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28  DE NOVEMBRO DE 2014 
 

 
 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA COM PRÉ–REQUISITO 
EM CIRURGIA GERAL  

 

L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   
I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 

S E R Á  P E R M I T I D O  L E V A R  O  C A D E R N O  D E  P R O V A   
D E P O I S  D E  T R A N S C O R R I D A S  0 1 ( U M A )  H O R A  D E  P R O V A  

 

CÓDIGO DE PROVA: 00002 

1. Esta PROVA contém 50 questões numeradas de 01 a 50. 

 

2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta. Caso negativo comunique imediatamente ao fis-

cal de sala para a substituição da prova. 

 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 

registrados corretamente. Caso encontre alguma diver-

gência, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 

4. Após a conferência, assine seu nome no local indicado.  

 

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas 

caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  

 

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 

05 opções identificadas com as letras A, B, C, D e E. Ape-

nas uma responde corretamente à questão. 

 

7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 

 

a. Para cada questão, preencher apenas uma res-

posta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido no 

retângulo correspondente à opção escolhida para 

resposta. A marcação em mais de uma opção 

anula a questão, mesmo que uma das respostas 

esteja correta. 

 

                 Preenchimento correto; 

                 Preenchimento incorreto; 

                 Preenchimento incorreto 

 

8. O tempo disponível para esta prova é de 03 (três) horas, 

com início às 14 horas e término às 17 horas. 

 

9. Você poderá deixar o local de prova somente depois das 

15 horas e poderá levar sua PROVA. 

 

10. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tempo, 

no caso de:  

 

a. Ausentar-se da sala sem o acompanhamento do 

fiscal; 

b. Ausentar-se do local de provas antes de decorri-

da 01 (uma) hora do início da PROVA; 

c. Ausentar-se da sala de provas levando CARTÃO-

RESPOSTA da Prova Objetiva e/ou Redação; 

d. Ser surpreendido, durante a realização da PRO-

VA, em comunicação com outras pessoas ou uti-

lizando-se de livro ou qualquer material não 

permitido; 

e. Fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrôni-

co ou de comunicação, bem como protetores au-

riculares; 

f. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-

lhos, incorrendo em comportamento indevido; 

g. Não cumprir com o disposto no edital do Exame. 
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1. Um restaurante japonês sofreu uma tentativa de as-
salto. O assaltante entrou por uma janela do banheiro 
de serviço, pegou uma faca de sushi na cozinha e foi 
ao caixa. Antes de ser contido por policiais, ele atingiu 
a atendente do caixa com uma facada no tórax. Você 
é o médico plantonista no pronto-socorro que recebeu 
essa paciente, que foi trazida pelo gerente do restau-
rante. C. M. Z, 24 anos, feminina, apresentava um 
FAB (ferimento por arma branca) no 6o espaço inter-
costal, linha axilar anterior esquerda. Ela estava páli-
da, fria, diaforética, muito agitada e não apresentava 
outras lesões externas além do FAB. Ela não apre-
sentava jugulares ingurgitadas e a traqueia estava 
centrada. O murmúrio vesicular estava presente bila-
teral, porém, um pouco diminuído à esquerda. Você 
teve dificuldade de auscultar as bulhas cardíacas des-
sa paciente. Os dados vitais eram FC 140bpm, PA 
80x40mmHg, FR: 32irpm. Sobre o atendimento inicial 
a essa paciente, analise as seguintes afirmações a 
seguir e assinale a alternativa CORRETA.  

 
I. Como a paciente não apresenta as jugulares in-

gurgitadas, não foi caracterizado abafamento de 
bulhas cardíacas e o mecanismo deste trauma foi 
penetrante. Pode-se excluir um tamponamento 
cardíaco, dado que esse diagnóstico ocorre, na 
maioria das vezes, em traumas contusos e com a 
presença da Tríade de Beck. 

II. Caso o toque retal dessa paciente apresente-se 
com sangue na luva, pode-se suspeitar de lesão 
intra-abdominal, que deve ser confirmada por 
meio do lavado peritoneal diagnóstico.  

III. Caso o FAST (Avaliação Ultrassonográfica Direci-
onada para o Trauma) fosse negativo, poderia ser 
excluída a lesão intra-abdominal. 

IV. Pelo quadro clínico e mecanismo do trauma, essa 
paciente poderia apresentar tanto um choque hi-
povolêmico como um choque obstrutivo (cardio-
gênico extrínseco). 

 
A) I e II estão corretas. 
B) I e III estão corretas. 
C) I, II, III e IV estão corretas. 
D) II e IV estão corretas. 
E) Apenas IV está correta. 

 

2. Durante um grande evento em um estádio de futebol 
em sua cidade houve briga entre torcedores. No meio 
da confusão, o estádio foi evacuado e permaneceram 
no local mais ou menos 150 pessoas feridas. Foi aci-
onado o serviço pré-hospitalar de emergência e a sua 
equipe, que já estava no local, iniciou o atendimento 
das vítimas. Você começou a atender as vítimas que 
estão deitadas no chão e inicia por uma gestante, vi-
sivelmente no terceiro trimestre, com as mãos sobre a 
barriga e arresponsiva. Sobre o protocolo de triagem 
START (Simple Triage and Rapid Treatment) e sua 
sequencia de condutas nesse atendimento, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 

A) A gestante não respira. Você faz manobras bási-
cas para abertura de via aérea, não há corpo es-
tranho e a gestante ainda não respira. Você deve 
colocar uma etiqueta de triagem preta para ela 
(paciente em óbito) e seguir o atendimento para a 
próxima vítima. 

B) A gestante não responde. Você avalia o pulso e a 
paciente não apresenta pulso central. Você pede 
ajuda e inicia a reanimação cardiopulmonar da 
gestante. 

C) A gestante não respira. Você faz manobras bási-
cas para abertura de via aérea, não há corpo es-
tranho e a gestante ainda não respira. Você pede 
ajuda para realizar a intubação da vítima, a deixa 
com outro socorrista com o “ambu” (dispositivo 
básico de ventilação mecânica) e coloca a etique-
ta de triagem vermelha (paciente grave). 

D) A gestante não respira. Você faz manobras bási-
cas para abertura de via aérea, não há corpo es-
tranho e a gestante ainda não respira. Você avalia 
o pulso e a paciente não apresenta pulso central. 
Você opta por pedir ajuda e proceder pela cesá-
rea no local, na tentativa de salvar o feto. 

