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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 50 (cinquenta) questões objetivas de Cirurgia Geral.  

Confira-o. 

2. Esta prova terá, no máximo, 3h30 (três horas e trinta minutos) de duração, incluído o tempo destina-

do à transcrição de suas respostas no gabarito oficial. 

3. Não perca tempo em questões, cujas respostas lhe pareçam difíceis, volte a elas se lhe sobrar tem-

po. 

4. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando ca-

neta esferográfica azul ou preta. 

5. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

6. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com sua folha de respostas, devidamente 

preenchidos e assinados. 

7. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efe-

tivo início das mesmas. 

8. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá ser destaca-

da. 

9. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico www.fumarc.org.br, um dia 

depois da realização da prova. 

10. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova. 

 

 

 
  

http://www.fumarc.org.br/
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  Prezado (a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição Nome 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 
 
 

PROVA DE CIRURGIA GERAL – Cad. 3 

 

QUESTÃO 01  

 
Um paciente de 19 anos, vítima de acidente motociclístico há 36 horas, com fratura fechada cominutiva de fêmur 
direito, aguardando vaga de internação para fixação óssea cirúrgica, apresenta no seu plantão um quadro de con-
fusão mental e taquidispneia. Ao exame clínico, FC=110 bpm, FR=32 irpm, satO2=88%. Mucosas conjuntivais 
apresentam-se descoradas (+/+4) e observam-se petéquias bilateralmente. O paciente apresenta-se sonolento, 
desorientado no tempo e espaço. O exame do tórax revela petéquias na pele anteriormente e murmúrio vesicular 
presente e simétrico à ausculta.  
O diagnóstico mais provável nessa situação é: 

 

(A) Embolia gordurosa. 

(B) Hemotórax retido e infectado. 

(C) Infecção do sítio da fratura. 

(D) Tromboembolismo venoso. 

 

QUESTÃO 02  

 
Um paciente jovem agredido com arma de fogo apresenta orifício único de entrada no hipocôndrio direito. À ad-
missão, encontra-se descorado, agitado, beligerante, sem pulsos periféricos palpáveis, com abdome tenso e dis-
tendido.  
A conduta indicada nesse caso é: 

 

(A) Reposição volêmica com cristaloides e lavado peritonial diagnóstico imediato. 

(B) Reposição volêmica com cristaloides e ultrassonografia de abdome imediata. 

(C) Reposição volêmica com hemoderivados e laparotomia mediana xifopúbica imediata. 

(D) Reposição volêmica com hemoderivados e tomografia computadorizada de abdome imediata. 

 
 

QUESTÃO 03  

 
No trauma contuso, qual das condições é habitualmente tratada sem laparotomia? 

 

(A) Hérnia diafragmática traumática esquerda. 

(B) Laceração de bexiga extraperitonial isolada. 

(C) Laceração de reto intraperitonial isolada. 

(D) Ruptura de vesícula biliar. 

 



 4 

 

QUESTÃO 04  

 
A indicação de via aérea definitiva imediata se faz, EXCETO em: 

 

(A) Escala de Coma de Glasgow menor ou igual a 8, com vômitos. 

(B) Hematoma cervical em expansão. 

(C) Queimadura de vias aéreas com estridor e rouquidão. 

(D) Tórax instável com contusão pulmonar associada. 

 
 

QUESTÃO 05  

 
A ligadura simples e definitiva NÃO é uma alternativa no tratamento da lesão de qual dos seguintes vasos abdo-
minais? 

 

(A) Artéria hepática direita. 

(B) Artéria ilíaca externa. 

(C) Artéria ilíaca interna. 

(D) Veia cava infrarrenal. 

 
 

QUESTÃO 06  

 
Sobre o trauma no idoso, é CORRETO afirmar: 

 

(A) A propensão a fraturas é maior devido à perda de massa óssea, sendo a bacia o segmento mais frequente-

mente lesado. 

(B) As quedas correspondem a, aproximadamente, metade dos traumas em idosos e a maioria nunca retornará 

ao seu nível prévio de independência. 

