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          ESTADO DO MARANHÃO 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

          CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 

MÉDICO 

CIRURGIÃO GERAL 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 

causem dúvidas. 

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material 

entre os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, 

boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa 

de fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 9438-4081 
 

E-mail: 

ima.baraodegrajau2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

 

AS QUESTÕES 1 A  12 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Hoje, para garantir seu lugar ao sol num mercado de trabalho altamente competitivo, o funcionário 1 

não pode ser ótimo. Tem de ser melhor que o colega. Até pouco tempo atrás, o destino de uma carreira estava 2 

ligado umbilicalmente à formação acadêmica do profissional. Significava que quem estudasse mais tinha mais 3 

chance de progredir. Nos novos modelos de gestão, a qualidade da educação formal conta muitos pontos, claro, e 4 

ninguém imagina que os critérios de seleção mudaram. Mas é cada vez maior o número de pessoas que fazem 5 

MBA ou estudam mais de um idioma. Em outras palavras, o perfil dos candidatos está mais semelhante e foi 6 

preciso mudar o critério de desempate. O mercado de trabalho busca profissionais que sejam criativos, 7 

carismáticos, inovadores, que gostem de desafios, que saibam liderar, enfim, que provoquem impacto. 8 

 Os especialistas dizem que, a grosso modo, o mercado de trabalho é formado por três grandes 9 

grupos de funcionários. O mais desejado é o que "faz a diferença". O mais comum é o que, infelizmente, não faz 10 

diferença na organização.  Há, porém, um terceiro grupo que apavora as firmas: aquele que acha que faz a 11 

diferença. "Esse é o pior, pois está tão seguro de si, que se acomoda e não faz nada para melhorar, enquanto seus 12 

concorrentes lhe   passam   a frente", diz o consultor Simon Franco. "Quem se acha o bom fica sempre arrumando 13 

justificativas por não deslanchar na carreira. Põe a culpa na empresa, na estrutura, no chefe, superestima-se e   14 

não   tem   humildade  para assumir suas fraquezas e limitações". 15 

O segredo do sucesso é fazer algo de que você goste, utilizando seus pontos fortes. Quanto mais 16 

experiências reunir, quanto mais ideias tiver, mais valorizado será o profissional. 17 

 Mônica Gailewitch 

 

 

01) De acordo com o texto, 
 

(A) hoje em dia, estudar não é tão importante 

quanto ser um bom líder. 

(B) nos tempos atuais, outros critérios, além da 
qualificação, são determinantes para a 

manutenção de um bom emprego. 

(C) na atualidade, a concorrência é tão grande, 

que é quase impossível manter-se no topo de 
qualquer estrutura empresarial. 

(D) na sociedade contemporânea, a personalidade 

do indivíduo, a depender do caso, é mais 
importante do que sua formação acadêmica. 

 

02) Da leitura do texto, pode-se inferir: 
 

(A) Os líderes simplesmente nascem feitos e 

nenhum curso pode otimizar o carisma e a 
capacidade de empreendimento. 

(B) Os cursos de mestrado em Administração, 

dentre outros, já não servem como referencial 
em um currículo. 

(C) A seleção de pessoas para provimento de 

cargos tem-se tornado mais difícil em função 

do acesso generalizado aos estudos superiores. 
(D) A chave-mestra para se conseguir e manter 

um emprego é ser capaz de, além dos pré-

requisitos essenciais, surpreender pela 
originalidade pessoal. 

 

03) Segundo o texto, será valorizado, em uma 

empresa, o empregado que 
 

(A) procurar sobressair-se no grupo, pois "não 

aparecer" pode ser prejudicial. 
(B) conseguir destacar-se, mostrando aos demais 

o valor da cultura acadêmica. 

(C) revelar afinidade com o trabalho que realiza, 
com a iniciativa e o constante desejo de 

superação. 

(D) demonstrar segurança em si próprio, porque 
isso gera confiança e respeito por parte dos 

colegas. 

 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 15 
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CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

04) O termo transcrito que, no texto, pode ser 

substituído pelo indicado ao lado, sem prejuízo 

de significado, é 
 

(A) "umbilicalmente" (L.3) — intimamente. 

(B) "perfil" (L.6) — silhueta. 
(C) "impacto". (L.8) — crise. 

(D) "deslanchar" (L.14) — decrescer. 

 
05) No texto, 

 

(A) "enquanto" (L.12) sugere simultaneidade. 

