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Médico
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Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

(10 questões)
2. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.

Texto

a. (

Financial Times é um jornal publicado em Londres
e tido como referência internacional para o mundo
das finanças. Em artigo sobre temas monetários de
nosso país, ironizou o “jeitinho brasileiro”, um nosso
hábito de contornar regras ou convenções “por táticas
altamente criativas, beirando a ilegalidade”. Segundo
o Diário Catarinense (DC) de 20/01 deste ano (Visor,
p.03), aquela publicação explicou a seus leitores esse
jeitinho: “Se você não tem ingressos para um show ou
não passou na prova de habilitação para dirigir, não se
preocupe. Basta encontrar um jeitinho”.

b.

Acrescentou o DC: “Sentiu-se ofendido? Então pense
nas corrupções comuns no nosso dia a dia. Lembre das
furadas de fila no supermercado, no restaurante ou
no ponto de ônibus; no troco a mais, recebido e não
devolvido; no atalho pelo acostamento, naquele dia
em que o trânsito estava engarrafado. Você entenderá
porque os jornalistas do Financial Times têm razão”.

c.
d.
e.

3. Analise as afirmativas abaixo.
1. Atos de comunicação são aqueles cuja finalidade é estabelecer comunicação entre pessoas, órgãos e entidades, como aviso, comunicado, memorando, ofício.
2. Ofício é a correspondência oficial que visa a
assuntos de interesse de um órgão público;
formaliza a comunicação com dirigentes e
demais autoridades de outras instituições,
públicas ou privadas.
3. Está correta a frase: Refiro-me aquele processo encaminhado a Vossa Senhoria, que não
chegou as vossas mãos.
4. Está correta a frase: Existe, naquela cidade,
1,5 milhão de funcionários públicos.
5. Está correta a frase: Não havendo empecilho
em meu trabalho, é para eu vir amanhã?

1. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) Em “aquela publicação explicou” a expressão
sublinhada refere-se a Diário Catarinense.
b. ( ) Em “naquele dia em que o trânsito estava
engarrafado” a expressão sublinhada refere-se
a 20/01.
c. ( ) Em “corrupções comuns no nosso dia a dia”
subentende-se que diariamente todos os
brasileiros se submetem à corrupção.
d. ( X ) Gramaticalmente há problema de regência,
em “Lembre das furadas de fila”. Ela não ocorreria, se o termo sublinhado fosse substituído
por as.
e. ( ) Colocando no feminino a expressão sublinhada, em “aquela publicação explicou a seus
leitores”, haverá acento de crase antes do
pronome (à suas leitoras).

) Em “referência internacional para o mundo
das fianças” há ideia de condição.
( ) A expressão “sobre temas monetários” equivale
a “assuntos de interesse econômico e social”.
( ) A expressão sublinhada de “explicou a seus
leitores” equivale a explicou-os.
( ) Em todo o texto as aspas foram empregadas
segundo a mesma regra gramatical.
( X ) Na expressão “não se preocupe” o pronome
jamais poderá ser posposto ao verbo (não
preocupe-se).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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4. Assinale a alternativa que apresenta relação entre
a forma verbal apresentada no fragmento e o significado apresentado.
a. ( X ) “em que o trânsito estava engarrafado”
= duração prolongada no passado.
b. ( ) “Acrescentou o DC” = duração interrompida
no passado.
c. ( ) “ironizou o ‘jeitinho brasileiro’ ” = fato passado,
anterior a outro fato passado.
d. ( ) “Você entenderá” = fato que talvez aconteça,
num futuro incerto.
e. ( ) “tido como referência internacional” = fato
hipotético, ocorrido no momento presente.