(C) Não há diferença significativa de mortalidade entre jovens e idosos quando considerados mesmo tipo de le-

são, e, portanto, o ISS (Injury Severity Score) pode ser igualmente aplicado em extremos de idade. 

(D) O trauma permanece como primeira causa de morte em pessoas com mais de 65 anos, principalmente devi-

do às comorbidades cardiovasculares. 

 

 

QUESTÃO 07  

 
No paciente com trauma raquimedular alto, em choque neurogênico, NÃO é esperado encontrar 

 

(A) aumento do débito urinário. 

(B) bradicardia. 

(C) extremidades quentes. 

(D) hipotensão arterial. 

 
 

QUESTÃO 08  

 
A ressecção hepática dos segmentos II e III de Couinaud é denominada 

 

(A) Hepatectomia direita. 

(B) Hepatectomia esquerda. 

(C) Lobectomia esquerda. 

(D) Segmentectomia direita. 
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QUESTÃO 09  

 
Ao abordar cirurgicamente o trauma vascular da zona II cervical, é necessário: 

 

(A) desarticular a clavícula. 

(B) desinserir o músculo escaleno anterior. 

(C) dissecar o nervo facial na glândula parótida. 

(D) ligar a veia facial. 

 

QUESTÃO 10  

 
Em relação ao tamponamento cardíaco no trauma, NÃO é correto afirmar: 

 

(A) A pericardiocentese diagnóstica tem se mostrado superior à janela pericárdica subxifoidea, considerando sua 

capacidade de remover o sangue do saco pericárdico com menos agressão cirúrgica e risco de lesão cardía-

ca. 

(B) Pacientes com suspeição de tamponamento cardíaco, que se apresentam em colapso circulatório, devem ser 

submetidos a descompressão pericárdica imediata por toracotomia anterolateral esquerda. 

(C) Resulta mais frequentemente do acúmulo de sangue no saco pericárdico secundário a trauma penetrante. 

(D) Seus sinais clássicos, como abafamento de bulhas e ingurgitamento jugular, podem ser difíceis de avaliar, 

devido ao ambiente barulhento e à hipovolemia associados.  

 

QUESTÃO 11  

 
Está correto o que se afirma, EXCETO em: 

 

(A) O pneumotórax aberto ocorre quando a abertura na parede torácica, comunicando a cavidade pleural com a 

atmosfera, tem diâmetro maior que dois terços da traqueia. 

(B) O pneumotórax hipertensivo é uma condição grave, de diagnóstico clínico, requerendo descompressão ime-

diata. Não deve requerer, habitualmente, diagnóstico radiológico. 

(C) Pacientes com drenagem imediata de hemotórax maior que 1500 ml necessitam, frequentemente, de toraco-

tomia de urgência. 

(D) São achados comuns ao hemotórax maciço e ao pneumotórax hipertensivo: hipotensão arterial, murmúrio 

vesicular abolido no hemitórax, ingurgitamento jugular, dificuldade respiratória. 

 

QUESTÃO 12  

 
A relação entre o diagnóstico e a via de acesso cirúrgico no trauma NÃO está adequada em: 

 

(A) Lesão da artéria inominada – Esternotomia.  

(B) Lesão de brônquio esquerdo junto à carina traqueal – Toracotomia póstero-lateral esquerda. 

(C) Lesão de esôfago cervical – Cervicotomia esquerda ao longo da borda anterior do músculo esternocleidomas-

toideo. 

(D) Lesão de esôfago torácico proximal – Toracotomia póstero-lateral direita. 

 

QUESTÃO 13  

 

A relação entre o achado durante a laparotomia e a conduta operatória NÃO está adequada em: 
 

(A) Hematoma retro hepático estável em trauma contuso – observação sem exploração cirúrgica. 

(B) Hematoma retroperitonial em zona I inframesocólica em trauma penetrante – exploração cirúrgica. 

(C) Hematoma retroperitonial pélvico estável em trauma contuso – exploração cirúrgica. 

(D) Hematoma retroperitonial pélvico estável em trauma penetrante – exploração cirúrgica. 
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QUESTÃO 14  

 
Sobre o trauma pediátrico, é CORRETO afirmar:  

 

(A) A cricotireoidostomia por punção ou cirúrgica pode ser realizada mais liberalmente nas crianças pequenas, 

devido à grande facilidade de cicatrização nessa idade. 

