
 

 
 

01 - Qual exame inicial seria mais apropriado para o diagnóstico da estenose carotídia 

extracraniana? 

 

a) Tomografia  computadorizada; 

b) Ressonância nuclear magnética;    

c) Ecocolordoppler; 

d) Arteriografia; 

 

02 - Dentre os sintomas abaixo, quais seriam os mais comuns na doença varicosa? 

 

a) Edema, calor e câimbras; 

b) Dermatite, prurido e ulceração; 

c) Prurido, edema e dor; 

d) Dor, cansaço e sensação de peso. 

 

03 - No tratamento cirúrgico da oclusão arterial aguda dos membros inferiores, podemos utilizar o 

cateter Fogarty para realizarmos: 

 

a) Retirada do trombo; 

b) Endarterectomia da placa; 

c) Arterioplastia; 

d) Sutura da placa. 

  

04 – A presença de adenocarcinoma gástrico leva à indicação de ressecção gástrica. Quando a 

neoplasia está localizada entre o corpo e o antro e tem condições de ressecabilidade, a operação 

indicada é a de Billroth II, que se constitui de: 

 

 

 

 



 

 

 

a) Gastrectomia subtotal e anastomose do estômago remanescente com o duodeno; 

b) Gastrectomia subtotal e anastomose do estômato remanescente com o jejuno; 

c) Gastrectomia total com anastomose do esôfago  ao íleo através da confecção de uma “bolsa” 

coletora alimentar para servir de reservatório aos alimentos ingeridos; 

d) Ressecção segmentar gástrica na região do tumor com anastomose gastro-gástrica do estômago 

remanescente. 

 

05 – A acalásia com megaseôfago que gera quadro de disfagia intensa, incluindo líquidos, pode ser 

tratada através da operação de: 

 

a) Thal-Hatafuku; 

b) Billroth I; 

c) Nissen; 

d) Kocher. 

 

06 – Um paciente de 48 anos, com disfagia progressiva, relata que há cerca de 10 anos vem fazendo 

tratamento regular para doença do refluxo gastro-esofágico (DRGE). A última endoscopia digestiva 

alta, realizada há 18 meses, mostrava esofagite grau II e projeções digitiformes da mucosa gástrica 

para o esôfago terminal. A biópsia destas lesões revelou epitélio colunar metaplásico. O diagnóstico 

provável é:  

 

a) Carcinoma epidermoide da cárdia; 

b) Adenocarcinoma do terço inferior do esôfago; 

c) Carcinoma espinocelular do esôfago inferior; 

d) Estenose péptica do esôfago inferior. 

 

 

 

 

 



 

 

 

07 – Em relação à Doença Diverticular dos Cólons podemos afirmar que os divertículos: 

 

a) São congênitos e falsos; 

b) São pouco prevalentes após os 50 anos de idade; 

c) Têm como tratamento, quando não há complicações, a reorientação nutricional; 

d) Têm como complicação mais frequente o sangramento. 

 

08 – Nos casos de grande sangramento digestivo alto por varizes gastroesofágicas, em paciente com 

hipertensão portal que não cede com tratamento clínico, pode-se realizar tratamento cirúrgico de 

urgência através de: 

 

a) Desconexão ázigo-portal; 

b) Gastrectomia subtotal comprometendo a região com maior quantidade de varizes; 

c) Esofagectomia distal, pois nessa região encontram-se a maior parte das varizes do esôfago; 

d) Esofagectomia total com reconstituição do trânsito alimentar em um segundo tempo através de 

anastomise do coto esofágico proximal com o estômago através de tunelização retro-esternal. 

 

09 – Um paciente com obstrução intestinal baixa foi submetido à rotina radiológica para abdômen 

agudo que revelou o “sinal do grão do café”. Devemos pensar no diagnóstico de: 

a) Volvo de sigmoide; 

b) Aderência no intestino delgado; 

c) Hérnia encarcerada; 

d) Tumor de cólon ascendente. 

