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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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Nome do Candidato: _____________________________________ CPF: _____________________ 

 

Programa inscrito: ____________UROLOGIA_____________  Ass.: ________________________ 

 

INSTRUÇÕES 
 

1. O candidato deverá assinalar apenas uma alternativa para cada 

questão na folha de resposta, com caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta, responsabilizando-se por quaisquer rasuras que provocar. 

 

2. A folha de respostas é única e não será substituída por erro do 

candidato. 

 

3. Não será permitida nenhuma espécie de comunicação entre os 

candidatos, ou mesmo manifestações isoladas, exceto para chamar 

o Fiscal de Prova quando necessário. 

 

4. Não será permitida a consulta de nenhuma espécie de livro, 

revista, folheto ou qualquer compêndio, bem como qualquer 

espécie de anotação ou a utilização de outros meios ilícitos para a 

realização da prova, inclusive tentar visualizar a prova ou o Cartão 

de Respostas de outro candidato. 

 

5. Não será permitido o uso de calculadora, notebook, tablet, 

telefone celular, fone de ouvido, relógio de pulso ou equipamentos 

similares a estes, bem como outros que, a juízo do Fiscal de Prova, 

possam ensejar prejuízos à isonomia entre os candidatos. 

 

6. Não será permitido ao candidato portar arma, fumar ou utilizar-se 

de bebida alcóolica ou substâncias ilegais. 

 

7. Não será permitido ao candidato levantar-se, exceto no momento 

da entrega da prova, sendo que caso necessite utilizar o sanitário, 

deverá solicitar ao Fiscal de Prova, que designará um Auxiliar de 

Coordenação para acompanhá-lo, devendo no percurso manter-se 

em silêncio, podendo antes e depois da entrada no sanitário sofrer 

revista. 
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CIRURGIA GERAL 

 

01) Paciente masculino, de 44 anos, sofre acidente por arma de fogo com ferimento na coxa 

esquerda. Houve lesão da artéria femoral superficial. Realizado reparo com interposição de veia 

safena dentro de 4h do acidente. Após o procedimento, os pulsos distais estavam bons e não haviam 

déficits neurológicos. Cinco horas depois, o paciente apresenta dor na perna esquerda, distalmente à 

lesão. A flexão e a extensão passiva da musculatura da panturrilha pioram a dor. Há parestesia do 

pé esquerdo.  Os pulsos estão palpáveis, embora diminuídos. Qual a conduta adequada para o 

tratamento? 

A) Levar o paciente ao centro cirúrgico e revisão o enxerto da veia safena 

B) Arteriografia 

C) Anticoagulação com heparina 

D) Fasciotomia 

E) Amputação infra-patelar  

 

02) Em relação ao FAST (Focused abdominal sonographic studies for trauma), qual das seguintes 

assertivas é verdadeira? 

A) FAST é uma boa modalidade de imagem para avaliar lesões viscerais ou perfurações. 

B) São necessários ao menos 500 mL de fluido intraperitonial livre para que o FAST seja 

positivo. 

C) Em paciente com múltiplas lesões, o FAST é equivalente ao lavado peritonial diagnóstico 

(LPD) para detectar hemorragia intraperitonial. 

D) FAST pode, acuradamente, graduar lesões de órgãos sólidos. 

E) As alternativas B e C estão corretas 

 

03) Qual efeito adverso listado a seguir, não está associado ao uso de quinolonas: 

A) Convulsões 

B) Artropatias em crianças 

C) Colite por C. difficile 

D) Tendinite e possível ruptura de tendão 

E) Estreitamento do intervado QRS 
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04) Relacione as colunas, levando em conta seu conhecimento sobra câncer de tireóide. 