E) A gestante não respira. Você faz manobras bási-
cas para abertura de via aérea, não há corpo es-
tranho e a gestante ainda não respira. Você avalia 
o pulso e a paciente não apresenta pulso central. 
Você pede ajuda e inicia a reanimação cardiopul-
monar da gestante. 
 

3. Para a reforma da casa dos seus pais, foi contratada 
uma equipe de pedreiros. Você acompanhou e ajudou 
no processo e ficava sempre incomodado com um dos 
senhores, o Joaquim, de mais ou menos 35 anos, que 
carregava sempre muito peso, que saía várias vezes 
para fumar e tossia o tempo todo. Um dia, visitando a 
obra, você o encontra deitado no chão com a mão na 
região inguinal, com fácies de dor. Joaquim já sabia 
que você era o filho médico do patrão, lhe pediu ajuda 
e contou que “a bola que sempre desce” na bolsa es-
crotal, “desceu, não volta mais e está muito dolorida, 
quente e vermelha”. Você o examina rapidamente e o 
orienta para não tentar mais reduzir a hérnia e a ir 
imediatamente para um hospital. Sobre a hérnia in-
guinal, considere as seguintes afirmações a seguir e 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
I. Nesse caso é possível observar quatro fatores 

que podem fazer parte da etiopatogenia da hérnia 
inguinal desse paciente, que são: sexo masculino, 
tabagismo, tosse crônica e a atividade laborativa 
que cursa com carregamento de peso com fre-
quência.   

II. Esse paciente provavelmente apresenta uma hér-
nia do tipo I da Classificação de Nyhus. 

III. As expressões “bola que sempre desce” e “des-
ceu, não volta mais e está muito dolorida, quente 
e vermelha” indicam que esse paciente provavel-
mente já teve outros episódios semelhantes a es-
se em que ele reduziu sozinho o conteúdo herniá-
rio, entretanto, dessa vez isso não foi possível. 
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Provavelmente ela está estrangulada, o que justi-
fica a orientação para não tentar a redução e ir a 
um hospital.  

IV. A idade e história clínica desse paciente são mais 
compatíveis com a exteriorização de uma hérnia 
inguinal lateralmente aos vasos epigástricos no 
tríângulo de Hasselbach do que medialmente aos 
vasos epigástricos.  

 
A) II e III estão corretas. 
B) III e IV estão corretas. 
C) I, III e IV estão corretas. 
D) I, II e IV estão corretas. 
E) I e III estão corretas. 

 

4. Antônio Carlos, 43 anos, refere que apresenta, há 
muitos anos, “nem se lembra desde quando” (sic), 
azia. Há um ano, notou que a comida parece que “vol-
ta até a boca” (sic). Ele iniciou tratamento com dose 
plena de IBP (inibidor de bomba de prótons) por seis 
semanas, mas relata que o remédio não alterou seus 
sintomas. Sobre a investigação diagnóstica e avalia-
ção de pacientes com queixa de refluxo gastroesofá-
gico, analise as afirmações abaixo e assinale a alter-
nativa CORRETA. 

 
I. A endoscopia digestiva alta é um exame funda-

mental nesses doentes tanto para a avaliação da 
mucosa esofágica como para excluir outras doen-
ças, como tumores. Se a mucosa estiver toda 
normal, pode-se excluir a doença do refluxo eso-
fágico. 

II. Um indivíduo saudável pode apresentar aberturas 
espontâneas do esfíncter esofágico inferior ocasi-
onalmente, sem isso indicar uma situação patoló-
gica. 

III. O esôfago de Barret é reconhecido como a pre-
sença de epitélio do tipo escamoso no esôfago 
distal.   

IV. Em um paciente com indicação de tratamento 
operatório para a Doença do Refluxo Gastroeso-
fágico, o resultado do exame de manometria eso-
fágica pode modificar a técnica utilizada durante a 
cirurgia (tipo de válvula antirrefluxo).  

 
A) I, II e III estão corretas. 
B) II e IV estão corretas. 
C) III e IV estão corretas. 
D) I, II e IV estão corretas. 
E) I e III estão corretas. 

 
5. Um engenheiro, que é seu amigo desde a infância, 

marca um almoço para conversar seriamente com vo-
cê, o “amigo-médico”. Ele está preocupado com a 
possibilidade do pai de 54 anos estar com câncer de 
estômago. Ele fez uma consulta com uma médica en-
docrinologista para avaliar a perda de peso abrupta, 
pois achavam que ele tinha hipertireoidismo. A médica 
fez um exame físico completo e encontrou um nódulo 
supraclavicular do lado esquerdo. Ela solicitou uma 
endoscopia digestiva alta e o encaminhou para um ci-

rurgião do aparelho digestivo. Ele está assustado e 
pede sua orientação. Sobre os tumores gástricos, 
analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA.  

 
I. O linfoma gástrico acontece com mais frequência 

em homens que em mulheres e é a neoplasia de 
estômago mais comumente encontrada. 

II. O nódulo que a endocrinologista encontrou é co-
nhecido como Nódulo de Virchow e indica que a 
doença estaria em estágio tardio. 

III. A gastrite atrófica crônica é considerada uma le-
são precursora de câncer gástrico.   

IV. A gastrectomia total, apesar das consequências 
do deficit nutricional e de qualidade de vida, apre-
senta benefício de sobrevida frente à gastrectomia 
subtotal e é a opção de escolha em todos os pa-
cientes com adenocarcinoma gástrico. 

 
A) I, II e III estão corretas. 
B) III e IV estão corretas. 
C) II, III e IV estão corretas. 
D) II e III estão corretas. 
E) I e IV estão corretas. 

 

6. Durante o exame da tireoide de uma paciente femini-
na, previamente hígida, de 35 anos, você palpa um 
nódulo duro, fixo na traqueia. A paciente fala com voz 
rouca que não sente dor naquele local. Sobre o nódu-
lo solitário de tireoide, analise as afirmações a seguir 
e assinale a alternativa CORRETA.  

 
I. A descrição do nódulo à palpação é mais caracte-

rística de nódulo maligno e a rouquidão da pacien-
te pode indicar comprometimento do nervo larín-
geo recorrente. 