(B) A espessura relativa da parede do abdome e a mobilidade das vísceras na infância protegem contra lesões 

graves, sendo habitualmente necessárias forças extremas para causar lesões internas.  

(C) A grande maioria das lesões esplênicas de crianças requer tratamento operatório, devido ao maior suprimen-

to sanguíneo para o baço na infância. 

(D) Podem ocorrer graves lesões internas torácicas sem fratura de costelas, devido à extrema flexibilidade da 

parede torácica. 

 
 

QUESTÃO 15  

 
Ao confeccionar um tubo gástrico para substituir o esôfago ressecado em esofagectomia transmediastinal, qual 
das estruturas NÃO deve ser ligada e seccionada? 

 

(A) Artéria gástrica esquerda. 

(B) Artéria gastroepiploica direita. 

(C) Artéria gastroepiploica esquerda. 

(D) Vasos gástricos curtos. 

 
 

QUESTÃO 16  

 
A ligadura da artéria gastroduodenal costuma ser realizada no tratamento das hemorragias digestivas refratárias 
causadas por úlceras duodenais. Habitualmente esse vaso é ramo da artéria 

 

(A) mesentérica superior e origina as artérias pancreatoduodenais inferiores. 

(B) hepática própria e se encontra anteriormente e à direita da veia porta. 

(C) hepática comum e se encontra na borda superior do duodeno. 

(D) gástrica esquerda e irriga toda a pequena curvatura gástrica e as primeiras porções duodenais.  

 
 

QUESTÃO 17  

 
São complicações possíveis da punção da veia jugular interna direita, EXCETO: 

 

(A) Embolia gasosa. 

(B) Hemotórax. 

(C) Pneumotórax grande. 

(D) Quilotórax. 

 
 

QUESTÃO 18  

 
São fatores adicionais de agressão renal no paciente traumatizado grave, EXCETO: 

 

(A) Contraste radiológico. 

(B) Drogas como amicacina e cetoprofeno. 

(C) Fechamento alternativo da parede abdominal em laparostomia. 

(D) Síndrome de compartimento abdominal. 
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QUESTÃO 19  

 
Ao receber um paciente cirrótico com hematêmese em seu Pronto Socorro, o plantonista deve, EXCETO: 

 

(A) iniciar octreotide. 

(B) iniciar quinolona profilática. 

(C) passar sonda nasogástrica calibrosa para lavagem gástrica com soro gelado. 

(D) restaurar parâmetros hemodinâmicos e proteger via aérea de encefalopatia. 

 

QUESTÃO 20  

 
Uma das complicações temidas da gastroplastia com derivação em Y de Roux (Bypass gástrico em y de Roux), 
usada no tratamento da obesidade grau III, é a hérnia do espaço de Petersen. O que é espaço de Petersen? 

 

(A) É o orifício criado no mesocólon transverso para subida da alça jejunal alimentar. 

(B) É o espaço mesentérico-cólico, criado pela passagem da alça jejunal alimentar através do mesocólon trans-

verso. 

(C) É o espaço entre os mesentérios da anastomose jejuno jejunal. 

(D) É o espaço entre o coto gástrico em continuidade com o esôfago e a câmara gástrica excluída, dando acesso 

à retrocavidade dos epíplons. 

 

QUESTÃO 21  

 
Dentre as técnicas operatórias para tratamento da obesidade grau III, a que NÃO tem como tempo obrigatório a 
remoção de um segmento gástrico é: 

 

(A) Cirurgia de Mason. 

(B) Cirurgia de Scopinaro. 

(C) Sleeve Gastrectomy. 

(D) Switch duodenal. 

 

QUESTÃO 22  

 
Sobre a hérnia hiatal, é CORRETO afirmar: 

 

(A) A hérnia hiatal por deslizamento caracteriza-se pela migração do fundo gástrico para o tórax, sem alteração 

na posição da junção esofagogástrica.  

(B) A mucosa gástrica herniada pode ser sítio de lesões conhecidas como úlceras de Cameron. 