Atualidades

6. O ano de 2012 foi marcado por uma série de
acontecimentos como desastres ambientais, conflitos
armados, eleições, avanços tecnológicos e outros fatos
relevantes.
Sobre estes acontecimentos e seus desdobramentos,
analise as afirmativas abaixo:
1. O Prêmio Nobel da Paz foi entregue à União
Europeia por seus esforços em manter o continente europeu unido, promovendo a democracia e os direitos humanos.
2. O furacão Sandy, que atingiu a costa leste
dos Estados Unidos, se transformou em uma
supertempestade, devastando cidades inteiras. Apenas não causou vítimas fatais graças
ao sistema de alerta americano que já noticiava a chegada do furacão com antecedência,
ainda que não se tivesse a dimensão real de
sua intensidade.
3. O socialista François Hollande venceu a corrida presidencial na França, derrotando o
então presidente Nicolas Sarkozy.
4. O fim do calendário inca foi interpretado por
muitos estudiosos como o fim de um ciclo, ou
pelos mais radicais, como o fim do mundo,
previsto para o dia 21 de dezembro de 2012.

5. Analise a frase do texto:
“Você entenderá porque os jornalistas do
Financial Times têm razão”.
Assinale a alternativa correta em relação à frase do
texto.
a. ( ) Nessa frase há ideia de concessão.
b. ( ) A expressão “porque” inicia oração com ideia
de condição.
c. ( ) A frase se refere às pessoas que sempre gostam de fazer “atalho pelo acostamento”.
d. ( X ) Deixando no singular a expressão “os jornalistas”, a forma verbal “têm” perde o acento
gráfico.
e. ( ) Colocando no plural o pronome de “Você
entenderá”, a forma verbal passa a ser
“entenderiam”.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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7. Em relação à onda revolucionária no mundo árabe,
também conhecida como Primavera Árabe, e seus
desdobramentos, assinale a alternativa correta.
a. ( ) O líder sunita, Bashar Al-Assad, criou o
Exército Livre da Síria (ELS), força militar que
atua como promotora da implantação da
democracia e da liberdade do povo sírio.
b. ( ) A queda do ditador Saddam Hussein no
Iraque assinala o início das manifestações
populares em favor da democracia, liberdade
e igualdade difundidas pelo mundo árabe
através das redes sociais.
c. ( ) A monarquia na Arábia Saudita é apoiada pelos
Estados Unidos e Israel, por isso as manifestações populares neste país foram abafadas com
o apoio de tropas americanas e israelenses.
d. ( ) No Egito, a saída do ditador Hosni Mubarak se
deu através de sua deposição e consequente
execução em 11 de fevereiro de 2011 pelos
revolucionários egípcios.
e. ( X ) Dentre os ditadores que foram depostos
em virtude da Primavera Árabe figuram
Muammar Kadhafi, Ali Abdullah Saleh, Hosni
Mubarak e Zine el-Abidine Ben Ali.

8. O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão de
cúpula do Poder Judiciário brasileiro, sendo atribuído
a ele ser o guardião da Constituição da República
Federativa do Brasil, entre outras atribuições. Em 22 de
novembro de 2012, tomou posse o novo presidente
do STF em uma cerimônia histórica para a sociedade
brasileira. Segue trecho do pronunciamento do ministro Luiz Fux ao presidente empossado:
“Sonhe como sonhou Mandela pela igualdade e Martin
Luther King revelou ter sonhado que um dia os homens
seriam iguais, trabalhariam e rezariam juntos, e vê-se
hoje que os sonhos não inventam.”
Adaptado de: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/
2012/11/.html

O atual presidente do Superior Tribunal Federal é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Celso de Mello.
Gilmar Mendes.
Joaquim Barbosa.
Ricardo Lewandowski.
Marco Aurélio de Mello.

9. As exportações brasileiras fecharam o ano de 2012
com decréscimo de –4,74% se comparadas ao ano
anterior, fato este que também pode ser observado na
atividade exportadora catarinense que apresentou um
desempenho inferior ao de 2011 em –0,53%, segundo
relatório emitido pela Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina.
Sobre as exportações catarinenses em 2012, analise as
afirmativas abaixo:
1. A carne de frango e suas miudezas foram os
produtos mais exportados neste período.
2. A Argentina foi o principal destino das exportações catarinenses, em volume de dólares.
3. Não houve exportações catarinenses ao mercado russo, neste período, por conta de entraves fitossanitários aplicados aos produtos
catarinenses de origem animal, por parte do
governo deste país.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