II. A presença de dor é a sintomatologia mais co-
mum nos nódulos de tireoide e não modifica o ra-
ciocínio clínico para o diagnóstico de nódulo soli-
tário de tireoide. 

III. A Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF) é o 
exame complementar mais importante na avalia-
ção de um nódulo de tireoide e, se o laudo citopa-
tológico vier como “amostra não diagnóstica” ou 
como “atipias de significado indeterminado ou le-
são folicular de significado indeterminado”, a 
PAAF deve ser repetida.  

IV. Se o laudo citopatológico desse caso for carcino-
ma papilífero, aliado ao seu exame físico, essa 
paciente teria indicação de tireoidectomia total ou 
quase total.  

 
A) I, II e III estão corretas. 
B) I, III e IV estão corretas. 
C) III e IV estão corretas. 
D) I e III estão corretas. 
E) II e IV estão corretas. 

 
7. Uma moça previamente hígida de 22 anos, 1,65 m e 

80 kg (IMC=29,38 kg/m2) procura um serviço de cirur-
gia solicitando uma cirurgia bariátrica. Sobre as indi-



 

            Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Residência Médica - 2014 
Pág. 5 

 

 

cações da cirurgia bariátrica, analise as afirmações a 
seguir e assinale a alternativa CORRETA.  

 
I. Essa paciente de 22 anos, 1,65m e 80 kg apre-

sentaria indicação de cirurgia bariátrica se ela fos-
se hipertensa e com histórico de dois anos de tra-
tamento contínuo clínico para perda de peso, e 
estável do ponto de vista psicológico. 

II. Essa paciente previamente hígida de 22 anos e 
1,65m apresentaria indicação de cirurgia bariátrica 
se tivesse histórico de dois anos de tratamento 
contínuo clínico para perda de peso e 110 kg de 
peso (IMC=40,4 kg/m2), e estável do ponto de vis-
ta psicológico.  

III. Essa paciente de 22 anos e 1,65 m apresentaria 
indicação de cirurgia bariátrica se ela fosse hiper-
tensa, dislipidêmica com apneia do sono e com 
histórico de dois anos de tratamento contínuo clí-
nico para perda de peso e 100 kg de peso 
(IMC=36,73 kg/m2), e estável do ponto de vista 
psicológico. 

IV. Essa paciente de 22 anos e 1,65m apresentaria 
indicação de cirurgia bariátrica se ela fosse hiper-
tensa, dislipidêmica com apneia do sono e com 
histórico de dois anos de tratamento contínuo clí-
nico para perda de peso e 110 kg de peso 
(IMC=40,4 kg/m2), e estável do ponto de vista psi-
cológico.  
 

A) II, III e IV estão corretas. 
B) I, II, III e IV estão corretas. 
C) II e III estão corretas. 
D) I e IV estão corretas. 
E) III e IV estão corretas. 

 

8. O tratamento mais eficaz da hérnia da parede abdo-
minal localizada abaixo do ligamento de Poupart é: 

 
A) reparo de Halsted. 
B) reparo de Bassini. 
C) reparo de Marcy. 
D) reparo de Shouldice. 
E) reparo de Lotheissen-Mc Vay. 

 

9. A hérnia da parede abdominal lateral aos vasos epi-
gástricos inferiores com assoalho inguinal distorcido é 
classificada por Nyhus como: 

 
A) tipo 3 A. 
B) tipo 2. 
C) tipo 1. 
D) tipo 3 B. 
E) tipo 4. 

 
10. Paciente portador de síndrome de Gardner pode ter 

como manifestação extracolônica: 
 

A) câncer de tireoide folicular. 
B) câncer de tireoide medular. 
C) câncer de tireoide papilar. 

D) câncer de tireoide anaplásico. 
E) tireoidite de Hashimoto. 

 
11. Assinale a única condição que NÃO é considerada 

pré-maligna.  
 

A) Úlcera gástrica. 
B) Adenoma gástrico. 
C) Gastrite crônica atrófica. 
D) Pós-gastrectomia. 
E) Infecção por Helicobacter pylori. 

 
12. Paciente com câncer gástrico avançado, de 5 cm de 

diâmetro, no terço superior do estômago. O tratamen-
to cirúrgico usual é: 

 
A) gastrectomia proximal. 
B) gastrectomia subtotal. 
C) gastrectomia total. 
D) ressecção gástrica “em cunha”. 
E) ressecção gástrica endoscópica. 

 
13. O local mais comum de tumores estromais do trato 

gastrointestinal é o: 
 

A) esôfago. 
B) estômago. 
C) duodeno. 
D) jejuno. 
E) íleo. 

 
14. O exame complementar de imagem indicado num 

paciente com suspeita clínica de colecistite calculosa 
é: 

 
A) Tomografia computadorizada. 
B) Ressonância magnética. 
C) Radiografia simples do abdômen. 
D) Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. 
E) Ecografia abdominal. 

 
15. O fator de proteção mais importante contra o refluxo 

gastroesofágico é: 
 

A) esôfago abdominal. 
B) pilar direito do diafragma. 
C) prega de Gubaroff. 
D) esfíncter inferior do esôfago. 
E) ângulo de Hiss. 

 
16. Paciente de 67 anos, masculino, obstipado crônico, 

natural do norte do Paraná, refere dor abdominal em 
cólica há cinco dias e distensão abdominal há dois di-
as. Nega evacuação há seis dias. Refere eliminação 
de flatos e nega vômitos. Tem como antecedente ar-
ritmia cardíaca em tratamento. Ao exame físico: regu-
lar estado geral, normocorado, desidratado +, PA: 110 
x 60, pulso: 70 bpm. Abdômen distendido, flácido, do-
loroso em hipogástrio, RHA presentes, toque retal: 
ausência de fezes.  Raio X de abdômen com disten-
são colônica de sigmoide. Há ausência de ar no reto. 
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Indique a provável etiologia do megacólon e a compli-
cação atual. 

 
A) Megacólon chagásico com íleo paralítico. 
B) Megacólon chagásico com fecaloma. 
C) Megacólon chagásico com volvo de sigmoide. 
D) Megacólon catártico com fecaloma. 
E) Megacólon catártico com volvo. 

