
1

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES
CONCURSO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS À RESIDÊNCIA MÉDICA

EDITAL AEBES Nº 1/2019

CIRURGIA VASCULAR

QUESTÃO  01  -  Paciente  do  sexo  feminino,  56  anos,  etilista  (200ml  destilados/dia),
tabagista, apresenta quadro de icterícia progressiva sem dor abdominal nas últimas 3
semanas, associada a perda de 15kg nos últimos 40 dias. Ao exame físico, apresenta
Sinal de Courvoisier. Qual seria o diagnóstico menos provável neste caso?

A) Adenocarcinoma de papila duodenal.
B) Adenocarcinoma de cabeça de pâncreas.
C) Tumor de Klatskin.
D) Colangiocarcinoma em colédoco distal.
E) Metástases linfonodais comprimindo segunda porção duodenal e papila duodenal.

QUESTÃO 02 -  Assinale a única estrutura dentre as seguintes não mencionada para
definição do trígono de Calot:

A) Artéria cística
B) Ducto hepático comum
C) Ducto cístico
D) Artéria hepática comum
E) Borda inferior do fígado

QUESTÃO 03  -  Paciente  de 53  anos,  sexo  masculino,  etilista  pesado  e portador  de
hepatite  C  não  tratada,  vem  encaminhado  do  Pronto  Atendimento  para  sala  de
emergência  de  um  hospital  terciário,  trazendo  apenas  hemograma  com  Hb=6,5  e
leucograma com 12500 leucócitos totais e 3% de bastonetes, com história de síncope e
melena há dois dias. Durante admissão, foi observado frequência cardíaca de 124bpm,
PA 90/50mmHg,  icterícia +/4+,  sonolência,  abdome levemente distendido com dor em
HCD e epigástrio, sem sinal de Blumberg. Qual a próxima conduta mais adequada para
este paciente?

A) Endoscopia digestiva alta de urgência
B) Ultrassonografia de abdome total de urgência
C) Omeprazol 40mg VO
D) Norfloxacina 400mg VO
E) Ringer lactato 2000ml EV infusão rápida
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QUESTÃO 04 - Paciente de 32 anos, feminina, submetida a gastroplastia redutora em Y
de  Roux  videolaparoscópica(bypass)  há  6  meses,  apresenta  dor  em  Hipocôndrio
esquerdo há cerca de 8 dias, que piora após se alimentar, apresentando também náuseas
mas relata que "não consegue vomitar". Nega disfagia. Relata piora da dor há 4 horas,
sem febre ou icterícia,  dando entrada  no PS com PA 120/70mmHg,  corada,  Hb 12,1
leucócitos  totais  9700  sem  desvio,  satO2  de  98%  em  ar  ambiente.  Foi  realizada
Radiografia  de  abdome  agudo  evidenciando  distensão  de  alças  isoladamente  em
hipocôndrio  esquerdo  e  aparente  distensão  do  estômago  excluso.  Qual  a  principal
hipótese diagnóstica?

A) Litíase biliar
B) Hérnia de Petersen
C) Isquemia intestinal
D) Estenose da gastroenteroanastomose
E) Úlcera marginal na anastomose gastro-jejunal

QUESTÃO 05 – Paciente masculino, 24 anos, deu entrada no PS trazido por populares
após se envolver em briga de torcidas e ter sido vítima de ferimento único por punhal na
parede  anterior  do  abdome.  Tendo  em  vista  o  mecanismo  do  trauma,  assinale  a
sequência decrescente de FREQUÊNCIA de envolvimento das seguintes estruturas intra-
abdominais neste caso:

I - CÓLONS
II - DIAFRAGMA
III - FÍGADO
IV - INTESTINO DELGADO
V - VASOS INTRA-ABDOMINAIS

A) III > IV > II > I
B) V > III > I > IV
C) IV > I > III > V
D) IV > III > I > V
E) III > II > IV > I
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QUESTÃO 06 -  AL, feminino, 82 anos, cirrose hepática por álcool Child A, deu entrada no
pronto socorro com quadro de dor abdominal de forte intensidade, com início há 3 dias,
sobretudo em fossa ilíaca direita, associada a vômitos e hiporexia. No exame físico estava
taquicárdica (Fc 110 bpm), PA 70 x 50 mmHg, eupneica em ar ambiente e dor a palpação
da FID, com defesa local. Após ressuscitação com cristalóide, manteve PA inalterada. Em
exames laboratoriais, leucocitose (leucócitos de 18.500 com 8% de bastões), eletrólitos
normais. TC de abdome sugestiva de apendicite aguda, com líquido livre na cavidade.
Por fim, cirurgião contraindica videolaparoscopia, por qual motivo?:

A) Extremo de idade: 82 anos
B) Apendicite aguda em fase avançada
C) Cirrose hepática
D) Hipotensão / choque séptico
E) Risco da anestesia geral

QUESTÃO 07 -  Paciente de 36 anos, sexo feminino, procura o hospital com quadro de
dor em andar superior  do abdome,  de forte  intensidade  com irradiação  para dorso  e
vômitos com início há 1 dia. Os exames mais importantes para elucidar o DIAGNÓSTICO
e a ETIOLOGIA MAIS PROVÁVEL, são respectivamente:

A) Hemograma e tomografia computadorizada do abdome
B) PCR e ultrassonografia do abdome
C) Amilasemia e ultrassonografia do abdome
D) Amilasemia e tomografia computadorizada do abdome
E) Hemograma e ultrassonografia do abdome

QUESTÃO 08 -  A cirurgia bariátrica é atualmente reconhecida como tratamento padrão
ouro no tratamento da obesidade. Por ser medida invasiva e irreversível as indicações
devem ser rigorosamente avaliadas pelo médico assistente. Atualmente, temos inúmeras
comorbidades reconhecidamente associadas/agravadas pela  obesidade e  podem vir  a
indicar o tratamento cirúrgico em paciente com obesidade grau 2, exceto:

A) Síndrome dos ovários policísticos
B) Depressão
C) Doença hemorroidária
D) Esofagite
E) Esteatose hepática
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AS QUESTÕES 09 E 10  REFEREM-SE AO CASO CLÍNICO QUE SE SEGUE:

Paciente  com 42 anos,  feminino,  com dor abdominal  há 24hs em abdome superior  e
irradiação para dorso. Na admissão, apresenta fáscies de dor, taquicárdica, taquipnéica,
agitada, com dor forte à palpação do abdome superior. PA 110x70mmHg, FC 108bpm,
SATO2 88% em ar  ambiente,  sendo  então  administrado  O2  sob  máscara  de  Venturi
6L/min (com FiO2 de 40%). Leucócitos de 13.500, PCR 228, glicose 118, Amilase 2.281,
TGO 118, TGP 90, FA 138, GGT 152, Bilirrubina total 1,1. Gasometria arterial (após O2
suplementar): pH: 7,34 / pCO2: 33 / pO2: 80 / SatO2: 95% / HCO3- : 18 / BE: -2.

QUESTÃO  09  -  Assinale  a  alternativa  que  indica  o  diagnóstico  e  a  gravidade  na
admissão:

A) Pancreatite aguda leve
B) Pancreatite aguda moderadamente grave
C) Pancreatite aguda grave
D) Pancreatite crônica agudizada moderada
E) Pancreatite crônica agudizada grave

QUESTÃO 10 -  Assinale o critério clínico/laboratorial  que corrobora a classificação de
gravidade previamente indicada:

A) Leucocitose
B) PCR elevado
C) Amilase
D) Taquicardia
E) Relação PaO2/FiO2
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QUESTÃO 11 -  Paciente masculino, 40 anos, com IMC de 45 Kg/m², apresenta hérnia
inguinal  bilateral  e  umbilical  que  causam muito  desconforto  durante  o  esforço  físico.
Procurou atendimento médico para buscar melhor qualidade de vida e preocupado com
sua história familiar para doenças, pois possui na família mãe diabética, pai hipertenso,
irmã  diabética  e  iniciando  tratamento  para  hipotireoidismo,  avô  paterno  falecido  por
câncer pulmonar. Durante avaliação médica de rotina, paciente apresentou PA 150x90
mmHg em todas as aferições, e exames laboratoriais que evidenciaram glicemia de jejum
de 130 mg/dL, colesterol total 260 mg/dL e triglicerídeos 170 mg/dL. Diante do quadro
qual a melhor proposta cirúrgica para esse paciente?