(C) Endoscopicamente, caracteriza-se pela migração da junção escamo colunar pelo menos 5 cm acima do pin-

çamento diafragmático. 

(D) Seu achado em pacientes com doença do refluxo gastroesofágico indica o tratamento operatório como pri-

meira escolha. 

 

QUESTÃO 23  

 
Em relação ao tumor estromal gastrintestinal (GIST), NÃO é correto afirmar: 

 

(A) No estudo imunohistoquímico, são prontamente identificados pela expressão do gene KIT. 

(B) Trata-se de lesão mesenquimal, de comportamento biológico variável, de origem na camada muscular pró-

pria. 

(C) São fatores prognósticos histológicos: índice mitótico, celularidade alta, pleomorfismo celular e presença de 

necrose. 

(D) O tratamento inicial padrão, atualmente, é radioterapia e quimioterapia convencionais, ficando a cirurgia re-

servada para as principais complicações: hemorragia e obstrução intestinal. 
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QUESTÃO 24  

 
Um paciente de 60 anos vem ao seu consultório de Cirurgia Geral trazendo uma Endoscopia Digestiva Alta, com o 
achado de pangastrite atrófica e 5 pólipos avermelhados de até 8 mm que, ao exame histopatológico, se revela-
ram tumores neuroendócrinos.  
Sobre esse caso, NÃO é correto afirmar: 

 

(A) A apresentação clinicopatológica desse tumor neuroendócrino é a mais frequente (tipo 1) e corresponde a 70-

80% dos casos. 

(B) É esperada dosagem de gastrina sérica em níveis elevados.  

(C) O tratamento de escolha é a gastrectomia total com linfadenectomia a D2. 

(D) Tem elevado índice percentual de sobrevida em 5 anos. 

 

QUESTÃO 25  

 
Entre as técnicas operatórias utilizadas no tratamento da obesidade mórbida, qual das alternativas pode ser con-
siderada técnica restritiva? 

 

(A) Bypass gástrico em Y de Roux. 

(B) Cirurgia de Scopinaro. 

(C) Gastrectomia vertical (Sleeve Gastrectomy). 

(D) Switch duodenal. 

 

QUESTÃO 26  

 
Sobre o câncer gástrico avançado, NÃO é correto afirmar: 

 

(A) A presença de linfonodo de Virchow é característico de metástase à distância (M1) e classifica o tumor como 

Estádio IV, segundo a avaliação TNM. 

(B) A presença de massa palpável no ovário é conhecida como tumor de Krukenberg e é um sinal de doença 

avançada. 

(C) Os tumores macroscopicamente classificados como Borrmann IV são infiltrativos, crescendo nas camadas 

profundas da parede e dando ao estômago um aspecto rígido conhecido como linite plástica.  

(D) São considerados linfonodos regionais e divididos em cadeias N1, N2 e N3 (segundo TNM), as cadeias peri-

gástricas e os localizados nas artérias gástrica esquerda, hepática comum, esplênica, celíaca, mesentérica 

superior e para-aórticos. 

 

QUESTÃO 27  

 
Em relação ao nódulo tireoidiano, NÃO é correto afirmar: 

 

(A) A punção por agulha fina é um método de grande acurácia para predizer malignidade. 

(B) Nódulos tireoidianos podem ser encontrados em 4% da população por exame clínico cuidadoso e são 5 ve-

zes mais frequentes em mulheres. 

(C) O tratamento cirúrgico do nódulo benigno não requer tireoidectomia total, sendo a nodulectomia suficiente. 

(D) Sintomas compressivos e bócio mergulhante são indicação de tratamento operatório. 

 

QUESTÃO 28  

 
A técnica de correção de hérnias inguinocrurais que utiliza a abordagem pré-peritonial ou posterior é: 

 

(A) Nyhus. 

(B) McVay. 

(C) Shouldice. 

(D) Lichtenstein. 
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QUESTÃO 29  

 

Sobre as anomalias congênitas biliopancreáticas, NÃO é correto afirmar: 

 

(A) A atresia biliar é a causa mais comum de transplante hepático na infância. 

