

a) Provimento a vacância dos cargos públicos e 
demais atos de efeitos individuais.
b) Declaração de utilidade pública ou necessidade 
social, para fins de desapropriação ou de servidão 
administrativa.
c) Permissão de uso dos bens municipais.
d) Fixação e alteração de preços.
_________________________________________
16. Segundo a Lei Orgânica do Município de 
São José dos Pinhais, são Direitos dos Servidores 
Públicos, EXCETO:

a) Vencimentos ou proventos não inferiores ao 
salário mínimo.
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b) Duração de jornada de trabalho normal não 
superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 
horas semanais, facultadas a compensação de 
horário, escalas e redução de jornada. 
c)  Gozo de férias anuais remuneradas, pelo menos, 
com um terço a mais que a remuneração normal, 
vedada a contagem em dobro.
d) Adicionais por tempo de serviço, na forma que a 
lei estabelecer.
_________________________________________
17. Enumere as colunas, sobre as espécies de 
atos administrativos:

(1) NORMATIVOS, 
(2) ORDINÁRIOS, 
(3) NEGOCIAIS, 
(4) ENUNCIATIVOS, 
(5) PUNITIVOS.

(   ) Envolvem o poder disciplinar, por sua vez, são 
de efeito externo, por exemplo, as suspensões e 
advertências.
(  ) São atos administrativos apenas no sentido 
formal, pois não expressam a vontade, mas 
declaram, por exemplo, certidões e atestados.
(   ) A título de exemplo, as licenças, autorizações, 
permissões, aprovações, admissões e dispensas. 
(  ) Têm a ver com o poder hierárquico, o qual 
se encontra entre a autoridade e o servidor. 
Basicamente, é o poder de ordenar, comandar, 
fiscalizar e corrigir as condutas dos seus subalternos. 
Exemplo, portarias.
(   ) É por meio da autoridade que tem o poder de 
editá-los, explicar e especificar um comando já 
contido em lei. Exemplo, decretos.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, 
de cima para baixo:

a) 5, 4, 3, 1, 2.
b) 3, 4, 5, 1, 2.
c) 5, 4, 3, 2, 1.
d) 3, 4, 5, 2, 1.
_________________________________________
18. Sobre o atendimento aos usuários do SUS, 
segundo a Lei 8080/90, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) Ficam obrigados a permitir a presença, junto à 
parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo 
o período de trabalho de parto, parto e pós-parto 
imediato.
b) O atendimento e a internação domiciliares serão 
realizados por equipes multidisciplinares que atuarão 
nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e 
reabilitadora.
c) As populações indígenas devem ter acesso 
garantido ao SUS, em âmbito local, regional e 
de centros especializados, de acordo com suas 
necessidades, compreendendo a atenção primária, 
secundária e terciária à saúde. 

d) Oferta de procedimentos terapêuticos somente 
em ambiente hospitalar.
_________________________________________
19. Assinale a alternativa INCORRETA, sobre 
como serão alocados os recursos do Fundo Nacional 
de Saúde (FNS):

a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta.
b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional.
c) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal.
d) Investimentos previstos no Plano quadrienal do 
Ministério da Saúde.
_________________________________________
20. Segundo a Portaria GM/MS n.°1.886 de 18 
de dezembro de 1997, o município deve cumprir 
os seguintes REQUISITOS para sua inserção 
ao Programa Agentes Comunitários de Saúde, 
EXCETO:

a) Apresentar ata de reunião do Conselho Municipal 
de Saúde onde está aprovada a implantação do 
programa. 
b) Comprovar a existência de Fundo Municipal de 
Saúde ou conta especial para saúde. 
c) Definir Unidade Básica de Saúde para referência e 
cadastramento dos Agentes Comunitários de Saúde 
no SAI/SUS. 
d) Garantir a existência de profissional(ais) 
enfermeiro(s), com dedicação integral na(s)
unidade(s) básica(s) de referência, onde no âmbito 
de suas atribuições exercerão a função de instrutor 
supervisor, na proporção de no máximo 20 Agentes 
Comunitários de Saúde para 01 (um) enfermeiro. 