A -  Papilar        I- Pior porgnóstico 

B – Folicular       II – Mais comumente associado a exposição à radiação 

C – Medular       III – Associado com hiperparatireoidismo 

D – Anaplásico      IV – Metástase hematogênica para ossos 

E – Linfoma       V – Normalmente requer quimioterapia ou radioterapia 

 

A) A – II; B – IV; C-III; D – I; E- V 

B) A – III; B – IV; C-I; D – II; E- II 

C) A – IV; B – II; C - III; D – V; E- I 

D) A – IV; B – V; C-III; D – I; E- II 

E) A – II; B – IV; C-I; D – II; E- III 

 

05) Em relação ao desbridamento de queimaduras, qual a afirmativa incorreta? 

A) O desbridamento é indicado em queimaduras de segundo e terceiro graus. 

B) O desbridamento precoce mostrou diminuição de infecções na ferida, diminuição da estadia 

hospitalar, diminuir a dor e melhorar e recuperação funcional. 

C) O desbridamento deve ser realizado após ressuscitação hídrica. 

D) O desbridamento tangencial é e retirada sequencial da queimadura, até encontrar tecido 

viável, normalmente com sangramentos puntiformes. 

E) Desbridamentos em áreas maiores que 10% da superfície corporal total, estão associados a 

morbidade significativa. 

 

06) Uma criança de 5 dias, apresentando vômitos amarelo-esverdeados, desde o nascimento, interna 

em sua enfermaria por apresentar desidratação e distúrbio hidroeletrolítico. A mãe relata que 

alimenta seu filho com leite de vaca diluído desde a primeira mamada. Ao examinar esta criança, 

você nota que o abdôme está distendido, principalmente na região epigástrica, mais a esquerda, 

movimentos peristálticos visíveis, ruídos hidro aéreos aumentados e metálicos. Sua conduta  frente 

a este caso é: 

A) Deixar em jejum e observar a criança, esperando que os vômitos cessem, pois o quadro 

clínico é compatível com alergia ao leite de vaca. 
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B) Solicitar seriografia para estudar o estômago e duodeno, pois a hipótese mais provável para 

este quadro clínico é estenose hipertrófica de piloro. 

C) Pedir radiografia simples ortostática,  corrigir os desequilíbrios hidroeletrolíco e ácido 

básico, preparando a criança para uma provável cirurgia, pois a hipótese mais provável é 

obstrução jejunal. 

D) Medicar com anti-heméticos e antibióticos, solicitar exame ultrassonográfico do abdome e 

programar cirurgia eletiva, pois esta criança apresenta um quadro clínico compatível com 

enterocolite necrosante. 

E) Solicitar manometria ano-retal e biopsia para confirmar o diagnóstico de Doença de 

Hirchsprung e realizar colostomia. 

 

07) Com relação a dissecção aguda da íntima da aorta, qual a alternativa incorreta: 

 

A) No tipo “A” a mortalidade é alta, chegando a 1%/hora ou mais. 

B) A síndrome de Marfan é um fator predisponente 

C) A dissecção do tipo “B” pode resultar em oclusão arterial aguda do(s) membro(s) 

inferior(es) 

D) A dissecção do tipo “A” freqüentemente resulta em regurgitação aórtica 

E) A correção cirúrgica de emergência esta indicada em qualquer tipo de dissecção aguda da 

íntima da aorta torácica 

 

 

08) Quais das seguintes afirmativas sobre tamponamento cardíaco traumático é incorreta: 

 

A) Sinais clínicos incluem hipotensão, diminuição da pressão de pulso, estase jugular e pulso 

paradoxal. 

B) É freqüentemente provocada por trauma fechado. 

C) O tratamento inicial é realizado com reposição volêmica. 

D) O quadro clínico pode ser confundido com o de pneumotórax hipertensivo. 

E) Pode ser a causa de parada cardíaca em AESP. 
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09) Uma criança de 2 meses de idade com queixa de vômitos há 2 dias, apresenta-se afebril e 

desidratado.  O exame físico revela distensão abdominal e uma pequena massa no hipocôndrio D. A 

hipótese diagnóstica mais provável é: 

 

A) Intussuscepção. 

B) Estenose pilórica. 

C) Volvo gástrico. 

D) Atresia congênita de vias biliares. 

E) Bezoar gástrico. 