 
17. Paciente feminina com 84 anos de idade é internada 

em UTI por apresentar quadro de insuficiência corona-
riana. Tem antecedente de obstipação crônica, eva-
cuando somente com o uso de laxantes. Há um ano, 
quando apresentou quadro de hemorragia digestiva 
baixa, realizou colonoscopia, que diagnosticou doença 
diverticular colônica. No momento está com enteror-
ragia há 8 horas e já apresentou 10 evacuações san-
guinolentas com instabilidade hemodinâmica PA: 70 x 
40 e FC 120 bpm. O exame laboratorial mostrou que-
da do Hb de 12,5 g/dl para 6,9 g/dl. O plantonista da 
UTI já solicitou uma endoscopia digestiva alta que 
mostrou gastrite antral leve sem sinas de sangramen-
to. A conduta mais indicada neste momento, além da 
reposição volêmica e de hemoderivados é: 

 

A) solicitar colonoscopia. 
B) hemicolectomia esquerda. 
C) hemicolectomia direita. 
D) colectomia subtotal. 
E) solicitar arteriografia e mapeamento. 

 
18. Paciente de 45 anos, feminina, é admitida no pronto-

socorro com queixa de dor em região anorretal há três 
dias. A dor é constante e não é relacionada somente 
com a evacuação. Não apresenta sangramento anal 
associado ao quadro. Ao exame proctológico nota-se 
tumoração perianal com presença de sinais flogísticos 
locais e bastante doloroso ao toque. Com relação ao 
quadro clínico, assinale o diagnóstico mais provável e 
o mecanismo fisiopatológico que explica a gênese da 
doença em questão. 

 

A) Fissura anal aguda e sexo anal receptivo. 
B) Abscesso perianal e infecção criptoglandular. 
C) Sífilis anorretal e infecção pelo Treponema palli-

dum 
D) Hemorroida trombosada e constipação intestinal 

crônica. 
E) Fístula anal e imunossupressão. 

 

19. Paciente de 67 anos, feminina, realizou sua primeira 
colonoscopia há 30 dias para rastreamento de câncer 
colorretal. Um adenoma tubular de 7mm de sigmoide 
foi removido. Não apresenta história familiar de câncer 
colônico familiar. A paciente deseja saber o que pode 
ser feito para reduzir sua chance de ter câncer de có-
lon. A melhor estratégia de rastreamento para ela é: 

 

A) repetir a colonoscopia em cinco anos. 
B) repetir a colonoscopia em um ano. 

C) repetir a colonoscopia em 10 anos, pois não apre-
senta história familiar de neoplasia colônica. 

D) dieta rica em gordura saturada, hipolipídica e com 
alto teor de fibras. 

E) não há necessidade de repetir a colonoscopia, 
uma vez que o pólipo encontrado foi pólipo do tipo 
tubular 
 

20. Paciente masculino, 70 anos, sem antecedentes mé-
dicos relevantes ao caso, foi submetido à herniorrafia 
inguinal direita pela técnica de Lichtenstein sem inter-
corrências. No terceiro dia de pós-operatório apresen-
tou febre, queixa de dor e desconforto em região in-
guinal à direita. Ao exame físico observa-se edema, 
hiperemia, calor local. A conduta para o tratamento 
desta complicação pós-operatória mais adequada é: 

 

A) retirar todos os pontos da ferida operatória, abrir o 
tecido subcutâneo e deixar a tela exposta. 

B) reoperar o paciente neste momento e retirar a tela 
pelo risco de fasceíte necrotizante. 

C) reoperar o paciente e substituir a tela, pois pode 
ter ocorrido contaminação no momento de coloca-
ção desta. 

D) tratamento expectante por tratar-se de esperada 
reação local decorrente do uso da prótese. 

E) prescrever antibiótico e orientar cuidados locais 
com a ferida operatória. 
 

21. Paciente feminina procurou o ambulatório por estar 
com história de emagrecimento há quatro meses. Du-
rante a anamnese você identificou dor abdominal em 
hipogástrio, alteração no calibre e presença de san-
gue nas fezes. A paciente é tabagista e etilista. A co-
lonoscopia realizada identificou tumor maligno no có-
lon sigmoide. A paciente teve indicação cirúrgica. Du-
rante o procedimento de laparotomia foi evidenciado 
hemoperitôneo com laceração de alças intestinais e 
necrose de alça. Uma das hipóteses da equipe cirúr-
gica foi obstrução em alça fechada. 
 
Em relação ao caso apresentado, assinale a alternati-
va que contém, respectivamente, o provável tipo histo-
lógico do tumor; o segmento colônico que rompe com 
maior frequência e a explicação para o rompimento.  

 

A) Adenocarcinoma – cólon ascendente e lei de La-
place. 

B) Linfoma – reto e lei de Stevin. 
C) Carcinoma epidermoide – ceco e lei de Stevin 
D) GIST – ceco e lei de Laplace 
E) Adenocarcinoma – ceco e lei de Laplace. 

 
22. Em pacientes com disenteria intermitente, ou colite de 

longa duração, podem aparecer granulomas amebia-
nos na parede do intestino grosso que podem ser con-
fundidos com: 

 
A) colite ulcerosa. 
B) doença de Crohn. 
C) tuberculose de cólon. 
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D) carcinoma de cólon. 
E) megacólon chagásico. 

 

23. Paciente de 55 anos, feminina, queixa-se de prurido e 
dor anal contínua acompanhados de perda de sangue 
vivo. Refere antecedente de infecção genital por HPV 
e hábito intestinal normal. Apresenta nódulos em regi-
ão de pregas inguinais e lesão ulcerada endurecida 
de três cm próxima à borda anal. A principal hipótese 
diagnóstica é:  

 

A) trombose hemorroidária. 
B) condiloma plano. 
C) carcinoma epidermoide de canal anal. 
D) sarcoma de Kaposi. 
E) doença de Crohn. 

 
24. Segundo a segmentação funcional hepática de Coui-

naud, uma hepatectomia direita clássica envolve a 
ressecção dos seguintes segmentos: 

 

A) I, II e III. 
B) V, VI, VII e VIII. 
C) II, III e IV. 
D) I, VI, VII e VIII. 
E) IV, V e VI. 

