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Data: 22 de Abril de 2012

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
 
 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale 
mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seus Cartões de Respostas 
pois em hipótese alguma eles serão substituídos, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as 
instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 23/04/2012, no site www.acaplam.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA de 10/02/2012, e suas retificações. 
  
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
  

 
BOA PROVA!! 

 

Médico Cirurgião Geral 
 



 

 

PARTE I – MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 
 
01 - Os seguintes fatores contribuem para um maior índice 
de infecção das feridas, exceto: 

A) Ferida sangrando abundantemente 
B) Ferida com mais de 06 horas 
C) Ferida estrelada com avulsão ou abrasões 
D) Profundidade de ferida maior que 1 cm 
E) Presença de material contaminante 

 
02 - Sepse é a resposta inflamatória sistêmica secundaria a 
infecção. Suas manifestações são apresentadas abaixo 
exceto: 

A) Temperatura acima de 38ºC ou abaixo de 36ºC 
B) Vômitos incoercíveis 
C) Frequência Cardíaca acima de 90 batimentos por 

minuto 
D) Frequência respiratória acima de 20 por minuto ou 

PaCO² abaixo de 32 mmHg 
E) Leucócitos-maior que 12.000 ou abaixo de 4.000 

 
03 - A cicatrização das feridas compreendem as seguintes 
fazes. A exceção é: 

A) Hemostasia 
B) Inflamação 
C) Migração celular e proliferação 
D) Síntese protéica, contração da ferida e remodelagem 
E) Angiogênese retardada 

 
04 - Os antissépticos são substancias que destroem ou 
inibem a proliferação dos microrganismos. O ideal seria 
dispormos de um produto com as seguintes características, 
menos: 

A) Ação bactericida e bacteriostática 
B) Persistência da ação durante várias horas 
C) Persistência de ação curta para não provocar 

queimaduras 
D) Ausência de causticidade e baixo índice de reações 

de hipersensibilidade 
E) Baixo custo 

 
05 - É verdadeiro sobre a TVP, exceto: 

A) Acomete mais pacientes com câncer de corpo e 
cauda de pâncreas 

B) Acomete mais pacientes submetidos a cirurgia por 
câncer ginecológico 

C) É frequente em portadores de policitemia 
D) Não acomete pacientes acima de 40 anos 
E) É frequente em portadores de Doença de Buerger 

 
06 - No tratamento da Hiperpotassemia nos dirigimos para: 

A) Suprimir entrada de potássio 
B) Usar antagônicos do potássio 
C) Nunca usar bicarbonato pois poderá levar o 

paciente a uma alcalose 
D) Forçar o excesso de potássio para o interior das 

células 
E) Remover o potássio através de enemas ou diálise. 

 
 
 
 

07 - A acidose metabólica resulta sempre que os túbulos 
renais não conseguem eliminar o íon hidrogênio para manter 
o PH sérico normal. Isto pode se dever a: exceto: 

A) Inatividade da função renal e insuficiênci8a tubular 
crônica (nefrite) 

B) Insuficiência tubular aguda 
C) Cetose diabética 
D) Perdas gastrointestinais anormais 
E) Ph sérico encontra-se acima de 7.44 

 
08 - O que não se evidencia no pneumotórax hipertensivo. 

A) Taquipneia 
B) Bradpnéia 
C) Colapso completo no pulmão comprometido 
D) Compressão do pulmão contra lateral 
E) Obstrução ao fluxo sanguíneo nas grandes veias e 

vasos pulmonares 
 

09 - É verdadeiro a respeito do trauma abdominal:  
A) O paciente inconsciente é mais fácil de ser avaliado 

pois, não fornecerá falsas informações que irão 
interferir no diagnostico 

B) O paciente inconsciente é mais difícil de ser 
pesquisado, necessitando de maiores estudos de 
imagem e avaliação constante 

C) O exame físico deve ser completo, se possível 
executado pela mesma equipe 

D) As lesões de estomago, duodeno e colo geralmente 
apresentam sinais mais precoces, devendo ser 
tratados imediatamente  