 

 

10) Um lactente de seis meses de vida apresenta quadro de dor abdominal em cólica, há doze horas, 

associado a vômitos, distensão abdominal e eliminação de muco sanguinolento. Qual o diagnóstico 

mais provável e o exame mais adequado para a sua confirmação? 

 

A) Doença de Hirschsprung e enema opaco 

B) Apendicite aguda e raios X de abdome 

C) Intussuscepção e enema opaco 

D) Pâncreas anular e ultrassom 

E) Obstrução intestinal e ultrassom 

 

 

11) Sobre a Doença de Hischsprung, assinale a alternativa incorreta: 

 

A)  É caracterizada pela ausência de células ganglionares dos plexos mioentérico (de Auerbach) 

e submucoso ( de Meissner) 

B)  Acomete 1 a cada 5 mil nascidos vivos 

C)  Tem risco aumentado em portadores da síndrome de Down 

D)  Geralmente um grande segmento intestinal proximal que se encontra dilatado, é o segmento 

acometido pela doença, sendo o segmento distal colabado, o normal. 

E)  A anormalidade neurogênica pode gerar espasmo do esfíncter anal. 

 

 

12) Mulher com 32 anos de idade e na 9º semana de gestação apresenta dor contínua no epigástrio 

com irradiação para o hipocôndrio esquerdo há um dia, associada a náuseas, vômitos e parada de 

eliminação de flatos há 8 horas. Apresenta-se consciente e orientada com PA de 120/ 80 mmHg e as 

freqüências cardíaca e respiratória de 92 batimentos por minuto e 16 incursões por minuto, 

respectivamente. A ultra-sonografia abdominal revela litíase vesicular e discreta dilatação do 

colédoco. O hemograma revela leucocitose, as bilirrubinas estão aumentadas 2 vezes, a amilase 

sérica está aumentada vinte vezes. 
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Dentre as medidas que podem compor o processo terapêutico podem ser relacionadas: 

I - Jejum, hidratação, antibiótico de amplo espectro e analgesia até o desaparecimento dos sintomas; 

II - Jejum, hidratação, e analgesia até o desaparecimento dos sintomas; 

III - Tomografia computadorizada para avaliar a extensão da lesão pancreática; 

IV - Colangiografia por ressonância nuclear magnética após tratamento clínico; 

V - Papilotomia endoscópica precoce para descomprimir a via biliar; 

VI - Colecistectomia com eventual exploração de vias biliares por meio da videolaparoscopia após 

uma semana de tratamento clínico; 

VII - Colecistectomia, com eventual exploração das vias biliares por meio da videolaparoscopia no 

segundo trimestre da gravidez; 

VIII - Planejar colecistectomia  por meio da videolaparoscopia após resolução da gravidez 

 

As medidas cabíveis são : 

 

A)  I, III ,  IV e VI 

B)  I, III, IV e VII 

C)  I, III, V, e VIII 

D)  II, V,  e VI 

E)  II, IV, VII 

 

 

13) Homem com 62 anos, queixa-se de dor nas pernas bilateralmente. Era sedentário e recentemente 

decidiu voltar a fazer caminhadas. É hipertenso e faz uso de losartan. Refere que a dor segue a 

característica de se iniciar após 10 minutos de caminhada e melhora quando faz intervalos para 

descanso. Baseado em um provável diagnóstico, quais medidas terapêuticas iniciais devem ser 

adotadas? 

 

A)  Ácido acetilaslicílico, venotônicos, medidas posturais e meias elásticas. 

B)  Anti-inflamatórios não esteroidais, meias elásticas e cilostazol 

C)  Ácido acetilsalicílico, estatina e atividade física programada 

D) Anti-inflamatórios não esteroidais, fisioterapia motora, solicitar ressonância nuclear 

magnética 

E)  Arteriografia de membros inferiores em caráter de urgência para revascularização. 
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14)  Menina de 8 anos, com história de parada de eliminação de gases e fezes há 6 dias. Nos últimos 

dois dias, houve piora do quadro e iniciou vômitos biliosos e dor abdominal difusa. Tem 

antecedente de gastrosquise corrigida após nascimento. Exame físico: regular estado geral, fácies de 

dor, assimetria abdominal com abaulamento em flanco direito e peristáltismo visível no local, tenso 

e doloroso a palpação sem sinais de irritação peritonial. Qual diagnóstico mais provável e melhor 

conduta? 