 

10 – Com relação aos divertículos de Meckel NÃO podemos afirmar que: 

 

a) Têm um fundamento embriológico em usa gênese; 

b) Podem ser sede de ectopia de mucosa gástrica; 

c) São divertículos falsos; 

d) Podem complicar com hemorragia. 



 

 

 

11 – Identifique dois órgãos que podem ser utilizados para substituição do esôfago após a 

realização de uma esofagectomia total. 

 

a) Estômago / duodeno; 

b) Cólon sigmoide / cólon transverso; 

c) Estômago / cólon transverso; 

d) Jejuno / cólon sigmoide. 

 

12 – Um paciente chega ao ambulatório com o resultado de uma retossigmoidoscopia que mostrou 

uma lesão polipoide de 2 cm no sigmoide, totalmente retirada, cuja análise histopatológica mostrou 

tratar-se de adenoma viloso com área de degeneração maligna submucosa. A colonoscopia não 

mostrou lesões sincrônicas. A conduta com este paciente deverá ser: 

 

a) Sigmoidectomia oncológica; 

b) Colonoscopia anual de controle; 

c) Segmentectomia envolvendo a área acometida; 

d) Quimioterapia adjuvante. 

 

13 - Paciente foi submetido a ressecção de tumor gástrico em corpo, sendo a lesão descrita como 

ulcerada de bordos elevados, qual a classificação de Bormann? 

a)   Bormann III 

b)   Bormann II 

c)   Bormann I 

d)   Bormann IV 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14 - Que exame complementar consideraria mais importante na avaliação de um paciente com 

suspeita de câncer gástrico? 

 

a) Tomografia computadorizada do abdômen com contraste venoso; 

b) Endoscopia digestiva alta com biópsia; 

c) PET- scan; 

d) Ultrassonografia endoscópica. 

 

15 -  Qual dos fatores abaixo não é considerado na classificação de Dukes para o câncer colônico? 

 

a) Envolvimento de cadeia linfática secundária; 

b) Metástase à distância; 

c) Envolvimento de cadeia linfática primária; 

d) Grau de envolvimento da parede intestinal. 

 

16 -  O que é síndrome de Mendelson? 

 

a) Pneumonite química por aspiração de conteúdo gástrico. 

b) Resposta anafilática (choque) aos anestésicos. 

c) Resposta inflamatória sistêmica SIRS. 

d) Coma resultante do uso de alguns anestésicos gerais. 

 

17 - Uma mulher de 46 anos de idade apresenta história aguda de dor abdominal, iniciada há 

aproximadamente 8 horas, logo após um jantar pesado. No princípio, a dor (já maciça desde o 

início) era localizada no epigástrio, mas em seguida, se concentrou no quadrante superior direito. A 

paciente diz sentir alguma náusea, mas não vomitou. Relata ter apresentado dor semelhante no 

passado e que os episódios prévios foram limitados em duração. Qual sinal semiológico, caso 

presente, sugeriria o diagnóstico que se revela como mais provável, em razão dos dados 

apresentados? 

 



 

a) Murphy 

b) Grey-Turner 

c) Jobert 

d) Lennander 

 

18 - Paciente do sexo masculino, 56 anos de idade, após tumultuada reunião em sua empresa, inicia 

quadro de dor abdominal em andar superior do abdome, de forte intensidade. No pronto socorro, 

refere fazer uso de omeprazol para “azia”. Ao exame físico, o abdome é hipertimpânico e apresenta 

à palpação intensa rigidez, dificultando a manobra. Uma rotina de abdome agudo realizada mostra 

o seguinte achado: 

 

Qual a provável hipótese diagnóstica? 

a) Pancreatite aguda 

b) Lesão aguda de mucosa gástrica por H. pylori 

c) Úlcera péptica perfurada 

d) Colecistite aguda 

 

19 - Paciente de 60 anos, diagnosticado na emergência com quadro de pancreatite aguda de 

provável etiologia biliar, apresenta resultados de exames laboratoriais colhidos no momento da 

admissão: glicose: 280mg/dL; AST: 180 UI/L; hemograma com 15000 leucócitos/µL e LDH: 200UI/L. 