10. O Complexo Penitenciário de Florianópolis, localizado em uma das regiões centrais da cidade, está com
sua desativação prevista pelo governador Raimundo
Colombo para, no máximo, o ano de 2014. O local
escolhido para o novo complexo penitenciário que
receberá os presos do regime fechado vem suscitando
uma batalha judicial entre autoridades do município
escolhido, que são contra a instalação da penitenciária,
e o governo do Estado.
O novo complexo penitenciário está previsto para ser
construído na cidade de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Indaial.
Imaruí.
Laguna.
Imbituba.
Ibirama.
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Conhecimentos Específicos
11. O evento fundamental que permitiu a aproximação do governo, movimento sanitário e movimentos
sociais populares que marcaram uma nova fase na
participação social nas políticas públicas de saúde, na
década de 80, foi:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

A Lei Orgânica da Saúde.
O Programa de Saúde da Família.
A 8a Conferencia Nacional de Saúde.
A criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
O Programa Nacional de Serviços Básicos de
Saúde (PREV-Saúde).

12. No sistema de Saúde do Brasil, a porta de entrada
para os serviços de saúde tem se consolidado por
meio do(a):
a. ( X ) Programa de Saúde da Família (PSF).
b. ( ) Programa dos Agentes Comunitários de
Saúde (PACS).
c. ( ) Atenção secundária em hospitais regionais.
d. ( ) Atenção primária em Hospitais Universitários.
e. ( ) Atenção secundária em ambulatório de
especialidades.

13. Dos princípios e diretrizes que regem o SUS no
Brasil, a diretriz que garante o acesso aos serviços de
saúde a toda a população em condições de igualdade,
mantendo, entretanto, uma discriminação positiva em
casos especiais em que a prioridade tem que ser dada
a quem tem mais necessidades, é a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Universalidade.
Hierarquização.
Regionalização.
Integralidade.
Equidade.
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14. Os instrumentos para a organização local de
serviços de atenção primária permitem conhecer os
aspectos socioeconômicos, demográficos, culturais e
de saúde de uma população.
Com relação a esses instrumentos, a área de abrangência de uma unidade de saúde é a(o):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Demanda.
Territorialização.
Adscrição de clientela.
Adequação dos serviços de saúde.
Diagnóstico de saúde de uma comunidade.

15. A Estratégia de Saúde da Família é um modelo de
organização dos serviços de Atenção Primaria à Saúde
(APS) peculiar do Sistema Único de Saúde brasileiro
e se baseia em equipes multiprofissionais que atuam
em uma comunidade.
A composição mínima de uma equipe é:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Um médico generalista ou de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico e
quatro a seis agentes comunitários de saúde.
( ) Um médico generalista ou de família, um
enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um
odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico, um psicólogo e um assistente social.
( ) Um médico generalista ou de família, um
enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um
odontólogo, um auxiliar de consultório odontológico, um técnico de saúde bucal e quatro
a seis agentes comunitários de saúde.
( X ) Um médico generalista ou de família, um
enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e
quatro a seis agentes comunitários de saúde.
( ) Um médico, um enfermeiro, um odontólogo e
quatro a seis agentes comunitários de saúde.
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16. Um indicador de saúde revela a situação de saúde
da população ou de um indivíduo. A incidência, a
prevalência, a taxa de ataque e a distribuição proporcional são indicadores que se referem à:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Letalidade.
Severidade.
Esperança de vida.
Mortalidade.
Morbidade.

19. Em relação ao protocolo de morte encefálica,
assinale a alternativa correta.
a. (

b.
c.

d.
17. A qualidade de um indicador de saúde depende
das propriedades dos componentes utilizados em sua
formulação e da precisão dos sistemas de informação
empregados.

e.

O grau de excelência de um indicador é indicado por
sua validade, que por sua vez é definida pela(o):
a. ( ) Capacidade de reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares.
b. ( ) Capacidade de medir as alterações desse
fenômeno.
c. ( X ) Capacidade de medir o que se pretende.
d. ( ) Capacidade de medir somente um fenômeno
analisado.
e. ( ) Resultado obtido que justifica o investimento
de tempo e de recursos.