_________________________________________
QUESTÕES 21 A 60 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21. De acordo com o Código de Processo Ético-
Profissional, aprovado pela Resolução CFM nº 
2.145/2016, assinale a alternativa CORRETA quanto 
a Sindicância:

a) Caso a denúncia esteja deficiente a ponto 
de comprometer sua exata compreensão em 
relação aos fatos e provas, o corregedor poderá 
conceder ao denunciante prazo de 30 dias para sua 
complementação.
b) A sindicância será arquivada sempre que houver 
desistência do denunciante ou caso a denúncia 
esteja deficiente a ponto de comprometer sua exata 
compreensão em relação aos fatos e provas.
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c) A sindicância será instaurada mediante denúncia 
escrita ou verbal, com identificação completa do 
denunciante, na qual conste o relato circunstanciado 
dos fatos, e quando possível, a qualificação completa 
do médico denunciado, com a indicação das provas 
documentais.
d) A sindicância será instaurada mediante denúncia 
escrita ou verbal, com identificação do denunciante 
ou por meio de denúncia anônima, na qual conste o 
relato circunstanciado dos fatos, e quando possível a 
qualificação completa do médico denunciado, com a 
indicação das provas documentais.
_________________________________________
22. Considerando o Código de Ética Médica, 
Resolução CFM nº 1.931/2009, assinale a alternativa 
CORRETA quanto ao Sigilo Profissional:

a) É vedado revelar sigilo profissional relacionado a 
paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou 
representantes legais, desde que o menor tenha 
capacidade de discernimento, salvo quando a não 
revelação possa acarretar dano ao paciente.
b) É vedado revelar sigilo profissional relacionado 
a paciente menor de idade, exceto a seus pais ou 
representantes legais, mesmo que o menor tenha 
capacidade de discernimento.
c) É recomendado revelar sigilo profissional 
relacionado a paciente menor de idade, a seus pais 
ou representantes legais, visto que a não revelação 
possa acarretar dano ao paciente.
d) É recomendado revelar sigilo profissional 
relacionado a paciente menor de idade, a seus pais 
ou representantes legais, desde que o paciente seja 
informado sobre a revelação do sigilo, visto que a 
não revelação possa acarretar dano ao paciente.
_________________________________________
23. Considere as afirmações abaixo e assinale 
alternativa que contemple CORRETAMENTE os 
itens de Responsabilidade Profissional presentes no 
Código de Ética Médica:

I. É vedado atribuir seus insucessos a terceiros e a 
circunstâncias ocasionais, exceto nos casos em que 
isso possa ser devidamente comprovado. 
II. É vedado deixar de assumir a responsabilidade de 
qualquer ato profissional que tenha indicado, ainda 
que solicitado ou consentido pelo paciente. 
III. É vedado deixar de assumir responsabilidade 
sobre procedimento médico que indicou ou do qual 
participou, mesmo quando vários médicos tenham 
assistido o paciente. 
IV. É vedado abandonar o plantão sem a presença 
de substituto, recomenda-se comparecer a plantão 
em horário preestabelecido. Permite-se a ausência 
do médico no estabelecimento de saúde, sem 
substituto e sem necessidade de justificativa, por até 
15 minutos.

V. É vedado atestar ou emitir laudos de forma secreta 
ou ilegível, sem a devida identificação de seu número 
de registro no Conselho Regional de Medicina da sua 
jurisdição, bem como assinar em branco folhas de 
receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros 
documentos médicos.

a) Estão corretas somente as afirmações I, II, III e IV.
b) Estão corretas somente as afirmações I, II, III e V.
c) Estão corretas somente as afirmações I, III, IV e V.
d) Todas as afirmações estão corretas.
_________________________________________
24. Quanto à exposição médica em Redes 
Sociais:

a) É permitido, ao médico, participar de anúncios 
de empresas comerciais, qualquer que seja sua 
natureza, valendo-se de sua profissão.
b) É permitido, ao médico, deixar de incluir, em 
anúncios profissionais de qualquer ordem, seu nome, 
seu número no Conselho Regional de Medicina, com 
o objetivo de discrição. 
c) É permitido, ao médico, anunciar área de atuação 
que esteja se qualificando, ainda sem registro no 
Conselho Regional de Medicina.
d) É permitido, ao médico, em anúncios profissionais, 
divulgar o nome do profissional, seu número no 
Conselho Regional de Medicina, com o estado da 
Federação da inscrição e Registro de Qualificação 
de Especialista quando anunciar a especialidade.
_________________________________________
25. Princípio da Bioética que trata dos direitos 
do paciente como pessoa individual e seu poder de 
decisão sobre o próprio tratamento é o:

a) Princípio da Beneficência.
b) Princípio da Justiça.
c) Princípio da Autonomia.
d) Princípio da Não Maleficência.
_________________________________________
26. Paciente de 60Kg seria submetido a cirurgia 
com necessidade de Anestesia Geral, ingeriu 200mL 
de água há 3 horas. O anestesista deverá:

a) Aguardar 8 horas da ingestão para início da 
indução anestésica.
b) Suspender a cirurgia e orientar Dieta Zero por 12 
horas antes do procedimento.
c) Iniciar indução anestésica.
d) Orientar 24 horas de Jejum para o procedimento.
_________________________________________
27. A classificação para um paciente, em posição 
sentada, com a boca em abertura máxima e com a 
língua relaxada, em que não é visualizada parede 
posterior de orofaringe, tonsilas ou úvula, apenas 
palato duro é:

a) Mallampati 0.
b) Mallampati I.
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c) Mallampati III.
d) Mallampati IV.
_________________________________________
28. Considere a classificação dos fios cirúrgicos e 
assinale a resposta CORRETA:

a) Fios monofilamentares possuem maior capilaridade 
do que os multifilamentares, e, portanto, maior 
capacidade de reter microorganismos.
b) O tempo de absorção do Catugute simples é de 
60 dias.
c) Algodão, Náilon, Seda, Poliéster são exemplos de 
fios inabsorvíveis.
d) Categute (simples e cromado) e Polipropileno são 
fios sintéticos multifilamentares.
_________________________________________
29. Paciente de 18 anos, vítima de colisão 
automobilística há 1 hora, é trazido por familiares, 
sem terem acionado serviço pré hospitalar, apresenta 
Escala de coma de Glasgow 7, Pressão arterial 
90/60mmHg, frequência cardíaca de 145bpm, 
taquidispneia importante, abdome com múltiplas 
contusões e suspeita de fratura exposta em membro 
inferior esquerdo. A conduta inicial é:

a) Infusão de 1000mL cristaloides e, se refratário, 
protocolo de transfusão maciça.
b) Encaminhamento à Tomografia de Tórax, Abdome 
e Crânio imediatamente, para afastar potenciais 
lesões fatais.
c) Avaliação de vias aéreas, com imobilização 
cervical.
d) Curativo oclusivo em região de exposição óssea, a 
fim de evitar contaminação. 
_________________________________________
30. A Cirurgia de “Damage Control” (Controle de 
Danos) é um método cirúrgico que visa à redução 
da mortalidade relacionada à tríade fatal do trauma, 
preservando, inicialmente, o paciente politraumatizado 
de uma cirurgia duradoura até se estabelecer melhora 
fisiológica. Sobre o assunto, pode-se afirmar que:

a) Para prevenir a Síndrome Compartimental 
Abdominal, deve-se evitar o fechamento da parede 
abdominal sob tensão e a descompressão súbita, o 
que pode causar isquemia / reperfusão.
b) Quando houver várias lesões intestinais, devem 
ser realizadas anastomoses complexas, para se 
evitar propagação da contaminação.
c) O período de ressuscitação secundária em Unidade 
de Terapia Intensiva deve ser de 5 a 7 dias, até nova 
abordagem cirúrgica.
d) A “Tríade da Morte do Trauma” é constituída por 
hipotensão, acidose metabólica e hipercalemia.
_________________________________________
31. Mulher de 56 anos, em pós operatório de 
Gastrectomia, evoluiu com sonolência, letargia 
e parestesia de membros inferiores. Exames 
laboratoriais evidenciaram Anemia Megaloblástica. 
Diante do quadro, é sugestiva a deficiência de:

a) Vitamina B12.
b) Vitamina D e cálcio.
c) Ácido Ascórbico. 
d) Zinco.
_________________________________________
32. São fatores de risco para formação de 
Queloides, EXCETO:

a) Sutura com espaço morto.
b) Cicatrização por segunda intenção.
c) Sutura sobre área onde há menor concentração 
de melanina.
d) Tensão nas margens da ferida fechada por 
primeira intenção.
_________________________________________
33. O pescoço é dividido em Zonas anatômicas, 
que auxilia a decisão terapêutica nos casos de 
Trauma. Sobre as Zonas Cervicais, é CORRETO 
afirmar:

a) A Zona I é o local mais comum de ferimentos, 
estende-se do lóbulo da orelha até clavícula.
b) A Zona II é o local mais comum de ferimentos.
c) A Zona III compreende a traqueia e o esôfago.
d) A instabilidade hemodinâmica não é um dos 
critérios para a indicação da cervicotomia. 
_________________________________________
34. O tipo histológico mais comum de Neoplasia 
do Canal Anal e seu principal fator de risco são, 
respectivamente:

a) Adenocarcinoma / constipação intestinal.
b) Carcinoma de células escamosas / infecção HPV.
c) Melanoma / trabalho rural.
d) Mesotelial / alcoolismo.
_________________________________________
35. A artéria Esplênica origina-se:

a) Da artéria mesentérica superior.
b) Da artéria gástrica esquerda.
c) Do tronco celíaco.
d) Da artéria gastroepiplóica esquerda.
_________________________________________
36. Complete a afirmativa a seguir:
O Tumor Neuroendócrino do Pâncreas mais 
frequente é o: 

a) Gastrinoma.
b) Insulinoma.
c) Glucagonoma.
d) Adenocarcinoma.
_________________________________________

37. A Apendicite Aguda é a doença mais comum 
do Apêndice Vermiforme, sendo mais incidente em 
pacientes do sexo masculino em idade escolar ou 
adolescência. Sobre a patologia, é INCORRETO 
afirmar:
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a) Pneumonia de base direita, linfadenite mesentérica 
e gravidez tubária são diagnósticos diferenciais.
b) O EAS (Exame de Elementos e Sedimentos 
Anormais da Urina) mostrando leucocitúria exclui 
apendicite aguda.
c) A maioria dos pacientes apresenta leucocitose 
com neutrofilia ou desvio à esquerda. 
d) O Sinal de Lenander (dissociação de temperatura 
axilo-retal maior de 1º.C) pode estar presente.
_________________________________________
38. Os vasos do retroperitônio são fonte de 
sangramento importante nos traumas pélvicos. O 
retroperitônio é classificado em Zonas que possuem 
conduta cirúrgica específica quanto à presença de 
hematomas. Na Zona I localizam-se:

a) Rins, suprarrenal e ureteres.
b) Pelve, abaixo das cristas ilíacas.
c) Reto e bexiga posterior.
d) Aorta, veia cava, pâncreas e duodeno.
_________________________________________
39. Assinale a alternativa que cita a CORRETA 
associação entre as Zonas Retroperitoniais e a 
conduta cirúrgica:

I. Zona I.
II. Zona II.
III. Zona III.

a. Exploração apenas se hematoma crescente ou 
trauma penetrante.
b. Explorar sempre.
c. Não explorar, controle pré peritoneal com 
compressas para sangramento e utilizar arteriografia 
para avaliar vasos.

a) I - b, II – a, III – c.
b) I – a, II – b, III – c.
c) I – b, II – c. III – a.
d) I – a, II – c, III – b.
_________________________________________
40. Assinale a alternativa que cita os componentes 
do Triângulo de Hesselbach:

a) Ligamento inguinal, artéria e veia testiculares.
b) Aponeurose do músculo oblíquo externo, cordão 
espermático e fáscia de Camper.
c) Sínfise púbica, artéria femoral e funículo 
espermático.
d) Artéria epigástrica inferior, borda lateral do músculo 
reto abdominal e ligamento inguinal.
_________________________________________
41. A principal causa de obstrução colônica é:

a) Volvo.
b) Fecaloma.
c) Neoplasia.
d) Doença diverticular.