 

25. Paciente de 50 anos, masculino, portador de cirrose 
alcóolica, é admitido no pronto-socorro devido à dor 
abdominal difusa e piora da ascite. Os familiares rela-
tam febre não aferida e confusão mental. Há um ano, 
completou o tratamento para tuberculose pleural. A 
análise do líquido ascítico revela contagem de leucóci-
tos polimorfonucleares de 12.000/uL; glicose de 
15mg/dL; proteína de 1,9g/dL. Foi introduzida antibio-
ticoterapia empírica e cultura do líquido mostra o 
crescimento de dois germes gram-negativos. O diag-
nóstico mais provável é: 

 

A) peritonite bacteriana secundária. 
B) peritonite bacteriana espontânea. 
C) peritonite tuberculosa. 
D) peritonite neoplásica. 
E) pancreatite aguda necrotizante. 

 
26. Paciente etilista, de 47 anos, masculino, internado por 

episódio de hematêmese, hipertensão portal com va-
rizes de esôfago. No tratamento cirúrgico, a anasto-
mose com menor chance de complicar o quadro de 
encefalopatia é: 

 

A) esplenorrenal proximal. 
B) portocava laterolateral. 
C) portocava terminoterminal. 
D) esplenorrenal distal. 
E) esplenocava proximal. 

 

 
 

27. Paciente feminina, com 65 anos de idade, procurou 
serviço de emergência com quadro de dor abdominal 
em hipocôndrio direito, febre alta e hemograma mos-
trando leucocitose de 21.000 leucócitos. Realizada 
tomografia computadorizada de abdômen com con-
traste endovenoso que evidenciou imagem de abs-
cesso hepático e presença de gás na topografia da 
veia porta. Tal achado levou a equipe cirúrgica a pen-
sar em um abscesso de origem: 

 

A) biliar. 
B) sistêmica. 
C) retroperitoneal. 
D) amebiano. 
E) intestinal. 

 
28. Paciente de 55 anos, feminina, apresenta nódulo sóli-

do de 3x2cm, móvel à deglutição, em região cervical 
anterior. Nega emagrecimento, rouquidão ou dispneia. 
Relata irradiação de cabeça e pescoço há 35 anos, 
para tratamento de afecção benigna de face. Com re-
lação ao quadro clínico, assinale o diagnóstico mais 
provável e seu tratamento mais adequado. 

 

A) Carcinoma papilífero – tireoidectomia total. 
B) Carcinoma papilífero – tireoidectomia subtotal. 
C) Carcinoma medular – radioterapia. 
D) Cisto tireoglosso – cirurgia de Sistrunk. 
E) Carcinoma folicular – lobectomia com istmecto-

mia. 
 

29. Paciente de 57 anos, masculino, com hepatite crônica 
pelo vírus C, está em avaliação para transplante he-
pático. O paciente tem cirrose documentada em bióp-
sia há 10 anos e, nos últimos quatro meses, tem 
apresentado ascite e edema de membros inferiores 
parcialmente controlado com o uso de diuréticos. A 
Lactulose foi iniciada recentemente devido a quadros 
de encefalopatia hepática. Os exames laboratoriais 
que estimam de forma mais efetiva a sobrevida desse 
paciente nos próximos seis meses são: 

 

A) Bilirrubina total e AST. 
B) Bilirrubina total e albumina sérica. 
C) Bilirrubina total e RNI. 
D) Albumina sérica e gama GT. 
E) RNA – HCV e albumina sérica. 

 
30. Paciente portador de colangiocarcinoma peri-hilar 

deverá ser submetido à ressecção da via biliar asso-
ciada à hepatectomia direita se o tumor for, segundo a 
classificação de Bismuth – Corlette, do tipo:  

 

A) I. 
B) IIIa. 
C) II. 
D) IIIb. 
E) IV. 
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31. Homem, 58 anos de idade, obeso e diabético vem ao 
pronto-atendimento com queixa de dor abdominal de 
forte intensidade e contínua em hipocôndrio direto há 
16 horas. Ao exame clínico apresenta-se consciente, 
ictérico +/4+, FC de 120 bpm e PA: 100/60 e com si-
nal de Murphy positivo. A ecografia de abdômen evi-
denciou vesícula biliar distendida, paredes espessa-
das com gás na parede vesicular, líquido perivesicular 
sem a presença de cálculos no seu interior. Não há di-
latação de vias biliares intra e extra-hepáticas. Em re-
lação ao quadro clínico, o diagnóstico, o germe mais 
comumente envolvido na gênese do quadro e a me-
lhor conduta são, respectivamente:  

 

A) Colecistite calculosa – Escheria coli – introduzir 
antibioticoterapia endovenosa, repetindo a eco-
grafia em 24 horas. 

B) Colecistite aguda alitiásica – Clostridium perfrin-
gens – cirurgia imediata 

C) Colangite aguda – Clostridium perfringens – 
CPRE com papilotomia endoscópica. 

D) Neoplasia de cabeça de pâncreas infectada – Es-
cheria coli – solicitar ressonância de abdômen. 

E) Neoplasia da papila de Vater – Klebsiella – solici-
tar ecoendoscopia. 
 

32. Homem, 66 anos de idade, obeso e diabético, vem ao 
pronto-atendimento com queixa de icterícia persisten-
te, com alguns períodos de atenuação associada a 
prurido cutâneo, colúria, acolia fecal e episódios de 
febre há 30 dias. Nega dor abdominal e emagrecimen-
to. Ao exame clínico apresenta vesícula biliar palpável 
no hipocôndrio direito e ecografia de abdômen evi-
denciou vesícula biliar distendida, sem a presença de 
cálculos no seu interior. Não há dilatação de vias bilia-
res intra e extra-hepáticas. Em relação ao quadro clí-
nico, o diagnóstico e melhor conduta são, respectiva-
mente:  

 

A) Coledocolitiase – tratamento cirúrgico imediato. 
B) Câncer de cabeça de pâncreas – dosagem de 

CEA e CA 19-9. 
C) Tumor de Klatskin – Ressonância magnética de 

abdômen. 
D) Hepatopatia crônica – sorologias para hepatites. 
E) Adenocarcinoma da papila duodenal – CPRE com 

biópsia da lesão. 
 

33. Paciente de 35 anos, feminina, queixa-se de icterícia 
++, dor em hipocôndrio direito, febre alta, náuseas e 
vômitos há dois dias. Foi submetida à colecistectomia 
videolaparoscópica há sete dias por colelitíase, cirur-
gia foi feita eletivamente. Está prostrada e com taqui-
cardia. A ecografia de abdômen mostra presença de 
moderada quantidade de líquido em ambos os espa-
ços subfrênicos e no espaço de Morrison, além de 
discreta dilatação de vias biliares. A principal hipótese 
diagnóstica e melhor conduta são, respectivamente:  

 

A) Cálculo residual de colédoco e CPRE. 

