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( UROLOGIA/ CIRURGIA TORÁCICA/ APARELHO DIGESTIVO ) 
 
 
 
A colangite aguda tem como apresentação clínica clássica a Tríade de Charcot. 
Com a evolução da doença o paciente pode apresentar outros dois sinais que 
compõem a Pentade de Reynolds. Esses dois sinais são: 
Alteração do estado mental e hipotensão arterial 
Taquicardia e taquipnéia 
Taquicardia e hipotensão arterial 
Alteração do estado mental e taquicardia 
      
Mulher, 73 anos, obesa e cardiopata, submetida a artroplastia total de quadril por 
doença articular degenerativa. No quinto dia de pós operatório apresentou dor 
torácica pleurítica, dispnéia súbita, quarta bulha cardíaca e estertores 
inspiratórios à ausculta. O diagnóstico mais provável é: 
Embolia pulmonar 
Pneumonia comunitaria 
Pneumotórax espontâneo 
Insuficiência cardíaca congestiva 
 
Mulher, 23 anos, sem comorbidades, chega na emergência queixando-se de dor 
abdominal há 24 horas, inicialmente periumbilical e agora na fossa ilíaca direita. 
Relata episódio de febre baixa (37,7 C). Ao exame físico há dor intensa à 
palpação da fossa ilíaca direita, com descompressão súbita dolorosa. O exame 
laboratorial mostra 13.500 leucócitos com 75% de neutrófilos. Dentre as 
condutas abaixo a mais apropriada é: 
Apendicectomia laparoscópica 
Ultrassonografia transvaginal 
Antibioticoterapia venosa e observação clínica 
Rotina radiológica de abdome agudo 
      
A classificação de Child-Pugh é utilizada em: 
Insuficiência Hepática 
Tumores de estômago 
Tumores do Cólon 
Pancreatite aguda 
 
Um adulto sofreu queimaduras em seu corpo decorrente de um incêndio em sua 
casa, acometendo seus membros inferiores e a parte anterior do tronco. O 
percentual de área corporal queimada, segundo a regra dos nove é: 
54% 
40% 
36% 
18% 
      
 



A presença de uma hérnia de hiato não é necessária nem suficiente para fechar 
o diagnóstico de distúrbio do refluxo gastroesofágico (DRGE), e o achado de 
uma hérnia não constitui indicação absoluta para correção cirúrgica. O padrão 
ouro para diagnóstico e quantificação do refluxo é: 
pHmetria  
Manometria esofágica 
Endoscopia digestiva alta 
Exame radiológico contrastado de esôfago 
      
Os nódulos benignos do fígado estão presentes em 10 à 20% da população nos 
países desenvolvidos. Sobre os nódulos benignos do fígado podemos afirmar 
que: 
A relação entre adenoma e uso de hormônios esteroides é bem conhecida 
Adenoma hepático é encontrado predominantemente em mulheres com idade acima 
de 40 anos 
Necrose, hemorragia e transformação maligna não fazem parte das complicações 
relacionadas aos adenomas 
Nos homens, o adenoma hepatocelular deve ser acompanhado com imagens seriadas 
devido ao baixo risco de transformação maligna 
 
Em relação às propriedades dos fios normalmente utilizados durante os 
procedimentos cirúrgicos podemos afirmar que: 
O PDS é um fio monofilamentar e absorvível 
O monocryl é um fio monofilamentar e inabsorvível 
A seda é um fio monofilamentar e inabsorvível 
O prolene é um fio trançado e inabsorvível 
 
Na colecistectomia, a artéria cística deve ser ligada ou clipada. Para determinar 
a sua localização anatômica, é preciso expor o triângulo de Calot, que é formado 
pelas estruturas: ducto cístico, ducto hepático comum e: 
Borda inferior do fígado 
Veia porta direita 
Parede medial da vesícula biliar 
Artéria hepática direita 
 
O reparo cirúrgico em que uma peça de tela inabsorvível protética é 
confeccionada para proteger ou reforçar, sendo realizada uma secção na 
margem lateral da tela para acomodar o cordão espermático é a técnica de: 
Lichtenstein 
McVay 
Bassini 
Shouldice 
 