E) Lesões de vísceras solidas, geralmente se 
apresentam com hemorragia 

 
10 - O que não aparece no trauma vesical  

A) Incapacidade de urinar 
B) Presença de enfisema ao toque retal 
C) Hematoma na linha mediana ou massa acima da 

sínfise púbica 
D) Dor supra púbica 
E) Fratura dos ramos púbicos ou separação da sínfise 

púbica 
 
11 - O que não é verdadeiro com relação ao câncer do 
esôfago 

A) A disfagia está sempre presente 
B) A odinofagia nunca está presente 
C) Em fases tardias da doença a perda de peso é 

acentuada  
D) Alguns pacientes apresentam rouquidão 
E) A endoscopia é o exame mais acurado para selar o 

diagnostico 
 
12 - No câncer do estomago são possíveis fatores 
etiológicos, exceto  

A) Dietas ricas em sal, defumados e conservantes 
B) Raça e herança genética 
C) Uso de álcool e fumo  
D) Dietas ricas em fibras e frutas frescas 
E) Infecção persistente pelo H.Pylori 

 
 
 



 

 

13 - O câncer de colédoco terminal pode ser tratado da 
seguinte forma 

A) Colecistoduodeno anostomose 
B) Pancreato dudenectomia 
C) Coledocojejunoanostomose 
D) Endoprótese coledociana por via endoscópica 
E) Colecistectomia com drenagem da retro-cavidade  

 
14 - É mais freqüente  nos tumores dos cólons  

A) Sangramento, no tumor do cólon esquerdo e 
obstrução no tumor do cólon direito  

B) Sangramento, no tumor do cólon direito e obstrução 
no tumor do cólon esquerdo 

C) Distensão abdominal intermitente 
D) Obstipação seguida de diarreia  
E) Fezes com presença de muco e sangue 

 
15 - É verdadeiro sobre os tumores benignos do cólon 

A) Os adenomas são os tumores mais encontrados 
seguidos dos lipomas 

B) Os lipomas costumam ser sésseis localizados na 
submucosa e mais frequentes no cólon direito 

C) Os endometriomas são frequentes e encontrados no 
cólon transverso 

D) Os adenomas são mais frequentes no sigmóide e 
reto 

E) Os adenomas podem ser glandulares, vilosos ou 
papilares 

 
16 - A coleliatíase é uma doença com as seguintes 
características a exceção: 

A) Incide mais em mulheres acima da quarta década 
B) Tem relação com obesidade e gestação 
C) Incide mais em homens acima da quinta década  
D) Pode evoluir para quadros agudos 
E) Pode evoluir para câncer após longos anos da 

doença 
 

17 - Na coledocolitíase pode ocorrer: 
A) Íleo biliar 
B) Colangite 
C) Icterícia e acolia fecal 
D) Febre e calafrios 
E) Dor e vômitos 

 
18 - O tratamento mais indicado hoje na colelitíase com 
colidocolitíase é: 

A) Colesistectomia com coledocostomia 
B) Coledocolitotomia  
C) Anastomose bílio disgestiva 
D) Papilotomia transduodenal 
E) CPER seguida da colesistectomia 

 
19 - A doença de refluxo gastro esofagiana pode resultar no 
aparecimento do esôfago de Barret. Quando isso ocorre, que 
opção de tratamento hoje, não se executa: 

A) realizar esofagectomia inferior 
B) tratar com inibidor de bomba de prótons 
C) Tratar com IBP e manobras higienodietéticas 
D) Tratar cm IBP e realizar cirurgia V.L antirrefluxo  
E) tratar com IBP e realizar cirurgia endoscópica 

antirrefluxo 

20 - Para o diagnostico da pancreatite crônica devemos 
investigar  

A) Ausência de diabetes 
B) Paciente grande bebedor que começa a referir 

frequentes dores abdominais 
C) Dores em epigástrio que se irradiam para o 

hipocôndrios e dorso 
D) Elevação de amilase e lipase sérica ou urinária 
E) Presença da tríade clássica perda de peso, diabetes e 

esteatorréia  
 
21 - No tratamento da pancreatite aguda realizarmos: 

A) Tratamento vigoroso do choque hipovolêmico  
B) Proceder drenagem gástrica através SNG  
C) Reposição de eletrólitos como cálcio e potássio, e 

usar antibióticos quando existir sinais de sepse 
D) Intervenção cirúrgica imediata para remoção do 

tecido necrótico resultante 
E) Intervir cirurgicamente para realização de 

sequestrectomias quando o tratamento clinico exigir 
 

22 - Podemos encontrar nos pacientes com megaesôfago: 
A) Facies catárea 
B) Sinais de Trousseau e Chevostek  presentes 
C) Desnutrição 
D) Tosse crônica 
E) Disfagia  

