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Cargo: Médico Proctologista 
 
Língua Portuguesa 
 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 à 05: 
 
O sertanejo (III) – Os sertões 
 

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o 
raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral.  

A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, 
revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempeno, 
a estrutura corretíssima das organizações atléticas. 

É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, 
reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem 
firmeza, sem aprumo, quase gingante e sinuoso, aparenta a 
translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura 
normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá 
um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, 
recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que 
encontra; a cavalo, se sofreia o animal para trocar duas palavras 
com um conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando 
sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, 
não traça trajetória retilínea e firme. Avança celeremente, num 
bambolear característico, de que parecem ser o traço geométrico 
os meandros das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca pelo 
motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o isqueiro, ou 
travar ligeira conversa com um amigo, cai logo — cai é o termo 
— de cócoras, atravessando largo tempo numa posição de 
equilíbrio instável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos 
dedos grandes dos pés, sentado sobre os calcanhares, com uma 
simplicidade a um tempo ridícula e adorável. 

É o homem permanentemente fatigado. 
Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, em 

tudo: na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar 
desaprumado, na cadência langorosa das modinhas, na 
tendência constante à imobilidade e à quietude. 

Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Nada é 
mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. 
Naquela organização combalida operam-se, em segundos, 
transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer 
incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. 
O homem transfigura-se. Empertiga-se, estadeando novos 
relevos, novas linhas na estatura e no gesto; e a cabeça firma-
se-lhe, alta, sobre os ombros possantes aclarada pelo olhar 
desassombrado e forte; e corrigem-se-lhe, prestes, numa 
descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento 
habitual dos órgãos; e da figura vulgar do tabaréu canhestro 
reponta, inesperadamente, o aspecto dominador de um titã 
acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de 
força e agilidade extraordinárias. 
Euclides da Cunha 
 
01. Assinale a alternativa correta que indica uma contradição à 

expressão inicial do autor “O sertanejo é, antes de tudo, um 
forte.”: 
a) Indica uma pessoa acomodada, reafirmando a expressão 

inicial do autor. 
b) Indica uma pessoa trabalhadora, afirmando a expressão inicial 

do autor. 
c) Indica uma pessoa preguiçosa, contrariando a ideia de que ele 

é um forte. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
02. Identifique a alternativa correta quanto a situação em que a 

força do sertanejo se revela:  
a) Quando precisa, embora raramente aconteça. 
b) Quando aparece um incidente que exigisse dele algum tipo de 

reação e mudança de gestos, tornando-se um gigante ágil e 
determinado na realização de seus intentos. 

c) A força do sertanejo nunca se revela, tamanha a preguiça do 

sertanejo.   
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

03. Assinale a alternativa correta quanto as expressões utilizadas 

pelo autor para comparar o sertanejo a Hércules:                                                                                                                                                                                                                                                                                           
a) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto dominador 

de um titã. 
b) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto submisso.  
c) Ombros possantes, olhar assombrado, aspecto dominador de 

um titã. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
04. Identifique a alternativa correta quanto as expressões 

utilizadas pelo autor para comparar o sertanejo a Quasímodo: 
a) Desgracioso, desengonçado, reto, andar sem firmeza. 
b) Desgracioso, desengonçado, torto, andar com firmeza. 
c) Desgracioso, desengonçado, torto, andar sem firmeza. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
05. Assinale a alternativa correta quanto ao tipo de preconceito 

que pode ser percebido no discurso do autor: 
a) Preconceitos relacionados ao aspecto social. 
b) Preconceitos relacionados ao aspecto físico. 
c) Preconceitos relacionados ao aspecto intelectual. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
06. Identifique a alternativa correta em que todas as palavras são 

formadas por derivação parassintética: 
a) Emudecer; subterrâneo; empalidecer; envergonhar. 
b) Alistar; dentista; jogador; refresco. 
c) Realizar; esfarelar; incapaz; felizmente. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
07. Assinale a alternativa correta em que todas as palavras são 

formadas de composição por justaposição:  
a) Vaivém, pernalta; cor-de-rosa; televisão. 
b) Planalto; vaivém, embora; girassol. 
c) Micróbio; sempre-viva; vaivém; passatempo. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
08. Identifique a alternativa correta quanto a Oração Subordinada 

Adverbial Temporal: 
a) Quanto maior for a altura, maior será o tombo. 
b) “Nem bem sentou-se no banco, o moço ergueu-se rápido.” (J. 

