
 
  Pontifícia Universidade Católica do Paraná   

         Núcleo de Processo Seletivo e Concursos 
 

 

 

 

 

  

 

 

14 de Abril de 2013 
 

Prova para Programa de Residência Médica Com: 
 

 
 
 

PRÉ-REQUISITO EM CIRURGIA GERAL 

 
 

 
   

 

 
 

INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 30. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões e das siglas constituem parte integrante da prova, razão pela 

qual os fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta: 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão. 
  

 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 

 
 

Duração total da prova: 4 horas 
                                                                                                              

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu gabarito.          
                             

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 

                   

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20. 

                   

21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30. 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA) 

ASSINATURA 

 



 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Abril 2013 

Pág. 1 

 
 

                   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Abril 2013 

Pág. 2 

 
 

1. Paciente com 25 anos de idade, vítima de 
acidente automobilístico havia 20 minutos, deu 
entrada no pronto-socorro com PA = 80x60 
mmHg, FC = 120 bpm e taquipneia. No 
atendimento inicial identificaram-se sinais de 
pneumotórax à esquerda. O tórax foi drenado e 
conectado a um sistema de selo d'água, 
apresentando borbulhamento contínuo. Após 
infusão de 2 000 Ml de cristaloide, o quadro 
hemodinâmico mantém-se inalterado, e o paciente 
continua com sinais de pneumotórax à esquerda. A 
revisão da drenagem torácica mostra que estava 
adequada, e a radiografia simples revela 
colabamento completo do pulmão esquerdo com 
pneumotórax maciço. O provável diagnóstico é: 

 
A) ruptura de brônquio. 
B) rolha de secreção no brônquio esquerdo. 
C) ruptura do esôfago. 
D) tórax instável. 
E) ruptura do diafragma à esquerda. 

 
 
 

2. Nas alterações endócrinas secundárias ao trauma, 
o padrão metabólico mais encontrado é 
caracterizado por 

 
A) oligúria, excreção aumentada de potássio e 

retenção de sódio. 
B) oligúria, retenção de potássio e retenção de 

sódio. 
C) oligúria, retenção de potássio e excreção 

aumentada de sódio. 
D) poliuria, retenção de potássio e excreção 

diminuída de sódio. 
E) poliuria, excreção aumentada de potássio e 

retenção de sódio. 
 

3. Homem com 50 anos de idade, com diagnóstico 
de varizes de esôfago há 3 anos por  hipertensão 
portal de etiologia esquistossomótica, deu entrada 
no pronto-socorro com história de vômitos com 
sangue em grande quantidade há 1 hora. Ao 
exame, PA = 70x40 mmHg, pulso fino de 120 
bpm, pele fria, sudorese e confusão mental. A 
conduta recomendada é 

 
A) endoscopia digestiva alta imediata com ligadura 

das varizes esofágicas. 
B) reposição volêmica vigorosa e passagem de balão 

esofagogástrico se mantiver instabilidade 
hemodinâmica. 

C) reposição volêmica vigorosa seguida de 
laparotomia exploradora e realização da cirurgia 
de Crawford. 

D) reposição volêmica vigorosa seguida de 
laparotomia exploradora e realização da cirurgia 
de Warren. 

E) reposição volêmica, controle de 
hemoglobina/hematócrito e endoscopia digestiva 
alta após 24 horas de estabilidade 
hemodinâmica. 

 

4. Paciente feminina, 67 anos, vem ao pronto-
socorro apresentando dor localizada em face 
interna da raiz da coxa direita, abaixo do 
ligamento inguinal, onde existe hiperemia intensa, 
calor local e tumoração dolorosa com ponto de 
flutuação. É submetida à drenagem cirúrgica da 
coleção, que dá vazão à secreção purulenta 
amarronada extremamente fétida (anaeróbios) 
entremeada por conteúdo entérico.  
Dado esse quadro, pergunta-se: qual a hipótese 
diagnóstica mais provável? 

 
A) Fasceíte necrotizante de assoalho pélvico. 
B) Necrose séptica do acetábulo. 
C) Hérnia de Littre. 
D) Hérnia de Richter. 
E) Pseudoaneurisma infectado de artéria femoral. 