(B) "claro" (L.4) denota determinação. 
(C) "Em outras palavras" (L.6) indica retificação. 

(D) "infelizmente" (L.10) exprime premonição. 

 
06) Os termos "enfim" (L.8) e "porém" (L.11) 

expressam, respectivamente, ideia de 

 
(A) síntese e condição. 

(B) conclusão e ressalva. 

(C) explicação e adição. 
(D) tempo e adversidade. 

 

07) A alternativa em que a reestruturação proposta 
para o termo transcrito mantém o seu 

significado no contexto é 

 

(A) "mudaram" (L.5) — teriam mudado. 
(B) "fica (...) arrumando" (L.13) — arrumará. 

(C) "reunir" (L.17) — tenha reunido. 

(D) "é formado" (L.9) — forma-se. 
 

08) A alternativa em que está devidamente 

indicada a relação estabelecida, no texto, pela 
preposição transcrita à esquerda é 

 

(A) "para" (L.1) — direção. 
(B) "Até" (L.2)   — limite. 

(C) "a" (L.9)    — proximidade. 

(D) "por" (L.14) — medida. 

 
09) A oração "que (...) o mercado de trabalho é 

formado por três grandes grupos de 

funcionários." (L.9/10) possui o mesmo valor 
morfossintático que a indicada na alternativa: 

 

(A) "que o colega" (L.2). 
(B) "que fazem MBA" (L.5/6). 

(C) "que faz a diferença." (L.11/12). 

(D) "que provoquem impacto." (L.8). 
 

10) Sobre  a expressão transcrita, é verdadeiro o 

que se afirma na alternativa: 

 
(A) "de progredir" (L.4) modifica um nome. 

(B) "da educação formal' (L.4) modifica um 

advérbio. 
(C) "de desafios" (L.8) é paciente da ação verbal. 

(D) "de funcionários" (L.10) completa o sentido de 

um nome. 
 

 

11) Funciona, no texto, como agente da ação 

verbal a expressão: 
 

(A) “por três grandes grupos de funcionários.” 

(L.9/10). 
(B) “o funcionário” (L.1) 

(C) “Esse” (L.12). 

(D) “humildade” (L.15). 
 

12) Possui o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“o”, em “o que” (L.10) a palavra na 
alternativa: 

 

(A) “o” em “o funcionário” (L.1). 

(B) “outras” (L.6). 

(C) “quanto” (L.16). 
(D) “Esse” (L.12) 

 

 

AS QUESTÕES 13 A  15 ESTÃO RELACIONADAS 

AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Voltas para casa 

                                  Ferreira Gullar 

 

1. Depois de um dia inteiro de trabalho 

2. voltas para casa, cansado. 

3. Já é noite em teu bairro e as mocinhas 

4. de calças compridas desceram para a porta 

5. após o jantar. 

6. Os namorados vão ao cinema. 

7. As empregadas surgem das entradas de 

serviço. 

8. Caminhas na calçada escura. 
 

9. Consumiste o dia numa sala fechada, 

10. lidando com papéis e números. 

11. Telefonaste, escreveste, 

12. irritações e simpatias surgiram e 

desapareceram 

13. no fluir dessas horas. E caminhas, 

14. agora, vazio, 

15. como se nada acontecera. 
 

16. De fato, nada te acontece, exceto 

17. talvez o estranho que te pisa o pé no elevador 

18. e se desculpa. 

19. Desde quando 

20. tua vida parou? Falas dos desastres, 

21. dos crimes, dos adultérios, 

22. mas são leituras de jornal. Fremes 

23. ao pensar em certo filme que viste: a vida, 

24. a vida é bela! 
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CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

25. A vida é bela 

26. mas não a tua. Não a de Pedro, 

27. de Antônio, de Jorge, de Júlio, 

28. de Lúcia, de Míriam, de Luísa... 

 

29. Às vezes pensas 

30. com nostalgia 

31. nos anos de guerra, 

32. o horizonte de pólvora, 

33. o cabrito. Mas a guerra 

34. agora é outra. Caminhas. 

 

35. Tua casa está ali. A janela 

36. acesa no terceiro andar. As crianças 

37. ainda não dormiram. 

38. Terá o mundo de ser para elas 

39. este logro? Não será 

40. teu dever mudá-lo? 

 

41. Apertas o botão da cigarra. 

42. Amanhã ainda não será outro dia. 

 
 Visita ao site: 

http://www.blogsoestado.com, em 

27 de junho de 2016. 