(B) O pâncreas anular consiste em uma faixa de tecido fina em torno dos vasos mesentéricos que levam a qua-

dro de angina intestinal e sintomas disabsortivos. 

(C) O pâncreas divisum resulta de falha da fusão dos dois brotos (dorsal e ventral) pancreáticos embrionários, 

resultando em permanência do ducto dorsal, que drenará a maior parte do pâncreas pela papila menor. 

(D) Os cistos biliares podem ocorrer em todo o trajeto da via biliar intra e extra-hepática e estão relacionados a 

complicações como colangite, cirrose biliar secundária e risco de malignização. 

 

QUESTÃO 30  

 

Uma paciente de 45 anos apresenta-se em seu consultório 3 meses após colecistectomia videolaparoscópica com 
icterícia e prurido. Traz uma colangiorressonância que revela estenose da via biliar principal a 3 cm da confluência 
dos ductos hepáticos com dilatação a montante.  
Sobre o caso, NÃO é correto afirmar: 

 

(A) A lesão iatrogênica da via biliar aumentou após o advento da colecistectomia por via laparoscópica, havendo 

declínio nas últimas décadas. 

(B) O tempo de latência para o aparecimento de sintomas sugere mais lesão térmica ou isquêmica do que clipa-

gem direta do colédoco. 

(C) Pode ser tratada com sessões de dilatação endoscópica e posicionamento de próteses plásticas. 

(D) Trata-se de lesão tipo III de Bismuth. 

 

QUESTÃO 31  

 

Segundo a classificação de Nyhus, a hérnia inguinal que ocorre no triângulo de Hesselbach é do tipo 
 

(A) I 

(B) II 

(C) IIIA 

(D) IIIB 

 

QUESTÃO 32  

 
Em relação às complicações de estomas intestinais, NÃO é correto afirmar: 

 

(A) A ileostomia deve ser construída de forma a apresentar formato protruso, de forma a permitir vedação eficaz 

pela bolsa coletora, evitando contato da pele com o conteúdo líquido e corrosivo. 

(B) As hérnias pericolostômicas podem ser facilmente tratadas com reparo local, sendo a recidiva rara 

(C) O prolapso da colostomia pode ser tratado pela ressecção do cólon redundante e nova confecção da sutura 

mucocutânea. 

(D) Pequenos sangramentos ao redor do estoma são comuns, já que a mucosa fica exposta a traumas ambien-

tais. 

 

QUESTÃO 33  

 

Sobre os volvos cólicos, NÃO é correto afirmar: 
 

(A) A colonoscopia descompressiva é o tratamento inicial de escolha para o volvo de ceco. 

(B) Desenvolvem-se por rotação de segmento cólico sobre o eixo de seu mesentério.  

(C) O tratamento endoscópico descompressivo do volvo de sigmoide permite transformar uma situação cirúrgica 

de urgência em uma operação eletiva. 

(D) São mais frequentes em homens e os sintomas são dor, distensão abdominal e parada de eliminação de 

fezes e flatos. 
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QUESTÃO 34  

 
A associação entre técnica operatória e complicação pós-operatória tardia NÃO está correta em: 

 

(A) Bypass em Y de Roux e impactação alimentar.  

(B) Cirurgia de Scopinaro e colecistoloitíase 

(C) Switch duodenal e diarreia/flatulência malcheirosas. 

(D) Sleeve gastrectomy e estenose da anastomose gastrojejunal. 

 

QUESTÃO 35  

 
Sobre as hemorroidas, é INCORRETO afirmar: 

 

(A) A ligadura elástica é um procedimento ambulatorial de simples execução e muito eficaz no tratamento de 

hemorroidas internas. 

(B) Hemorroidas internas consistem em plexo vascular dilatado abaixo da linha denteada e são cobertas por epi-

télio escamoso. 

(C) Hemorroidas internas são classificadas até 4º grau, condição em que se apresentam permanentemente abai-

xo da linha denteada, não podendo ser reduzidas manualmente. 

(D) Hemorroidas são a fonte mais comum de sangramento retal. 

 

QUESTÃO 36  

 
Sobre tumores hepáticos, é INCORRETO afirmar: 

 

(A) A grande maioria dos hemangiomas hepáticos pode ser tratada não operatoriamente, já que costumam ser 

assintomáticos e excepcionalmente rompem espontaneamente. 

