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PORTUGUÊS 
 
O texto a seguir é referência para as questões de 01 a 05. 
 
Um homem é homem – Carlos Heitor Cony 
 

Eugênio Hirsch, nascido na Áustria, mas vivido na Argentina e, mais tarde, no Brasil, era um artista gráfico de prestígio 1 

mundial, responsável pelos catálogos de alguns dos museus mais importantes da Europa e capista de grandes editoras 2 

internacionais.(...) 3 

Era um mestre na arte visual. Sua capa para a edição brasileira de "Lolita", publicada pela antiga Civilização Brasileira, 4 

ganhou o prêmio internacional e foi consagrada pelo próprio Nabokov, que a considerou a melhor interpretação de sua 5 

personagem, superando até mesmo o filme de Stanley Kubrick baseado em seu romance. 6 

Durante os anos em que viveu no Rio, casou-se com uma negra escultural (...). Um amigo perguntou se era verdade que ele 7 

havia se casado com uma negra. Hirsch respondeu na bucha: "Não, eu me casei com uma mulher". Este caso teve um replay de 8 

outro amigo meu, que se casou com uma judia. Perguntado se era verdade, ele respondeu: "Não. Casei-me com uma mulher". 9 

Relembro os dois casos toda vez que fazem referência ao ministro Joaquim Barbosa, considerado o primeiro negro a ocupar 10 

a presidência do Supremo Tribunal Federal. Pensando bem, é um resquício quase inocente do preconceito racista, negado 11 

veementemente pelos nossos sociólogos e demais entendidos, mas existente na prática sob diversas formas, algumas delas até 12 

que inocentes. 13 

O ministro é, acima de tudo, um cidadão como outro qualquer, não deve o cargo que ocupa atualmente a uma cota racial, é 14 

um brasileiro nascido em Paracatu, que se destacou no ofício que escolheu e para o qual se preparou ao longo da vida, vencendo 15 

dificuldades que, de uma forma geral, todos nós enfrentamos, uns mais, outros menos, no desafio clássico do "struggle for life", a 16 

luta pela vida. 17 

Se há um povo que não tem necessidade de rotular seus filhos pelas características raciais, esse povo é o brasileiro, formado 18 

e formatado pela miscigenação do branco europeu, do negro africano e do índio nativo. (...). Apesar da discriminação que ainda 19 

existe, embora atenuada em relação a outros tempos, há motivos de sobra para não nos admirarmos quando um negro ou 20 

afrodescendente (detesto essa classificação pretensamente correta) ocupa na sociedade o lugar que mereceu. 21 
 

(Adaptado da Folha de S. Paulo, 30/11/12. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/carlosheitorcony/1193496-um-homem-e-
homem.shtml, acesso em 15/03/13.) 

 
01 - Sobre o texto, é correto afirmar: 
 

a) A expressão “na bucha” (linha 8) significa o tom ríspido com que a resposta foi dada. 
b) A expressão "struggle for life" (linha 16), emprestada da língua inglesa, pressupõe o conhecimento desse idioma por 

parte do leitor. 
c) Os episódios envolvendo Hirsch e o amigo do autor do texto cumprem a função de se contraporem à visão defendida 

pelo autor do texto. 
►d) Os dois primeiros parágrafos fornecem informações provavelmente desconhecidas do leitor médio e mostram a 

importância de Hirsch no cenário mundial. 
e) O objetivo central do texto é discutir o preconceito contra negros e judeus no Brasil. 

 
02 - Acerca das posições defendidas no texto, é correto afirmar: 
 

a) O Brasil caminha rumo à ausência de práticas discriminatórias. 
b) Designações como afrodescendente concorrem para atenuar do problema da discriminação. 
c) As conquistas do ministro Joaquim Barbosa decorrem da conjunção do esforço individual com reconhecimento social. 
d) A referência ao ministro Joaquim Barbosa como “primeiro negro a...” consiste em reconhecimento dos espaços 

conquistados por essa raça. 
►e) O critério racial para identificar a nós brasileiros é dispensável porque incoerente. 

