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CONHECIMENTOS EM CIRURGIA
b) Cápsula Endoscópica
c) CPRE
d) Angiografia

CIRURGIA
01.A parede abdominal é composta por quantas
camadas?
a)
b)
c)
d)

10.No tratamento das lesões traumáticas cervicais, a
de abordagem mais rápida cirurgicamente, está
localizada:

9
8
7
6

a)
b)
c)
d)

02.Na análise do líquido ascético, a dosagem do
GASA foi de 2,3 g/dL. Qual a provável etiologia nas
patologias abaixo?
a)
b)
c)
d)

11.A hemi secção da medula vertebral, caracteriza
Síndrome:

Cirrose Hepática
Síndrome de Budd-Chiari
Carcinomatose Peritoneal
Mixedema

a)
b)
c)
d)

03.Tumor primário maligno, mais comum:
a)
b)
c)
d)

Zona I
Zona III
Zona II
Zona IV

Sarcoma
Pseudomixoma Peritoneal
Adenocarcinoma
Mesotelioma

a

Verner-Morrison
Beckwith-Wiedemann
Brown-Sequard
Crouzon

12. A Sindrome Hepato Renal é consequência de:
a) Severa Redução da perfusão sanguínea renal
b) Obstrução glomerular por sais biliares
c) Alterações no sistema renina angiotensina
d) Supressão da atividade da glândula supra - renal

04.A hérnia classificada como Nyhus II
a)
b)
c)
d)

13. A etiologia da Cirrose biliar primaria é:
a) Autoimune
b) Colangite esclorosante
c) Calculo residual do colédoco
d) Hepatites virais de repetição

Inguinal Direta
Inguinal Indireta
Femural
De deslizamento

05.São técnicas “Tension Free”, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

14. O tratamento das Hemorroidas ganfrenas requer?
a) Hemorroidectomia nas primeiras 24 horas.
b) ligadura Elástica.
c) Escleroterapia e posterior cirurgia.
d) Calor local, analgesia e creme heparinóide local

Lichtenstein
Andrews
Stoppa
Guilbert

15. Qual conduta deve ser considerada na mulher
grávida 34ª semana com diagnóstico apendicite
aguda?
a) Antibióticoterapia por 3 dias e posterior
apendicectomia.
b) Antibióticoterapia, reposição hidroeletrolítico e
analgesia
c) Apendicectomia imediata
d) Punção guiada, por tomografia para drenagem de
provável e abcesso.

06.O Sinal de Ten Horn é encontrado em qual
patologia?
a)
b)
c)
d)

Apendicite Aguda
Coledocolitiase
Tumor peri-ampular
Hemoperitoneo

07.No sangramento do trato Gastrointestinal proximal
ao ligamento de Treitz, a causa mais comum é?
a) Doença ulcero-péptica
b) Varizes de esôfago
c) Neoplasias
d) Lacerações de mallory-Weeiss

16. A maioria dos tumores do apêndice cecal
localizados em sua porção proximal é do tipo
histológico:
a) Carcinóide
b) GIST
c) Adenocarcinoma
d) Cistoadenoma mucinoso

08.O método diagnóstico para Hemobilia:
a) Endoscopia Digestiva
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17. Os pseudo pólipos inflamatórios são encontrados
na:
a) Doença de CRONHN
b) Colite amebiana
c) Retocolite ulcerativa crônica
d) Megacolon decorrente do mal de chagas
18. A cirurgia na pancreatite crônica tem como
indicação:
a) Diarréia crônica
b) Correção da hiperglicemia
c) Restabelecimento da função exócrina da glândula,
evitando má absorção pancreática
d) Dor e suspeita de câncer
19. A lesão de dieulafoy corresponde a:
a) Lesão da mucosa retal secundária á colite
amebiana
b) Sangramento de fístulas arteriovenosas no
intestino grosso.
c) Erosão esofágica por ingesta de cáusticos
d) Sangramento por ruptura da artéria tortuosa
gástrica submucosa
20. O Linfoma do trato gastrointestinal tem localização
mais frequente no:
a) Colon
b) Estômago
c) Íleo terminal
d) Jejuno proximal
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