ESTADO DO MARANHÃO
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (EDITAL 001/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA
CARGO:

MÉDICO PLANTONISTA CIRURGIÃO GERAL

DATA:
24 de março de 2019

DURAÇÃO:
3 horas

HORÁRIO:
9h às 12h

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

Exemplo:

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
C
D
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
A
B
Exemplo:
Português
15

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Específicos
20

A

A
A

B

D

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre
outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
05. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
07. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
08 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo.
09. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: imaconcursofortalezadosnogueiras@
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LÍNGUA PORTUGUESA
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QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
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
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

O regime capitalista de produção pressupõe a generalização da produção para a troca. Com a
expansão desta - entendida como expressão da diferenciação da divisão social do trabalho - ocorre
também a separação definitiva dos produtores diretos de mercadorias dos seus meios de produção.
Expropriados, passam a ser possuidores de uma única mercadoria - sua força de trabalho.
Proletarizados, são convertidos em trabalhadores assalariados. Simples operadores dos instrumentos
de produção que não mais lhes pertencem.
Para participar do processo de troca, para ter existência social, o produtor precisa então levar
sua mercadoria ao mercado, onde esta irá defrontar-se com todas as demais mercadorias. Seu
possuidor a leva "livremente" ao mercado e vende-a por tempo determinado, forma única de
continuar sobrevivendo. Não se aliena definitivamente dela, pois só agindo assim pode continuar
participando da troca. Caso contrário, nada mais teria a oferecer. Alienando-se de sua mercadoria
única, nada mais seria que um escravo - ele próprio mercadoria. Isso significa que alguém, o
comprador, proprietário do dinheiro e dos meios de produção, adquire o direito de usar essa força de
trabalho pelo tempo acordado. Caracteriza-se, assim, a dicotomia proprietários dos meios de
produção/proletários.
Os proprietários da força de trabalho, os trabalhadores, submetem-se, porque dessa maneira
integram-se eles próprios no mercado. Só assim podem ter acesso à mercadoria dinheiro representado neste caso pelo salário - passaporte único às demais mercadorias, o que lhes permite a
sobrevivência. Nesse sentido, percebe-se que o salário, expressão do valor da força de trabalho, não
importa os meios pelos quais seja estabelecido, não "deveria" descer a níveis que ameacem a própria
sobrevivência e reprodução da classe trabalhadora dada a importância para o capital, que a submete,
mas que dela necessita (até mesmo enquanto exército de reserva), para continuar sua trajetória de
valorização e acumulação. (Pelo menos até a fase atual, o capitalismo não conseguiu se descartar
definitivamente da força de trabalho, embora a substituição de trabalho vivo por trabalho morto seja
mais e mais acelerada).
O trabalho torna-se então alienado, vazio de sentido para o trabalhador, dado que o resultado
de sua atividade passa a ser propriedade de outrem. Nesse ponto, é bastante oportuna a seguinte
citação: "O antigo possuidor de dinheiro marcha adiante como capitalista, segue-o o possuidor da
força de trabalho como seu trabalhador, um, cheio de importância, sorriso satisfeito e ávido por
negócios; o outro, tímido, contrafeito, como alguém que levou a própria pele ao mercado e agora não
tem mais nada a esperar, exceto o - curtume." Revela-se aqui todo o significado do fato de a força de
trabalho ser transformada em uma mercadoria a mais, no mundo da produção capitalista, em que os
produtos do trabalho não mais pertencem a seus produtores, anônimos participantes de um espetáculo
no qual entram em cena sem nem mesmo perceber e no qual têm de permanecer independentemente
de sua vontade. Sua sobrevivência está agora delimitada por decisões que vão, cada vez mais,
afastando-se de seu domínio, às quais, por meios mais ou menos violentos, acabam sendo obrigados a
acatar. A "liberdade", não conquistada senão que imposta, que lhes permite colocar sua força de
trabalho à venda, significa a subordinação completa, definitiva, do trabalho ao capital. Este, sim,
impondo as regras e condições aos personagens que a ele são atrelados. O conflito é inerente e
intransponível. Ingenuidade querer eliminá-lo, mantendo-se intocadas as características do cenário
em que se insere.
FONTE: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/violencia-urbana-no-brasil.htm
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01) No texto,