 
03 - Sobre os enunciados reportados no texto: "Não, eu me casei com uma mulher" (linha 8) e "Não. Casei-me com uma 

mulher" (linha 9), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Apesar das diferenças de pontuação e de colocação pronominal, ambos têm o mesmo significado básico. 
2. Indicam que os respondentes estão, ambos, negando que suas respectivas esposas sejam negra e judia. 
3. Apontam, ambos, para um esforço em não marcar na linguagem práticas com vestígios racistas. 
4. Produzem efeito de ironia. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

04 - “Sua personagem” (linhas 5 e 6) refere-se a: 
 

a) Eugênio Hirsch (linha 1). 
b) Lolita (linha 4). 
c) Civilização Brasileira (linha 4). 
►d) Nabokov (linha 5). 
e) Stanley Kubrick (linha 6).  
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05 - A propósito do título do texto, é correto afirmar: 
 

a) Consiste em um enunciado evidente, do tipo “Criança é criança”. 
b) Enfatiza o aspecto relacionado à masculinidade. 
c) Deixa em aberto para o leitor a atribuição de características para homem. 
d) Parte da generalização para a individualização. 
►e) Significa que diferenças não modificam a essência da condição humana. 
 

06 - Numere a coluna da direita com base no sentido que une as orações da coluna da esquerda. 
 

1. Como já era tarde, decidimos pernoitar lá. 
2. Tomei a medicação, mas não tive melhora. 
3. Ainda que estivesse ali, parecia ausente. 
4. Havia tantos desafios que quase desanimei. 

(   ) Causa. 
(   ) Concessão. 
(   ) Adversatividade. 
(   ) Consequência. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 4 – 1 – 3 – 2. 
b) 4 – 1 – 2 – 3. 
c) 4 – 3 – 2 – 1. 
d) 1 – 4 – 3 – 2. 
►e) 1 – 3 – 2 – 4. 

 
07 - Considere o seguinte fragmento de texto: 
 

“Pense em uma atividade que você faz muito bem: cozinhar, tocar piano, arremessar uma bola de basquete, mesmo algo tão 1 

básico como dirigir um carro. Se você refletir sobre essa atividade, vai perceber que, depois de aprender a fundo, já não tem 2 

que dar atenção consciente aos vários movimentos para executar essa tarefa. A execução dessa atividade, em outras 3 

palavras, depende de você ter aprendido uma série de movimentos complicados que podem parecer misteriosos ou difíceis 4 

para aqueles que ainda não tenham aprendido.” 5 
 

(GRAF, Gerald, BIRKENSTEIN, Cathy. Eles falam, eu falo: um guia completo para desenvolver a arte da escrita. Tradução Rafael Anselmé. 
Ribeirão Preto, São Paulo: Novo Conceito Editora, 2011. p. 1.) 
 

Com base nesse texto, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F): 
 

(   ) Em “que você faz muito bem” (linha 1), a palavra “que” pode ser substituída por “a qual”. 
(   ) Em “vai perceber que” (linha 2), a palavra “que” pode ser substituída por “a qual”. 
(   ) Em “não tem que dar atenção” (linhas 2 e 3), a palavra “que” não pode ser substituída. 
(   ) Em “que podem parecer misteriosos” (linha 4), a palavra “que” pode ser substituída por “cujos”. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – F – V – F. 
b) V – V – F – F. 
c) F – V – V – F. 
d) V – F – F – V. 
e) F – V – F – V. 
 

08 - A indústria de carne suína prevê um aumento moderado de volume exportado pelo Brasil em 2013, mas crescimento nos 

preços externos, pela perspectiva de demanda e entrada em novos mercados, informou a associação do setor, ABIPECS. O 
setor enfrentou aumento de custos no ano passado, depois que os preços de grãos, principal insumo da alimentação animal, 
dispararam no mercado internacional. Ainda assim, exportou 4,21% mais em faturamento: US$ 1,49 bilhão. 

 

(Jornal Gazeta do Povo, 13 de janeiro de 2013.)  
 

Considerando a relação entre as ideias expressas nas frases do texto , identifique as afirmativas a seguir como 
verdadeiras (V) ou falsas (F): 

 

(   ) O trecho “pela perspectiva de demanda e entrada em novos mercados” apresenta um sentido de causalidade em 
relação à frase anterior. 

(   ) O trecho “mas crescimento nos preços externos” apresenta um sentido de adversatividade em relação à frase 
anterior. 

(   ) O trecho “depois que os preços de grãos dispararam no mercado” apresenta um sentido temporal em relação à 
frase anterior. 