 

13) Na primeira estrofe (v. 1-8), o sujeito poético 

 

(A) retrata a realidade distanciada do seu 
cotidiano. 

(B) apresenta a rotina da vida de um cidadão 

comum. 
(C) analisa, com otimismo, a sociedade 

contemporânea. 

(D) revela predileção por aspectos mórbidos do 
mundo real. 

 

14) As três últimas estrofes (v. 25-42) revelam 

 
(A) existência de hostilidade entre seres de uma 

mesma comunidade. 

(B) sentimento de solidariedade do sujeito poético 
com o comportamento do homem comum. 

(C) desejo de recuperar, através da memória, o 

tempo passado, apesar de suas adversidades. 
(D) predisposição do eu-poético para enxergar a 

necessidade de se promoverem mudanças no 

mundo. 
 

15) No texto, 

 

(A) “cansado” (v.2) é um modificador de “voltas” 
(v.2). 

(B) “de calças compridas” (v.4) completa o sentido 

de “mocinhas” (v.3). 
(C) “te” (v.17) tem valor possessivo. 

(D) “está ali” (v.35) é um predicado nominal. 

 

 

 
 

16) O Sistema Único de Saúde (SUS) teve seus 

princípios estabelecidos na Lei Orgânica de 

Saúde em 1990, com base no artigo 198 da 

Constituição Federal de 1988. São 

considerados princípios ideológicos ou 

doutrinários do SUS, exceto: 
 

(A) O acesso equânime aos serviços de saúde 

(B) O respeito à integralidade no acesso aos 

serviços de saúde 

(C) O acesso universal aos serviços de saúde por 

qualquer indivíduo 

(D) O acesso gratuito a qualquer serviço de saúde 

brasileiro 
 

17) De acordo com os princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde conferidos na Lei n° 

8.080/90, analise as afirmações e assinale a 

incorreta: 
 

(A) O princípio da Universalidade ressalva que a 

saúde é um direito de todos, devendo ser 

garantida a qualquer cidadão, independente de 

raça, etnia ou condição socioeconômica. 

(B) A atenção à saúde em todos os seus meios, 

curativos ou preventivos, individuais ou 

coletivos, atuando em conjunto articulado de 

ações nos três níveis de atenção corresponde à 

integralidade. 

(C) A participação dos usuários na gestão do SUS 

de forma paritária em relação aos outros 

representantes do governo e da saúde, na 

decisão sobre o planejamento das ações para 

melhoria do serviço de saúde prestado 

corresponde à equidade.  

(D) A existência de três esferas de governo, na 

qual cada uma possui atribuições próprias, no 

sentido de descentralizar a administração dos 

serviços de saúde, constitui o princípio 

organizacional de descentralização político-

administrativa. 
 

18) De acordo com os dispostos na Lei n° 8.080/90 

a respeito dos objetivos e atribuições do 

Sistema Único de Saúde, analise as afirmações 

abaixo: 
 

I. Ao SUS cabe executar ações de vigilância 

sanitária, o que inclui o controle de bens de 

consumo ou da prestação de serviços que se 

relacionem direta ou indiretamente com a 

saúde, tais como: produção, comercialização, 

distribuição de produtos farmacêuticos, 

hospitalares, cosméticos, alimentícios, além do 

controle da entrada e saída destes em portos e 

fronteiras. 

LEGISLAÇÃO DO SUS – QUESTÕES DE 16 A 20 

 

http://www.blogsoestado.com/
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CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

II. Ao SUS cabe executar ações de vigilância 

epidemiológica, com ações de detecção, 

prevenção e controle aos determinantes e 

condicionantes de doenças e agravos. 

III. Ao SUS compete executar ações de vigilância à 

saúde do trabalhador, incluindo assistência ao 

trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou 

portador de doença profissional e do trabalho. 

 

Assinale a alternativa que contém o número de 

alternativas incorretas: 

(A) Nenhuma 

(B) Uma 

(C) Duas 

(D) Três 

 

19) De acordo com a Lei N° 8.142/90 que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão 

do Sistema Único de Saúde, a Conferência de 

Saúde reunir-se-á: 

 

(A) Anualmente ou em sessões de caráter 

extraordinário, quando solicitadas pelo Poder 

Legislativo ou Conselho de Saúde. 