A) Hernioplastia inguinal bilateral e umbilical no mesmo tempo. Num segundo tempo
realização de Gastrectomia Vertical.
B) Hernioplastia inguinal bilateral e umbilical no mesmo tempo. Num segundo tempo
Gastroplastia com derivação em Y de Roux (bypass gástrico)
C) Gastrectomia Vertical e hernioplastia inguinal bilateral e umbilical, todas no mesmo
tempo.
D) Gastrectomia  Vertical.  Num  segundo  tempo  hernioplastia  inguinal  bilateral  e
umbilical.
E) Gastroplastia com derivação em Y de Roux (bypass gástrico). Num segundo tempo
hernioplastia inguinal bilateral e umbilical.

QUESTÃO 12 - Homem, 65 anos, com história de colelitíase assintomática, apresenta dor
em barra e vômitos de início há 5 dias. Após dar entrada no hospital, exames laboratoriais
evidenciaram Leucocitose com 14.000 leucócitos por mm³ sem desvio, amilase 900 U/L,
lipase 1900 U/L e lactato 1,8 mg/dL. TC de abdome solicitada pelo clínico do plantão
evidenciou pâncreas aumentado, com borramento da gordura e pequenas coleções peri-
pancreáticas e imagem sugestiva de pequena área de necrose em cauda de pâncreas.
Com esse resultado,  é  então solicitado um parecer  para cirurgia geral  para avaliar  o
paciente.  Em  relação  ao  tratamento  inicial  do  paciente,  assinale  a  alternativa  mais
adequada.

A) Dieta oral zero, hidratação venosa, analgesia e demais sintomáticos, Ceftriaxona
2g EV dose diária.
B) Dieta oral zero, hidratação venosa, analgesia e demais sintomáticos.
C) Dieta oral zero, hidratação venosa, laparotomia com necrosectomia e drenagem
dos abscessos.
D) Punção  venosa  profunda  para  nutrição  parenteral  total,  hidratação  venosa,
analgesia e demais sintomáticos.
E) Passagem  de  sonda  nasoentérica  por  endoscopia  digestiva,  Nutrição  enteral,
hidratação venosa, analgesia e demais sintomáticos.
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QUESTÃO  13  -  Mulher,  29  anos,  com  queixa  de  abaulamento  em  região  inguinal
esquerda que aparece e dói durante atividade física é submetida a cirurgia para correção
de hérnia. Durante a cirurgia é identificada anel herniário medial aos vasos epigástricos.
Qual o tipo de hérnia? Qual a classificação dessa de Nyhus?

A) Hérnia indireta. Nyhus tipo II.
B) Hérnia direta. Nyhus tipo III A.
C) Hérnia indireta. Nyhus tipo III B.
D) Hérnia direta. Nyhus tipo I.
E) Hérnia indireta. Nyhus IV.

QUESTÃO  14  -  Mulher  45  anos,  em  pré-operatório  para  colecistectomia  devido
microlítiase em vesícula biliar, procura o PS devido dor abdominal em HCD de início há 3
dias, associada à icterícia, febre, náuseas e vômitos. Ao exame físico, apresenta abdome
flácido, dor forte a palpação em HCD, PA 110x70 mmHG, FC 78 bpm. USG de abdome
realizado no PS confirma colelitíase,  e evidencia  borramento da gordura em torno do
colédoco distal. Qual a principal suspeita diagnóstica e o tratamento inicial?