(B) A hiperplasia nodular focal é tipicamente um nódulo composto de hepatócitos de aspecto benigno, geralmen-

te único, descoberto incidentalmente em mulheres jovens. 

(C) O adenoma hepatocelular é uma lesão neoplásica, associada ao uso de anticoncepcionais orais, que deve 

ser diferenciada da hiperplasia nodular focal, devido ao risco de malignização. 

(D) O crescimento relativamente lento do carcinoma hepatocelular e sua sintomatologia precoce são os fatores 

que permitem tratamento curativo para a maioria dos pacientes. 

 

QUESTÃO 37  

 
Após beber excessivamente numa festa universitária e vomitar intensamente, uma jovem procura o serviço de 
urgência com relato de vômito com coágulos e sangue vermelho vivo.  
O diagnóstico provável é: 

 

(A) Mallory-Weiss. 

(B) Hemossucus pancreaticus. 

(C) Hemobilia. 

(D) Dieulafoy. 

 

QUESTÃO 38  

 
No estadiamento intraoperatório do adenocarcinoma gástrico localizado em região pré-pilórica, qual grupo de lin-
fonodos é considerado metástase a distância, quando acometido? 

 

(A) Artéria gástrica esquerda. 

(B) Artéria hepática comum. 

(C) Paracárdico direito. 

(D) Paracárdico esquerdo. 
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QUESTÃO 39  

 
A técnica de correção de hérnias inguinais bilaterais que consiste em posicionar grande tela sintética no pré-
peritônio, envolvendo o saco peritonial infraumbilical bilateralmente, é conhecida pelo nome de: 

 

(A) Bassini. 

(B) McVay. 

(C) Stoppa. 

(D) Toupet. 

 

 

QUESTÃO 40  

 
Sobre os linfomas gástricos, NÃO é correto afirmar: 

 

(A) O tratamento multinodal tem mostrado resultados desapontadores, sendo a gastrectomia o único tratamento 

curativo. 

(B) São os mais frequentes do trato gastrointestinal. 

(C) Endoscopicamente, apresentam-se mais como gastrites ou ulcerações, sendo incomuns lesões tipo massa. 

(D) O linfoma MALT é comumente precedido pela gastrite associada ao H. pylori. 

 

 

QUESTÃO 41  

 
Um paciente submetido a gastrectomia parcial com reconstrução a Billroth II se apresenta em seu consultório com 
sintomas gastrointestinais (náuseas, plenitude, cólicas e diarreia explosiva) e cardiovasculares (palpitações, taqui-
cardia, diaforese e visão turva) 20 a 30 minutos após as refeições.  
O diagnóstico provável é: 

 

(A) Síndrome da alça aferente. 

(B) Síndrome de Dumping precoce. 

(C) Síndrome de Dumping tardio. 

(D) Síndrome do refluxo alcalino. 

 

 

QUESTÃO 42  

 
Em um paciente com suspeita de apendicite aguda, o achado de dor na fossa ilíaca direita, quando se comprime a 
fossa ilíaca esquerda, é conhecido como sinal de 

 
(A) Rovsing. 

(B) Lapinsky. 

(C) Dunphy. 

(D) Blumberg. 

 

 

QUESTÃO 43  

 
O priapismo é uma ereção peniana que se estende além da estimulação sexual ou não se relaciona a ela. O pri-
apismo com baixo fluxo é o tipo mais comum dessa afecção e são suas causas, EXCETO: 

 

(A) Trauma peniano. 

(B) Medicamentos (sildenafil, cocaína etc.). 

(C) Leucemia mieloide crônica. 

(D) Doença falciforme. 
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QUESTÃO 44  

 
São condutas iniciais preconizadas nos casos de pancreatite aguda, EXCETO: 

 

(A) Antibioticoprofilaxia. 

(B) Jejum e até descompressão com sonda nasogástrica, se aumentar o conforto. 

(C) Readequação volêmica e reposição de eletrólitos. 

(D) Tratamento da dor, inclusive com opioides, se necessário. 