(B) A cada quatro anos ou extraordinariamente, se 

convocada pelo Poder Executivo ou pelo 

Conselho de Saúde. 

(C) A cada três anos ou extraordinariamente, se 

convocada pelo Poder Judiciário ou pelo 

Conselho de Saúde. 

(D) Semestralmente ou em sessões de caráter 

extraordinário, quando solicitadas pelo Poder 

Executivo ou Conselho de Saúde. 

 

20) Órgão colegiado composto por representantes 

do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários, que atua de 

forma permanente e deliberativa na 

formulação de estratégias e no controle da 

execução da política de saúde na instância 

correspondente, inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros, cujas decisões serão 

homologadas pelo chefe do poder legalmente 

constituído em cada esfera de governo: 

 

(A) Conselho de Saúde 

(B) Ministério da Saúde 

(C) Fundo de Saúde 

(D) Conferência de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21) "É o equipamento destinado a promover a 

mudança de estado líquido para vapor de um 

agente anestésico, e liberar ao fluxo de gases 

que se dirigem ao indivíduo de maneira 

quantificada e controlada". 

 

O enunciado acima se refere ao conceito de: 

(A) Bypass. 

(B) Vaporizadores. 

(C) Gás carreador. 

(D) Trem de pulso. 

 

22) O objetivo do controle da poluição no ambiente 

cirúrgico dever ser direcionada em reduzir a 

concentração de gases anestésicos ao nível 

mais baixo possível. Para atingir este 

propósito, as seguintes áreas devem ser 

priorizadas: 

 

I. Coleta e remoção de gases não utilizados pelo 

paciente. 

II. Eliminar vazamentos nos equipamentos 

utilizados. 

III. Empregar técnicas anestésicas não poluente. 

IV. Assegurar um eficiente sistema de ventilação 

da sala de operação. 

 

É certo o que se afirma em: 

(A) II 

(B) I, III e IV 

(C) I, II, III e IV 

(D) II, III e IV 

 

23) A ___________________ é utilizada para 

cirurgias de menor porte, sendo a solução 

anestésica infiltrada no local ou próxima ao 

local da cirurgia, inibindo os nervos 

responsáveis pela sensibilidade a dor da 

referida região. 

 

Marque a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna acima. 

(A) Anestesia perpendicular. 

(B) Anestesia mista. 

(C) Anestesia local. 

(D) Anestesia geral. 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

 QUESTÕES DE 21 A 40 
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CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

24) A ___________________, um tubo elástico de 

aproximadamente 12 cm, constituído por anéis 

de cartilagem, conduz o ar que esta dentro do 

tórax até se dividirem formando os brônquios. 

 

Marque a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna acima. 

(A) Laringe. 

(B) Faringe. 

(C) Traquéia.  

(D) Brônquios.  

 

25) Cada compartimento corporal está separado 

por uma parede celular e uma membrana 

capilar. Os líquidos e os eletrólitos mudam 

constantemente de compartimento para 

compartimento para facilitar os processos 

corporais, tais como a oxigenação tecidual, o 

equilíbrio ácido-básico e a formação de urina. 

Como as membranas plasmáticas das células 

que separam os compartimentos de fluidos do 

corpo são seletivamente permeáveis, a água 

passa através delas facilmente. Entretanto, a 

maioria dos íons e moléculas passa através 

delas mais lentamente. Quanto maior a 

molécula do íon, mais lentamente ela passa 

através das membranas. Os líquidos e solutos 

se movem destas membranas nos seguintes 

processos: 

 

I. Difusão. 

II. Osmose. 

III. Filtração. 

IV. Transporte ativo. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

(A) 2 

(B) 4 

(C) 1 

(D) 3 

 

26) É um elemento ou componente que, quando 

dissolvido ou dissociado na água ou em outro 

solvente, se separa em íons que são 

eletricamente carregados: 

 

(A) Solução. 

(B) Ácido. 

(C) Eletrólito. 

(D) Mineral. 

