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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque 
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 
acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 

05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 
SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 
 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 15 

 
QUESTÃO 01 
Mulher de 25 anos procura o pronto-socorro com quadro de colúria, acolia fecal e icterícia. Histórico de 
colecistolitíase sintomática há 2 anos. Colangiorressonância demonstra falha de enchimento em colédoco 
distal, com imagem sugestiva de cálculo impactado próximo à papila. Colédoco de 10mm. Em relação ao 
caso, assinale a alternativa CORRETA. 
A) É mandatória a realização de derivação biliodigestiva nesse caso, pois o colédoco acima de 1 cm 

encontra-se sem tônus. 
B) Paciente será submetida à colecistectomia com exploração de vias biliares. 
C) A cirurgia videolaparoscópica não é factível nesse caso, pois ainda não existem materiais para a 

exploração de vias biliares. 
D) O dreno de Kher não deve ser utilizado após a exploração de vias biliares. 
 

QUESTÃO 02 
Mulher de 46 anos submetida à colectomia direita com anastomose primária íleo-transverso latero-lateral, 
devido a adenoma viloso de alto grau. Evolui no 5º dia de pós-operatório com quadro de febre, taquicardia e 
dor abdominal. Gasometria arterial com acidose metabólica. Assinale a alternativa que melhor descreve o 
diagnóstico e tratamento: 
A) Fístula anastomótica, antibioticoterapia e observação clínica. 
B) Infecção secundária, troca de todos os acessos, antibioticoterapia para foco pulmonar ou urinário. 
C) Fístula anastomótica, reposição volêmica, antibioticoterapia e relaparotomia. 
D) Atelectasia, fisioterapia respiratória e controle da dor. 
 

QUESTÃO 03 
Homem de 55 anos com histórico de hérnia inguinal direita de longa data procura atendimento médico. 
Refere que tumefação era redutível até 4 horas antes do atendimento. Queixa tumefação irredutível em 
região inguinal direita, com desconforto local, sem outros sintomas. Assinale a alternativa que melhor se 
aplica ao diagnóstico e à conduta: 
A) Hérnia inguinal encarcerada, sendo indicada hernioplastia de urgência. 
B) Hérnia inguinal estrangulada, sendo indicada observação clínica. 
C) Hérnia inguinal encarcerada, sendo indicada redução manual e observação, com hernioplastia eletiva. 
D) Hérnia inguinal estrangulada, sendo indicada laparotomia mediana. 
 

QUESTÃO 04 
Em relação à pancreatite aguda, é CORRETO afirmar: 
A) A cirurgia é indicada na presença de necrose em mais de 50% do tecido pancreático à tomografia 

computadorizada. 
B) Existe uma perda significativa de líquido para o terceiro espaço, mas a reposição volêmica deve ser 

restrita devido à possibilidade de edema agudo de pulmão, independentemente da função renal. 
C) Na presença de ar dentro de área de necrose pancreática, é imperativo o início de antibioticoterapia com 

carbapenêmicos e observação clínica rigorosa. 
D) A laparostomia é uma das etapas necessárias, se houver aumento da pressão intra-abdominal. 
 

QUESTÃO 05 
Homem de 22 anos com quadro de dor em fossa ilíaca direita, de 3 dias de evolução, associada a náuseas e 
anorexia. Nega queixas urinárias. Procura o pronto-socorro para avaliação. Exame físico com sinais de 
Blumberg e Rovsing presentes. Em relação à condução do caso, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Trata-se de um caso suspeito de apendicite. Com a presença de sinais de irritação peritoneal, está 

indicada a laparotomia. 
B) Não se deve proceder à intervenção cirúrgica sem o diagnóstico firmado. É necessária a rotina de 

abdome agudo, radiografia, bioquímica e ultrassom. 
C) O diagnóstico diferencial com diverticulite de Meckel deve ser realizado no pré-operatório, através de 

tomografia computadorizada. 
D) A biópsia do apêndice após a cirurgia é facultativa, principalmente quando se evidencia uma apendicite 