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

04) Com referência aos elementos linguísticos que compõe
o texto, é correto afirmar

(A) O sistema de produção, ao transferir para si o domínio
da força de trabalho do trabalhador, assegura o aumento
do capital para seus donos.
(B) A ideologia capitalista está voltada para a produção de
produtos que possibilitem distribuir os resultados do
trabalho humano.
(C) O modelo de produção e de troca adotado pelo
capitalismo colabora, para a satisfação duradoura e
significativa de todos os envolvidos na cadeia de
produção.
(D) A relação Capital e Produção insere o trabalhador como
parte importante do processo, com o objetivo de tornálo um gestor livre de sua força de trabalho.

(A) Os conectores “que” e “que”, em “...que não mais lhes
pertencem.” (L.6) e em “que alguém, o comprador,
proprietário do dinheiro e dos meios de produção,
adquire o direito” (L.12/13), são iguais do ponto de
vista morfológico.
(B) O predicado da oração “O trabalho torna-se então
alienado” (L.26) constitui-se típico de predicado cuja
informação está centrada no nome.
(C) Na expressão “de a força de trabalho” (L.31/32), pode
ocorrer a contração da preposição “de” com o artigo
“a”, resultando em “da”, sem prejuízo em relação à
norma culta do português.
(D) A oração “que se insere.” (L.41) tem função
substantiva.
05) Sobre o termo transcrito, está correto o que se afirma
em

02) Constitui uma afirmação verdadeira sobre a linguagem
usada no texto a expressa na alternativa
(A) Apresenta emprego de expressões referenciais em que é
constante a presença de termos ressignificados por
causa de seu sentido conotativo.
(B) O raciocínio argumentativo do autor recorre a
expressões antitéticas para mostrar ao leitor sua opinião

(A) “onde”, em “onde esta irá defrontar-se com todas as
demais mercadorias.” (L.8), pode ser substituído por
“em que”, preservando a coerência textual.
(B) “como” (L.2) exprime uma ideia de conformidade.
(C) O termo “separação” (L.3) funciona como núcleo do
objeto direto.
(D) Sobre a forma pronominal “-lo”, em “Ingenuidade
querer eliminá-lo” (L.40) não se admite sua colocação
antes do verbo “eliminar”.

sobre a problemática do capitalismo.
(C) A linha argumentativa adotada pelo enunciador do
discurso, na abordagem temática, parte de um ponto de
vista definido e, a seguir, vale-se do processo
referencial, com predomínio da linguagem denotativa.
(D) A estratégia argumentativa do enunciador do discurso
contempla

o

emprego

constante

de

palavras

e

expressões metafóricas para caracterizar as relações
interpessoais.
03) Exerce a mesma função sintática da expressão “de
produção” (L.1), o termo
(A) “Da produção” (L.1).
(B) “Dos produtores” (L.3).
(C) “do dinheiro” (L.13).
(D) “força de trabalho” (L.13/14).

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA CIRURGIÃO GERAL

06) Há ocorrência de predicado verbal na alternativa
(A) “Nesse ponto, é bastante oportuna a seguinte citação:”
(L.27/28).
(B) “Sua sobrevivência está agora delimitada por decisões”
(L.35).
(C) “a ele são atrelados” (L.39).
(D) “O conflito é inerente e intransponível” (L.39/40).
07) Há exemplo de linguagem figurada em
(A) “O regime capitalista de produção pressupõe a
generalização da produção para a troca.” (L.1).
(B) “o produtor precisa então levar sua mercadoria ao
mercado” (L.7/8).
(C) “...a substituição de trabalho vivo por trabalho morto
seja mais e mais acelerada” (L.24/25).
(D) “Este, sim, impondo as regras e condições aos
personagens” (L.38/39).
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08) As aspas, na palavra “livremente” (L.9), foram usadas

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

12) A expressão “o comprador” (L.13) exerce a função de

com a finalidade de expressar
(A) Adjunto adverbial de lugar.
(A) Ironia

(B) Aposto.