(   ) O trecho “Ainda assim, exportou 4,21% mais em faturamento: US$1,49 bilhão” apresenta um sentido de 
consequência em relação à frase anterior. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – V – F. 
b) F – V – F – V. 
c) V – F – V – F. 
d) F – F – V – V. 
e) V – V – F – V. 

 
  

1 

2 
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09 - 

 
 

(VELATTI. In. Folha de São Paulo. Postado em mar 2013. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/ 
cartunsdiarios/#11/3/2013. Último acesso em 12 mar. 2013.) 

 

Com base na relação entre o texto escrito e a imagem que compõem a charge, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Há ironia nos objetos da imagem, que foram desenhados em grande proporção. 
2. O autor da charge contrapõe os objetos da imagem e o texto da fala do Ministro para gerar a ironia. 
3. O gigantismo dos objetos da imagem guarda relação com o gigantismo do projeto do pré-sal. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 

10 - São chamadas de parônimas as palavras que, ainda que assemelhadas, apresentam pequenas diferenças na 
pronúncia e na ortografia, fato que pode gerar equívocos causadores de mensagens absurdas ou incoerentes. 
Assinale a alternativa em que há coerência no uso dos vocábulos sublinhados. 

 

a) A comissão infringiu a penalidade compatível à falha cometida. 
►b) Seu pedido de transferência foi ratificado. 
c) A parede absolveu a umidade. 
d) O cumprimento da fila de cadeiras chamava a atenção. 
e) Iminente advogado, atuou como nosso consultor ao longo do projeto. 

 
 
 

LEGISLAÇÃO 
 
 
11 - A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos é um direito previsto na Constituição da República. É 

correto afirmar, nos termos do texto constitucional, que essa revisão geral anual: 
 

a) depende de ato normativo da Presidente da República. 
b) é automática e independe de qualquer ato normativo. 
►c) requer lei específica. 

d) pode possuir índices diferenciados, conforme o cargo ocupado pelo servidor público. 
e) deve ocorrer sempre na mesma data, sob pena de crime de responsabilidade da Presidente da República. 
 

 
12 - Sobre os direitos fundamentais previstos na Constituição da República, assinale a alternativa correta. 
 

a) Aos estrangeiros residentes no país, se asseguram a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade e à segurança, mas 
não à propriedade. 

b) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, ordem judicial ou de autoridade 
policial. 

c) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedada a violação aos bons costumes. 
►d) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação. 
e) A censura da expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação pode ser exercida pela 

administração pública, nos termos da lei. 
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13 - Sobre a responsabilidade do servidor público, caso exerça irregularmente suas atribuições, assinale a alternativa 
correta. 

 

a) O servidor responde penal e administrativamente, mas não civilmente, caso pratique ato que, com culpa, cause dano ao 
erário. 

b) O servidor responde civil, penal e administrativamente por prática de ato culposo que cause dano ao erário, e a 
responsabilidade civil existirá apenas se o servidor tiver sido condenado em ação criminal. 

c) O servidor absolvido em ação criminal, por inexistência de prova, deverá ter sua responsabilidade administrativa 
afastada. 

►d) As sanções criminais, civis e administrativas podem ser acumuladas, sendo independentes entre si. 

e) A absolvição do servidor em ação criminal não repercute na esfera civil e administrativa. 
 

 
14 - Sobre a sanção de demissão do servidor público, assinale a alternativa correta. 
 

a) Caso o servidor ausente-se ao serviço por trinta dias consecutivos, mesmo que justificada essa ausência, será demitido 
por abandono de cargo. 

b) A demissão é ato administrativo discricionário, ou seja, a aplicação da pena de demissão fica ao critério da autoridade 
administrativa que conduziu o processo administrativo. 

c) A pena de demissão pode ser aplicada de imediato, sem processo administrativo, caso o servidor tenha sido flagrado 
praticando ato de improbidade administrativa. 

d) A pena de demissão pode ser aplicada de imediato, sem processo administrativo, caso o servidor acumule ilegalmente 
cargos, pois não há necessidade de produção de provas nesse caso. 

►e) Da mesma forma que outras sanções, a ação disciplinar que culmina em demissão possui prazo prescricional. 