B) Cálculo residual de colédoco e colangiorresso-
nância. 

C) Bilioma e exploração cirurgia (laparotomia ou la-
paroscopia). 

D) Bilioma e observação clínica com antibioticotera-
pia endovenosa. 

E) Abscesso hepático e punção diagnóstica com cul-
tura do líquido aspirado. 
 

34. O primeiro ramo da artéria mesentérica superior é: 
 

A) hepática comum. 
B) gastroduodenal. 
C) jejunal. 
D) pancreatoduodenal inferior. 
E) esplênica.  

 
35. Paciente de 60 anos, feminina, é admitida no pronto-

socorro devido à dor abdominal em faixa, em andar 
superior do abdome, vômitos e icterícia. O abdome ao 
exame apresenta-se pouco distendido, flácido e com 
“massa” palpável em epigástrio. Exames laboratoriais: 
leucócitos 18.000/mm3; amilase 1300U/l e bilirrubina 
total de 4mg/L. A ecografia de abdome mostrou vesí-
cula biliar distendida, com paredes de 4 mm, repleta 
de cálculos e colédoco de 0,6 cm de diâmetro. A TAC 
de abdome com contraste mostrou 50% de necrose 
do tecido pancreático. Essa paciente apresenta pan-
creatite aguda grave de etiologia biliar e: 

 

A) o tratamento é inicialmente clínico e a cirurgia de-
ve ser postergada ao máximo possível. A punção 
desta necrose para diagnóstico de necrose estéril 
ou infectada é uma boa opção propedêutica. 

B) há indicação de colecistectomia de imediato, 
mesmo com a necrose pancreática.  

C) deve ser feita colecistectomia de urgência com co-
langiografia intraoperatória e necrosectomia nesse 
mesmo tempo cirúrgico. 

D) deve ser feita coledocotomia de urgência e drena-
gem da via biliar com dreno tubular. 

E) deve ser realizada laparotomia exploradora de ur-
gência apenas para lavagem peritoneal, não reali-
zando a colecistectomia nesse momento. 
 

36. Paciente de 47 anos, masculino, etilista há 20 anos, 
refere dor abdominal de forte intensidade em andar 
superior do abdome após as refeições, sem melhora 
com o uso de analgésicos que usava habitualmente. 
Nos últimos oito meses, refere três episódios de icte-
rícia e colúria. Apresenta, ainda, diarreia nos últimos 
três meses e perda de 6% da massa corporal. O tra-
tamento clínico empregado não obteve sucesso. Hoje 
apresenta hiperbilirrubinia cinco vezes o valor normal, 
fosfatase alcalina seis vezes o valor normal e amino-
transferases discretamente elevadas. Foi submetido à 
tomografia computadorizada de abdome com contras-
te que evidenciou a seguinte imagem: 
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Fonte: ARMSTRONG, Peter et al. Diagnóstico por Imagem. 5. ed. 
2006. 

 
O diagnóstico e o tratamento mais adequados para o 
quadro apresentado são, respectivamente: 

 

A) Pancreatite crônica – pancreatectomia corpo cau-
dal. 

B) Tumor de cabeça de pâncreas – duodenopan-
createctomia (Cirurgia de Whipple). 

C) Colangiocarcinoma – derivação hepaticojejunal 
em Y de Roux. 

D) Pancreatite aguda – tratamento clínico. 
E) Pancreatite crônica – derivação pancreático-

jejunal em Y de Roux. 
 

37. Paciente feminina, com 55 anos de idade foi submeti-
da à mastectomia radical modificada para um carci-
noma no quadrante superior externo da mama direita. 
O laudo histopatológico da peça operatória informa: 
tumor de 3,5cm de diâmetro, margens livres, quatro 
linfonodos axilares do nível I com 1 cm de diâmetro e 
não aderidos entre si, positivos para metástases a dis-
tancia. Podemos dizer que o tumor primário se encon-
tra no estágio: 

 

A) I 
B) IIA 
C) IIB 
D) IIIA 
E) IIIB 

 

38. Paciente de 67 anos, masculino, no segundo dia de 
pós-operatório por fratura de colo de fêmur, apresenta 
hipoglicemia refratária à reposição de glicose hipertô-
nica endovenosa, hipotensão, hiponatremia, fraqueza 
generalizada e dor abdominal de forte intensidade. 
Essa dor é difusa e não melhora com analgesia sim-
ples. Sua principal hipótese diagnóstica é: 

 

A) insulinoma. 
B) insuficiência adrenal. 
C) insuficiência renal aguda com uremia. 
D) crise falcêmica. 
E) mixedema. 

 
39. Homem, 46 anos de idade, com queixa de refluxo há 

vários anos, foi submetido à endoscopia que mostrou 

esôfago de Barret com displasia de alto grau confir-
mada por dois patologistas. Frente ao quadro acima, a 
melhor conduta atualmente é: 

 

A) realizar tratamento medicamentoso e nova biópsia 
em três meses. Caso persista a displasia de alto 
grau, realiza-se esofagectomia. 

B) realizar ablação do epitélio colunar por método 
térmico. 

C) realizar tratamento clínico medicamentoso por três 
meses e realizar phmetria após o tratamento clíni-
co. Realizar nova endoscopia somente se a 
Phmetria tiver como resultado uma média do sco-
re de DeMeester maior que 14,8. 

D)  realizar tratamento medicamentoso e nova bióp-
sia em três meses. Caso persista a displasia de 
alto grau, realiza-se fundoplicatura associada à 
hernioplastia. 

E) realizar tratamento medicamentoso e nova biópsia 
em um ano. Caso persista a displasia de alto 
grau, realiza-se esofagectomia 

 

40. Em 2007, foi estabelecido um algoritmo que ficou 
conhecido como Guideline de Tóquio e que teve como 
base as melhores avaliações de evidências em diag-
nóstico, em gravidade e em tratamento da colecistite 
aguda. Em 2012, foi realizada uma revisão deste Gui-
deline pelo Comitê de Revisão do Guideline de Tó-
quio, que reconheceu novas evidências e produziu 
uma análise multicêntrica para essa revisão chamada 
Guideline de Tóquio 2013. Em relação aos novos cri-
térios diagnósticos e terapêuticos, assinale a alternati-
va CORRETA. 