A) Colecistite aguda complicada. Colecistectomia de urgência.
B) Colecistite aguda. Antibioticoterapia.
C) Colangite aguda. Antibioticoterapia.
D) Colangite aguda. Drenagem da via biliar de urgência.
E) Pancreatite  aguda  de  cabeça  de  pâncreas.  Dieta  zero,  hidratação  venosa  e
analgesia

QUESTÃO  15  –  Mulher,  74  anos,  hipertensa,  diabética,  com história  de  constipação
crônica,  foi  levada  ao  PS por  familiares  devido  distensão  abdominal  com parada  de
eliminação de flatos e fezes há 3 dias. Durante a avaliação inicial, exames laboratoriais
apresentando apenas discreta anemia (Hb 10 g/ dL) e leucocitose (13.000/ mm³) com
desvio  (10%  de  bastões).  TC  de  abdome  evidencia  distensão  colônica  até  o  cólon
descendente, diversos divertículos em todo o cólon esquerdo, borramento de gordura em
torno de todo o sigmóide, com duas coleções justa parede do sigmóide, uma medindo 1,1
x 0,7 cm e outra 1,8 x 2,1 cm. Qual a classificação tomográfica ( Hinchey ) e o tratamento
inicial?

A) Hinchey I. Antiobioticoterapia.
B) Hinchey II. Antiobioticoterapia.
C) Hinchey III. Laparotomia com retossigmoidectomia à Hartmann.
D) Hinchey I. Laparotomia com retossigmoidectomia com reconstrução primária.
E) Hinchey II. Laparotomia com retossigmoidectomia com reconstrução primária.
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QUESTÃO  16  -  Como  é  definido  o  adenocarcinoma  precoce  de  esôfago,  segundo
classificação TNM da American Joit Committee?

A) Tumor restrito a mucosa com ou sem invasão linfonodal
B) Tumor restrito a submucosa com ou em invasão linfonodal
C) Tumor restrito a muscular própria sem invasão linfonodal
D) Tumor restrito a submucosa sem invasão linfonodal
E) Tumor restrito a muscular própria com baixo grau de displasia

QUESTÃO 17 -  Paciente do sexo masculino, 55 anos de idade, foi encaminhado para
colonoscopia por queixas de constipação progressiva e sangramento retal há 3 meses. O
exame revelou lesão vegetante e ulcerada, não obstrutiva, no cólon sigmóide. O restante
do  cólon  foi  avaliado  e  apresentava-se  normal.  As  biópsias  confirmaram tratar-se  de
Adenocarcinoma,  e  o  paciente  foi  submetido  a  retossigmoidectomia.  Como orientar  o
seguimento endoscópico desse paciente?

A) Colonoscopia 6 meses após a cirurgia
B) Colonoscopia 1 ano após cirurgia
C) Colonoscopia 2 anos após cirurgia
D) Colonoscopia 3 anos após cirurgia
E) Colonoscopia 3 meses após cirurgia

QUESTÃO 18 - Com relação aos divertículos cólicos, assinale a alternativa correta:

A) Os divertículos respondem por mais de 65% das hemorragias baixas volumosas
B) Entre os pacientes com divertículos, cerca de 50% irão experimentar um episódio
de sangramento em suas vidas
C) Dos  pacientes  que  sangram  por  divertículos,  2/3  apresentam  sangramento
volumoso
D) O Cólon direito é fonte do sangramento em 50% a 90% dos pacientes
E) O Cólon sigmóide é principal fonte de sangramento

QUESTÃO 19 - Na evolução da Hipertensão portal, a ruptura de varizes esofagogástricas
é a complicação mais temida. Assinale a alternativa correta quanto ao sangramento por
varizes de esôfago:

A) Pode ocorrer com valores de pressão venosa portal  < 5mmHg
B) Ocorre sangramento recorrente quando valor de pressão venosa portal > 20 mmHg
C) A taxa de ressangramento da hemorragia digestiva alta varicosa é menor que a
taxa de hemorragia digestiva alta não varicosa
D) A chance de sangramento não está associada à gravidade da doença hepática
E) O risco de sangramento ocorre com mais frequência nas varizes proximais
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QUESTÃO 20 - O rastreamento de Câncer Cólon Retal por colonoscopia é recomendado
por várias sociedades internacionais, como bom método para diminuir a incidência e a
mortalidade do Carcinoma. Qual das alternativas a seguir está correta?