Mulher, 65anos, multípara, procura a emergência referindo aparecimento de uma 
“massa” na região genital com "sensação de pressão" na vagina. Além disto 
queixa-se de incontinência urinária, disfunção defecatória e dispareunia.  
O mais provável diagnóstico é:  
Prolapso uterino 
Cisto vaginal 
Mioma parido 
Divertículo de uretra 
 
 
 



Paciente do sexo masculino, com 8 anos de idade, apresentava massa linfonodal 
supraclavicular à esquerda e tinha uma história de emagrecimento de 10 Kg no 
período de 10 meses. Foi feito o diagnostico de linfoma de Hodgkin e o paciente 
foi tratado com quimioterapia e radioterapia cervical e mediastinal. Trinta anos 
após o tratamento do linfoma, recebeu o diagnóstico de câncer de tireóide. O 
tipo histológico mais provável neste caso é: 
Carcinoma papilífero 
Carcinoma de células de Hurtle 
Carcinoma medular 
Carcinoma folicular 
 
O divertículo de Zenker também é chamado de: 
Faringoesofágico 
Supradiafragmático 
Epifrênico 
Parabrônquico 
 
A ultrassonografia é o exame de escolha para o diagnóstico da colecistite aguda 
calculosa. A conduta mais apropriada em pacientes estáveis portadores deste 
distúrbio é: 
Colecistectomia laparoscópica nas primeiras 72 horas 
Colecistostomia percutânea imediata 
Papilotomia endoscópica em 24 horas 
Colecistectomia laparoscópica em 6 a 8 semanas 
 
O câncer do cólon é um dos tumores malignos mais frequentes no trato 
gastrointestinal. O exame considerado padrão-ouro para o diagnóstico do 
câncer colônico é: 
A colonoscopia 
O clister opaco 
A ressonância magnética da pelve 
A tomografia computadorizada abdominal total 
 
Mulher, 57 anos, hipertensa, chega na emergência com queixa de dor abdominal 
de moderada intensidade, localizada no quadrante inferior esquerdo  associada 
a constipação. Nega febre. Ao exame físico há dor à palpação profunda na fossa 
ilíaca esquerda, onde percebe-se plastrão doloroso. O exame laboratorial mostra 
16.000 leucócitos, com 78% de neutrófilos. Realizada tomografia abdominal que 
revela divertículos no colon sigmoide descendente, infiltração e borramento da 
gordura pericólica, e coleção líquida junto ao mesocólon sigmoide de 1,5 cm, 
com diminuto foco de gás fora de alça adjacente ao cólon. O tratamento correto 
a ser indicado é: 
Antibioticoterapia venosa 
Sigmoidectomia à Hartmannn 
Drenagem percutânea do abscesso 
Laparoscopia para lavagem da cavidade 
 
As técnicas cirúrgicas para correção das hérnias inguinais evoluíram bastante, 
levando a grande redução no índice de recidivas. A complicação mais frequente 
após uma herniorrafia inguinal depois da recidiva é 
A neuralgia 
O seroma 
A orquite 
A retenção urinária 



Um dos primeiros sistemas de estratificação de riscos em anestesia foi a 
classificação da Sociedade Americana de Anestesistas (ASA). Esta classificação 
é um preditor independente de: 
Mortalidade 
Morbidade pós-operatória 
Complicações anestésicas 
Risco cardiovascular 
 
Paciente de 21 anos foi acordado às 4:30 h com dor em região genital de início 
súbito sendo feito uso de analgésico com melhora discreta. Às 18:30h, evoluiu 
com piora da dor escrotal com irradiação para virilha, disúria, febre e aumento 
de sensibilidade em região procurando atendimento em emergência. A principal 
hipótese diagnóstica é: 
Torção testicular 
Edema testicular 
Síndrome de Fournier 
Trombose venosa profunda 
 
A maioria dos casos de fibrose retroperitonial têm como causa: 
Idiopática 
Tumores primários e metástases retroperitoniais 
Infecção 
Radioterapia 
 