 
 

5. Paciente masculino, 32 anos, vítima de 
atropelamento há 48 horas, desenvolve dor 
abdominal localizada em hipocôndrio direito, 
palidez, icterícia, hematêmese e melena. 
Pergunta-se: qual a conduta que melhor atende a 
situação clínica atual do paciente? 

  
A) Tomografia computadorizada do abdome. 
B) Lavagem peritoneal diagnóstica. 
C) Arteriografia abdominal. 
D) Laparotomía exploradora. 
E) Endoscopia digestiva alta. 

 
6. Mulher, 22 anos, vítima de acidente de 

motocicleta. Ao exame físico mostra-se: 
consciente, esíavel hemodinamicamente e com 
discreta dor abdominal. Ultrassom na sala de 
emergência (FAST) mostrou moderada 
quantidade de líquido peri-hepático e 
periesplênico. Dado esse quadro, a melhor 
conduta é 

 
A) indicar laparotomia exploradora. 
B) repetir o exame FAST após 4 horas. 
C) realizar lavado peritoneal diagnóstico. 
D) manter apenas observação clínica por 12 horas e 

alta hospitalar a seguir. 
E) solicitar tomografia computadorizada de abdome. 

 
 

7. Jovem vítima de ferimento por projétil de arma de 
fogo no abdome, em choque hipovolêmico, foi 
submetida à laparotomia exploradora e 
identificado lesão de veia cava infrarrenal, tratada 
com ligadura. Quais as manobras cirúrgicas o 
cirurgião deve ter realizado para esse tipo de 
tratamento? 

 
A) Toracotomia para clampeamento temporário da 

aorta torácica, manobra de Kocher e manobra 
de Mattox. 

B) Clampeamento temporário da aorta junto ao 
hiato diafragmático, manobra de Pringle e 
manobra de Kocher. 

C) Toracotomia para clampeamento temporário 
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da aorta torácica, shunt atriocaval e 
manobra de Catel-Braasch. 

D) Clampeamento temporário da aorta junto ao hiato 
diafragmático, manobra de Kocher e manobra de 
Catell-Braasch. 

E) Manobra de Pringle apenas. 
 

8. Mulher, 27 anos, operada há 16 meses de 
gastroplastia redutora tipo Fobi-Capella chega ao 
pronto-socorro com queixa de dor abdominal 
difusa de forte intensidade, distensão abdominal, 
náuseas e vômitos contínuos associados à parada 
de eliminação de flatos e fezes há 1 dia. Conta 
que nos últimos 6 meses vinha apresentando 
crises de dor abdominal tipo cólica esporádica e 
autolimitada. Dado esse quadro pergunta-se: qual 
a hipótese mais comum para o caso e qual 
método propedêutico deve ser solicitado 
respectivamente? 

 
A) Pancreatite aguda biliar; ultrassonografia de 

abdome. 
B) Obstrução da bolsa por alimento ; endoscopia 

digestiva alta. 
C) Obstrução intestinal por bridas; laparotomia 

exploradora.  
D) Úlcera da anastomose gastrojejunal; endoscopia 

digestiva alta. 
E) Migração da banda gástrica para a anastomose; 

radiografia contrastada. 
 
 

9. Sobre a síndrome compartimental abdominal 
(SCA) leia as assertivas abaixo: 

 
I. A SCA é consequência de um aumento agudo 

da pressão intra-abdominal (PIA), que promove 
alterações fisiológicas adversas, devido ao 
acometimento de vários sistemas, podendo 
levar à falência orgânica e morte, caso não 
ocorra uma descompressão imediata da 
cavidade abdominal. 

II. A mensuração da PIA é considerada como 
dado adicional de suporte diagnóstico, 
podendo ser realizada de forma indireta com a 
aferição da pressão vesical. Atualmente a 
pressão vesical tornou-se o sistema padrão de 
mensuração da PIA, pois a bexiga é capaz de 
transmitir a PIA sem contribuir com qualquer 
pressão adicional de sua própria musculatura. 

III. Laparotomia descompressiva nunca deve ser 
indicada precocemente na tentativa de 
reversão das alterações adversas da SCA. 

 
  Está(ão) corretas APENAS a(s) assertiva(s): 
 

A) II e III. 
B) II. 
C) I e III. 
D) I e II. 
E) III. 