A) Rastreamento está indicado em qualquer idade
B) Rastreamento de pessoas acima de 75 anos está contra-indicado
C) Rastreamento em pessoas acima de 80 anos de idade é discutível
D) O rastreamento deve cessar a qualquer idade após 2 colonoscopia normais
E) Deve-se iniciar o rastreamento a partir de 40 anos.

QUESTÃO 21 - Em relação ao choque hipovolêmico no Trauma, é INCORRETO afirmar:

A) Devemos comprimir ferimentos sangrantes sempre que possível.
B) Acesso venoso periférico é ideal para repor volume.
C) Punção intra-óssea é ótima alternativa em crianças e lactentes para repor volume.
D) Taquicardia é o sinal circulatório mensurável mais precocemente.
E) Pacientes devem ser prioritariamente tomografados para determinar precocemente
a origem do sangramento.

QUESTÃO  22  -  Paciente  55  anos,  achado  incidental  em USG de  abdome de  Aorta
abdominal com aneurisma de 3,4cm. Qual a melhor conduta?

A) Internação e arteriografia diagnóstica para programação de intervenção
B) Angiotomografia diagnóstica e programar intervenção
C) Seguimento ambulatorial com angiotomografia para monitorizar crescimento
D) Seguimento ambulatorial com USG doppler de Aorta para monitorizar crescimento.
E) Seguimento ambulatorial com arteriografia para monitorizar crescimento.

QUESTÃO 23 - No fenômeno de Raynaud secundário (síndrome de Raynaud) a doença
do tecido conjuntivo mais frequente é:

A) Síndrome de Sjögren.
B) Lúpus eritematoso sistêmico.
C) Doença mista do colágeno.
D) Artrite reumatoide.
E) Esclerodermia sistêmica.
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QUESTÃO 24 - O principal fator predisponente para as varizes primárias ou essenciais é
a:

A) Gravidez.
B) Hereditariedade.
C) Trombose venosa profunda.
D) Atividade profissional.
E) Fístula arteriovenosa.

QUESTÃO 25 -  O ecodoppler é o método de imagem mais utilizado no diagnóstico da
trombose  venosa  profunda  aguda  de  membros  inferiores.  Todos  os  parâmetros
ecográficos abaixo podem ser utilizados para a confirmação desta doença, EXCETO:

A) A ausência de fluxo detectável ao modo de cores.
B) A visualização direta do trombo intraluminal.
C) Incompressibilidade de veias profundas
D) O aumento de fluxo na circulação venosa superficial.
E) A ausência de fluxo detectável ao modo espectral.

QUESTÃO 26 - Paciente de 64 anos, tabagista, DPOC moderado, com história de infarto
agudo do miocárdio há 9 meses, com história de três episódios de AVC embólico em
hemisfério cerebral esquerdo nos últimos 6 meses, sendo o último há 6 semanas. Ao
exame de angiotomografia contrastada, apresenta estenose superior a 80% em ambas as
carótidas internas. O ECG não evidencia arritmia. A conduta adequada é:

A) Angioplastia com implante de stent em carótidas internas bilateralmente.
B) Endarterectomia de carótida interna esquerda.
C) Angioplastia com implante de stent em carótida interna direita.
D) Angioplastia com implante de stent em carótida interna esquerda.
E) Tratamento clínico com controle da hipertensão arterial, administração de estatina
e antiagregantes plaquetários.