(B) crítica.

(C) Vocativo.

(C) contestação.

(D) Predicativo.

(D) concordância.
13) O vocábulo “trabalhador” (L.26) tem como raiz
09) Com referência ao texto, é correto afirmar
(A) O

vocábulo

“trabalhadores”

(L.5)

primária de formação um

tem

função

predicativa.
(B) A expressão verbal “seja” (L. 20) expressa uma ação
hipotética no futuro.

(A) Adjetivo.
(B) Verbo.
(C) Substantivo.
(D) Advérbio

(C) “uma”, em “uma única mercadoria” (L.4) individualiza
“mercadoria.
(D) “se” (L.40) é partícula apassivadora pessoal.
10) Vocábulo que não admite dupla pronúncia, masculino
ou feminino, é o da alternativa

14) A forma verbal “levou”, observando o modo-temporal,
pode ser substituída pela forma composta da alternativa
(A) Tem levado.
(B) Tinha levado.
(C) Terá levado.

(A) “produtor” (L.7).

(D) Teria levado.

(B) “capital” (L.21).
(C) “personagens” (L.39).

15) A alternativa em que o termo transcrito expressa modo é

(D) “cenário” (L.40).
(A) ”também’ (L.3).
11) Leia o trecho abaixo:

(B) “então” (L.7).
(C) “próprios” (L.17).

“Os proprietários da força de trabalho, os trabalhadores,

(D) “assim” (L.10).

submetem-se, porque dessa maneira integram-se eles próprios
no mercado.” (L.16/17).

A regra que explica o uso da vírgula no período acima é
(A) introduzir oração conclusiva.
(B) separar aposto em uma oração.
(C) separar orações coordenadas assindéticas.
(D) separar um adjunto adverbial intercalado na oração.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA CIRURGIÃO GERAL
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QUESTÕES DE 16 A 20

16) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 compete à direção
estadual do Sistema Único de Saúde:

19) Sobre a Programação Pactuada e Integrada – PPI é
correto afirmar:

(A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e
nutrição.
(B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas
do Sistema Único de Saúde.
(C) Coordenar e participar na execução das ações de
vigilância epidemiológica.

(A) Envolve as atividades de assistência ambulatorial e
hospitalar, de vigilância sanitária e de epidemiologia e
controle de doenças, constituindo um instrumento
essencial de reorganização do modelo de atenção e da
gestão do SUS, de alocação dos recursos e de
explicitação do pacto estabelecido entre as três esferas
de governo.
(B) Envolve as atividades de assistência ambulatorial, de
vigilância sanitária e de epidemiologia e controle de
doenças, constituindo um instrumento essencial de
reorganização do modelo de atenção e da gestão do
SUS, de alocação dos recursos e de explicitação do
pacto estabelecido entre as três esferas de governo.

(D) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde.
17) São atribuições do Ministério da Saúde sobre a política
de alta complexidade/custos no SUS, exceto:
(A) Controle, avaliação e auditoria dos serviços.
(B) Definição de incorporação dos procedimentos a serem
ofertados a população pelo SUS.
(C) Financiamento das ações.
(D) Definição de normas nacionais.
18) Ao Sistema Único de Saúde não compete:
(A) Executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
(B) Ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde.
(C) Fiscalizar e Inspecionar alimentos, compreendido o seu
controle de teor nutricional, bem como bebidas e águas
para consumo animal.
(D) Participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico.

(C) Envolve as atividades de assistência ambulatorial e
hospitalar, de epidemiologia e controle de doenças,
constituindo um instrumento essencial de reorganização
do modelo de atenção e da gestão do SUS, de alocação
dos recursos e de explicitação do pacto estabelecido
entre as três esferas de governo.
(D) Envolve as atividades de assistência hospitalar,
vigilância sanitária e de epidemiologia e controle
doenças, constituindo um instrumento essencial
reorganização do modelo de atenção e da gestão
SUS, de alocação dos recursos e de explicitação
pacto estabelecido entre as três esferas de governo.