 
 

10. O controle de dano - laparotomia abreviada para 
controle de dano - tem como objetivo principal: 
 

A) realizar o controle da hemorragia e da 
contaminação com  fechamento temporário em 
uma primeira cirurgia, encaminhar o paciente 
para tratamento em unidade de terapia intensiva 
para estabilização hemodinâmica, correção da 
acidose, coagulopatia e hipotermia e somente 
após estabilização retorno ao centro cirúrgico para 
tratamento definitivo das lesões e fechamento da 
parede abdominal. 

B) evitar grandes procedimentos cirúrgicos nos 
traumas multissistêmicos independentemente da 
condição hemodinâmica do paciente. 

C) Controlar os traumas abdominais contusos, com 
contraindicação absoluta nos traumas 
penetrantes abdominais. 

D) corrigir prioritariamente as lesões maiores, 
deixando as menores e correções terminais para 
um segundo momento.. 

E) abreviar o tempo cirúrgico em grandes traumas 
abdominais. 

 
11. Paciente de 32 anos com diagnóstico de 

colecistite crônica litiásica e com icterícia 
obstrutiva, submetido à colecistectomia com 
colangiografia intraoperatória. Nessa 
colangiografia foi evidenciado colédoco de 2,7 cm 
com múltiplas falhas de enchimento em seu 
interior sugestivos de cálculos (mais de 8 
cálculos). O que fazer do ponto de vista cirúrgico 
além da colecistectomia? 

 
A) Realizar coledocotomia, retirada dos cálculos e 

coledocorrafia apenas. 
B) Realizar coledocotomia, retirada de cálculos e 

fechamento da via biliar principal sobre tubo em 
T, saindo por contraincisão. 

C) Duodenotomia e papilotomia para retirada dos 
cálculos, seguidas de fechamento do colédoco e 
do duodeno. 

D) Colecistectomia apenas, sem necessidade de 
retirada dos cálculos do colédoco, uma vez que 
o paciente é jovem e não tem risco de evoluir 
para colangite por obstrução biliar. 

E) Realizar coledocotomia, retirada dos cálculos e 
anastomose biliodigestiva colédoco jejunal em "Y" 
de Roux. 

 
12. São indicações de toracotomia de reanimação 

pelo ATLS na sala de emergência: 
 

I. Paciente vítima de ferimento penetrante em 
parede anterior torácica com atividade 
elétrica sem pulso - AESP na sala de 
emergência. 

II. Ferimento contuso torácico e choque grau IV 
não responsivo à reposição volêmica inicial. 

III. Trauma abdominal contuso com parada 
cardiorrespiratória na sala de emergência. 

IV. Paciente vítima de politraumatismo com 
escala de coma de Glasgow menor ou igual a 
8 na sua admissão. 
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Está(ão) correta(s) APENAS a(s) afirmativa(s): 
 

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

 
13. Mulher, 55 anos, foi submetida à endoscopia 

digestiva alta: nota-se lesão de 1,2 cm de 
tamanho no maior eixo em pequena curvatura de 
antro gástrico junto ao piloro, parede anterior HD: 
neoplasia gástrica precoce Tipo lla+llb sem sinais 
de ulceração ou depressão. A biópsia mostrou um 
adenocarcinoma bem diferenciado com invasão 
até mucosa. Ao nos depararmos com um paciente 
que possui esse laudo endoscópico, qual é o 
tratamento indicado? 

 
A) A cirurgia deve ser a gastrectomia total com 

linfadenectomia D2. 
B) Deve-se repetir a endoscopia para 

confirmação e então definir o tratamento. 
C) Mesmo sendo neoplasia, há  indicação de 

mucosectomia endoscópica. 
D) Por ser neoplasia; o tratamento é cirúrgico 

com linfadenectomia D1. 
E) Deve ser encaminhada para quimioterapia 

associada à radioterapia. 
 

 
 

14. A resposição volêmica feita no trauma que 
objetiva a reperfusão, sem necessariamente 
normalização da pressão arterial, é denominada 

 
A) rssuscitação hipervolêmica. 
B) ressuscitação hipovolêmica (hipotensão 

permissiva) 
C) ressuscitação hiperdinâmica. 
D) ressuscitação adrenérgica. 
E) Ressuscitação hipo-osmolar. 