42. Sobre o Megacólon, considere as seguintes 
afirmativas e assinale a resposta CORRETA:

I.O Megacólon pode ocorrer associado ou não ao 
megaesôfago.
II.O tratamento inicial do volvo de sigmoide se dá 
pela descompressão por retossigmoidoscópio.
III.O abaixamento de cólon pela técnica de 
Duhamel Haddad modificada é indicado na falha da 
descompressão por retossigmoidoscópio do volvo 
de sigmoide.

a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas II está correta.
c) Apenas I e III estão corretas.
d) I, II e III estão corretas.
_________________________________________
43. São critérios de irressecabilidade do câncer 
de cabeça de pâncreas, EXCETO:

a) Invasão da veia cava inferior.
b) Metástase hepática.
c) Invasão duodenal.
d) Invasão do tronco celíaco.
_________________________________________
44. A medicação análoga da somatostatina, 
inibidora da liberação de hormônio do crescimento, 
do glucagon e da insulina, que pode ser utilizada 
para tratamento de fístulas pancreáticas de alto 
débito e sangramento varicoso esofágico é:

a) Neostigmine.
b) Octreotide.
c) Pantoprazol.
d) Furosemida.
_________________________________________
45. Assinale a alternativa que descreva a 
Piloroplastia à Heineke-Mikulicz:

a) Incisão longitudinal total no piloro, com sutura 
transversal.
b) Incisão longitudinal seromuscular, com protrusão 
da mucosa.
c) Aplicação de grampeador circular, para ressecção 
de piloro e anastomose gastroduodenal simultânea.
d) Incisão dupla em forma de “Y” do estômago ao 
piloro, sutura da base do “flap” e sutura do restante 
em forma de “U”.
_________________________________________
46. O Melanoma é um tumor cutâneo de elevada 
malignidade que vem aumentando a incidência nos 
últimos anos. Exige vigilância e diagnóstico precoce 
para melhor prognóstico. Sobre a patologia, é 
CORRETO afirmar:

a) A pesquisa do linfonodo sentinela deve ser feita 
somente em pacientes com Índice de Breslow IV.
b) As metástases do Melanoma ocorrem via linfática 
e sanguínea.
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c) O tipo clínico mais comum de Melanoma é o 
Lentigo Maligno-Melanoma, mais prevalente em 
idosos e negros.
d) Fototipos mais altos são mais associados à 
ocorrência de Melanomas do que os mais baixos.
_________________________________________
47. A porção da uretra mais acometida em 
“Traumas à cavaleiro” é a: 

a) Bulbar.
b) Prostática.
c) Membranosa.
d) Posterior.
_________________________________________
48. Assinale a alternativa INCORRETA sobre 
Neoplasias Esofágicas:

a) O fator de risco mais importante para o 
Adenocarcinoma de Esôfago é a Doença do Refluxo 
Gastroesofágico e sua evolução para esôfago de 
Barret.
b) O Adenocarcinoma geralmente se localiza em 
terço proximal do esôfago, enquanto o Carcinoma 
Epidermoide localiza-se, na maioria das vezes, 
próximo à junção esofagogástrica.
c) O tabagismo, alcoolismo e consumo em excesso 
de chás quentes são fatores de risco para o Câncer 
Epidermoide de Esôfago.
d) O Papilomavirus Humano (HPV), sobretudo 
sorotipos 16 e 18 têm sido associados ao Câncer de 
Esôfago. 
_________________________________________
49. Assinale a alternativa que compreende as 
respostas da seguinte sentença:

“A________________ é o tipo de Cicatrização que 
promove a aproximação das bordas da lesão logo 
após sua produção. Já a _________________, é o 
procedimento em que a ferida cirúrgica é deixada 
aberta, para a formação de um tecido de granulação, 
para, posteriormente, haver a aproximação das 
bordas. Na _______________, a ferida é deixada 
aberta, principalmente após lesões em que há perda 
tecidual.”

a) Cicatrização por Primeira Intenção/ Cicatrização 
por Segunda Intenção/ Cicatrização por Terceira 
Intenção.
b) Granulação/ Cicatrização por Segunda Intenção/ 
Cicatrização por Terceira Intenção.
c) Cicatrização por Primeira Intenção/ Cicatrização 
por Terceira Intenção/ Cicatrização por Segunda 
Intenção.
d) Cicatrização por Primeira Intenção/ Cicatrização 
por Terceira Intenção/ Desvitalização.
_________________________________________
50. A diverticulite com perfuração causando 
peritonite fecal difusa é classificada como:

a) Hinchey I.
b) Hinchey II.
c) Hinchey III.
d) Hinchey IV.
_________________________________________
51. A Colecistite Aguda é o processo inflamatório 
da vesícula biliar associado, na sua maioria das 
vezes, a Litíase Biliar. Os principais microorganismos 
causadores da patologia são:

a) Bacilos Gram negativos, Enterococcus, 
anaeróbios.
b) Gram positivos e Candida.
c) Fungos, Entamoeba hystolytica.
d) Staphylococcus aureus oxacilina resistente, 
Streptococcus pyogenes.
_________________________________________
52. Em relação a complicações Pós 
Gastrectomias, assinale a resposta CORRETA:

a) O Dumping Tardio resulta da obstrução da alça 
eferente da gastrojejunostomia.
b) A Gastrite Alcalina é mais comum nas reconstruções 
em Y-de-Roux.
c) O Dumping Precoce ocorre após ingestão do 
alimento hiperosmolar e causa sintomas como 
náuseas, desconforto, diarreia, tremores, palpitações.
d) A Síndrome da Alça Aferente é uma resposta 
hormonal à absorção excessiva de carboidratos pelo 
delgado, causando hipoglicemia.
_________________________________________
53. Na Fase Catabólica de Resposta Metabólica 
ao Trauma, os níveis séricos de GLICOSE, 
INSULINA, CATECOLAMINAS e ÁCIDOS GRAXOS 
LIVRES, respectivamente:

a) AUMENTA / AUMENTA / DIMINUEM / DIMINUEM.
b) AUMENTA / DIMINUI / AUMENTAM / AUMENTAM.
c) AUMENTA / AUMENTA / AUMENTAM / DIMINUEM.
d) DIMINUI / DIMINUI / DIMINUEM / AUMENTAM.
_________________________________________
54. A hérnia que se anuncia pelo anel inguinal 
interno e consiste na persistência do conduto 
peritônio-vaginal é a:

a) Hérnia Crural.
b) Hérnia Inguinal Indireta.
c) Hérnia de Littré.
d) Hérnia Inguinal Direta.
_________________________________________
55. Aneurismas aórticos abdominais devem ser 
reconhecidos precocemente, pois a prevenção da 
ruptura melhora o índice de mortalidade. Assinale 
a alternativa que NÃO cita fator de risco para a 
patologia:

a) Sexo feminino.
b) Idade maior que 65 anos.
c) História familiar. 
d) Tabagismo.
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56. Assinale a alternativa que contempla cuidados 
de úlceras de membro inferior associados a doença 
arterial periférica:

a) Uso de nifedipino, compressas frias e elevação do 
membro.
b) Desbridamento químico e evitar aquecimento ou 
umidade.
c) Excisão completa, com retalho ou enxerto.
d) Uso de cilostazol, AAS e aquecimento do membro.
_________________________________________
57. Assinale a alternativa CORRETA sobre 
complicações de Ostomias:

a) As dermatites são mais comuns peri colostomias 
do que peri ileostomias, devido ao aspecto mais 
espesso do seu conteúdo. 
b) Não há fatores sistêmicos que influenciem na 
incidência de complicações, apenas fatores locais.
c) Prolapso é uma complicação que é tratada 
unicamente com a reconfecção da ostomia em 
caráter de urgência.
d) Estenoses podem ser tratadas com dilatações ou 
correção cirúrgica.
_________________________________________
58. De acordo com a 10ª. Edição do ATLS 
(Advanced Trauma Life Support) 2018, o Trauma 
Cranioencefálico MODERADO compreende 
pacientes com Escala de Coma de Glasgow:

a) Entre 4 e 6.
b) Maior que 11.
c) Entre 9 e 12.
d) Entre 3 e 8.

59. São complicações da Tireoidectomia Total, 
EXCETO:

a) Lesão Ducto Torácico.
b) Síndrome de Horner.
c) Rouquidão.
d) Hipercalcemia.
_________________________________________
60. Associe o nome à descrição da técnica 
utilizada no tratamento da Doença Hemorroidária:
I. Milligan e Morgan
II. Ferguson
III. Hemorroidopexia Grampeada

a. Excisão do mamilo hemorroidário, com ligadura do 
pedículo vascular, mantendo-se área de dissecção 
aberta, para cicatrizar por segunda intenção.
b. Grampeador específico que realiza a excisão de 
um anel de mucosa acima da linha pectínea.
c. Incisão elíptica no tecido hemorroidário externo, 
com sutura contínua, geralmente fio absorvível.

a) I – a, II – b, III – c.
b) I – b, II – c, III – b.
c) I – a, II – c, III – b.
d) I – c, II – a, III – b.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 15/04/2019.