18. As taxas de incidência de uma determinada
doença permitem, por exemplo, saber o número de
casos novos confirmados de síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS), por 100 mil habitantes, na
população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Em Santa Catarina, a taxa de incidência de AIDS foi
de 17,3 para uma população de 6.000.000 habitantes
por ano.
Assinale a alternativa que indica a quantidade de
casos novos que esses dados representam.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

103
628
1020
1038
6228

) É suficiente a caracterização da morte encefálica através da realização de exames clínicos
que constatem coma aperceptivo.
( X ) A morte encefálica deverá ser consequência
de processo irreversível e de causa conhecida.
( ) É suficiente a caracterização da morte encefálica através da realização de exames clínicos
que constatem apneia.
( ) É suficiente a caracterização de morte encefálica através da realização de exames complementares que demonstrem ausência de
atividade elétrica cerebral.
( ) É suficiente a caracterização de morte encefálica através da realização de exames complementares que demonstrem ausência de
perfusão sanguínea cerebral.

20. Os intervalos mínimos entre as duas avaliações
clínicas necessárias para a caracterização da morte
encefálica, em adultos, deve ser:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

6 horas.
12 horas.
24 horas.
48 horas.
72 horas.

21. Pacientes que chegam à emergência com queixa
de dor do tipo contínua e latejante em região anal, que
piora com a deambulação, ao sentar-se e à evacuação,
frequentemente associada a febre, calafrios, tenesmo
retal e urinário e que o exame proctológico demonstra sinais inflamatórios de tumoração, hiperemia, dor,
calor local, com saída de pus à passagem do anuscópio,
sugere mais provavelmente o diagnóstico de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Proctite aguda.
Retocolite ulcerativa.
Trombose hemorroidária.
Úlcera relacionada a DSTs.
Abscesso perinal com fístula.
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22. No mecanismo da continência fecal participam
componentes autônomos e voluntários para o mecanismo de propriocepção e continência fecal.
A musculatura responsável pela continência autonômica é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Musculatura estriada do pubo retal.
Musculatura estriada pubo coccígea.
Musculatura estriada do esfíncter externo.
Musculatura lisa do elevador do anos.
Musculatura lisa do esfíncter interno.

23. A irrigação vascular do reto se faz por meio de
um complexo vascular a partir da artéria mesentérica
inferior e das artérias ilíacas.
Nesse sistema, a continuidade da artéria mesentérica
inferior se faz pela:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Artéria retal média
Artéria retal inferior
Artéria retal superior.
Artéria pudenda interna
Artéria epigástrica inferior.

25. Dos tumores benignos do cólon e reto, os pólipos
compostos de uma mistura do tecido epitelial normal,
também chamados de pólipos juvenis, são classificados histologicamente como:
a.
b.
c.
d.
e.

Assinale a alternativa correta em relação às
hemorroidas:
a. (

b.

c.

d.

A bainha anterior do músculo reto abdominal é formada na sua parte superior pela(s)/pelo:

e.
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Adenomas.
Hamartomas.
Hiperplásicos.
Hemangiomas.
Hiperplasia linfoide.

26. A hemorroida é a dilatação varicosa das veias
anorretais submucosas devido à pressão venosa persistentemente elevada no plexo hemorroidário.

24. A parede antero lateral do abdome é composta
por músculos, e suas respectivas aponeuroses de
inserção que se unem entre si.

a. ( ) Espessamento da musculatura próprio do reto
abdominal.
b. ( ) Fáscia transversal, pela fáscia umbilical pré-vesical e pelo peritônio.
c. ( ) Aponeuroses dos três músculos transversos
que passam anteriormente ao músculo reto.
d. ( X ) Aponeurose do oblíquo externo fundida ao
folheto anterior da aponeurose do músculo
oblíquo interno.
e. ( ) Fusão do folheto posterior da aponeurose do
músculo oblíquo interno com a aponeurose
do transverso.