Fonseca Fernandes). 
c) “Fiz-lhe sinal que se calasse.” (Machado de Assis). 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
09. Assinale a alternativa correta quanto a Oração Coordenada 

Sindética Adversativa: 
a) Tens razão, contudo não te exaltes. 
b) A doença vem a cavalo e volta a pé. 
c) Venha agora ou perderá a vez. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
10. Identifique a alternativa correta quanto a concordância verbal: 
a) Um bloco de foliões animavam o centro da cidade. 
b) O exército dos aliados desembarcaram na Itália. 
c) A multidão vociferava ameaças. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
11. Assinale a alternativa correta quanto a regência do verbo 

agradar: 
a) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários 

sentiam prazer em agradar-lhe. 
b) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários 

sentiam prazer em agradá-lo. 
c) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários 

sentiam prazer em agradar. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
12. Assinale a alternativa correta quanto a regência nominal da 

palavra amor: 
a) Maria morria de amor pelo Xavier. 
b) Maria morria de amar pelo Xavier. 
c) Maria morria de amores pelo Xavier. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
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13. Identifique a alternativa correta quanto ao emprego adequado 

da vírgula:  
a) O dinheiro, Jaime o trazia escondido nas mangas do paletó. 
b) O dinheiro Jaime o trazia, escondido nas mangas do paletó. 
c) O dinheiro Jaime o trazia escondido, nas mangas do paletó. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 14 à 16. 
 
Ai, dona fea! Fostes-vos queixar  
porque vos nunca louv’en em meu trobar  
mais ora quero fazer un cantar  
en que vos loarei toda via;  
e vedes como vos quero loar:  
dona fea, velha e sandia!  
 
Dona fea, se Deus mi pardon,  
pois avedes (a) tan gran coraçon  
que vos eu loe, en esta razon  
vos quero já loar toda via;  
e vedes qual será a loaçon:  
dona fea, velha e sandia!  
 
Dona fea, nunca vos eu loei  
en meu trobar, pero muito trobei;  
mais ora já un bon cantar farei,  
en que vos loarei toda via;  
e direi-vos como vos loarei:  
dona fea, velha e sandia! 

Joan Garcia de Guilhade 

 
14. Assinale a alternativa correta quanto ao modo com o qual o 

eu lírico se refere a mulher para quem canta: 
a) Como vos quero loar. 
b) Tan gran coraçon. 
c) Dona fea. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
15. Identifique a alternativa correta quanto a resposta da queixa 

feita pela mulher: 
a) Devido ao eu lírico ter feito uma cantiga para louvá-la que não 

foi de seu agrado. 
b) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, 

para declarar-lhe sua admiração. 
c) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, 

por falta de admiração. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
16. Assinale a alternativa correta quanto a mulher ao qual o eu 

lírico se refere: 
a) É possível saber sua identidade, visto que ela é mencionada a 

todo momento. 
b) É possível saber sua identidade, embora seu nome não seja 

mencionado. 
c) Não é possível saber sua identidade, pois seu nome não é 

mencionado. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
Conhecimentos Específicos 

 
17. Considere as afirmações abaixo e assinale a alternativa 

correta: 
I – A artéria mesentérica inferior, após ter origem da artéria cólica 

esquerda, tem trajeto descendente verticalmente em situação 
retroperitoneal, cruzando a artéria e veia ilíaca esquerda, 
emitindo a artéria sacral média e artéria retal inferior. 
II – A comunicação entre a artéria cólica média e artéria cólica 

esquerda recebe o nome de arcada de Riolan. 
III – O reto é totalmente revestido de serosa no seu terço 

superior e no seu terço inferior é totalmente desprovido de 
serosa, bem como o canal anal. 
IV – O sigmóide, último segmento do cólon, em geral mede 20 

cm de extensão, é parcialmente revestido pelo peritônio, com um 
meso bastante longo, o que lhe confere mobilidade. 

 V – No cólon, o ponto crítico de Griffith e o ponto crítico de 

Sudeck correspondem a pontos de descontinuidade das artérias 
marginais que podem ser sede de isquemia. 
a) I, II e III estão corretas. 
b) II, III e V estão corretas. 
c) I, III, IV e V estão corretas. 
d) Todas estão corretas, com exceção da afirmação I. 