20) De acordo com a Portaria nº 399 de 22 de fevereiro de
2006 analise as alternativas a seguir:
I. Entre as prioridades do Pacto pela Vida estão a Saúde
do Idoso, Mortalidade Infantil e Materna, Câncer de
colo do útero e de mama.
II. O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e
articuladas pelas três instâncias federativas no sentido
de reforçar o SUS como política de Estado mais do que
política de governos; e de defender, vigorosamente, os
princípios basilares dessa política pública, inscritos na
Constituição Federal.
III. O Pacto de Gestão do SUS reitera a importância da
participação e do controle social com o compromisso de
apoio à sua qualificação.
(A)
(B)
(C)
(D)

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA CIRURGIÃO GERAL

de
de
de
do
do

Apenas a alternativa I está correta.
As alternativas I e II estão corretas.
As alternativas I e III estão corretas.
Todas as alternativas estão corretas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Os dois tipos de anestesia regional mais usados são:

QUESTÕES DE 21 A 40
24) Vários são os fatores de risco para o desenvolvimento
da doença tromboembólica, como:

(A) Anestesia somática e anestesia radicular
(B) Anestesia raquidiana e anestesia somática.
(C) Anestesia raquidiana (ou raquianestesia) e anestesia
peridural.
(D) Anestesia peridural e anestesia radicular.

I.
II.
III.
IV.

22) Acerca da anestesia geral, assinale a opção ERRADA.

A quantidade de assertivas corretas é:
(A) 1
(B) 4
(C) 2

(A) Na anestesia geral, o paciente fica inconsciente, incapaz
de se mover e, habitualmente, intubado e acoplado a um
respirador artificial. Um dos motivos do paciente não
sentir é pelo fato do mesmo estar profundamente
sedado, como se o cérebro estive parcialmente
“desligado”.
(B) O tipo de anestesia indicado para cortes na pele é
completamente diferente da anestesia que precisa ser
feita quando se vai cortar uma parte do intestino ou
retirar um órgão do abdômen. Em cirurgias extensas, é
possível bloquear diferentes camadas e tecidos dos
organismos apenas com anestésicos locais.
(C) A anestesia geral é indicada quando o procedimento
cirúrgico é muito complexo, não sendo viável anestesiar
apenas uma região do corpo.
(D) A anestesia geral é a modalidade anestésica indicada
para as cirurgias mais complexas e de grande porte.
23) Observe os itens a seguir relacionados à anestesia local.
I. A anestesia local é o procedimento anestésico mais
comum, sendo usado para bloquear a dor em pequenas
regiões do corpo, habitualmente na pele.
II. Ela serve para bloquear a dor em uma variedade de
procedimentos médicos, como biópsias, punções de
veias profundas, suturas da pele, punção lombar, dentre
outros.
III. A anestesia local funciona bloqueando os receptores
para dor na pele e os nervos mais superficiais,
impedindo que os mesmos consigam enviar sinais
doloroso para o cérebro.
É verdadeiro o que se afirma em:
(A) I, II e III
(B) I e II
(C) III
(D) I

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA CIRURGIÃO GERAL

cirurgia.
obesidade.
neoplasias.
trombofilia.