A linfadenite mesentérica aguda, caracterizada por dor abdominal aguda em 
fossa ilíaca direita e cujo principal diagnóstico diferencial é com a apendicite 
aguda, ocorre mais frequentemente em crianças e adultos jovens. Vários 
agentes etiológicos têm sido implicados na patogenia da linfadenite mesentérica 
aguda em crianças, em especial a: 
Yersinia enterocolitica 
Clostridium difficile 
Echerichia coli 
Enterobacter cloacae 
 
Em relação à antibioticoprofilaxia como meta de  prevenção de infecções 
cirúrgicas, podemos afirmar: 
A administração do antibiótico deverá ser feita 1 hora antes do início da cirurgia 
A profilaxia antibiótica pode ser mantida por 3 dias 
O antibiótico utilizado pode variar de acordo com o sítio cirúrgico e a duração da 
cirurgia 
A administração de antibióticos profiláticos somente está indicada em cirurgias 
potencialmente contaminadas 
 
As três fases da cicatrização de feridas são inflamação, proliferação e 
maturação. Em relação à uma ferida do tipo úlcera de pressão, podemos dizer 
que: 
O exsudato fibrinoso é encontrado na fase inflamatória 
O tecido de granulação está presente na fase inflamatória 
A permeabilidade vascular aumentada se inicia na fase proliferativa 
A  angiogênese , fibroplasia e epitelização são fenômenos da fase maturacional 
 
 
 



Pacientes em uso de medicamentos que alteram a coagulação deverão 
suspender o seu uso no período pré-operatório. Sobre este tópico, assinale a 
afirmativa CORRETA: 
Clopidogrel deve ser suspenso 6-7 dias antes da cirurgia 
Heparina de baixo peso molecular deve ser suspensa 5 dias antes da cirurgia 
Heparina não fracionada intravenosa deve ter o uso descontinuado 24 horas antes da 
cirurgia 
Varfarina deve ser descontinuada 4 horas antes da cirurgia 
 
No suprimento arterial do cólon e reto, a artéria retal superior é ramo da: 
Artéria mesentérica inferior 
Artéria ilíaca interna 
Artéria retal comum 
Artéria marginal 
 
Um dos achados clínicos mais preocupantes em um paciente no pós-operatório 
é o aparecimento de febre, e as complicações respiratórias geralmente cursam 
com este achado. Dentre as complicações respiratórias, a mais comum é a: 
Atelectasia 
Pneumonia 
Sinusite  
Broncoaspiração 
 
O procedimento de Heineke-Mikulicz é realizado para tratamento de: 
Úlcera péptica 
Estenose de colostomia 
Acalasia 
Fístula duodenal 
 
Homem, 56 anos, com quadro de dor retroesternal e disfagia ao alimentar-se. 
O diagnóstico mais provável é: 
Espasmo esofageano difuso 
Megaesôfago 
Esôfago de Barret 
Divertículo de Meckel 
 
É indicação cirúrgica de emergência na reto-colite ulcerativa: 
Megacólon tóxico 
Síndrome do cólon irritável 
Dor abdominal aguda 
Sub-oclusão intestinal 
 
A vascularização do esôfago é dividida em três segmentos: cervical, torácico e 
abdominal. O esôfago cervical recebe grande parte de seu suprimento 
sanguíneo das artérias: 
Tireóideas 
Esofágicas 
Carótidas 
Aórticas 
 
 
 
 
 



As cirurgias bariátricas produzem perda de peso, em grau variável, por dois 
fatores: restrição da ingesta oral associado ou não a má-absorção do alimento 
ingerido. O procedimento que proporciona uma ampla restrição com discreta má 
absorção é: 
Derivação gástrica em Y de Roux 
Banda gástrica ajustável 
Derivação bilipancreática 
Exclusão duodenal (“Duodenal switch”) 
 