 

 

 

 

 

27) Os líquidos ou fluidos corporais estão 

distribuídos em dois compartimentos distintos, 

um que contém os líquidos intracelulares e o 

outro, líquido extracelulares. O líquido 

intracelular (LIC) constitui todo o líquido no 

interior das células do corpo, cerca de 42% do 

pesso corporal total. Em adultos, 

aproximadamente dois terços da água corporal 

total, ou aproximadamente 28 L no homem de 

tamanho médio e 20 L na mulher de tamanho 

médio, são representados por LIC. O líquido 

extracelular (LEC) é todo líquido fora de uma 

célula, o qual é dividido nos seguintes 

compartimentos menores: 

 

I. Líquido transcelular. 

II. Líquido intravascular. 

III. Líquido intersticial.  

 

É certo o que se aduz em: 

 

(A) I 

(B) I e II 

(C) I, II e III 

(D) III 

 

28) Os equilíbrios hidroeletrolítico e ácido-básico 

do corpo, assinale a opção correta. 

 

(A) Os equilíbrios hidroeletrolítico e ácido-básico 

do corpo mantém a saúde e atuam em todos 

os sistemas corporais. 

(B) O corpo mantém o equilíbrio hidroeletrolítico 

apesar das variações na ingestão ou na perda. 

(C) Fatores físicos, comportamentais e ambientais 

afetam a capacidade do corpo em controlar os 

equilíbrios hidroeletrolíticos e ácido-básicos. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

29) O(a) ___________________ é uma avaliação 

do estado clínico do paciente indicado 

previamente a procedimentos cirúrgicos ou 

determinados procedimentos médicos, 

conforme padrões determinados pelas 

principais sociedades médicas. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna acima. 

 

(A) Procedimento cirúrgico. 

(B) Risco cirúrgico. 

(C) Pré-operatório. 

(D) Avaliação médica. 
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CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

30) São orientações que devem ser seguidas no 

período pré-operatório, EXCETO: 

 

(A) Tome diariamente bastante água. 

(B) Substitua as preparações fritas por grelhados, 

assados ou cozidos com pouco óleo, evite as 

frituras. 

(C) A ingestão de uma dieta pobre em calorias 

antes da cirurgia, mas nutricionalmente 

balanceada é importante para prevenir 

deficiências nutricionais e promover uma perda 

de peso bem sucedida antes e após a cirurgia. 

(D) Exclua cereais integrais da sua alimentação 

(pão com grãos, barras de cereais, aveia, 

granola, linhaça). 

 

31) São alimentos que podem ser consumidos no 

período do 1° ao 7° dia  após a alta hospitalar: 

 

I. Gelatina light. 

II. Sopas de legumes liquidificadas. 

III. Água de coco. 

IV. Água sem gás. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

(A) 3 

(B) 1 

(C) 4 

(D) 2 

 

32) Como a cirurgia desvia o intestino delgado, 

alguns nutrientes deixam de ser absorvidos 

como o: 

 

I. Ferro. 

II. Ácido fólico. 

III. Zinco. 

IV. Cálcio. 

 

É certo o que se indica em: 

(A) I 

(B) I, II, III e IV 

(C) IV 

(D) I, II e III 

 

33) O paciente deve ter em mente que para 

alcançar o máximo do sucesso da cirurgia, é 

preciso fazer mudanças de comportamento, 

dentre elas a prática regular de atividade 

física, que tem como benefícios, dentre outros: 

 

I. Aumentam a massa muscular. 

II. Melhoram os níveis de açúcar no sangue 

III. Queimam calorias (utilizam como energia, a 

gordura armazenada). 

 

É certo o que se indica em: 

(A) I, II e III 

(B) I e III 

(C) II 

(D) I 

 

34) Em relação ao período pós-operatório, assinale 

a opção INCORRETA. 

 

(A) O paciente deve fazer consultas e exames 

laboratoriais periódicos no pós-operatório, 

conforme o tipo de cirurgia e as rotinas 

estabelecidas pela equipe responsável. 

(B) No pós-operatório, recomenda-se ao paciente 

atividade física e complemento vitamínico. 

(C) Pacientes submetidos à cirurgia de duodenal 

switch podem apresentar reações no pós-

operatório, como desnutrição, fezes de forte 

odor e diarreias, pois essa é uma operação que 

não privilegia a má absorção de alimentos. 

(D) Os pacientes predispostos a efeitos colaterais 

de uma cirurgia devem observar certos 

cuidados, como reduzir o consumo de 

carboidratos, comer mais vezes ao dia – 

pequenas quantidades –, e evitar a ingestão de 

líquidos durante as refeições. 

 

35) Uma cirurgia pode gerar complicações, como: 

 

1. Infecções. 

2. Tromboembolismo (entupimento de vasos 

sanguíneos). 