 

QUESTÃO 45  

 
Em relação às manobras cirúrgicas, NÃO é correto o que se afirma em: 

 

(A) A manobra de Cattell-Braasch consiste na extensão medial da manobra de Kocher, destacando-se as fixa-

ções posteriores do intestino delgado em direção ao ângulo de Treitz, proporcionando ampla exposição do re-

troperitônio 

(B)  A manobra de Kocher consiste na reflexão medial do cólon direito e duodeno, incisando suas fixações peri-

toniais laterais. 

(C) A manobra de Mattox consiste na incisão dos ligamentos triangulares direito e esquerdo, redondo e falcifor-

me, liberando o fígado do diafragma e permitindo ressecções e controle vascular total. 

(D) A manobra de Pringle corresponde ao clampeamento da tríade portal, objetivando hemostasia hepática parci-

al e temporária. 

 

QUESTÃO 46  

 
Em qual das situações clínicas, o derrame pleural, quando presente, NÃO é transudativo? 

 

(A) Cirrose hepática. 

(B) Insuficiência cardíaca congestiva. 

(C) Mesotelioma. 

(D) Síndrome nefrótica. 

 

QUESTÃO 47  

 
O empiema é uma infecção piogênica ou supurativa do espaço pleural.  
Em relação a essa afeccção, é INCORRETO afirmar: 

 

(A) Ocorre por contaminação do espaço pleural por ferimentos, operações, pneumonias ou extensão de proces-

sos mediastinais. 

(B) Nas fases iniciais (aguda e fibrinopurulenta precoce), não há necessidade de drenagem completa do espaço 

pleural, sendo suficiente o tratamento com antibióticos sistêmicos e controle radiológico. 

(C) Na fase crônica, a falha do tratamento com drenagem pleural com manutenção dos sinais de sepse pode 

indicar encarceramento pulmonar e necessidade de desbridamento ou decorticação formal.  

(D) A tomografia de tórax é um poderoso recurso diagnóstico, revelando a aparência heterogênea do derrame, 

loculações e extensão do espessamento pleural. 

 

QUESTÃO 48  

 
São critérios radiológicos que sugerem irressecabilidade do colangiocarcinoma, EXCETO: 

 

(A) Atrofia de um lobo hepático com envolvimento da veia porta contralateral. 

(B) Comprometimento bilateral do ducto hepático até os ductos secundários. 

(C) Envolvimento bilateral da artéria hepática. 

(D) Envolvimento do tronco da veia porta. 
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QUESTÃO 49  

 
Sobre as condições que interferem na coagulação do paciente cirúrgico, é CORRETO afirmar: 

 

(A) A doença de von Willebrand é uma doença hereditária, que se manifesta habitualmente por grave distúrbio 

hemorrágico decorrente de deficiência de fibrinogênio. 

(B) A hipotermia é uma das causas mais comuns e menos bem reconhecidas de alteração da coagulação, espe-

cialmente naqueles que recebem transfusão maciça. 

(C) As hemofilias são doenças congênitas relacionadas a atividade plaquetária deficiente.  

(D) Trombocitopenia com plaquetas abaixo de 100 000/mm
3
 pode ser causa de sangramento espontâneo e he-

martrose. 

 

 

QUESTÃO 50  

 
Sobre a intervenção cirúrgica na paciente grávida, é INCORRETO afirmar: 

 

(A) O tratamento clínico da colecistopatia calculosa na gravidez é a conduta de escolha, deixando o tratamento 

operatório para o pós-parto ou para situações de peritonite. 

(B) A obstrução intestinal é a terceira causa mais comum de operação não obstétrica na gravidez e a indicação 

deve ser mais agressiva, com período de conduta expectante mais curto. 

(C) A apendicite aguda é o problema cirúrgico não obstétrico mais comum na grávida e, dados os riscos para 

mãe e feto, a suspeita deve ser tratada cirurgicamente em caráter de emergência. 

(D) O uso de técnica laparoscópica na grávida é possível, desde que tomados cuidados no uso da agulha de 

Veress e na passagem de trocartes. Pode oferecer como vantagem menores incisões, menos risco de hérnia 

e menor manipulação uterina. 
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