A cirurgia que consiste no envolvimento completo, em 360º, do esôfago pelo 
fundo gástrico, formando uma válvula anti-refluxo para o tratamento cirúrgico do 
refluxo gastresofágico é a cirurgia de: 
Nissen 
Toupet 
Heller-Dor 
Thal 
 
Homem, 50 anos, com diverticulite aguda complicada, foi submetido a uma 
cirurgia de Hartmann de urgência, com colostomia maturada primariamente na 
fossa ilíaca esquerda. Após 90 dias de pós-operatório evoluiu com uma 
complicação da ostomia. A complicação encontrada mais provavelmente é: 
Hernia paraostomal 
Necrose isquêmica 
Dermatite 
Abscesso 
 
Em relação ao trauma torácico contuso, assinale a alternativa CORRETA: 
A contusão pulmonar é identificada em aproximadamente 40% dos pacientes 
As lesões decorrentes do trauma contuso têm maior índice de mortalidade do que 
aquelas ocasionadas pelo trauma penetrante 
Em acidentes automobilísticos em que o motorista encontrava-se usando o cinto de 
segurança, raramente são observadas fraturas de costelas 
As lesões da parede torácica são de difícil diagnóstico quando causadas por trauma 
torácico contuso, pois os sinais e sintomas podem surgir somente em um segundo 
tempo, a exemplo das lesões esplênicas em dois tempos 
 
Na tireoidectomia, a lesão do nervo laríngeo recorrente é uma das complicações 
mais temidas pelo cirurgião, pois pode causar paralisia da corda vocal, perda 
total da voz ou obstrução das vias aéreas. Este nervo origina-se do nervo: 
Vago 
Acessório 
Espinhal  
Tireoglosso 
 
Nos anos 1990, surgiu um sistema de classificação de feridas de acordo com o 
grau de contaminação, amplamente utilizada até os dias de hoje. Com base 
nesta classificação, a ferida cirúrgica na gastrectomia subtotal eletiva, para 
ressecção de um câncer gástrico, com uso de grampeadores, sem 
intercorrências, é considerada: 
Limpa-Contaminada 
Limpa 
Contaminada 
Suja 
 
 



A gastrectomia vertical promove a remoção da parte produtora de ácido do 
estômago, ou seja, das células endócrinas da mucosa oxíntica. Isto resulta em 
inibição do apetite e da ingestão de alimentos, causados pela redução da 
liberação do peptídeo denominado: 
Grelina 
Peptídeo-Y 
GLP2 
Gastrina 
 
O exame de ultrassonografia direcionado no trauma, conhecido como 
FAST (Focused Assessment for Sonography in Trauma), proporciona um 
diagnóstico rápido. Quando seu resultado for positivo (FAST positivo) em 
paciente com trauma abdominal fechado, estável hemodinamicamente, a 
conduta mais apropriada é: 
Tomografia computadorizada 
Conduta conservadora com observação clínica 
Lavado peritoneal 
Cirurgia 
 
Na cirurgia do câncer gástrico, 16 (dezesseis) localizações anatômicas distintas 
dos linfonodos são descritas, com a recomendação de dissecção da área 
linfonodal dependente da localização do tumor primário. A cadeia 9 representa 
linfonodos do(a): 
Tronco celíaco 
Pequena curvatura 
Hilo esplênico 
Artéria Hepática 
 
O estômago tem um suprimento sanguíneo intenso, mais especificamente por 
quatro grandes artérias, além das artérias frênicas inferiores e gástricas curtas 
do baço. A artéria pilórica ou gástrica direita é ramo da artéria: 
Hepática 
Gastroduodenal 
Tronco celíaco 
Gastroepiplóica 
 
Paciente com 35 anos de idade apresenta emagrecimento de 12 kg no período de 
6 meses. Ao procurar auxílio médico, foi orientado a realizar uma 
ultrassonografia de abdome total, entre outros exames. O laudo mostrou 
somente a presença de linfonodos retroperitoneais, sendo que alguns se 
apresentavam como massa retroperitoneal. O diagnóstico mais provável é: 
Linfoma 
Carcinoma renal de células claras 
Hepatocarcinoma 
Fibrose retroperitoneal 
 