 
15. Sobre a doença do refluxo gastroesofágico 

(DRGE), marque a alternativa CORRETA. 
 

A) A cirurgia sempre está indicada para pacientes 
que têm hérnia de hiato como causa etiológica 
para a DRGE, mesmo sem tentativa de 
terapêutica medicamentosa com inibidores de 
bomba de prótons (IBP) prévia. 

B) Pacientes com esôfago de Barret sempre 
apresentam sintomatologia intensa. 

C) Dor epigástrica, pirose retroestemal e gosto 
amargo na boca são sintomas atípicos da DRGE. 

D) Fatores como o álcool, tabagismo, ingesta de 
gordura e condimentos (ex: pimenta) entre outros 
prejudicam a função do esfíncter esofagiano 
inferior (EEI), piorando o refluxo. 

E) Asma, sinusite, faringite e soluços são sintomas 
típicos da DRGE. 
 
 

16. Paciente, 65 anos feminina, com histórico de 
litíase biliar há 5 anos previamente assintomática, 
artrite reumatoide com uso de prednisona 20 mg 
vo dia e estenose de junção pielocalicial tratada 
na infância. A paciente dá entrada na sala de 
emergência apresentando pentade de Raynaud 
por colangite. A conduta inicial é instituída com 
oxigênio, acesso venoso, coleta de exames, 
reposição volêmica e antibioticoterapia de amplo 
espectro. Após 6 horas de manejo inicial, a 
paciente persiste com quadro de choque 
necessitando início de droga vasoativa sem 
resposta ainda e associação de outras drogas 
vasoativas ao longo das 2 horas subsequentes. 
Diante do exposto e do quadro clínico de choque 
refratário ao manejo inicial, deve-se pensar dentre 
os diagnósticos etiológicos para a não resposta 
terapêutica: 

 
A) há mais de uma resposta correta. 
B) reposição volêmica inadequada. 
C) insuficiência adrenal. 
D) outra condição associada (como IAM). 
E) uremia. 

 
 
17. O parâmetro mais fidedigno de reperfusão no manejo 

dos estados de choque é 
 
A) ausculta pulmonar. 
B) nível de consciência. 
C) gasometria arterial. 
D) curva de lactato descendente ou saturação 

venosa central. 
E) pulso periférico. 

 
 

18. A analgesia do nervo intercostal 
 

A) não deve ser feita através do campo da 
toracotomia. 

B)  nunca pode ser feita através de 
videotoracoscopia (CTVA). 

C)  é excelente, pois permite analgesia por 24 
horas.  

D)  não oferece ajuda alguma na inserção de 
dreno torácico. 

E) pode ser feita de modo percutâneo.  
 

19. Em relação à broncoscopia e à broncofibroscopia, 
marque a alternativa CORRETA. 

 
A) A broncoscopia rígida e a broncoscopia 

flexível não são instrumentos e técnicas 
complementares. 

B) Por ser mais fino, portanto de mais fácil 
introdução, o broncoscópio flexível é mais 
indicado para o tratamento das hemorragias 
das vias aéreas, para colocação de "stents", 
para remoção de corpos estranhos e manejo 
de obstrução das vias aéreas. 

C) A anestesia local é preferida para realização 
de broncoscopia rígida porque durante o 
exame nunca se pode ventilar o paciente. 
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D) O broncoscópio rígido ainda é um ótimo 

instrumento para o tratamento das 
hemorragias das vias aéreas, para colocação 
de "stents", para remoção de corpos 
estranhos e para manejo de obstrução das 
vias aéreas. 

E) A ventilação intermitente nunca é utilizada 
para a broncoscopia rígida. 

 
20. Sobre a mediastinoscopia standard ou clássica, 

marque a alternativa CORRETA. 
 

A) É executada através de incisão cervical 
(incisão em colar de Kocher) de 10 
centímetros de comprimento na face anterior 
do pescoço. 

 
B) Embora raras, podem ocorrer complicações, 

como lesão da artéria pulmonar, tronco 
braquiocefálico e aorta, durante sua 
execução. 