3. Deiscências (separações) de suturas. 

4. Fístulas (desprendimento de grampos). 

5. Obstrução intestinal. 

 

A soma dos números corretos é: 

(A) 14 

(B) 15 

(C) 10 

(D) 12 

 

36) Os fatores sistêmicos que favorecem o 

surgimento de infecção cirúrgica são, dentre 

outros: 
 

I. Desnutrição. 

II. Obesidade. 

III. Presença de infecção concomitante em outro 

local do corpo. 

IV. Uso de corticoesteróides e citotóxicos. 
 

A quantidade de assertivas corretas é: 

(A) 1 

(B) 3  

(C) 2 

(D) 4 
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37) Acerca da avaliação do risco cirúrgico, analise 

as assertivas a seguir. 

 

I. Não raro uma cirurgia é contra-indicada 

durante a avaliação do risco cirúrgico devido às 

comorbidades do paciente, pois os benefícios 

que poderiam vir com a  cura cirúrgica podem 

não compensar os riscos aos quais o paciente 

está exposto por se submeter a determinado 

procedimento cirúrgico. 

II. A avaliação do risco cirúrgico é muito 

importante, pois previne complicações no per e 

pós-operatório, ou seja, determina se uma 

pessoa pode ou não (ou se deve ou não) se 

submeter a alguma cirurgia, levando em conta 

sua condição física no pré-operatório, o 

tamanho da cirúrgica que será realizada e a 

indicação da mesma.   

III. A avaliação do risco cirúrgico consiste em uma 

avaliação geral de um determinado paciente 

que será submetido a algum procedimento 

cirúrgico e, por conseqüência, anestésico. 

 

É certo o que se aduz em: 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) I e III 

(D) II 

 

38) Marque a opção verdadeira a respeito do risco 

cirúrgico. 

 

(A) Por se tratar de uma avaliação do estado geral 

do paciente, o médico responsável pela 

liberação do risco cirúrgico, geralmente um 

clínico geral ou cardiologista, se apoia em 

alguns exames complementares para ter 

certeza do seu diagnóstico, como exames de 

sangue, raios X e eletrocardiograma. 

(B) Em casos em que o paciente apresenta uma 

condição clínica mais debilitada pode ser 

necessária a realização de exames mais 

complexos, como ecocardiograma, tomografia 

computadorizada ou mesmo a ressonância 

nuclear magnética. 

(C) Um fator muito importante para a 

determinação dos exames, e da própria 

liberação ou não do risco cirúrgico, é o tipo (ou 

tamanho)  de cirurgia à qual o paciente será 

submetido, além  dos dados do paciente, como 

idade e presença de outras doenças, como 

hipertensão arterial, diabetes, doenças do 

coração, dentre outras. 

(D) As alternativas "A", "B" e "C" estão corretas. 

 

39) Observe os itens a seguir relacionados ao 

choque hipovolêmico. 

 

I. No choque hipovolêmico o desarranjo inicial é 

a perda de volume circulante, com redução do 

retorno venoso e diminuição do débito cardíaco 

e da oferta de oxigênio. 

II. O choque hipovolêmico pode ser classificado 

em hemorrágico e não hemorrágico. 

III. Um fator muito importante para a 

determinação dos exames, e da própria 

liberação ou não do  risco cirúrgico, é o tipo 

(ou tamanho)  de cirurgia à qual o paciente 

será submetido, além  dos dados do paciente, 

como idade e presença de outras doenças, 

como hipertensão arterial, diabetes, doenças 

do coração, dentre outras. 

 

É certo o que se aduz em: 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) III 

(D) II 

 

40) O choque séptico é caracterizado inicialmente 

por débito cardíaco reduzido, devido à 

hipovolemia e ao baixo retorno venoso que 

existe na maior parte dos casos. Diversos 

fatores contribuem para a diminuição do 

volume intravascular, como: 

 

I. Desidratação produzida por febre, taquipnéia, 

redução da ingestão de líquidos e 

eventualmente vômitos, diarréia, poliúria, 

sangramentos e seqüestração em cavidades. 

II. Síntese protéica redirecionada para a produção 

de diversas proteínas da fase inflamatória 

aguda em detrimento da síntese de albumina, 

com redução da pressão coloidosmótica 

intravascular. 

III. Aumento da permeabilidade vascular e 

transudação para o espaço extravascular; 

IV. Aumento da capacitância venosa por 

venodilatação. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 3 

(B) 4 

(C) 1 

(D) 2 
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