 

A) Critérios A apoiam-se nas queixas clínicas, sem 
necessidade de exame físico positivo. Critérios B 
apoiam-se na febre e em exame laboratorial que 
evidenciam inflamação sistêmica e critérios C 
apoiam-se nos diagnósticos de imagem. O diag-
nóstico de suspeição é feito quando temos asso-
ciação de um item de A e um item de B e diagnós-
tico definitivo quando temos a associação de um 
item de A + um item de B + C. 

B) A recomendação do Comitê de Revisão para o 
item A do Guideline de Tóquio é a não realização 
de antibiótico. 

C) Segundo recomendação do Comitê de Revisão 
para o item A do Guideline de Tóquio, se o paci-
ente tiver cólica biliar, não está recomendado o 
uso de anti-inflamatório não esteroide. 

D) Critérios A apoiam-se nas queixas e exame físico 
caracterizando os sinais locais. Critérios B apoi-
am-se na febre e em exame laboratorial que evi-
denciam inflamação sistêmica e critérios C apoi-
am-se nos diagnósticos de imagem. O diagnóstico 
de suspeição é feito quando temos associação de 
um item de A + um item de B e diagnóstico defini-
tivo quando temos a associação de um item de A 
+ um item de B + C. 
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E) Segundo a recomendação do Comitê de Revisão 
para o item A do Guideline de Tóquio, a coleciste-
ctomia não deve ser realizada de modo precoce. 

 

41. Paciente masculino, 54 anos de idade, assintomático, 
apresenta PSA total = 4,5ng/ml. Traz dosagem de 
PSA do ano anterior no valor de 2,5 ng/dl. Toque retal 
com próstata de 20 gramas, sem nódulos. A conduta 
é: 

 
A) explicar que todos os exames estão próximos à 

normalidade e propor seguimento semestral com 
PSA. 

B) explicar que todos os exames estão próximos à 
normalidade e propor seguimento anual com PSA 
e toque retal. 

C) solicitar ultrassom transretal com biópsia. 
D) solicitar ressonância nuclear magnética com es-

pectroscopia da próstata. 
E) solicitar tomografia pélvica e PSA total em três 

meses. 
 

42. Lactente com dois meses de idade, sexo masculino, 
chega ao consultório com hérnia inguinal à direita de 
grande volume. A conduta mais adequada é: 

 

A) aguardar até um ano de idade. 
B) solicitar uma ecografia de região inguinal. 
C) sugerir o acompanhamento a cada três meses. 
D) indicar o uso de uma funda. 
E) indicar a cirurgia de imediato. 

 

43. Paciente feminina, 33 anos, apresentando anemia 
associada a queixas de dor abdominal em cólica há 
dois meses, com episódios de diarreia sanguinolenta 
e febre. Em paralelo, refere episódios de conjuntivites. 
O exame físico revela uma paciente emagrecida, pele 
rugosa com palidez cutaneomucosa e abdome dolo-
roso sem irritação peritoneal. A região perianal apre-
senta escoriações. Após o primeiro atendimento clíni-
co, a paciente referiu melhora tendo sido realizada re-
tossigmoidoscopia, seguida de colonoscopia, que de-
monstraram mucosa difusamente friável, edema e 
presença de pseudopólipos. Ambos com biópsia sem 
displasia. 
 
Sua principal hipótese diagnóstica é: 

 

A) retocolite ulcerativa. 
B) doença de Crohn. 
C) colite isquêmica. 
D) colite pseudomembranosa. 
E) colite por CMV. 
 

44. Existem inúmeras técnicas descritas na literatura para 
o tratamento da hérnia lombar. O índice de recorrên-
cia após uma hernioplastia lombar aberta com tensão 
é alto, motivo pelo qual esses reparos requerem o uso 
de prótese por via aberta ou laparoscópica. Assinale a 
alternativa que se refere à técnica intraperitoneal 
aberta para correção de hérnia lombar. 

A) É uma opção técnica de grande valor quando o 
paciente apresenta recidiva após uma correção 
por acesso direto, pois não se acessa o tecido ci-
catricial decorrente da cirurgia anterior. 

B) É indicada quando há tentativas de correção pela 
técnica convencional e recidivas, permitindo, se 
necessário, a lise de aderências intestinais e 
eventuais ressecções viscerais com anastomoses 
intestinais 

C) É a realização da técnica de Rives por via anterior 
sobre o defeito herniário e a adição posterior de 
outra tela supra-aponeurótica sobre a aponeurose 
do músculo oblíquo externo. 

D) Pode ser feita por acesso direto ou acesso anteri-
or quando se utiliza uma incisão pararretal e dis-
seca-se o espaço pré-peritoneal. 

E) Nesta técnica usa-se tela dupla, o que melhora de 
maneira significativa as restrições dos movimen-
tos do paciente. 

 

45. Paciente feminina, 20 anos, com antecedente de es-
tenose de esôfago, foi submetida à endoscopia e dila-
tação endoscópica há cinco dias, sem complicações 
aparentes durante o procedimento. Há quatro dias ini-
ciou quadro de dor torácica e abdominal em região 
epigástrica com irradiação para dorso progressiva de 
forte intensidade, queda do estado geral, inapetência, 
náuseas e vômitos sem melhora com o uso de medi-
cação. 
 
Deu entrada no pronto socorro toxêmica, hipotensa 
PA: 80/40; FC: 125; T: 39 graus, taquipneica e auscul-
ta pulmonar com diminuição do MV bilateralmente. 
Dor à palpação abdominal, sobretudo, em região epi-
gástrica. Após infusão de 2.500ml de cristaloides 
permaneceu com os mesmo parâmetros hemodinâmi-
cos. O RX de tórax evidenciou derrame pleural bilate-
ral e pneumomediastino. Hemograma com 25.000 
leucócitos e granulações tóxicas. A melhor conduta 
neste momento é: 

 

A) esofagostomia cervical, antibioticoterapia de am-
plo espectro e jejunostomia alimentar. 

B) toracotomia esquerda com rafia primária da lesão 
e passagem de sonda enteral para alimentação. 

C) toracotomia esquerda para rafia primária da lesão, 
dieta parenteral e antibioticoterapia de amplo es-
pectro. 