Qual dos parâmetros abaixo é considerado sinal de mau prognóstico, segundo os critérios de 

Ranson, no caso do paciente? 

 

 



 

a) Idade 

b) Leucometria 

c) Glicose 

d) AST 

 

20 -  Paciente com 42 anos de idade, portadora de doença cardíaca valvar e fibrilação atrial crônica. 

A mesma deu entrada na emergência apresentando dor, frialdade, parestesia e ausência de pulsos 

distais palpáveis em membro inferior esquerdo, de início súbito.  Qual o provável diagnóstico: 

 

(a) Doença arterial obstrutiva crônica descompensada 

(b) Embolia periférica 

(c) Trombose venosa profunda 

(d) Síndrome compartimental 

 

21 -  Para a coleta segura de sangue arterial por punção da artéria radial, é prudente que o 

profissional de saúde avalie a perfusão periférica do membro superior por meio da: 

 

a) Avaliação do sinal de Beck 

b) Realização do teste de Ergot 

c) Avaliação do sinal de Tinel 

d) Realização do teste de Allen 

 

 

22 -  No controle de sangramento em paciente com trauma em membro inferior, a artéria que 

devemos evitar a ligadura pelo risco de evolução para amputação é: 

 

a) Femoral profunda 

b) Femoral superficial 

c) Tibial anterior 

d) Fibular 

 

 



 

 

 

23 - Paciente com 31 anos, feminina, tabagista e em uso de anticoncepcional oral, apresenta 

dispneia e desconforto torácico súbito. Trazida à emergência, encontrava-se consciente, orientada, 

hipotensa e cianótica.  Qual é o provável diagnóstico?  

 

a) Infarto agudo do miocárdio  

b) Tromboembolismo pulmonar  

c) Hemotórax espontâneo  

d) Distúrbio neurovegetativo  

 

24 -  Para o caso acima relatado, qual é a conduta inicial: 

 

a) Intubação orotraqueal para proteção da via aérea 

b) Massagem cardíaca externa  

c) Anticoagulantes, analgesia e oxigênio  

d) Diazepan e avaliação psiquiátrica 

 

25 -  São achados clínicos compatíveis com insuficiência venosa crônica dos membros inferiores, 

EXCETO: 

 

a) Hiperpigmentação 

b) Dermatofibrose 

c) Hiperemia reativa 

d) Úlcera perimaleolar 

 

26 -  Paciente apresentando diagnóstico confirmado de trombose venosa profunda em veia ilíaca 

esquerda está internada há três dias para realização de heparinização plena. Ao receber alta, qual 

dos medicamentos relacionados a seguir é indicado para dar continuidade à anticoagulação? 

 

 



 

 

a) Pentoxifilina 

b) Clopidrogel 

c) Ácido acetilsalicílico 

d) Rivaroxabana 

27 -  O acesso venoso profundo alto é procedimento que deve ser dominado por todos os médicos 

que trabalham em hospitais com pacientes de maior complexidade. O acesso venoso profundo alto 

que está associado com menor taxa de complicações mecânicas como: hemotórax, pneumotórax, 

enfisema subcutâneo é: 

a) Jugular interna direita 

b) Jugular interna esquerda 

c) Subclávia direita 

d) Subclávia esquerda 

 

28 -  Os antiagreganetes plaquetários são medicações que devem ser prescritas a todos os paciente 

portadores de doença arterial periférica quando não há contra-indicações. 