em fase fibrino-catarral. 
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QUESTÃO 06 
O principal tipo de neoplasia maligna da tireoide é o carcinoma papilífero. Em relação a essa neoplasia, 
assinale a alternativa CORRETA. 
A) Na maioria das vezes, é diagnosticado durante a investigação de disfonia, sendo, portanto, diagnosticado 

em uma fase avançada. 
B) Na presença de metástases linfáticas, o tratamento passa a ser de cuidados paliativos, não estando 

indicadas novas ressecções. 
C) O sexo feminino e a idade inferior a 40 anos são fatores de bom prognóstico. 
D) O resultado da citologia de uma punção por agulha fina classificada como Bethesda II é indicativo de 

carcinoma papilífero e a tireoidectomia está indicada. 
 

QUESTÃO 07 
Em relação aos exames complementares solicitados na avaliação de um quadro de dor abdominal aguda, 
assinale a alternativa CORRETA. 
A) Na presença de aumento de amilase associado à pneumoperitôneo, o diagnóstico de pancreatite é 

firmado, não devendo ser realizada laparotomia exploradora. 
B) Frente aos avanços dos métodos de imagem, a laparotomia diagnóstica é hoje condenável. 
C) Na possibilidade de uso de tomografia computadorizada, ela deve ser sempre preferida em relação ao 

ultrassom. 
D) As radiografias de tórax e abdome servem, tanto para diagnosticar causas de abdome cirúrgico, como 

para excluir causas não cirúrgicas de dor abdominal. 
 

QUESTÃO 08 
Em relação ao acesso venoso central, é CORRETO afirmar: 
A) Na presença de alterações pulmonares, deve-se evitar puncionar a subclávia do lado alterado para não 

piorar a doença de base. 
B) As aminas vasoativas podem ser prescritas para a infusão em acesso periférico, mesmo em altas doses e 

por longos períodos. 
C) É mandatório no manejo inicial do paciente politraumatizado. 
D) Está indicado para a infusão de nutrição parenteral total. 
 

QUESTÃO 09 
As Leis 8.080/90 e 8.142/90 são leis complementares que detalham a organização e o funcionamento do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Quanto a essas leis, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Elas foram sancionadas no governo de Itamar Franco, após discussões políticas amplas no governo 

Collor. 
B) A lei 8.142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. 
C) A lei 8.080/90 veta o uso dos serviços de saúde das forças armadas no SUS. 
D) A lei 8.080/90 permanece sem alterações desde sua implantação. 
 

QUESTÃO 10 
A classificação de Nyhus para as hérnias inguinais é a mais utilizada. Em relação a essa classificação, 
assinale a alternativa CORRETA. 
A) Hérnia mista recidivada: IV D. 
B) Hérnia inguinal direta: II. 
C) Hérnia inguinal indireta com anel inguinal interno de 3 cm: I. 
D) Hérnia femoral: III B. 
 

QUESTÃO 11 
A respeito do câncer colorretal, assinale a alternativa CORRETA. 
A) O diagnóstico é realizado, na maioria das vezes, em uma fase inicial, pois o crescimento das lesões leva 

a sintomas precoces, como sangramento ou obstrução intestinal. 
B) Tumores T2, pela classificação TNM, podem ser ressecados apenas com cirurgia endoscópica. 
C) A radioterapia pode ser indicada no tumor de reto como tratamento isolado, principalmente, em estádios 

baixos. 
D) O câncer colorretal tem como principais fatores de risco hábitos de vida inadequados, como etilismo, 

consumo baixo de fibras e sedentarismo. 
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QUESTÃO 12 
O câncer de estômago tem uma taxa de sobrevida, em 5 anos, de 30% nos países ocidentais desenvolvidos e 
de 70% nos países orientais com programas de detecção precoce. Em relação ao câncer de estômago, é 
CORRETO afirmar: 
A) A pancreatectomia corpo-caudal deve ser realizada associada à gastrectomia em cânceres de antro. 
B) Devem ser ressecados os linfonodos periaórticos na linfadenectomia a DII. 
C) A ecoendoscopia é indispensável para a realização de mucosectomia, em tumores tidos como iniciais. 
D) Classe social alta e consumo exagerado de gorduras são fatores de risco para o desenvolvimento de 

câncer de estômago. 
 