São contraindicações absolutas para transplante renal: 
Malignidade ativa, doença vascular periférica irreconstrutível e doença pulmonar grave 
Hipertensao arterial, malignidade ativa e expectativa de vida 
Doença cardíaca grave, problemas psiquiátricos e diabetes mellitus descompensado 
Doença vascular periférica irreconstrutível, barreiras financeiras e diabetes mellitus 
descompensado 
 
 
 



São causas de hipergastrinemia, EXCETO:  
Anemia falciforme 
Gastrite atrófica 
Síndrome de Zollinger-Ellison 
Insuficiência renal crônica 
 
Paciente do sexo feminino, 31 anos de idade, apresentou desenvolvimento 
recente de obesidade, hirsutismo, amenorréia, fraqueza muscular extrema e 
facilidade de formação de hematomas. O diagnóstico mais provável é: 
Síndrome de Cushing 
Insuficiência adrenal secundária 
Hipertireoidismo  
Hiperaldosteronismo primário 
 
Homem, 22 anos, da entrada no pronto-socorro após queda de 2 metros de 
altura. Relata dor abdominal em hipocôndrio esquerdo e após o exame físico, 
observa-se que o paciente está lúcido e orientado, estável hemodinamicamente 
e apresenta escoriações em quadrante superior direito do abdome. Foi realizada 
tomografia computadorizada de abdome com contraste venoso que demonstrou 
lesão da cápsula do baço de 2 cm, sem sinais de sangramento ativo. O grau 
dessa lesão esplênica e a melhor conduta para o caso são, respectivamente: 
Grau II – Tratamento conservador com vigilância rigorosa 
Grau II – Angiografia com embolização 
Grau III – Tratamento conservador com vigilância rigorosa 
Grau III – Tratamento cirúrgico imediato 
 
Sobre o procedimento cirúrgico realizado, assinale a alternativa verdadeira: 
Em pacientes idosos, diverticulite, doenças neoplásicas malignas e úlcera perfurada 
fazem parte do diagnostico diferencial 
Em pacientes do sexo masculino, adultos jovens, com quadro clínico típico e dor 
abdominal localizada no quadrante inferior direito, a tomografia computadorizada do 
abdome é necessária na propedêutica diagnóstica 
Além dos sinais característicos de irritação peritoneal, podem fazer parte dos achados 
no exame físico os sinais de Rovsing e Lenander, porem não o de Dunphy 
A mucocele com 1,8cm deve ser tratada com hemicolectomia direita, 
preferencialmente laparoscópica 
 
O tumor ósseo benigno mais comum é: 
Tumor condrogênico 
Osteossarcoma 
Tumor de células gigantes 
Sarcoma de Ewing 
 
São causas de derrame pleural exsudativo, EXCETO: 
Cirrose hepática 
Artrite reumatoide 
Empiema 
Pancreatite 
 
 
 
 
 
 



Paciente internado com quadro de sepse de origem urinária por Pseudomonas 
aeruginosa deverá receber antibioticoterapia adequada. Os antibióticos que 
podem ser empregados para o tratamento desta infecção bacteriana são: 
Piperacilina-tazobactam, ciprofloxacin ou meropenem 
Daptomicina, piperacilina-tazobactam ou meropenem 
Vancomicina, ciprofloxacin ou polimixina B 
Linezolida, metronidazol ou ciprofloxacin 
 
Sabe-se que pacientes gestantes podem desenvolver patologias que 
necessitarão de tratamento cirúrgico durante o ciclo gestatório. Marque a 
alternativa CORRETA: 
A colecistectomia para colelitíase sintomática é o segundo procedimento cirúrgico não 
obstétrico mais comum na gravidez, depois da apendicectomia 
O momento ótimo para a colecistectomia é o terceiro trimestre, quando o risco de 
aborto espontâneo e o trabalho de parto pré-termo são menores 
A colecistectomia por via laparoscópica é contra-indicada durante a gestação 
A colangiopancreatografia endoscópica (CPRE) é proscrita durante a gestação 

 