QUESTÃO 27 - A arcada de Rioland é formada pela:

A) Junção da artéria cólica direita e média.
B) Junção da artéria cólica média e esquerda.
C) Junção da artéria gastroepiplóica direita e esquerda.
D) Junção entre os ramos primários da artéria mesentérica superior e tronco celíaco.
E) Junção das artérias sigmoideanas.
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QUESTÃO 28 -  Sobre empiema pleural,  sua confirmação clínica é baseada na tríade
diagnóstica, que inclui as suas manifestações clínicas características e:

A) Um  exame  de  imagem  (tomografia  computadorizada)  e  a  hemocultura  para
bactérias anaeróbias para comprovação de sua etiologia.
B) Um exame de imagem (broncografia) e a drenagem pleural diagnóstica.
C) Um exame de imagem (ecografia torácica) e o lavado brônquico para comprovação
de sua etiologia infecciosa.
D) Um  exame  de  imagem  (radiograma  simples  do  tórax  ou  tomografia
computadorizada) e a toracocentese, com a cultura do líquido drenado para comprovação
de sua etiologia infecciosa.
E) Um exame  de  imagem  (radiografia  simples  ou  tomografia  computadorizada)  e
hemocultura.

QUESTÃO 29 -  Em relação ao atendimento do paciente com traumatismo da região
torácica,  qual  das  lesões  abaixo  implica  risco  potencial  de  vida  e  que  deve  ser
diagnosticada e tratada durante o exame secundário do paciente?

A) Contusão miocárdica.
B) Pneumotórax hipertensivo.
C) Pneumotórax aberto.
D) Hemotórax maciço.
E) Pneumonia.

QUESTÃO 30 -  A escolha do tratamento  do pneumotórax  espontâneo é  baseada na
intensidade e duração dos sintomas, presença de doença pulmonar subjacente, história
de episódios anteriores e atividade profissional do paciente. Neste tipo de pneumotórax o
tratamento padrão é a:

A) Conduta expectante.
B) Toracocentese.
C) Drenagem pleural
D) Toracotomia.
E) Biópsia de pleura

QUESTÃO  31  -  Qual  a  complicação  mais  importante  que  pode  ocorrer  após  a
descanulação de um paciente traqueostomizado:

A) Enfisema subcutâneo e do mediastino.
B) Estenose traqueal.
C) Lesão da cartilagem cricóide.
D) Fístula traqueoesofágica.
E) Infecção de sítio cirúrgico
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QUESTÃO 32 - Um jovem de 23 anos de idade foi levado ao serviço de emergência após
ter  sido  vítima  de  acidente  automobilístico  com  trauma  em  região  lombar  direita.
Apresentava, na admissão, dor lombar importante, hematúria e sudorese. A tomografia de
abdome realizada  após  a  estabilização  do  paciente  demonstrou  grande  laceração  do
parênquima renal cortical e medular, mas sem envolvimento do sistema coletor. Nessa
situação hipotética, é correto afirmar que se trata de uma lesão renal grau:

A) III e o paciente deve ser levado ao centro cirúrgico para exploração cirúrgica por
meio de uma lombotomia.
B) IV e o paciente deve ser levado ao centro cirúrgico para tratamento cirúrgico por
meio de uma incisão xifopubiana com isolamento e controle dos vasos renais, antes da
abertura da fáscia de Gerota e da exploração da lesão.
C) III  e  o  paciente  deve ser  tratado  inicialmente  de forma conservadora:  repouso,
manutenção da volemia, controle do hematócrito e monitoração clínica e com exames de
imagem.
D) IV  e  o  paciente  deve  ser  imediatamente  submetido  a  uma  arteriografia  para
definição entre o tratamento cirúrgico e o conservador.
E) II e o paciente deve ser tratado de forma conservadora.

QUESTÃO 33 - O câncer testicular é a neoplasia testicular mais prevalente em homens
jovens e apresenta altas taxas de cura com tratamento multimodal. Com relação a essa
patologia, assinale a alternativa correta.