D) drenagem torácica bilateral, laparotomia com eso-
fagectomia e esofagostomia cervical, gastrostomia 
descompressiva, jejunostomia alimentar para ali-
mentação precoce e antibioticoterapia de amplo 
espectro. 

E) drenagem torácica bilateral e antibioticoterapia de 
amplo espectro neste momento. 

 

46. O tratamento cirúrgico da obesidade vem sofrendo 
variações e ajustes desde as primeiras técnicas pro-
postas na década de 1970. No mundo todo vem cres-
cendo o interesse em estudos envolvendo os resulta-
dos da gastrectomia vertical (GV). Em 2011, o Ameri-
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can College of Surgeons participou de um estudo que 
avaliou resultados em curto prazo, incluindo eficácia e 
segurança da gastrectomia vertical. Assinale a alter-
nativa CORRETA em relação a essa técnica. 

 

A) A complicação mais documentada relacionada à 
GV é a fistula pós-operatória, normalmente auto-
limitada, sem repercussões sistêmicas, de trata-
mento conservador. A incidência de fístula pós-
GV varia de 20 a 30%. 

B) A incidência de estenoses após a GV é, em geral, 
alta e está frequentemente associada à confecção 
de um pouch gástrico muito delgado, além da con-
fecção de uma anastomose de pequeno diâmetro. 

C) A produção de hormônios incretínicos como GLP-
1, produzidos no íleo terminal após o contato da 
mucosa com o alimento pouco digerido, estimula 
as células beta-pancreáticas a produzirem insuli-
na, levando à normalização dos índices glicêmi-
cos ainda no pós-operatório imediato. Estudos 
comparativos têm demonstrado que a GV apre-
senta eficácia superior ao bypass gástrico em Y 
de roux no controle dos níveis glicêmicos. 

D) Além da restrição alimentar, o mecanismo de re-
gulação neuro-humoral após GV tem sido obser-
vado. Com a excisão do fundo gástrico após a 
GV, os níveis de grelina e seu efeito anti-insulínico 
são reduzidos, estimulando a produção pancreáti-
ca de insulina até seus níveis máximos, além de 
produzir também a sensação de saciedade. 

E) A utilização da sonda de Fouchet de maior calibre 
(maior ou igual a 40 Fr), usada para moldar a con-
fecção do pouch gástrico na GV, tem sido associ-
ada à gênese de estenose e fístula gástrica. 

 

47. Paciente feminina, 33 anos, foi vítima de trauma con-
tuso abdominal por atropelamento. Deu entrada na 
sala de emergência hospitalar com choque hipovolê-
mico grau II e respondeu bem às medidas iniciais de 
reanimação, mantendo uma PAS de 110 e FC de 
100bpm. Após estabilização do quadro, fez um TAC 
de abdome que evidenciou lesão hepática grau III, 
segundo a classificação da AAST – Associação ame-
ricana de cirurgia do trauma. Optou-se por tratamento 
não operatório e a paciente foi encaminhada à UTI. 
Ao final das primeiras 24 horas, a paciente evoluiu 
com piora dos parâmetros ventilatórios e necessitou 
intubação orotraqueal. Os parâmetros de ventilação 
foram ajustados em ventilação por pressão com PEEP 
de 12 e seu abdome encontrava-se distendido, mas 
compressível. A gasometria indicou acidose respirató-
ria e o residente observou diminuição progressiva do 
débito urinário. A equipe assistente, suspeitando de 
hipertensão intra- abdominal (HIA), solicitou então a 
mensuração da pressão intra-abdominal (PIA) e insti-
tuiu medidas clínicas para resolução do quadro. As 
medidas clínicas impediram a evolução da PIA na 
primeira hora de observação, mas esta voltou a subir, 
atingindo a marca de 25mmHg, quando foi indicada 
laparotomia descompressiva. 
 

Em relação ao caso exposto, assinale qual a variante 
mais confiável para determinar o grau de perfusão dos 
órgãos abdominais e qual o melhor método no tocante 
à mensuração da PIA. 

 

A) Base excess (excesso de base). Deve-se instilar 
25ml de solução salina estéril na bexiga após ca-
teterização vesical e zerar o transdutor na altura 
das cristas ilíacas. 

B) Pressão de perfusão abdominal. Deve-se instilar 
25ml de solução salina estéril na bexiga após ca-
teterização vesical e zerar o transdutor na altura 
da linha axilar média. 

C) pH arterial. Deve-se instilar 100ml de solução sa-
lina estéril na bexiga após cateterização vesical e 
zerar o transdutor na altura da linha axilar média. 

D) PAM. Deve-se instilar 25ml de solução salina es-
téril na bexiga após cateterização vesical e zerar o 
transdutor na altura da linha axilar média. 

E) Lactato sérico. Deve-se instilar 100ml de solução 
salina estéril na bexiga após cateterização vesical 
e zerar o transdutor na altura das cristas ilíacas. 

 

48. Paciente vítima de trauma penetrante por arma bran-
ca, na face lateral cervical esquerda, 2 cm acima do 
ângulo da mandíbula. Apresenta-se hipotenso, taqui-
cárdico, dispneico e com estridor. Presença de hema-
toma cervical e sangramento ativo pela ferida. A zona 
anatômica do pescoço comprometida e a conduta 
imediata a ser tomada são, respectivamente: 

 
A) zona I e intubação orotraqueal. 
B) zona II e realização de arteriografia. 
C) zona II e controle manual do sangramento. 
D) zona I e cricotireoidostomia cirúrgica. 
E) zona III e intubação orotraqueal. 

 

49. Um menino de nove anos de idade apresenta san-
gramento retal vermelho vivo há alguns meses. Ele 
apresenta uma história de constipação e encoprese 
intermitente. No exame físico constata-se que o ânus 
da criança apresenta perda do padrão radiado e de 
tônus. Observam-se três fissuras anais profundas e 
uma cicatriz às oito horas. A causa mais provável dos 
achados no exame físico é: 

 

A) doença de Hirschsprung. 
B) hemorroidas. 
C) eczema. 
D) constipação. 
E) trauma por penetração anal. 
 

50. Assinale a cirurgia que NÃO está indicada para paci-
ente portador de carcinoma papilar (papilífero) de tire-
oide: 

 
A) lobectomia subtotal. 
B) lobectomia total com istmectomia. 
C) tireoidectomia quase total. 
D) tireoidectomia subtotal. 
E) tireoidectomia total. 
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