( )
(X)
( )
( )
( )

) As hemorroidas externas ocorrem acima da
linha pectínea e são recobertas por epitélio
escamoso ou do tipo cutâneo
( ) O plexo hemorroidário interno localiza-se
abaixo da linha pectínea e é recoberto por
mucosa colunar ou epitélio transicional.
( ) O plexo hemorroidário interno é formado pela
artéria retal superior e suas veias drenam para
o sistema porta, via veia ilíaca interna.
( ) O plexo hemorroidário interno tem inervação
visceral autônoma, levando o paciente ter,
muito mais, dor por ter muitas fibras sensitivas da dor, temperatura e toque.
( X ) A maioria dos pacientes possui três mamilos
hemorroidários internos (localizados nas
áreas anterior direita, posterior direita e lateral
esquerda), em consequência das ramificações
da artéria retal superior.

27. A protrusão de todas as camadas do reto, formando
uma hérnia por deslizamento através do diafragma
pélvico através do esfíncter anal, caracteriza a(o):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Pólipo.
Plicoma.
Prolapso.
Procidência.
Prolapso mucoso.
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28. O tratamento cirúrgico é a forma mais eficaz de
tratamento da doença hemorroidária, entretanto com
complicações pós-operatórias.
Independentemente da técnica utilizada, aberta ou
fechada, a maior queixa dos pacientes submetidos a
esse procedimento no pós-operatório é a(o):
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Dor.
Prolapso.
Sangramento.
Infecção local.
Incontinência fecal.

29. Os divertículos do cólon são herniações da
mucosa através da parede colônica nos locais de
penetração das arteríolas na parede muscular.
O segmento de intestino com a maior incidência de
divertículos é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Reto.
Sigmoide.
Canal anal.
Cólon transverso.
Cólon descendente

30. Pacientes com história prévia de divertículos do
cólon, que passam a apresentar dor e irritação peritonial em flanco esquerdo sem massa palpável e usualmente sem febre e comprometimento do estado geral,
têm como diagnóstico inicial e conduta a ser tomada
respectivamente:
a. ( X ) Diverticulite não complicada
(antibioticoterapia sistêmica).
b. ( ) Diverticulite complicada com fístula
(laparotomia com enterectomia).
c. ( ) Diverticulite complicada com peritonite
(laparotomia com enterectomia e colostomia).
d. ( ) Diverticulite complicada com obstrução intestinal (laparotomia com enterectomia).
e. ( ) Diverticulite complicada com abscesso (drenagem percutânea orientada por ultrassom
ou tomografia).

31. A diminuição da mortalidade do câncer colorretal
(CCR) está relacionada com tempo de evolução e, portanto, sua suspeita pela História Clínica e pelo Exame
Físico. Assim, é mandatória a realização de um exame
proctológico.
Nesses casos o exame de escolha para confirmação
diagnóstica é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Clister opaco.
Colonoscopia com biópsia.
Ultrassonografia endorretal.
Retossigmoidoscopia (rígida ou flexível).
Tomografia computadorizada com contraste.

32. Nos cuidados técnicos trans-operatórios da cirurgia curativa para o câncer colo retal, a tática cirúrgica
que está relacionada com os melhores resultados
curativos é:
a. (

b.

c.

d.

e.

) A ressecção com margem distal livre de infiltração neoplásica, quando houver na peça
cirúrgica um limite superior a 1,5 a 2,0 cm.
( ) A realização de ressecções metastáticas, hepáticas, pulmonares e outras no mesmo tempo
cirúrgico, sempre na dependência das condições do paciente e da reserva funcional do
órgão comprometido.
( X ) A realização do nível da ligadura vascular, que
preferencialmente deve ser alta na artéria
mesentérica inferior, proximal à emergência
da aorta.
( ) A realização concomitante da ooforectomia, que pode ser indicada em pacientes
menopausadas.
( ) A realização, quando houver invasão esfincteriana pela lesão tumoral ou margem distal insuficiente, da cirurgia de amputação
abdominoperineal
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33. Considere pacientes adultos jovens que se apresentam com história clínica de diarreia crônica, dor
abdominal, perda ponderal e sangramento retal há
mais de 30 dias, cujo exame físico demonstra sinais de
desnutrição, palidez cutâneo-mucosa, dor, massa abdominal palpável e com exame proctológico com uma ou
mais fissuras anais e plicomas anais edemaciados.
Tal quadro é sugestivo de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Enterocolite necrotizante.
Retocolite ulcerativa inespecífica.
Abscesso anal com síndrome de Fournier.
Síndrome do intestino irritável.
Doença de Crohn.