 
C) Permite a visibilização dos linfonodos 

subaórticos facilmente. 
D) É sempre segura em relação à voz pois não 

existe possibilidade de lesão do nervo 
laríngico recorrente. 

E) É sempre segura, pois  não há a mínima 
possibilidade de romper a pleura com esse 
método. 

 
21. O cirurgião deve ter em mente o órgão ou órgãos 

a ser(em) operado(s), bem como a menor lesão 
muscular e a menor dor pós-operatória; portanto, 

 
A) a toracotomia bilateral transversa tem grande 

utilidade nas emergências torácicas 
traumáticas. 

B) a esternotomia mediana permite  amplo 
acesso à maioria das vísceras torácicas, 
inclusive do terço médio do esófago. 

C) a   toracotomia anterior é frequentemente 
usada para lobectomia inferior direita por 
câncer de pulmão. 

D) não há atualmente indicação para incisões 
toracoabdominais. 

E) a posição do paciente não interfere no 
desenrolar da cirurgia. 

 
22. Em relação à estenose traqueal ao nível do 

balonete (cuff), marque a alternativa CORRETA.  
 

A) O índice de estenose ao nível do balonete 
caiu para 0% com a utilização de balonete 
com grande volume e baixa pressão. 

B) O ideal para eliminar a ocorrência de 
estenose traqueal é a utilização de balonete 
com alta pressão e baixo volume. 

C) Com balonete complacente, alto volume e 
baixa pressão, o índice de estenose ao nível 
do balonete reduz, porém ela pode ocorrer a 
despeito de todos os cuidados 

D) A erosão da mucosa posterior da traqueia 

leva à lesão do tronco braquiocefálico. 
E) A lesão da mucosa anterior da parede 

traqueal leva à fístula traqueoesofágica. 
 

23. Em relação à estenose laringotraqueal causada 
pela intubação traqueal seguida de traqueostomia, 
marque a alternativa CORRETA. 

 
A) A traqueostomia ao nível do terceiro anel traqueal 

piora a estenose da laringe. 
B) Não há possibilidade de estenose glótica anterior 

ao nível da comissura anterior pela intubação 
traqueal. 

C) Raramente a estenose subglótica é concêntrica. 
D) Nunca há estenose ao nível do estorna porque a 

cânula de traqueostomia mantém este espaço 
aberto. 

E) O local mais comum da estenose é a laringe e a 
região subglótica. 

 
24. O Sr. M.N.T., vítima de agressão, apresenta 

ferimento por arma branca na parede abdominal 
anterior. Foi levado para o hospital pela equipe de 
resgate. No exame inicial foram observados: MV= 
audível bilateralmente FR= 26 mpm; pulso= 140 
bpm PA= 80/40 mmHg; radiografia de tórax em 
AP – alargamento de mediastino. Observou-se 
abertura ocular a estímulos álgicos, pupilas 
isocóricas sem resposta verbal. Apresenta 
abdome distendido e com equimoses em algumas 
áreas e ferimento de 2 cm no mesogástrio. Após 
serem administrados 4000 mL de ringer, a 
pressão arterial passa a ser 80/40 mmHg. A 
conduta imediata, nesse caso é: 

 

A) lavado peritoneal diagnóstico. 
B) Tomografia de abdome. 
C) radiografia de tórax para que se afaste lesão 

aórtica.  
D) laparotomia exploradora. 
E) ultrassonografia abdominal diagnóstica. 

25. Paciente, vítima de atropelamento por 
motocicleta, apresenta instabilidade do anel 
pélvico, instabilidade hemodinâmica, queixa-se de 
dor abdominal e apresenta LPD (lavado peritoneal 
diagnóstico) positivo. A fixação imediata da pelve 
foi realizada. Na laparotomia exploradora observa-
se um grande hematoma na retrocavidade dos 
epiplons. Nesse caso, qual deve ser a conduta 
inicial? 

 
A) Fazer reposição sanguínea e observar. 
B) Abrir a retrocavidade dos epiplons  e explorar 

possível lesão duodeno-pancreática. 
C) Abortar o procedimento cirúrgico e realizar 

tomografia abdominal. 
D) Verificar se o hematoma da retrocavidade dos 

epliplons pode ser decorrência da fratura 
pélvica. 