 
23 - No tratamento da diverticulite não complicada de 
sigmóide inicialmente fazemos: 

A) Restrição para alimentos gordurosos 
B) Antiespasmódicos e antinflamatórios  
C) Antibióticos quando existe leucocitose 
D) Cirurgia apenas, quando existe sinais de perfuração 

ou formação de abcesso  
E) Cirurgia realizando-se logo hemocolectomia 

 
24 - Dentre as principais causas da obstrução do intestino 
grosso temos a seguinte sequencia: 

A) diverticulite aguda, vólvulos e aderências 
B) aderências, bridas e hérnias 
C) tumores, vólvulos, hérnias, invaginação e 

divertículos. 
D) tumores, aderências, hérnias e invaginação 
E) invaginação, vólvulos e diverticulites 

  
25 - O tratamento cirúrgico da apendicite por vídeo 
laparoscopia trouxe as seguintes vantagens: 

A) impedir a acidose pelo uso do CO2 
B) diminuir a infecção pelo menor trauma 
C) acesso a todos os quadrantes do abdômen pela 

facilidade de visualização com ótica 
D) retorno mais rápido as atividades laborais do 

paciente 
E) menos dor no pós- operatório 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

26 - O diagnostico diferencial entre retocolite ulcerativa e 
doença de Crohn nem sempre é fácil. No entanto as 
principais diferenças são: 

A) a doença de Crohn sempre compromete mais o 
cólon que a RCU 

B) a doença de Crohn constitui essencialmente um 
transtorno segmentar 

C) na RCU a zona mais frequentemente afetada é o 
reto 

D) na RCU as complicações gerais como anemia, 
transtornos de coagulação, insuficiência hepática é 
eritema nodoso artralgias e glossites são mais 
frequentes 

E) na doença de Crohn o fenômeno inflamatório 
intestinal costuma ser transmural e mais frequentes 
as fistulas entéricas internas 
 

27 - As hérnias incisionais se constituem em um grupo onde 
o tratamento as vezes é dos mais difíceis. Isto se deve a: 
Exceto: 

A) são pacientes com múltiplas cirurgias 
B) são pacientes com sobre peso 
C) as vezes temos hérnias gigantescas 
D) a cirurgia que resultou na hérnia foi realizada sem o 

auxilio do bisturi elétrico 
E) a maior parte dos pacientes são sedentários e com 

varias comorbidades 
 
28 - Na cirurgia das hérnias inguinais, empregamos hoje 
técnicas com e sem tensão. No entanto devemos está bem 
familiarizados com as estruturas anatômicas da região, cuja 
exceção é: 

A) Cinta ílio pubiana 
B) Cinta do transverso  
C) Fascia transversalis 
D) Ligamentos inguinal e pectíneo  
E) Triângulo de Petit 

 
PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 
Pensamento  vem de fora 
e pensa que vem de dentro, 
pensamento que expectora 
o que no meu peito penso. 
Pensamento a mil por hora, 
tormento a todo momento. 
Por que é que eu penso agora 
sem o meu consentimento? 
Se tudo que comemora 
tem o seu impedimento, 
se tudo aquilo que chora 
cresce com o seu fermento; 
pensamento, dê o fora, 
saia do meu pensamento. 
Pensamento, vá embora, 
desapareça no vento. 
E não jogarei sementes 
em cima do seu cimento. 

Arnaldo Antunes. Tudos. 4. ed. São Paulo:  
Iluminuras, 1998. 

29 - O que incomoda o eu lírico é: 
A) Sua dificuldade para pensar. 
B) Sua familiaridade com suas ideias. 
C) Sua facilidade para pensar. 
D) A quantidade de ideias incompreensíveis que produz. 
E) A autonomia de seu pensamento. 

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I – Percebemos através dos dois primeiros versos que o eu 
lírico constata que seu pensamento é a reunião das coisas 
vistas e ouvidas; aquilo que ele pensa criar, na realidade é 
externo a ele. 
II – Nos versos “E não jogarei sementes/ em cima do seu 
cimento”, as palavras sementes e cimento foram 
empregadas em sentido metafórico sendo a primeira, as 
ideias em estado inicial. 
III – O valor final que o eu lírico atribui a seu pensamento é 
de que este é ilimitado, além de agir de modo dependente à 
vontade expressa pelo eu lírico. 