QUESTÃO 13 
Criança de 8 anos trazida pelo SAMU na Unidade Avançada, após acidente automobilístico, ventilando e 
respirando, com fratura complexa de face. Evoluiu com rebaixamento do nível de consciência, contudo, não 
é possível intubação. A melhor forma de assegurar a via aérea definitiva nesse paciente é a listada na 
alternativa: 
A) Cricotireoidostomia. 
B) Máscara laríngea. 
C) Combitube. 
D) Traqueostomia. 
 

QUESTÃO 14 
Homem de 18 anos, vítima de acidente automobilístico de alta energia cinética, trazido pelo SAMU 
devidamente imobilizado. À avaliação inicial, encontra-se respirando e ventilando, com murmúrio abolido à 
esquerda, FC: 84bpm, PA de 110x70mmhg, sem sinal de sangramento ativo, Glasgow 14. Após 
estabilização inicial, médico responsável pelo atendimento solicita radiografia de tórax e tomografia de 
crânio. Após o paciente retornar dos exames, o procedimento CORRETO a ser realizado é: 
A) Drenar o tórax à esquerda. 
B) Reiniciar a avaliação primária. 
C) Retirar a imobilização. 
D) Solicitar avaliação da neurologia. 
 

QUESTÃO 15 
Homem de 70 anos, no 4º dia de pós-operatório de gastrectomia total, com linfadenectomia a DII. Paciente 
retirou a sonda nasogástrica no pós-operatório imediato e estava até o momento em soroterapia apenas, com 
glicose isotônica a 5%, glicose hipertônia a 50% e cloreto de sódio a 10%. Evolui com quadro de 
parestesias, íleo prolongado e onda U ao eletrocardiograma. A alteração hidroeletrolítica que melhor 
justifica o caso e seu respectivo tratamento é: 
A) Hiperpotassemia, sendo indicado o uso de gluconato de cálcio, diurético, solução polarizante, 

bicarbonato de cálcio e B2 agonistas. 
B) Hipopotassemia, sendo indicada a reposição de potássio por via endovenosa. 
C) Hipocalcemia, sendo indicada a reposição parenteral de cálcio. 
D) Hipomagnesemia, sendo indica a reposição de magnésio por via intramuscular. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 16 a 25 

 
Instrução: Para responder às questões propostas, leia, com atenção, o texto que se segue. 
 

As coisas começam a andar 
 

Esta coluna começa de um jeito e termina de outro, e essa contradição me alegra. Vejamos: outro dia 
eu falava com meu marido das trapalhadas de um conhecido nosso. Ele sorriu dentro de suas barbas brancas, 
e comentou: "Do jeito que as coisas andam no mundo e aqui no Brasil, isso até me parece bem normal". 
Concordei, e fiquei pensando na dramática incerteza em que vivemos, a ponto de acharmos quase tudo 
"normal". Mais um figurão apanhado na Operação Lava-Jato? Mais um escândalo desmascarado? Novas 
revelações vão fazer o petrolão parecer brincadeira de criança? Não caímos para trás, ninguém desmaia de 
susto: lixões morais vão se tornando normalidade. Mais longe, desgraças antigas como milhões morrendo de 
fome em terras africanas ou em guerras no Oriente, e agora uma gigantesca migração aportando na Europa 
— fugitivos ou refugiados sem lugar onde ficar, num drama sem solução à vista. Às vezes enfiados em trens 
que lembram o pavoroso tempo nazista, ou caminhando quilômetros impensáveis, em geral não são 
recebidos de braços abertos (onde botar, como tratar tais multidões?).  Em alguns noticiosos aparecem 
velhos, mulheres e bebês, gente simples ou profissionais liberais, recebendo água e comida lançadas por 
cima de uma cerca alta, como se fossem ração para gado. Corrijo: o gado, em geral, é bem tratado — 
também os porcos.  