A) O estadiamento  é  realizado  apenas por  meio  dos  dados  histopatológicos  e  da
dosagem de marcadores tumorais pós-orquiectomia.
B) O tamanho do tumor, a invasão de rete testis e a invasão vascular são fatores
prognósticos para metástases no caso de seminomas.
C) O principal tumor que acomete homens acima de 60 anos de idade é o linfoma,
sendo geralmente de baixo grau e pouco agressivo.
D) O crescimento indolente  do teratoma geralmente não compromete  a  função de
órgãos adjacentes.
E) A radioterapia,  no  tratamento  adjuvante  dos  tumores  seminomatosos  estádio  I,
apresenta taxa de cura em torno de 60%.

QUESTÃO 34 - Em relação aos tumores de tireoide, assinale a alternativa correta.

A) A exposição à radiação não constitui fator de risco para o surgimento do Carcinoma
Papilífero.
B) Carcinomas Foliculares são mais comuns em crianças.
C) Carcinoma Medular é o que tem o pior prognóstico.
D) O Carcinoma Anaplásico compreende de 2 a 10% dos tumores malignos.
E) A variante esclerosante difusa do Carcinoma Papilífero é menos agressiva.
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QUESTÃO 35 - Paciente com nódulo em tireoide de 0,7 cm, com características suspeitas
ao USG, foi puncionado e o diagnóstico mostrou tratar-se de um carcinoma medular da
tireoide. O tratamento desse tipo de tumor NÃO inclui:

A) Tireoidectomia Total.
B) Esvaziamento Cervical.
C) Iodoterapia.
D) Radioterapia.
E) Quimioterapia.

QUESTÃO  36  -  Paciente  do  sexo  masculino,  78  anos,  com  história  de  intubação
orotraqueal  prolongada  em UTI  por  AVCI.  Foi  indicada  uma  traqueostomia.  Qual  das
alternativas a seguir consiste em contraindicação à realização dessa cirurgia?

A) Choque séptico.
B) Choque cardiogênico.
C) Choque neurogênico.
D) Distúrbios de coagulação.
E) Traqueíte.

QUESTÃO 37 -  O paciente da questão anterior foi submetido à traquestomia. A cirurgia
transcorreu sem nenhuma intercorrência. Após 1 hora, o cirurgião de cabeça e pescoço
foi chamado para reavaliar o paciente, que evoluiu com insuficiência respiratória aguda.
Ao exame, notou-se aspecto habitual do pescoço, sem alterações ao redor da incisão,
sangramento ativo e ausculta pulmonar normal. Qual é a hipótese mais provável nesse
caso?

A) Hemorragia.
B) Enfisema subcutâneo.
C) Pneumotórax.
D) Obstrução e deslocamento da cânula.
E) Fístula traqueoesofágica.
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QUESTÃO 38 -  Você está na rua, a caminho do trabalho, quando um pedestre a sua
frente,  um  senhor  de  aproximadamente  60  anos,  sente-se  mal  e  deita  no  chão.  Ao
abordá-lo percebe que o paciente está não responsivo. A primeira conduta a ser tomada
deve ser:

A) Iniciar compressões torácicas imediatamente.
B) Posicionar as vias aéreas e ventilar o paciente.
C) Checar se tem pulso e, se ausente, iniciar compressões torácicas.
D) Chamar por ajuda.
E) Checar  se  tem  pulso  e,  se  ausente,  realizar  um  soco  precordial,  seguido  de
compressões torácicas.

QUESTÃO 39 - A arteriografia pode esclarecer a natureza da oclusão arterial aguda,
sendo considerada:

A) Trombótica quando há artérias de paredes lisas e imagem em ponta de lápis.
B) Trombótica quando há artérias de paredes calcificadas e imagem de taça invertida.
C) Embólica quando há artérias de paredes lisas e imagem de ponta de lápis.
D) Embólica quando há artérias de paredes calcificadas e imagem de ponta de lápis.
E) Embólica quando há artérias de paredes lisas e imagem de taça invertida.