 

A)  Enterocolite: analgesia, hidratação e sondagem gástrica. 

B)  Bridas e aderências: laparotomia exploradora 

C)  Intussucepção intestinal: jejum, hidratação, antibioticoterapia e pró-cinéticos 

D)  Má rotação intestinal: laparotomia exploradora. 

E)  Espru celíaco: jejum, hidratação e tetraciclina  via oral. 

 

 

15) Sabe-se que monitorização neurofisiólogica pode colaborar no intuito de se evitar lesões 

durante uma tireoidectomia radical, qual alternativa está correta? 

 

A) Lesão unilateral do nervo laringes-recorrente pode levar a afonia. Ocorre em 15% dos casos. 

B) Lesão do nervo laringeo superior pode levar a afonia. Ocorre em 15% dos casos 

C) Lesão bilateral do nervo laringeo recorrente, pode levar a afonia, e ocorre em 10% dos 

casos. 

D) Lesão do nervo laringeo superior pode levar a rouquidão, e ocorre em 3% os casos 

E) Lesão unilateral do nervo laringeo recorrente pode levar a rouquidão e ocorre em 3% dos 

casos. 

 

 

16)  Durante uma traqueostomia, evidenciamos, na sequência, as seguintes estruturas anatômicas: 

 

A) Pele, tecido subcutâneo, músculos pré-traqueais esternoióideo e esternotireóideo e a fáscia 

pré-traqueal. 

B) Pele, tecido subcutâneo, platisma, músculos pré-traqueais esternoióideo e esternotireóideo e 

a fáscia pré-traqueal. 

C) Pele, tecido subcutâneo, platisma, músculos pré-traqueais esternotireóideo e esternoióideo e 

a fáscia pré-traqueal. 

D) Pele, tecido subcutâneo, fascia traqueal, músculos pré-traqueais e esternotireóideo e 

esternoióideo e traquéia 

E) Pele, tecido subcutâneo, platisma, músculos pré-traqueais e esternotireóideo e esternoióideo 

e a fáscia pré-traqueal. 
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17) O refluxo gastro-esofágico em crianças apresenta as seguintes características: 

 

A) O refluxo funcional é próprio de crianças acima de dois anos 

B)  O refluxo fisiológico, é uma modalidade de refluxo apenas das crianças 

C)  O refluxo gastro-esofágico, mesmo na criança pequena, pode ser patológico, e apresentar 

complicações sérias, tanto do ponto de vista gástrico quanto pulmonar  

D)  Crianças com refluxo gastro-esofágico patológico secundário devem ser tratadas com 

manobras posturais, orientação alimentar, bromoprida e observar a evolução clínica  

E)  Refluxo funcional é muito frequente e pode ser encontrado tanto em adultos quanto em 

crianças 

 

 

18) Homem de 22 anos, portador de fibrose cística, com antecedente de inúmeras internações para 

tratamento com aminoglicosídeos e sua secreão brônquica e permanentemente colonizada por 

Pseudomonas aeruginosa. Na última internação apresentou elevação dos níveis séricos de 

creatginina. A tomografia do tórax mostra bronquiectasias e atelectasia completa do lobo superior 

direito. O restante dos pulmões não apresentam alterações significativas. 

Qual a melhor conduta neste caso? 

A)  Manter terapia com aminoglicosídeos 

B)  Trocar antibiótico por droga menos ototóxica e nefrotóxica 

C)  Lobectomia superior direita 

D)  Intensificar medidas fisioterapêuticas 

E)  Transplante pulmonar bilateral 

 

19) Sobre cicatrização de feridas, assinale a alternativa incorreta: 

A) A fase inflamatória, também conhecida como reativa, tem como objetivo impedir a 

perpetuação da lesão e fazer hemostasia 

B) A lesão endotelial durante o trauma cirúrgico, leva à exposição do colágeno do tipo IV e V 

que por sua vez, promove agregação planetária, contribuindo para hemostasia. 