 
18. Assinale a alternativa incorreta: 
a) O anoderma é revestido por tecido epitelial de revestimento 

pavimentoso estratificado não queratinizado e apresenta 
intensa sensibilidade servindo de transmissor de estímulos 
dolorosos até o sistema nervoso central. 

b) O esfíncter anal externo possuem fibras formadas por 

musculatura estriada, em continuação dos músculos 
elevadores do ânus e, morfologicamente, é constituído por 3 
segmentos: profundo, superficial e subcutâneo. 

c) O músculo puborretal é formado por fibras de musculatura 

estriada, se fixa nos lados do púbis e segue em direção à 
ampola retal, envolvendo o reto em sua parte ântero-lateral, 
na altura da linha anorretal, formando angulação de 45º. 

d) A motilidade colônica adequada é controlada pelo sistema 

nervoso intrínseco e extrínseco e pela ação de vários 
hormônios estimuladores (gastrina, colecistoquinina, 
substância P, encefalinas) e inibidores (glucagon, peptídeo 
intestinal vasoativo e secretina). 

 
19. Em relação à Diverticulite, considere as afirmações e 

assinale a alternativa correta: 
a) Na sua forma hipertônica, a população jovem é mais 

acometida, o cólon descendente e o sigmóide são as regiões 
de localização e a complicação mais freqüente é a 
hemorragia. 

b) Na sua forma hipotônica, a população afetada é acima de 50 

anos, todo o cólon é acometido e a complicação mais 
frequente é a inflamação. 

c) Quando a dor é o sintoma preponderante, ela costuma ser do 

tipo cólica, é referida no quadrante inferior e superior 
esquerdo do abdômen e o tratamento de escolha é o uso de 
tramadol, visto que diminui a pressão intraluminal. 

d) Em relação aos exames adicionais, o enema opaco deve ser 

evitado na fase aguda, bem como o estudo endoscópico do 
colón, pelo risco de peritonite por bário no primeiro ou 
perfuração, no segundo. 

 
20. A manifestação anorretal do secundarismo sifilítico se 

caracteriza por: 
a) Condiloma hiperplásico. 
b) Condiloma escamoso. 
c) Condiloma lata. 
d) Condiloma papulomatoso. 

 
21. Os adenomas colorretais são neoplasias epiteliais benignas 

constituídas de epitélio glandular anormal do intestino grosso. 
Em relação a sua classificação, o adenoma tubular, 
correspondendo a 75% de todos os pólipos neoplásicos, é 
constituído por: 
a) 50% de tecido viloso. 
b) 0 a 25% de tecido viloso. 
c) 75 a 100% de tecido viloso. 
d) 25 a 75% de tecido viloso. 

 
22. Considere as afirmações abaixo e assinale a alternativa 

correta: 
I – Os pólipos pediculados tem aspecto morfológico de cogumelo 

e frequentemente ultrapassam 4 cm de diâmetro. 
II – Os pólipos sésseis crescem de forma plana na mucosa e 

podem ocupar até toda a circunferência do intestino grosso. 
III – Os pólipos colorretais são classificados de acordo com o seu 

tipo histológico em: neoplásicos, hiperplásicos, inflamatórios e 
hamartomatosos. 
IV – Os pólipos juvenis caracterizam-se morfologicamente pelo 

aspecto rosado, arredondado, de consistência dura e geralmente 
não pediculado. 
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a) II e III estão corretas. 
b) Todas estão corretas. 
c) Todas estão corretas, exceto IV.  
d) Todas estão corretas, exceto I. 

 
23. A Síndrome de Gardner se caracteriza por: 
a) Afecção autossômica recessiva devido a mutações no gene 

APC, bandas 7p22 e 3p21, cujo quadro clínico se caracteriza 
por adenomas no cólon que frequentemente se malignizam 
ao redor dos 30 anos. 

b) Afecção hereditária autossômica dominante causada por 

mutações na linhagem germinativa do gene supressor 
tumoral STK11, cujo quadro clínico se caracterizada por 
pólipos hamartomatosos intestinais associados a máculas 
melanocíticas cutâneo mucosas. 

c) Síndrome autossômica dominante causada por mutações no 

gene PTEN, cujo quadro clínico se caracteriza por pólipos 
harmatomatosos e hiperplásicos em todo o trato 
gastrintestinal principalmente entre 10 e 30 anos de idade. 

d) Síndrome causada por mutações da linhagem germinativa no 

gene APC, na banda 5q21-22, cujo quadro clínico se 
caracteriza pelo desenvolvimento de pólipos adenomatosos 
em todo o trato gastrintestinal com alto risco de malignidade. 