 
 
15 - Sobre modalidades de licitação, é correto afirmar: 
 

a) Concorrência é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação. 

b) São modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, registro de preços, convite, concurso, leilão e pregão. 
c) Qualquer que seja o valor da compra, é permitida a modalidade tomada de preços. 
►d) É perfeitamente possível, para obras e serviços de engenharia, a adoção das modalidades convite, tomada de preços ou 

concorrência, a depender do valor da contratação para a definição da modalidade a ser utilizada, nos termos da lei. 
e) Modalidades de licitação podem ser criadas pelo administrador público, discricionariamente, se assim exigir a obra ou 

serviço de engenharia. 
 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
16 - Em relação ao “coristoma” de esôfago, assinale a alternativa correta. 
 

a) Consiste na presença de remanescente traqueobrônquico na parede esofágica proximal. 
►b) É a estenose congênita mais prevalente. 
c) Abordagem endoscópica com dilatação é o tratamento de escolha. 
d) Raramente é diagnosticado com endoscopia convencional. 
e) Os sintomas têm início após o primeiro ano. 

 
17 - Bismuth-Corlette é a classificação radiológica que define as lesões identificadas nos 

tumores do hilo hepático, ou tumores de Klatskin. Com base na imagem indicada 
pela seta, qual é o Bismuth? 

 

a) IIIa. 
b) II. 
►c) IIIb. 
d) I. 
e) IV. 
 

18 - Com relação à pancreatite crônica (PC), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Pâncreas divisum é considerado como fator etiológico de PC. 
2. A litostatina evita a precipitação de cálcio nos ductos pancreáticos. 
3. A lactoferrina tem baixa concentração no suco pancreático. 
4. Um dos eventos finais da PC é o aparecimento de tampões proteicos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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19 - Sobre as síndromes polipoides colônicas, é correto afirmar: 
 

a) A síndrome de Cowden se caracteriza por lesões de pele, hiperpigmentação em lábios e mucosa bucal, hamartomas 
intestinais e aumento da incidência de câncer. 

b) A síndrome de Cronkhite-Canada se caracteriza por múltiplos pólipos gastrointestinais, perda de cabelo, atrofia ungueal 
e alto índice de malignidade (>50%) das lesão polipoides colônicas. 

c) A síndrome de Lynch se caracteriza por polipose colônica, carcinoma papilar de tireoide, osteomas de mandíbula e 
anomalias dentárias. 

►d) A síndrome de Turcot se caracteriza por pólipos intestinais, tumor cerebral primário (usualmente meduloblastoma) e 
lipomas. 

e) Indivíduos que apresentam a síndrome de Gardner possuem maiores chances de desenvolver câncer de estômago, 
intestino delgado, fígado, ductos biliares, trato urinário superior, pele e próstata, bem como câncer de endométrio e 
ovários. 

 
20 - O Frenz (Fr) é a unidade normalmente utilizada para medidas de balões, cateteres, próteses e outros em endoscopia 

digestiva. O valor de 1 Fr é de: 
 

a) 0,1 mm. 
b) 0,2 mm. 
►c) 0,3 mm. 
d) 0,4 mm. 
e) 0,5 mm. 
 

21 - Em relação aos tumores carcinoides do estômago, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou 
falsas (F): 

 

(   ) O tipo I está associado a gastrite atrófica crônica difusa restrita ao corpo gástrico. 
(   ) Os carcinoides do tipo III apresentam metástases em mais de 50% dos pacientes. 
(   ) Os tumores do tipo II apresentam agressividade variável e devem ser tratados com gastrectomia. 
(   ) A hipergastrinemia é rara no tipo I e II e elevada no tipo III. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – F. 
►b) V – V – F – F. 
c) V – F – V – V. 
d) F – F – V – V. 
e) V – F – F – V. 

 
22 - Alguns procedimentos endoscópicos podem causar bacteremia. Dos abaixo assinalados, qual é o mais frequente? 

 

a) Esclerose de varizes de esôfago. 
b) Colonoscopia com polipectomia. 
c) Ligadura elástica de varizes de esôfago. 
d) Gastrostomia endoscópica. 
►e) Dilatação esofágica. 
 

23 - Com relação aos divertículos epifrênicos, é correto afirmar: 
 

►a) Estão relacionados ao aumento da pressão intraesofágica. 
b) Não estão associados a distúrbios motores do esôfago. 
c) Frequentemente têm origem congênita. 
d) Têm colo estreito e geralmente não causam sintomas. 
e) Frequentemente ocorrem em local de uma secção muscular cirúrgica. 
 