C) Os quelóides e cicatrizes hipertrofias se caracterizam por depósito excessivo de colágeno 

versus degradação. 

D) Durante a fase de maturação, que ocorre após 48 horas, a fragmentação da membrana basal 

permite migração de células endoteliais para ferida, promovidas pelo fator de crescimento de 

fribroblasto (FGF). 
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E) Com envelhecimento, ocorre alterações qualitativas e quantitativas do colágeno, sendo um 

fatores que explica a maior probabilidade de ruptura na cicatriz e retardo em cicatrização. 

 

20) Quanto à classificação de Feridas Operatórias  do National Research Council - USA, assinale a 

alternativa correta: 

A) Define a ferida limpa àquela de natureza não traumática, realizada sob técnica adequada e 

sem processo inflamatório associado. 

B) Feridas traumáticas, recentes, onde podemos realizar fechamento por primeira intenção, são 

classificadas como Limpa-contaminada. 

C) As feridas onde ocorre penetração do trato gastro intestinal, porém sem derramamento 

significativo, são ditas contaminadas 

D) Cirurgia gástrica, com significativo serramento de seu conteúdo, caracteriza ferida suja e 

infectada. 

E) Em uma incisão lombar para drenagem de um abscesso no músculo psoas, causamos uma 

ferida contaminada. 

 

21) Um senhor de 73 anos é admitido no pronto atendimento com quadro de parada de eliminação 

de gases e fezes há 05 dias. Refere vômitos com odor desagradável e mal estar. É hipertenso e faz 

uso de anlodipino e ácido acetilsalicílico pois familiares referem que já teve episódio de ataque 

isquêmico transitório.  

Ao exame físico: regular estado geral, consciente, olhos encovados, freqüência cardíaca de 98 

batimentos por minuto, pressão arterial de 90 x 60 mmHg e freqüência respiratória de 25 

incursões/min. Abdome distendido, ausência de ruídos hidro aéreos, sem sinais de irritação 

peritonial. Presença de hernia inguinal direita, aparentemente direta, com hiperemia local. Como 

conduzir o caso? 

A) Sondagem nasogástrica, tentativa de reduzir a hérnia. 

B) Hidratação, passagem de sonda nasogástrica com paciente acordado e cirurgia para corrigir 

hérnia inguinal e suas possíveis complicações 

C) Aguardar 48 horas para operar visto que o paciente faz uso de antiagregantes plaquetários. 

D) Encaminhar paciente imediatamente ao centro cirúrgico. 

E) Administrar 5 mg de morfina endovenoso e tentativa cuidadosa de reduzir a hérnia antes da 

cirurgia. 



10 

22) Mulher, 35 anos, com queixa de dor em membros inferiores e sensação de peso. Exame físico 

revela varizes tronchares, com 4 mm de diâmetro, sem edema. Qual a classificação clínica de 

C.E.A.P. (Clínica, Etiológica, Anatômica e Fisiológica)? 

A) C0 

B) C3 

C) C2 

D) C4 

E) C5 

 

23) Homem, 28 anos, atendido no pronto socorro com história de dor precordial de forte 

intensidade, de início súbito, com irradiação para o dorso, há 3 horas. Tem antecedente pessoal de 

síndrome de Marfan. Exame físico: regular estado geral, pulso radial direito mais intenso que o 

esquerdo; sudorese fria; PA 90 x 58 mmHg, FC 98 bpm. Ausculta cardíaca: abafamento de bulhas, 

sopro diastólico em foco aórtico acessório ++/4+. Angio TC abaixo: Qual a conduta? 

 A) Tratamento cirúrgico endovascular. 

 B) Tratamento clínico com analgesia, beta bloqueadores e reavaliação em 6 horas. 

C) Troca da aorta ascendente em caráter de urgência. 