E por aqui, nas nossas vastas e hoje desoladoras terras brasileiras, o império da bandidagem e da 
insegurança: já não espanta ver tiroteios nas ruas principais de grandes cidades ou de povoados que já foram 
românticos, gente correndo ou paralisada, agências bancárias e caixas eletrônicos explodidos, gerentes de 
banco sequestrados com sua família. Aqui no meu cotidiano recolhido, assalto em qualquer esquina e hora é 
a regra. Na bela cidade do Rio de Janeiro, ex-maravilhosa, onde morei, furtos ou arrastões a toda hora sob o 
sol em praias apinhadas de gente, tudo filmado, para horror nosso e dos estrangeiros (e ainda se fala em 
Olimpíada). Começa o pânico em nosso bolso: o desastre da economia, a subida veloz dos preços e 
impostos, comércio fechando, restaurantes vazios, desemprego catastrófico, universidades quase em ruínas, 
doentes maltratados, estradas abandonadas — mas, coroando tudo, ainda ecoam discursos alienados que 
talvez enganassem criancinhas de colo.   

As notícias que vêm (além das que nunca saberemos) das altas esferas também são assombrosas: ir e 
vir, propor e retirar, escrever e rasgar. Sussurram-se, atrás de portas fechadas, conchavos fervilhantes em 
eternas reuniões, providenciam-se compra e venda de lealdades e deslealdades, enquanto cresce a indecisão. 
Nada de projeto firme, nada de proposta sensata: experiência, lucidez e seriedade parecem se esconder; mais 
que negociações, negociatas (alguns começam a se retirar delas, por receio ou dignidade). Nós a tudo 
assistimos atônitos e descrentes. Não sabemos em quem confiar, não divisamos que futuro esperar, pois a 
realidade atual é um camaleão superativo. Nossa vida — a de nossa família e amigos, velhos e crianças, 
doentes desassistidos, pobres enganados, país explorado e sucateado — não está nas mãos de ninguém. E 
parece que nada anda.  

Mas — surpresa, surpresa —, de repente, algumas coisas começam a andar! Apesar de tudo o que 
incansavelmente escrevo, as rodas da Justiça funcionam: moem, moem, moem, metodicamente apontam, 
acusam e condenam figurões que nunca antes tínhamos imaginado fora de sua toca (ou pedestal). Ex-
diretores de grandes estatais, tesoureiros de partidos, e outros que naturalmente negam... Isso me dá uma 
cálida esperança: se a Justiça prevalecer, se alguém experiente e honrado nos liderar, se nossa descrença 
mudar para indignação com atitudes firmes, o Titanic-Brasil se salvará da destruição intencional causada 
pela fatal dupla "arrogância e incompetência", liderada pela ganância. Haverá reconstrução, reorganização 
dos nossos valores e orgulho por sermos brasileiros. 

 

(LUFT, Lya. As coisas começam a andar. Revista Veja. p. 24, 30 de setembro de 2015.) 
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QUESTÃO 16 
No trecho “Concordei, e fiquei pensando na dramática incerteza em que vivemos, a ponto de acharmos 
quase tudo ‘normal’". (Linhas 4-5), o termo “quase” insere no discurso a seguinte ideia: 
A) As pessoas perderam a referência sobre o que pode ser considerdo normal. 
B) Os últimos acontecimentos nos levam a considerar tudo normal. 
C) Ainda há algum  limite para o que se considera normal. 
D) A maioria dos brasileiros considera tudo anormal. 
 