QUESTÃO 40 -  O método diagnóstico considerado padrão para o aneurisma de aorta
abdominal é:

A) Arteriografia.
B) Ultrassonografia com Doppler.
C) Angiorressonância.
D) Exame físico.
E) Angiotomografia multi-slice.

QUESTÃO  41  -  O  efeito  colateral  mais  comum  nos  pacientes  com  hiperidrose,
submetidos à simpatectomia torácica é:

A) Ressecamento de pele.
B) Perda da sensibilidade nas palmas das mãos.
C) Hiperidrose compensatória no abdome.
D) Pleurite.
E) Fibrose pulmonar
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QUESTÃO 42 - Nas oclusões arteriais agudas, a lesão isquêmica aparece primeiro no(a):

A) Cartilagem.
B) Sistema nervoso periférico.
C) Tecido celular subcutâneo.
D) Pele.
E) Musculatura esquelética

QUESTÃO 43 - A taxa de AFP (Alfafetoproteínas) está sempre normal em:

A) Hepatoma.
B) Teratocarcinoma.
C) Colangiocarcinoma.
D) Tumores testiculares não seminomas.
E) Tumores embrionários do pâncreas.

QUESTÃO 44 -  O que está em desacordo, nessas afirmações, a respeito do câncer da
vesícula biliar:

A) É mais frequente na mulher.
B) É mais frequente em pessoas idosas.
C) É a neoplasia mais comum do trato biliar.
D) Seu diagnóstico frequentemente é precoce.
E) É mais frequente no Japão, Chile e parte da Índia.

QUESTÃO 45 - A respeito do câncer colo-retal, o principal pilar terapêutico é:

A) Cirurgia.
B) Quimioterapia.
C) Radioterapia.
D) Quimio-radioterapia.
E) Radiofrequência.

QUESTÃO 46 - A isquemia intestinal crônica é caracterizada por:

A) Dor pós-prandial, alteração do ritmo intestinal, perda de peso.
B) Dor abdominal sem relação com a alimentação, ritmo intestinal normal, perda de
peso.
C) Dor pós-prandial na ingestão de carboidratos, diarréia e glicemia elevada.
D) Dor após o almoço, constipação intestinal, hiperglicemia.
E) Dor peri-umbelical após ingestão de glúten, diarréia e vômito.
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QUESTÃO 47 - Tipicamente, o quadro de apendicite aguda começa com:

A) Dor na FID, náuseas, vômitos e diarréia inicial.
B) Dor na FID, náuseas, vômitos e Blumberg positivo.
C) Dor epigástrica com irradiação para a FID, náuseas, diarréia e posterior obstipação.
D) Dor muito intensa em epigástrio e FID, náuseas tardias e Blumberg positivo.
E) Vago desconforto médio abdominal, seguido por náuseas, anorexia, dor não severa
persistente e contÍnua.

QUESTÃO 48 - No tratamento de urgência dos sangramentos por varizes de esôfago nos
pacientes cirróticos child A, a terapia de escolha é:

A) Tratamento clínico.
B) Desconexão ázigo-portal.
C) Anastomose porto-cava.
D) Transplante hepático.
E) Anastomose espleno-renal distal.

QUESTÃO 49 - Segundo a classificação de Nyhus, uma hérnia inguinal direta com defeito
na parede posterior é classificada como:

A) Nyhus I.
B) Nyhus II.
C) Nyhus IIIA.
D) Nyhus IIIB.
E) Nyhus IVC.

QUESTÃO 50 -  Paciente com queimadura de 3º grau toracoabdominal circunferencial,
segmento cervicocefálico poupado, oximetria de 70% e dispneia. Assinale a alternativa
que apresenta, corretamente, a melhor conduta de urgência.

A) Anestesia geral, intubação e ventilação sob pressão.
B) Iniciar com cateter de O2 nasal 2 L/min, analgesia e observação.
C) Remoção de debris, cateter de O2 nasal, hidratação e antibioticoterapia.
D) Escarotomia sob sedação.
E) Escarotomia, dispensando-se anestesia.