D) Trombolítico e beta bloqueador caso pressão arterial sistólica maior que 130 mmHG 

E) Drenagem pleural no 6 espaço intercostal esquerdo. 
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24) Sexo masculino, 30 anos, vítima de atropelamento por automóvel em pista espressa. Trazido 

pelo condutor do veículo ao pronto socorro. Avaliação inicial: consciente, orientado, PA 100x70 

mmHg, FC 115 bpm, abdome com dor à palpação profunda e dor ao palpar sínfise púbica e 

trocanteres. FAST negativo. Realizado imobilização com colar cervical, cateter de oxigênio 3L/min, 

02 acessos periféricos calibrosos, coleta de tipagem sanguínea e infusão de 1L de ranger lactato 

aquecido. Proximo passo: 

A) Realizar tomografia de tórax, abdome e pelve 

B) Transfundir hemoderivados e internação em UTI 

C) Imobilizar a pelve com lençol 

D) Lavado peritonial diagnóstico 

E) Exame físico seriado e controle de hemoglobina e hematócrito 

 

25) Paciente do sexo feminino, 77 anos, branca, casada, católica, apresentava queixa de dor em 

hipocôndrio direito há um mês, associada à icterícia, colúria e acolia fecal.  Houve piora da dor há 1 

dia quando foi atendida no Pronto Socorro. Durante o período de aparecimento dos sintomas, a 

doente referiu perda ponderal de 3 a 4 kg e inapetência. Exame físico: regular estado geral, 

descorada 1+/4+, acianótica, ictérica 4+/4+. Abdome globoso, flácido, pouco doloroso em 

hipocôndrio D, com sinal de Courvoisier-Terrier positivo. Dentre as hipóteses diagnóstica abaixo, 

uma delas é improvável: 

A) Colecistite com coledocolitiase 

B) Síndrome de Mirizzi 

C) Hepatopatia crônica 

D) Neoplasia da cabeça pancreática 

E) Tumor da Papila de Vater 

 

26) O primeiro ramo da aorta abdominal é: 

A) Par de artérias renais  

B) Artéria arenal direita 

C) Artéria frênica inferior 

D) Artéria hepática 
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E) Artéria mesentérica superior 

 

27) Durante uma herniorrafia devemos ter extremo cuidado na dissecção do cordão espermático, 

visto que este, contém os elementos listados: 

A) Artéria testicular, artéria do ducto deferente, artéria cremastérica ramo genital do nervo 

genitofemoral, nervos do sistema nervoso simpático, ducto deferente, plexo pampiniforme, 

vasos linfáticos. 

B) Artéria escrotal, artéria cremastérica, nervo crural, nervos do sistema nervoso simpático, 

ducto deferente, plexo pampiniforme, vasos linfáticos. 

C) Artéria testicular, nervo femoral, ducto deferente, plexo pampiniforme, vasos linfáticos. 

D) Artéria testicular, ducto deferente, plexo pampiniforme, vasos linfáticos. 

E) Artéria testicular, nervos do sistema nervoso simpático, ducto deferente, plexo 

pampiniforme, vasos linfáticos. 

 

28) As causas de mortalidade pós operatória em cirurgias bariátricas com derivações em Y de Roux 

variam, entre elas: abscessos intra abdominais, deiscências, tromboembolismo pulmonar e outras.  

Assinale a alternativa correta: 

A) O sexo feminino está associado a maior morbimortalidade. 

B) As taxas de mortalidade não influenciadas pela seleção dos pacientes 

C) O acesso laparoscópico tem maior associação a  morbidade pós operatória 

D) As complicações metabólicas mais comuns são deficiência do fósforo e vitamina B12 

E) As oclusões e intussuscepção intestinal são quadro com potencial mortalidade e podem 

ocorrer em qualquer momento pós operatório. 
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29) Uma paciente de 32 anos, obesa, com queixa de episódios de epigastralgia que melhoram 

parcialmente com uso de esomeprazol. Realizou Endoscopia digestiva alta que demonstrou 

esofagite leve. Seu IMC atual é de 48. Qual a técnica cirúrgica para tratamento de obesidade mais 

indicada para paciente acima e que apresenta resultados mais duradouros? 