E) Tratamento conservador e iniciar alimentação 
parenteral total. 
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26. Na determinação do local de sangramento em 
pacientes com hemorragia digestiva baixa, a 
avaliação por arteriografia seletiva é positiva 
desde que o paciente esteja sangrando a uma 
velocidade de 

 
A) 0,03 a 0,1 ml por minuto. 
B) 0,5 a 1 ml por minuto. 
C) 0,01 a 1 ml por minuto. 
D) 3 a 5 ml por minuto. 
E) 3 a 10 ml por minuto. 

27. Vítima de ferimento penetrante no sexto espaço 
intercostal esquerdo, na linha axilar média, 
estávels (PA 100x60 mmHg), apresenta na 
radiografia do tórax um velamento do terço inferior 
do hemitórax esquerdo. Dado esse caso, 
pergunta-se: qual a conduta a ser realizada? 
 
A) Realizar videotoracoscopia, aspiração do 

sangue, inspeção cuidadosa da cavidade 
pleural, exame do diafragma. Se constatar 
ferida do diafragma, realizar lapatomia/ 
vidolaparoscopia. 

B) Suturar ferida, fazer drenagem torácica 
fechada e repetir radiografia do tórax. 

C) Suturar ferida, observar por 24 horas e repetir 
radiografia do tórax. 

D) Fazer drenagem torácica fechada, 
videolaparoscopia e, se houver lesão do 
diafragma, suturá-la. 

E) Fazer drenagem torácica fechada, 
laparoscopia exploradora e, se houver lesão 
do diafragma, suturá-la. 

 
28. Vítima de ferimento penetrante ou trauma fechado 

do tórax, estável, apresenta na radiografia do 
tórax um alargamento do mediastino, desvio da 
traqueia para a direita, hematoma apical 
extrapleural (boné apical) e rebaixamento do 
brônquio fonte esquerdo. Nesse caso, qual a 
conduta mais adequada? 

 
A) Tomografia computadorizada do tórax 

(angiotomografia) e a aortografia. 
B) Observação, pois os alargamentos são muito 

comuns. 
C) Esternotomia mediana.  
D) Toracotomia anterior esquerda. 
E) Toracotomia bilateral transversa. 

 
29. Em um dos pacientes internados na enfermaria de 

cirurgia geral observa-se radiografia do tórax com 
ar em planos do pescoço e sua tomografia 
computadorizada de axila revela edema 
pronunciado do pescoço com acúmulo de ar e 
líquido entre os músculos e fáscias, na face 
anterior e lateral direita do pescoço, estendendo-
se para o lado esquerdo e para o mediastino 
superior. Nesse caso, pergunta-se: qual o 
diagnóstico e conduta mais adequada, 
respectivamente? 
A) Trata-se de abscesso do pescoço; incisão de 

3 centímetro da face lateral direita do 
pescoço; antibióticos. 

B) Trata-se de abscesso cervical e mediastinite 
descendente; drenagem ampla da face lateral 
direita do pescoço e comunicação dos planos 
musculares do pescoço bem como drenagem 
do mediastino, antibiótico de amplo espectro 
mais específicos para anaeróbios; 
internamento em UTI. 

C) Trata-se de abscesso do pescoço ; como não 
há sinal de flutuação colocar bolsa de água 
quente; antibióticos. 

D) Trata-se de abscesso cervical e mediastinite 
inicial; drenagem da face lateral direita do 
pescoço. 

E) Trata-se de drenagem por incisão em colar de 
Kocher; antibióticos, com cobertura para 
anaeróbios. 

 
30. Responda de acordo com os conceitos abaixo: 

 
V. O megaesôfago é definido como a redução 

acentuada dos plexos nervosos da parede 
esofágica, levando à ausência do reflexo de 
relaxamento do esfíncter inferior do esôfago 
à deglutição. 

VI. De acordo com Ferreira-Santos (19  ), o 
diâmetro ao exame contrastado do esôfago 
classifica o megaesôfago como Grau III 
quando ocorre dolicomegaesofago. 

VII. O megaesôfago predispõe a instalação do 
adenocarcinoma esofágico. 

 
Está(ão) correto(s) APENAS: 

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