 
24. Atualmente, admite-se uma associação do papilomavírus 

humano (HPV), especialmente o subtipo 16 e 18, no 
desenvolvimento do câncer do canal anal. Correlacionando a 
agressividade do HPV 16 em relação ao HPV 18 e o mecanismo 
de virulência do HPV 16, assinale a alternativa correta: 
a) O HPV 16 é mais agressivo, tendo como mecanismo de 

virulência a produção da proteína E9 que ativa p53, 
descontrola o ciclo celular, aumenta as concentrações de 
p21, complexo CDK2/ciclinaE inativo, complexo pRb/E2F 
defosforilado,  a célula com DNA danificado passa da fase G1 
para a fase S. 

b) O HPV 16 é mais agressivo, tendo como mecanismo de 

virulência a produção da proteína E7 que inativa pRb 
impedindo ela de se complexar com o complexo E2F, E2F 
permanece ativo, a célula com DNA danificado passa da fase 
G1 para a fase S. 

c) O HPV 16 é mais agressivo, tendo como mecanismo de 

virulência a produção da proteína E6 que inativa p53, 
diminuindo as concentrações de p21, complexo 
CDK2/ciclinaE ativo que fosforila pRb/E2F, E2F é liberado, a 
célula com DNA danificado passa da fase G1 para S. 

d) O HPV 16 é menos agressivo, tendo como mecanismo de 

virulência a produção da proteína E10 que inativa p53, 
aumentando as concentrações de p21, complexo 
CDK2/ciclinaE ativo que fosforila pRb/E2F, E2F liberado, a 
célula com DNA danificado passa da fase G1 para S. 

 
25. Paciente do sexo feminino, 44 anos de idade, que se 

encontrava em pós-operatório tardio de transplante renal (10 
anos), fazendo uso de medicações imunossupressoras. 
Apresenta quadro de dor abdominal, perda do peso e diarréia 
não sanguinolenta, necessitando de hospitalização, durante a 
qual desenvolveu severos quadros de hematoquezia e 
hipotensão. Submetida a colonoscopia que revelou mucosa de 
aspecto friável, com úlceras do tipo aftóides, fibrina e formação 
de pseudopólipos; a biopsia revelou tratar-se de citomegalovírus. 
Considerando o marcador microscópico da colite por 
citomegalovírus, assinale a alternativa incorreta em relação à 
característica histológica: 
a) Ulceração da mucosa. 
b) Hemorragia sub-epitelial. 
c) Intenso infiltrado neutrofílico e linfocítico. 
d) Inclusões virais Cowdry A. 

 
26. Após os adenomas, a neoplasias benignas mais comumente 

encontradas no intestino grosso, em especial no ceco e sob a 
forma de lesões múltiplas solitárias, com incidência maior no 
sexo feminino, são: 
a) Lipomas. 
b) Tumores carcinóides. 

 

c) Fibromas. 
d) Papilomas. 

 
27. Entre as desordens metabólicas que geram constipação 

intestinal podemos citar, exceto: 
a) Hipopotassemia. 
b) Hipercalcemia. 
c) Uremia. 
d) Alcalose. 

 
28. Paciente de 73 anos refere, há cerca de 40 horas, história de 

dor abdominal, parada de eliminação de gases e fezes, grande 
distensão abdominal e vômitos tardios. Dentre as hipóteses 
diagnosticas, aquelas compatíveis com o quadro clínico descrito 
são: 
a) Volvo de ceco, angiodisplasia, fecaloma. 
b) Câncer de sigmóide, diverticulite, angiodisplasia. 
c) Fecaloma, hérnia epigástrica encarcerada, distúrbio 

hidroeletrolítico. 
d) Câncer de sigmóide, volvo de ceco, pancreatite aguda. 

 
29. Paciente apresentando, há 15 horas, volvo de cólon sigmóide 

com válvula ileocecal competente. O local onde frequentemente 
ocorrem perfurações é o: 
a) Cólon transverso. 
b) Ceco. 
c) Cólon ascendente. 
d) Ângulo hepático. 

 
30. Num paciente idoso, hipertenso descontrolado e com 

cardiopatia isquêmica sintomática, que apresenta obstrução 
intestinal no nível do cólon sigmóide e acentuada distensão do 
ceco (>13cm), o cirurgião deve optar preferencialmente por: 
a) Colostomia proximal à lesão obstrutiva. 
b) Colectomia total. 
c) Colectomia esquerda com operação de Hartmann. 
d) Colectomia esquerda com anastomose primária. 