A) Sleeve - Gastrectomia vertical 

B) Gastrectomia parcial com reconstrução à Billroth II 

C) Banda gástrica ajustável 

D) Gastroplastia endoscópica 

E) By-pass em Y de Roux (Cappela) 

 

30) Sobre a síndrome de Dumping que pode ocorrer no pós operatório de cirurgia para tratamento 

de obesidade mórbida, assinale a alternativa correta: 

A) É mais comum no pós operatório de banda gástrica ajustável. 

B) Se caracteriza por cólicas abdominal, mais acentuadas no hipocondrio esquerdo e decorre da 

obstrução da alça biliopancreática, o chamado sifão. 

C) Geralmente requer correção cirúrgica por ser decorrente de estenose na anastomose 

gastrojejunal. 

D) Octreotide subcutâneo pode ser introduzido quando as medidas dietéticas restritivas de 

doces, carboidratos associados à separação de líquidos, não surtirem efeito. 

E) A má absorção pode requerer tratamento com enzimas pancreáticas. 

 

31) Inúmeras técnicas cirúrgicas foram descritas para correção de hérnias inguinais. Àquela que tem 

por base o embricamento de várias camadas da parede posterior do canal inguinal, utilizando sutura 

contínua e fixa o arco aponeurótico transverso abdominal ao trato iliopúbico foi descrita pelo 

seguinte autor: 

A) McVay 

B) Bassini 

C) Lichenstein 

D) Shouldice 



14 

E) William Halsted 

 

32) A cirurgia minimamente invasiva por laparoscopia e robô assistida ganhou muita força no 

Brasil nos últimos 20 anos. Sobre esses procedimentos, assinale a alternativa correta. 

A) Utiliza-se gás carbônico para o pneumoperitônio em detrimento ao Oxigênio, pelo fato 

daquele apresentar custo inferior. 

B) A pressão do insuflador não pode ultrapassar a casa dos 18 mmHg em adultos por mais de 

20 minutos, pela incidência de vasoconstrição renal e suas repercussões observadas na 

maioria dos casos. 

C) Durante uma laparoscopia, a pré carga geralmente aumenta, oferecendo risco de hipotensão 

arterial. 

D) Em gestantes, a laparoscopia continua sendo a técnica de predileção para tratamento 

cirúrgico de colecistite aguda, elegendo a técnica aberta de Hasson para primeira punção. 

E) As técnicas minimamente invasivas laparoscópicas proporcionam menos dor e uso de 

analgésicos, entretanto a incidência de bridas e aderências no pós operatório é muito 

semelhante à técnica convencional. 

 

33) Primigesta de 31 anos, na 28 semana, é atendida no pronto socorro com queixa de calafrios e 

dor lombar à direita há 3 dias, urina de aspecto normal. Refere hiporexima e vômitos há 1 dia. 

Exame físico: regular estado geral, desidratada ++/4+, sudorese fria, FR 24 I./Min, FC 104 bpm, PA 

98/56 mmHg, punho-percussão dorsal à direita com dor. Exames: hb 11,8 g/dl / Leucócitos 13.400 / 

08% bastões / PCR 14 mg/L / Creatinina 1,08 mg/dl / INR 1,42 / TAP e TTPA normais / 160 mil 

plaquetas / Urina 1 32 mil leucócitos. US demonstra hidronefrose à dir. secundária cálculo ureteral 

distal de 7 mm. Qual conduta mais adequada? 

A) Analgesia, hidratação, coleta de urocultura e duas amostras de hemoculturas, iniciar 

ceftriaxone 2G endovenoso. 

B) Avaliação obstetra, hidratação e ceftriaxone 2G endovenoso. 

C) Analgesia, hidratação, coleta de urocultura e duas amostras de hemoculturas, iniciar 

ceftriaxone 2G endovenoso, encaminhar ao centro cirúrgico para implante de duplo j. 

D) Nefrostomia percutânea após medidas clínicas. 