24 - LBL, 75 anos, cardiopata, fazendo uso crônico de AAS, apresenta enterorragia importante. Fez endoscopia digestiva 
alta, que foi normal. Houve tentativa, sem sucesso, por preparo inadequado, de realizar uma colonoscopia. É 
indicada uma arteriografia. Qual o fluxo sanguíneo mínimo no local da artéria hemorrágica para que esse teste seja 
positivo? 

 

a) 0,3 ml/min. 
b) 0,4 ml/min. 
►c) 0,5 ml/min. 
d) 1,0 ml/min. 
e) 1,5 ml/min. 
 

25 - São considerados fatores de risco para pancreatite pós-colangiopancreatografia endoscópica retrógrada (CPER), 
EXCETO: 

 

a) disfunção do esfíncter de Oddi. 
b) precorte. 
►c) coledocolitíase. 
d) pancreatite aguda recorrente. 
e) não colocação de próteses em pacientes de alto risco. 
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26 - Nos tumores gástricos avançados com forte componente ulcerado, o local ideal para remoção de fragmentos é: 
 

a) a área adjacente à lesão. 
b) o fundo da úlcera. 
c) a borda externa da lesão ulcerada. 
►d) a borda interna da lesão ulcerada. 
e) o tecido necrótico periulceroso. 
 

27 - Nas diarreias crônicas associadas a colite microscópica, a melhor abordagem de tratamento é com: 
 

a) sulfasalazina. 
►b) budesonida. 
c) mesalasina. 
d) azatioprina. 
e) prednisona. 
 

28 - Os GIST (gastrointestinal stromal tumors) são uma neoplasia mesenquimal relativamente rara. Em relação às lesões 
localizadas no estômago, é correto afirmar: 

 

a) É a localização menos frequente. 
►b) Biópsias por eco-endoscopia são capazes de afastar o componente de malignidade. 
c) Respondem pouco à terapia com imatinibe e sunitinibe. 
d) Lesões com até 3 cm podem ser acompanhadas por endoscopia digestiva. 
e) A positividade para os marcadores BCL2, KRas e c-Kit ocorre entre 80-90%. 
 

29 - A doença do refluxo gastroesofageano (DRGE) tem grande importância clínica e prevalência. Vários trabalhos 
mostram que, através da microscopia eletrônica, é possível detectar alterações que são compatíveis com essa 
doença. Qual é a mais importante? 

 

a) Perda da membrana celular. 
b) Diminuição do núcleo celular. 
►c) Aumento do espaço intercelular. 
d) Desaparecimento das mitocôndrias. 
e) Firme aderência intercelular. 
 

 

 
30 - Com base no achado tomográfico destacado pelas setas na imagem ao 

lado, é correto afirmar: 
 

►a) Calcificação central com morfologia em estrela é uma característica dos 
cistoadenomas serosos. 

b) Lesões císticas pancreáticas multiloculares são clássicas dos 
cistoadenomas mucinosos. 

c) A maioria dos cistoadenomas serosos se apresenta com cistos com 
dimensão superior a 20 mm. 

d) Os cistoadenomas serosos são em sua maioria multiloculados e se 
localizam na cauda do órgão. 

e) A síndrome de Von Hippel Lindau, relacionada às neoplasias císticas 
pancreáticas, possui maior incidência em mulheres. 

 
 
 
 
 

 
 
31 - O sangramento hemorroidário é a principal causa de hematoquezia. Considerando a abordagem endoscópica para 

tratamento da hemorroidas, é correto afirmar: 
 

a) A hipotonia do esfíncter interno impossibilita a terapia endoscópica. 
►b) O esclerosante à base de sulfato de alumínio e ácido tânico permite que o tratamento hemorroidário seja realizado, em 

média, numa única sessão. 
c) O preparo colônico via oral é necessário para uma abordagem técnica adequada. 
d) As complicações do procedimento de ligadura elástica são menos frequentes que os da escleroterapia. 
e) O agente esclerosante preferencial é o oleato de etanolamina. 
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32 - Considere as imagens a seguir (figuras 1 e 2): 

 