 
31. Considere as afirmações e assinale a alternativa correta: 
I - Lesões inerentes ao intestino posterior embrionário acometem 

o cólon esquerdo e o reto na fase adulta, raramente originando a 
síndrome carcinóide, por produzirem muita serotonina. 
II - A maioria dos tumores carcinóides cólicos são encontrados 

no cólon esquerdo. 
III - Aproximadamente 50% dos tumores carcinóides do reto 

provocam sintomas, principalmente sangramento, constipação, 
dor e prurido anal. 
IV - Detectados pela colonoscopia, tumores com diâmetro inferior 

a 2 cm e pediculados podem ser removidos por polipectomia. 
V - Os tumores carcinóides são neoplasias do sistema celular 

neuroendócrino difuso. 
a) Somente II está incorreta. 
b) Somente I está incorreta. 
c) Somente III, IV e V estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 

 
32. A isquemia intestinal crônica se apresenta por: 
a) Dores em "salva" na região alta do abdome irradiada para a 

fossa ilíaca direita e prisão de ventre. 
b) Dor abdominal pós-prandial, perda de peso e diarreia. 
c) Dor abdominal irradiada para a região genital, fezes escuras e 

úlceras intestinais. 
d) Dor abdominal contínua no hipocôndrio direito com fezes 

brancas e escuras, alternadamente. 
 
33. O procedimento de escolha em um paciente portador de 

Síndrome de Ogilvie, sem perfuração intestinal, é: 
a) Cecostomia tubular. 
b) Transversostomia em alça. 
c) Retossigmoidoscopia descompressiva. 
d) Colonoscopia descompressiva. 
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34. Em relação à doença intestinal inflamatória, pode-se afirmar 

que: 
a) A histopatologia fornece diagnóstico de certeza do tipo de 

doença intestinal inflamatória. 
b) Perda de peso e anemia são mais comuns na retocolite 

ulcerativa de que na doença de Crohn. 
c) Primeira crise da doença de Crohn pode mimetizar apendicite 

aguda. 
d) Acometimento transmural de parede intestinal é uma das 

características da retocolite ulcerativa. 
 
35. Dentre as indicações de cirurgia no manejo da doença de 

Crohn, estão incluídas, exceto: 
a) Fístula entero-vesical. 
b) Fistula íleo-ascendente. 
c) Fístula entero-vaginal. 
d) Obstrução intestinal. 

 
36. Uma criança de 3 anos de idade está sendo investigada 

devido à síndrome de má absorção. O exame parasitológico de 
fezes foi positivo para uma determinada verminose. Este quadro 
pode ser devido a: 
a) Giardíase. 
b) Amebíase. 
c) Balantidíase. 
d) Ascaridíase. 

 
37. Em relação à fissura anal, assinale a alternativa incorreta: 
a) No diagnóstico diferencial devem ser consideradas algumas 

patologias como a ulceração da sífilis primária, doença de 
Crohn e tuberculose do canal anal. 

b) Na fissura anal crônica há perpetuação da hipertonia do 

esfíncter anal externo. 
c) Lesão ulcerada posterior acompanhada por plicoma sentinela 

e papila hipertrófica (interna) caracteriza a tríade fissurária. 
d) A fissura anal pode infeccionar formando abscesso inter-

esfincteriano ou perianal. Se o abscesso drenar 
espontaneamente, produz uma fístula baixa. 

 
38. O megacólon tóxico ocorre mais frequentemente associado 

a: 
a) Colite pseudomembranosa. 
b) Megacólon chagásico. 
c) Doença de Crohn. 
d) Retocolite ulcerativa. 

 
39. Paciente feminina, 56 anos, hospitalizada com dor importante 

no quadrante inferior esquerdo do abdomem. Ao exame físico 
apresenta-se hipertensa, taquicárdica, febril e com discreta 
distensão abdominal com reação peritoneal localizada. Assinale 
a alternativa que inclui o mais adequado exame complementar a 
ser solicitado, a provável hipótese diagnóstica e a melhor opção 
terapêutica inicial: 
a) Enema opaco; diverticulite; operação de Hartmann. 
b) Enema opaco; tumor de sigmóide perfurado; sigmoidectomia e 

anastomose primária. 
c) Colonoscopia ou enema opaco; tumor de sigmóide perfurado; 

retossigmoidectomia e anastomose primária com coloscopia 
em alça de transverso. 

d) Radiografia simples de abdome, ultra-som e/ou tomografia 

sem contraste; diverticulite; jejum, hidratação e 
antibioticoterapia sistêmica. 

 
40. Infarto enteromesentérico resultante da obstrução da artéria 

mesentérica superior a nível de sua saída imediata da aorta, 
causa: 
a) Necrose que se estende do ângulo de Treitz até o cólon 

sigmóide. 
b) Necrose que se estende desde o jejuno proximal até a 

transição do reto com o canal anal. 
c) Necrose que se estende desde o jejuno proximal até a metade 

proximal do cólon transverso. 
d) Necrose que se estende desde a metade distal do cólon 

transverso até o reto, na sua porção intraperitoneal. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