Levando-se em conta os mecanismos de ação de cada um deles indique em qual das opções abaixo 

a associação da droga e mecanismo de ação está errada: 

a) AAS- inibição da ciclooxigenase (Cox-1) 

b) Clopidogrel-  Inibidor seletivo do ADP 

c) Tirofiban- inibidor da glicoproteína GP IIb/IIIa 

d) Ticlopidina- inibição ca cicloxigenase (Cox-2) 

 

29 -  Há duas vias de acesso mais usadas para tratamento do aneurisma da aorta abdominal pela 

técnica aberta: Incisão mediana e acesso transperitoneal  e incisão em flanco esquerdo e acesso 

retroperitoneal. 

São situações em que  a abordagem retroperitoneal deve ser preferida, exceto: 

a) Ascite 

b) Rim em Ferradura 

c) Cirurgia abdominal prévia 

d) Aneurisma infrarrenal 

 



 

 

 

30 - Os traumas vasculares são um dos grandes desafios do cirurgião vascular na urgência podendo 

apresentar várias apresentações que podem necessitar abordagem imediata ou conduta 

conservadora. Assinale a alternativa errada: 

 

a) O tratamento do aneurisma de aorta abdominal roto deve ser feito de imediato,  

preferencialmente pela via endovascular e com anestesia local. 

b) Ao examinar um trauma de membro inferior a preservação dos pulsos femoral, poplíteo e distais 

exclui lesões vasculares. 

c) O velamento do hemitórax observado na radiografia de tórax em trauma torácico fechado, deve 

ser evitado a drenagem torácica de urgência. 

d)  A formação de pseudoaneurisma após trauma em membro inferior deve ser tratado inicialmente 

com compressão apenas. 

 

 
31 - Não é considerado tumor Peri ampular: 

a) Câncer do corpo do Pâncreas  

b) Câncer no colédoco terminal 

c) Câncer na papila 

d) Câncer no duodeno 

 
 

32 -  Em relação aos sarcomas de partes moles, é correto afirmar: 

a) Tabagismo é importante fator de risco 

b) Metástases em linfonodos são infrequentes 

c) Geralmente são tumores menores que 1 cm 

d) São tumores de crescimento lento e bom prognóstico 

 

 

 

 



 

 

 

 

33 - Paciente de 57 anos, apresenta parada de eliminação de gases e fezes. A palpação o 

abdômen é doloroso e apresenta-se distendido. A tomografia computadorizada mostra 

espessamento em parede do reto e grande distensão com níveis hidroaéreos em todo o colón, 

principalmente no ceco que apresenta diâmetro de 12 cm. O quadro é compatível com Síndrome 

de: 

a) Alça cega 

b) Alça aferente 

c) Alça eferente 

d) Alça Fechada  

  

34 - Dos tumores malignos de mama abaixo qual apresenta histologia mista, ou seja, epitelial e 

conjuntiva: 

a) Tumor Filoide maligno  

b) Carcinoma lobular infiltrante 

c) Angiossarcoma 

d) Carcinoma Medular  

 

35 -  Cromogranina A é importante no diagnóstico de: 

a) Sarcomas de partes moles 

b) Tumor de células da Granulosa 

c) Sarcoma ósseo 

d) Tumor neuro endócrino 

 

 

 

36 -  Um paciente do sexo masculino com 57 anos, apresentando icterícia ++++/4 e prurido 

intenso, a tomografia computadorizada mostra tumoração na cabeça do pâncreas com 5 cm,  

 



 

 

 

sendo indicado tratamento cirúrgico. Durante a laparotomia após criteriosa avaliação, foi 

realizado coledocojejunostomia em Y de Roux + gastrojejunostomia. Essa cirurgia é considerada: 

 

a) Citoredutora 

b) Curativa 

c) Paliativa 

d) Diagnóstica 

 

37 - O tratamento de urgência indicado para um pneumotórax hipertensivo é: 

 

a) Intubação e ventilação com pressão positiva 

b) Toracotomia imediata 

c) Punção com agulha e aspiração do ar  

d) Broncofibroscopia 

 

38 - Qual o melhor tratamento para um paciente portador de Adenocarcinoma gástrico 

localizado no fundo, sem evidencia de metástases? 