A) Todos estão corretos. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Estão corretos os itens I e II. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
31 - Identifique a alternativa cujo vocábulo destacado foi 
usado de forma incorreta: 

A) Estou esperando Maria Helena há mais de duas 
horas. 

B) Antes de mais nada, é bom saber onde eles estão 
indo. 

C) Trata-se de uma questão muito mal resolvida. 
D) Ainda vou descobrir o porquê dessa polêmica. 
E) Não estacione naquele local, senão você será 

multado. 
 
32 - Assinale a alternativa em que o hífen esteja usado 
corretamente: 

A) semi-infantil 
B) supra-sensível 
C) ante-braço 
D) auto-análise 
E) extra-judicial 

 
33 - Os elementos mórficos que constituem os vocábulos 
INAPTO e CANTÂSSEMOS são, respectivamente: 

A) prefixo – radical – desinência nominal / radical – 
vogal temática – desinência verbal (número - 
pessoal) – desinência verbal (modo - temporal). 

B) radical – desinência nominal / radical –  desinência 
verbal (número - pessoal) – desinência verbal (modo 
- temporal). 

C) radical – sufixo – desinência nominal / radical – 
vogal temática – desinência verbal (número - 
pessoal). 

D) prefixo – radical – desinência verbal / radical – vogal 
temática – desinência verbal (modo - temporal). 

E) prefixo – radical – desinência nominal / radical – 
vogal temática – desinência verbal (modo - temporal) 
– desinência verbal (número - pessoal). 

 



 

 

34 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulos 
devem receber o acento gráfico; 

A) ibero – alcool – maquinaria 
B) textil – enigma – sutil 
C) interim – zefiro – agape 
D) fortuito – ureter – estereotipo 
E) recem – pudico – zenite 

 
35 - Assinale a alternativa cujo termo destacado funciona 
como predicativo do objeto: 

A) Aquiles parecia inflexível o tempo todo. 
B) O ministro considerou incerta a sua presença no 

seminário. 
C) Para quem usa caixa eletrônico, a vida fica mais 

fácil. 
D) Desesperados, eles gritavam por socorro. 
E) Muitas pessoas deixaram o local insatisfeitas. 

 
36 - No período “Vejo agora quanto estava preso a ela”, a 
oração destacada classifica-se em: 

A) subordinada substantiva objetiva indireta. 
B) subordinada substantiva completiva nominal. 
C) subordinada adjetiva explicativa. 
D) subordinada substantiva objetiva direta. 
E) subordinada adverbial temporal. 

 
37 - Em todas as frases seguintes o sinal indicativo de crase 
foi usado corretamente, exceto em: 

A)  “Mulheres à beira de um ataque de nervos”. 
B) A cidade à qual nos referimos é longe. 
C) Voltamos cedo à casa dos amigos. 
D) Assisti àquele filme. 
E) Estava disposto à disputar uma vaga. 

 
A questão 38 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 

38 - Das afirmações seguintes: 
I – No segundo quadrinho, o ponto de exclamação sugere o 
espanto ou a surpresa do menino (Filipe), ao perceber que 
havia mudado de posição. 
II – No terceiro quadrinho o menino (Filipe) está na posição 
normal, sentado de frente, mas não entende o que lhe 
aconteceu. O ponto de interrogação expressa essa dúvida. 
III – Através do último quadrinho é possível compreender o 
que possivelmente ocorreu nos quadrinhos anteriores. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos apenas os itens I e III. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
 
 
 
 

39 - Indique a figura de linguagem existente na frase “Eu, 
que antes vivera de palavras de caridade ou orgulho ou de 
qualquer outra coisa”: 

A) anacoluto 
B) antonomásia 
C) sinestesia 
D) gradação 
E) hipérbole 

 
40 - Nas frases seguintes: 
I – Fomos nós quem pretendeu o cargo. 
II – Fui eu quem fez o exercício. 
III – Hoje sou eu quem paga a conta. 
Quanto a concordância podemos afirmar: 

A) Apenas I e II estão corretas. 
B) Apenas II e III estão corretas. 
C) Apenas I e III estão corretas. 
D) Todas estão corretas. 
E) Todas estão incorretas. 

 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 

 
 
 
 