QUESTÃO 17 
“Em alguns noticiosos aparecem velhos, mulheres e bebês, gente simples ou profissionais liberais, 
recebendo água e comida  lançadas  por cima de uma cerca alta, como se fossem ração para gado.” (Linhas 
11-14) 
Através desse trecho, pode-se inferir, EXCETO 
A) Até as pessoas mais frágeis estão sendo submetidas ao sofrimento. 
B) O sofrimento a que os refugiados estão sendo submetidos não poupa gênero, idade ou classe social. 
C) Há a animalização do homem pelo próprio homem.  
D) É inaceitável que profissionais liberais estejam passando por esse tipo de sofrimento. 
 

QUESTÃO 18 
Sobre a violência, a autora defende que, EXCETO 
A) a violência não escolhe hora ou lugar para se manifestar. 
B) é incoerente o Rio de Janeiro, cidade tão violenta, ser a sede de uma  olimpíada. 
C) com tanta violência, a cidade do Rio de Janeiro deixou de merecer o atributo de “cidade maravilhosa”. 
D) somente as pequenas comunidades escapam à violência que impera no Brasil. 
 

QUESTÃO 19 
De acordo com o texto, todos os termos abaixo possuem valor negativo e estabelecem relação com a atual 
situação da política brasileira, EXCETO 
A) “... compra e venda de lealdade e deslealdades.” (Linha 27) 
B) “... conchavos fervilhantes em eternas reuniões...” (Linhas  26-27)  
C) “... mais que negociações, negociatas...” (Linhas 28-29) 
D) “... milhões morrendo de fome...” (Linhas 7-8) 
 

QUESTÃO 20 
Para a melhoria do Brasil, a autora coloca alguns fatos que ainda se encontram no plano da possibilidade, 
entre os quais NÃO se encontra: 
A) Funcionamento da Justiça brasileira. 
B) Prevalência da Justiça brasileira. 
C) Conscientização e ação  dos brasileiros. 
D) Governo preparado e ético. 
 

QUESTÃO 21 
Em todas as alternativas, há palavras que foram acentuadas obedecendo à mesma regra, EXCETO 
A) “... Nossa vida — a de nossa família e amigos, velhos e crianças...”  (Linha 31) 
B) “... recebendo água e comida  lançadas  por cima de uma cerca alta...” (Linhas 12-13) 
C) “... experiência, lucidez e seriedade parecem se esconder...” (Linha  28) 
D) “... Isso me dá uma cálida esperança...” (Linha 37-38) 
 

QUESTÃO 22 
Todas as alternativas abaixo apresentam neologismos que foram criados em decorrência da corrupção 
brasileira, entre os quais NÃO se pode considerar: 
A) Petrolão. 
B) Bandidagem. 
C) Lava-Jato. 
D) Mensalão. 
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QUESTÃO 23 
Se, no trecho, “Haverá reconstrução, reorganização dos nossos valores e orgulho por sermos brasileiros.” 
(linhas 40-41), o verbo ‘haver’ fosse substituído pelo verbo ‘existir’, este assumiria a forma: 
A) existirá. 
B) existiriam. 
C) existirão. 
D) existiria. 
 

QUESTÃO 24 
Em todas as alternativas, verifica-se a aplicação da regra geral de concordância, ou seja, a flexão do verbo 
de acordo com o seu  respectivo sujeito, EXCETO em: 
A) “... providenciam-se compra e venda de lealdades e deslealdades...” (Linha 27) 
B) “Sussurram-se, atrás de portas fechadas, conchavos fervilhantes...” (Linha 26) 
C) “... o Titanic-Brasil se salvará da destruição intencional...” (Linha 39) 
D) “Haverá reconstrução, reorganização dos nossos valores...” (Linha 40-41) 
 

QUESTÃO 25 
Considerando o trecho: “As notícias que vêm (além das que nunca saberemos) das altas esferas também são 
assombrosas...” (linha 25), assinale a alternativa que contém o verbo que seguirá a mesma regra de grafia  
do verbo destacado acima, se conjugado na 3.ª  pessoa do plural, no tempo presente, do modo indicativo.   
A) Ter. 
B) Ler. 
C) Crer. 
D) Ver. 
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