 

a) Gastrectomia subtotal 

b) Gastrectomia total com linfadenectomia 

c) Quimioterapia e Radioterapia 

d) Gastroenteroanastomose 

39 -  Dentre as lesões de colón e reto citada abaixo, a que apresenta o maior potencial de 

malignização é: 

 

a) Adenoma Tubular 

b) Adenoma túbulo viloso 

c) Harmatoma colonico 

d) Adenoma viloso 



 

 

40 -  É a principal causa de pneumoperitoneo: 

 

a) Ulcera perfurada 

b) Colite ulcerativa  

c) Apendicite Aguda 

d) Trauma Abdominal Fechado 

 

41- Paciente do sexo feminino, 40 anos apresenta queixa de dor intensa da ¨Virilha direita ¨após 

episódio de tosse. No exame físico se percebe presença de tumefação dolorosa abaixo do 

ligamento inguinal direito. O provável diagnóstico é:  

 

a) Cisto de Nuck 

b) Hérnia Femoral 

c) Linfonodomegalia  

d) Hérnia Inguinal Indireta 

 

42 - O tratamento de urgência do tórax instável é: 

a) Broncofibroscopia 

b) Toracotomia imediata  

c) Punção com agulha e aspiração do ar   

d)  Intubação e ventilação com pressão positiva  

 

43 - Paciente do sexo feminino, com 57 anos, apresenta nódulo no lobo direito da glândula 

tireoide, ultrassonografia mostra se tratar de nódulo sólido com 4 cm de diâmetro. A Biopsia por 

punção diagnosticou se tratar de carcinoma pilífero. Qual o tratamento indicado? 

 

a) Tireoidectomia total  

b) Lobectomia direita 

c) Lobectomia direita com Istmectomia 

d) Tireoidectomia subtotal 



 

 

 

44 - A Complicação mais frequente da colangio pancreatografia retrograda endoscópica (CPRE) é: 

a) Choque anafilático devido ao contraste 

b) Pancreatite aguda 

c) Perfuração duodenal 

d) Hemorragia Digestiva  

 

45 - No controle pós-tratamento de um paciente com carcinoma papilífero de tireoide, qual 

exame laboratorial deve ser solicitado de rotina e quando aumentado sugere recidiva? 

 

a) TSH 

b) Calcitonina 

c) Tireoglobulina 

d) Inibina 

 

46 - Síndrome de Boerhaave é: 

 

a) Rotura pós-emética do esôfago 

b) Estenose Péptica do Piloro 

c) Discinesia do esfíncter esofagiano inferior (Cárdia) 

d) Rotura de varizes esofagiana  

 

 

47 -A mais comum neoplasia maligna do esôfago médio é: 

 

a) Adenocarcinoma 

b) Carcinoma Epidermoide 

c) Carcinoma Adenoescamoso 

d) Leiomiossarcoma 

 



 

 

 

48 - Os divertículos de esôfago que estão localizados no terço médio são classificados como: 

 

a) Falso  

b) De Pulsão 

c) De tração  

d) Congênitos   

 

49 - Em um paciente submetido a Colonoscopia foi visualizada uma lesão polipoide, pediculada, 

de 2 cm no cólon sigmoide. A conduta correta para este paciente dever ser a realização de: 

 

a) Polipectomia endoscópica 

b) Biopsia endoscópica 

c) Colectomia segmentar  

d) Sigmoidostomia  

 

 

50 – Quando dizemos que um paciente foi submetido a uma operação de Hartmann, sabemos 

que se apresenta com: 

 

a) Colostomia  

b) Gastrostomia  

c) Jejunostomia 

d) Fundoplicatura gástrica  

 

  
 