Com base nessas imagens e nas informações clínicas de colangites de repetição, é correto afirmar: 
 

a) Trata-se de paciente com doença policística hepática. 
►b) Pacientes com esse tipo de achado apresentam 100 vezes mais risco de desenvolvimento de colangiocarcinoma do que 

pessoas não acometidas. 
c) As litíases biliares de repetição são frequentes nessa entidade, e o tratamento com ácido ursodeoxicólico (Ursacol) não 

é eficaz. 
d) Esse paciente apresenta-se com múltiplos cistos dos ductos biliares e se enquadra como portador da doença tipo IV pela 

classificação de Todani. 
e) Surgimento de complicações relacionadas à hipertensão portal não fazem parte do quadro dessa doença. 
 

33 - Com relação à pancreatite autoimune, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F): 
 

(   ) Mais de 85% dos indivíduos com pancreatite autoimune têm idade superior a 50 anos. 
(   ) A doença pode ocorrer numa forma isolada ou associada com outras manifestações extrapancreáticas. 
(   ) O ducto pancreático apresenta-se de calibre homogêneo nos diferentes segmentos aos exames de imagem. 
(   ) O parênquima pancreático tem regeneração semelhante à da pancreatite aguda, não evoluindo para as formas 

crônicas da doença. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – F. 
b) V – F – V – F. 
c) F – F – V – V. 
d) V – F – F – V. 
►e) V – V – F – F. 
 

34 - O Consenso de Baveno IV aborda a hemorragia digestiva alta de origem varicosa. De acordo com as informações 
desse consenso, é correto afirmar: 

 

a) Além do procedimento endoscópico, existem outros preditores satisfatórios da presença de varizes no esôfago. 
b) As graduações de Child-Pugh e Meld não são preditores de mortalidade. 
c) Há indicação de uso de betabloqueadores em cirróticos Child B e C sem varizes, visando profilaxia primária. 
►d) A ligadura elástica de varizes é mais efetiva que os betabloqueadores na prevenção do primeiro sangramento varicoso, 

mas não aumenta a sobrevida. 
e) Os antibióticos profiláticos devem ser introduzidos nos pacientes cirróticos tão logo tenham realizado o exame de 

endoscopia diagnóstica e/ou terapêutica. 
 

35 - Ao preparar uma paciente com idade de 68 anos para um exame de endoscopia digestiva alta, antes da utilização das 
medicações sedativas, o endoscopista percebe, na medição do oxímetro de pulso, uma importante diminuição dos 
níveis de saturação de oxigênio e cianose de extremidades. Em rápida história clínica, descobre-se que a paciente 
realizou tratamento dentário há três dias e encontra-se no 7º dia de sulfametoxazol + trimetoprim para tratamento de 
infecção urinária. O exame é suspenso, a paciente é internada e são realizados exames de tomografia axial 
computadorizada (TAC) de tórax, gasometria arterial, eletrocardiograma (ECG) e cintilografia pulmonar, sendo todos 
os resultados normais. Qual a hipótese diagnóstica mais provável? 

 

►a) Meta-hemoglobinemia. 
b) Doença pulmonar obstrutiva crônica. 
c) Embolia pulmonar segmentar. 
d) Edema agudo de pulmão incipiente. 
e) Fibrose pulmonar por deficiência de alfa-1 antitripsina. 
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36 - Sobre as lesões cáusticas do trato gastrointestinal superior, é correto afirmar: 
 

►a) Lesões do tipo III da classificação de Zargar têm mortalidade aproximada de 80%. 
b) Deve-se, no atendimento inicial, verificar a natureza da solução cáustica ingerida para tentar realizar sua diluição ou 

neutralização. 
c) A presença de alimentos no estômago impede que ocorram lesões extensas que afetem o piloro. 
d) No caso de estômago vazio, mais contraído e verticalizado, as lesões mais graves ocorrem no fundo gástrico. 
e) O carvão ativado deve ser usado terapeuticamente no manejo inicial da ingestão de substâncias ácidas. 
 