34. As manifestações extraintestinais da doença de
Crohn correlacionam-se de forma direta com a intensidade do processo inflamatório intestinal.
As manifestações cutâneas incluem:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Conjuntivite e uveíte.
Colecistolitíase e nefrolitíase.
Colangite esclerosante primária.
Eritema nodoso e pioderma gangrenoso.
Artrite, espondilite anquilosante e sacroileíte.

35. Considere pacientes que se queixam de dor
durante e após a evacuação, que se acompanha de
sangramento em pequena quantidade, observado nas
fezes ou no papel higiênico, e que ao exame proctológico apresenta-se como solução de continuidade
superficial com processo inflamatório pronunciado ao
seu redor, associado à hipertonia esfincteriana reflexa
à dor.
Tal quadro é sugestivo de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Proctite.
Prolapso retal.
Fissura anal aguda.
Fissura anal crônica.
Fistula perianal.
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36. As fístulas anais são complicações frequentes de
doenças infecciosas como sepse ou doença de Crohn,
e seu trajeto é determinado pela anatomia local.
As fístulas mais comuns e que fazem seu trajeto para
dentro dos planos faciais e gordurosos entre os esfíncteres externo e interno diretamente para a pele perineal são caracterizadas como fístulas do tipo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Extrarretal.
Interesfincterianas.
Transesfincterianas.
Supraesfincteriana.
Extraesfincteriana.

37. No megacólon congênito ou doença de
Hirschsprung, o substrato anatomopatológico para a
espasticidade do cólon e o desenvolvimento de obstrução intestinal é:
a. ( X ) Ausência de gânglios nervosos nos plexos de
Meissner a Auerbach.
b. ( ) Aumento da atividade da acetilcolinesterase
local.
c. ( ) Perda da capacidade contrátil do cólon pela
dilatação das camadas musculares do cólon.
d. ( ) Hiperatividade reflexa da musculatura do
esfíncter interno.
e. ( ) Tônus reflexo de propriocepção da mucosa
retal aumentado.

38. O cisto pilonidal consiste em processo inflamatório crônico que ocorre com bastante frequência na
região sacrococcígea, estando geralmente associado à
presença de pelos.
O tratamento cirúrgico realizado sem envolvimento
da fáscia sacral ou periósteo e que tem sido associado
a um menor índice de recidiva da lesão é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Marsupialização.
Técnica de Bascom.
Incisão e fechamento primário.
Incisão e rotação de retalho local em V-Y ou W.
Incisão e curetagem com cicatrização por
2 intenção.
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39. O tratamento cirúrgico do megacólon congênito
ou doença de Hirshsprung tem apresentado significativos avanços nas últimas décadas.
O tratamento atual dessa doença é realizado por meio
de:
a. ( ) Anorretomiectomia.
b. ( ) Abaixamento de cólon por via vídeolaparoscópica no período neonatal.
c. ( X ) Abaixamento de cólon endoanal sem colostomia no período neonatal.
d. ( ) Colostomia no período neonatal e abaixamento de cólon pela técnica de Duhamel com
1 ano de idade.
e. ( ) Colostomia no período neonatal e abaixamento de cólon pela técnica de Soave-Boley
com 1 ano de idade.

40. As malformações anorretais são comumente associadas a outros defeitos congênitos.
Assinale a alternativa que indica a malformação associada mais frequentemente encontrada:
a. ( ) Síndromes genéticas como Prunne Belly.
b. ( ) Cardíacas como persistência do canal arterial
e comunicação interventricular.
c. ( ) Parede abdominal como onfaloceles e
gastroschisis.
d. ( X ) Genito-urinárias como válvula de uretra posterior e hipospádias.
e. ( ) Gastrointestinais como duplicação intestinal e
persistência do conduto onfalo-mesentérico.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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