E) Analgesia, hidratação, coleta de urocultura e duas amostras de hemoculturas, iniciar 

ceftriaxone 2G endovenoso e aguardar 48 horas para indicar implante de duplo J. 
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34) Segue abaixo a tomografia de uma mulher de 22 anos, vítima de acidente automobilístico. Os 

sinais vitais são estáveis e não existem outras lesões significativas. O próximo passo é:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A) Reparo por cirurgia convencional. 

B) Obter fase tardia da imagem para avaliar sistema coletor. 

C) Nefrectomia para evitar complicações futuras como urinoma ou hematoma infectados. 

 

D) Urografia excretora 

E) Embolização da artéria renal. 

 

 

35) Homem de 25 anos foi submetido a essa tomografia após 36 horas de um trauma, condutor de 

veículo que se chocou contra objeto fixo. O diagnóstico mais provável é: 
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A) Lesão ureteral 

B) Transecção segmentar da artéria renal 

C) Oclusão da artéria renal principal 

D) Ruptura da pelve renal 

E) Oclusão traumática da veia renal 

 

 

36) Paciente com história de úlcera péptica tratada há muitos anos com vagotomia troncular e 

piloroplastia. Refere que vem apresentando boca seca, sensação de desconforto abdominal pós- 

prandial, eructações e náuseas. Nos últimos meses teve alguns episódios de vômitos não fecalóides. 

Paciente tem Diabetes mellitus tipo II, em tratamento irregular há cinco anos. Qual o provável 

diagnóstico? 

 

A) Recidiva da úlcera péptica.  

B) Neoplasia gástrica. 

C) Colelitíase. 

D) Gastroparesia. 

E) Descompensação do Diabetes. 

 

 

37) Homem saudável de 79 anos de idade, foi submetido à biópsia renal em lesão central de 3.0 cm 

de diâmetro, rim contralateral é normal e creatinina sérica é de 1,0 mg/dL, não há evidência de 

doença metastática. O próximo passo mais adequado é: 

 

A) Nefrectomia radical aberta 

B) Nefroureterectomia laparoscópica 

C) Ablação térmica percutânea 

D) Nefrectomia parcial seguindo técnica que cirurgião tem maior experiência 

E) Seguimento com exame de imagem em 6 - 12 meses 

 

38) O tratamento definitivo mais apropriado para um paciente de 72 anos, com adenoma prostático 

de 120 cc com volumoso lobo mediano e divertículo vesical sintomático é: 

A) Prostatectomia retropúbica com fulguração do divertículo vesical 

B) Prescrever alfa bloqueadores 

C) Ressecção transuretral da prostata seguida de diverticulectomia em 3 meses 

D) Ressecção transuretral da próstata e cistectomia parcial no mesmo ato 
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E) Prostatectomia suprapúbica e diverticulectomia 

 

39) Homem de 33 anos, com queixa de dor epigástrica e hematêmese. A principal causa  de 

sangramento no caso é: 

A) Gastrite por estresse 

B) Úlcera gástrica 

C) Gastropatia hipertensiva 

D) Úlcera duodenal 

E) Lesão de Dieulafoy 

 

 

40) Paciente submetido à gastrectomia à Billroth II, devido doença ulcerosa péptica vem 

apresentando perda de peso e agravo em vômitos biliosos. Foi submetido à EDA que evidenciou 

gastrite erosiva intensa associado a importante refluxo biliar. Devido a intratabilidade clínica, foi 

optado por cirurgia. Qual procedimento recomendado? 

A) Gastrectomia total com reconstrução a BII 

B) Gastrectomia total com reconstrução em Y de Roux 

C) Conversão de anastomose Bilroth II (BII) em Y de Roux 

D) Gastrectomia subtotal com reconstrução à BII 

E) Nenhuma das anteriores 
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Anote aqui suas respostas para conferir o gabarito 

01 11 21 31 

U
R

O
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O
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IA
 

02 12 22 32 

03 13 23 33 

04 14 24 34 

05 15 25 35 

06 16 26 36 

07 17 27 37 

08 18 28 38 

09 19 29 39 

10 20 30 40 

 