37 - A qualidade nos serviços de endoscopia digestiva e respiratória (SEDIR) é fundamental e existem normas técnicas 
do Ministério da Saúde/ANVISA que regem seus funcionamentos. Segundo essas normativas, é correto afirmar: 

 

a) As máquinas de lavar permitiram ganho de tempo no processamento dos materiais endoscópicos e diminuíram os risco à 
saúde dos profissionais dos SEDIR, uma vez que reduzem a possibilidade de contato dos desinfetantes com os olhos, 
pele e sistema respiratório. 

b) Os SEDIR que realizam procedimentos endoscópicos simples (exames diagnósticos) devem possuir ventilador pulmonar 
manual (AMBU), material de intubação, oxímetro de pulso e medicamentos para atendimento de emergência, mas não 
necessitam de monitor cardíaco, desfibrilador e capnógrafo. 

c) A reutilização de pinças de biópsias endoscópicas é recomendada após desinfecção de alto nível, pois assim ocorre 
eliminação de todos os micro-organismos, principalmente os mais elementares, como vírus, bactérias e micobactérias. 

d) O uso de máquinas de lavar não diminui o tempo de reprocessamento dos materiais e está indicado nas desinfecções de 
alto nível de papilótomos, pinças de biópsias, alças, cestas e endoscópios flexíveis. 

►e) A desinfecção de nível intermediário inativa formas vegetativas de bactérias, o Mycobacterium tuberculosis e a maior 

parte dos vírus e fungos, mas não os esporos. 
 

38 - Sobre o câncer gástrico, assinale a alternativa correta. 
 

►a) A mucossectomia possui critérios absolutos e capacidade curativa para lesões do tipo tumor plano (IIb) ou deprimido (IIc) 
com até 1,5 cm de diâmetro. 

b) O câncer gástrico do tipo difuso (classificação de Lauren) é, do ponto de vista etiopatogênico, associado aos fatores 
ambientais, principalmente hábitos dietéticos adquiridos na infância e juventude. 

c) Cerca de 90% dos adenocarcinomas gástricos são do tipo difuso e são altamente agressivos, ou seja, metastatizam 
precocemente. 

d) O ultrassom endoscópico tornou-se na atualidade o método de escolha para estadiamento do câncer gástrico, pois 
consegue distinguir os linfonodos com neoplasia dos que se apresentam infartados. 

e) O câncer gástrico precoce caracteriza-se por se localizar na mucosa ou no máximo na submucosa, mas por não ter 
envolvimento das cadeias de linfonodos. 

 
39 - LDK, 41 anos, masculino, tem queixa de dor abdominal de início insidioso com piora progressiva. Realizou diversos 

exames, por último uma colangiopancreatografia por ressonância magnética, que mostra estreitamento e dilatação 
do ducto de Wirsung a partir da junção cabeça/corpo pancreático. Inúmeras imagens compatíveis com cálculos 
aparecem em corpo e cauda. O radiologista sugere obstrução e também cálculos que podem estar “impactados”, 
impedindo o fluxo de líquido pancreático para o duodeno. Com base nesse enunciado, é correto afirmar: 

 

a) A presença de estenose do ducto de Wirsung associado com cálculos é rara e dificilmente provoca obstrução. 
b) A remoção endoscópica desses cálculos é realizada com relativa facilidade após dilatação do processo estenótico. 
►c) O alívio da dor é melhor após derivação cirúrgica se comparado ao procedimento endoscópico. 
d) Considerando a dificuldade de acesso endoscópico, o procedimento cirúrgico se impõe em função da falta de outras 

opções terapêuticas. 
e) A litotripsia extracorpórea não é indicada nesse caso, em função do processo estenótico e da dificuldade de eliminação 

desses cálculos. 
 

40 - Sobre a medicação propofol, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Possui um rápido início de ação (aproximadamente 30 segundos), uma rápida taxa de distribuição (meia-vida 2-4 
minutos), um efeito hipnótico dose-dependente e uma rápida meia-vida de eliminação. 

b) Possui metabolismo hepático com a formação e excreção urinária de substâncias conjugadas inativas. 
►c) Entre suas reações durante a infusão, podem-se destacar: dor no local de aplicação, ausência de apneia, hipotensão, 

taquicardia e movimentos/abalos epileptiformes. 
d) Com seu uso disseminado, estão aumentando os relatos de efeitos adversos, com destaque para a PRIS (propofol 

infusion syndrome), que se caracteriza por acidose metabólica severa, rabdomiólise, hipercalemia, falência renal, 
hepatomegalia e colapso cardiovascular. 

e) A medicação deve ser utilizada com mais cautela em crianças, idosos e pacientes críticos. 
 