(D) 3
25) Hérnias da parede abdominal são muito comuns,
particularmente entre homens. A maior parte da parede
abdominal é espessa e dura, assim, as hérnias
normalmente ocorrem em uma área de fraqueza, na qual
uma abertura anterior foi fechada. Erguer pesos ou se
esforçar pode tornar a hérnia mais óbvia, mas não é a
sua causa. A hérnia femoral
(A) se forma pela incisão cirúrgica na parede abdominal.
Esse tipo de hérnia pode se desenvolver muitos anos
depois da cirurgia.
(B) ocorre ao redor do umbigo, devido à obesidade.
(C) aparece no vinco da virilha ou no escroto.
(D) pode se desenvolver logo abaixo do vinco da virilha, no
meio da coxa, onde a artéria e a veia femoral deixam o
abdômen e percorrem a perna. Esse tipo de hérnia é
mais comum entre mulheres.
26) É um procedimento de redução da zona abdominal.
Nesse procedimento, o cirurgião realiza uma grande
incisão de um ao outro lado do osso do quadril (coxal).
Retira-se, cirurgicamente, o excesso de gordura e pele
da parte média e baixa do abdômen, estirando os
músculos da parede abdominal.
O procedimento cirúrgico mencionado acima é:
(A)
(B)
(C)
(D)

abdominoplastia.
ginecomastia.
abrasão.
otoplastia.
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27) Trauma raquimedular é uma

31) Mentoplastia é:

(A) transferência de tecidos ou células de um segmento para
outro em um mesmo indivíduo ou de um indivíduo para
outro.
(B) lesão que envolve a coluna vertebral e a medula
espinhal.
(C) lesão produzida por violência exterior, contundente e
direta, sobre a superfície corporal.
(D) aplicação de uma força de maneira indireta sobre o osso,
aplicada à pele por meio de adesivos.

(A) o aumento de volume mamário mediante implante
artificial salino ou de silicone.

28) As cirurgias potencialmente contaminadas são

32) Sobre os equipamentos e materiais da sala de operação,
assinale a opção verdadeira.

(A) realizadas em tecidos de difícil descontaminação, na
ausência de supuração local, com penetração nos tratos
digestório, respiratório ou urinário sem contaminação
significativa.
(B) realizadas em tecidos recentemente traumatizados e
abertos, de difícil descontaminação, com processo
inflamatório, mas sem supuração.
(C) realizadas em tecidos estéreis ou de fácil
descontaminação, na ausência de processo infeccioso
local, sem penetração nos tratos digestório, respiratório
ou urinário, em condições ideais de sala de cirurgia.
(D) realizadas em tecido com supuração local, tecido
necrótico, feridas traumáticas sujas.
29) Sobre os diversos aspectos que devem ser levados em
consideração pelo médico em cirurgias de idosos,
marque a opção FALSA.
(A) os índices de complicações e de mortalidade das
cirurgias nos pacientes idosos são elevados.
(B) o diagnóstico inicial é difícil de ser estabelecido, pelas
condições e peculiaridades dos idosos.
(C) a descompensação das doenças associadas complica e
agrava o ato operatório.
(D) o retardo do procedimento cirúrgico e a duração da
cirurgia não influenciam de maneira direta na elevação
do número de complicações pós-operatórias.
30) As doenças mais frequentes com tratamento cirúrgico
eletivo nos pacientes idosos são:
I.
neoplasias digestivas.
II. calculose biliar.
III. hérnias da região inguinocrural.
É verdadeiro o que se afirma em:
(A) II
(B) I e III
(C) I, II e III
(D) I
CARGO: MÉDICO PLANTONISTA CIRURGIÃO GERAL

(B) uma cirurgia destinada à correção de deformidades no
mento ou queixo. Podem ser de aumento: mediante
implante artificial no queixo; ou de redução: redução do
mento (queixo).
(C) a retirada total ou parcial da mama.
(D) um problema congênito que ocasiona o crescimento
anormal de algum dedo.

(A) Para que o processo cirúrgico transcorra sem
intercorrências e de forma planejada, as salas cirúrgicas
são equipadas com foco central, negatoscópio, sistema
de canalização de ar e gases, prateleiras (podem estar ou
não presentes), mesa cirúrgica manual ou automática
com colchonete de espuma, perneiras metálicas, suporte
de ombros e braços, arco para narcose, coxins e talas
para auxiliar no posicionamento do cliente.
(B) Para controlar os dados fisiológicos do cliente e evitar
complicações anestésicas, a sala de cirurgia deve ser
equipada com esfigmomanômetro, monitor de
eletrocardiograma, material para entubação traqueal,
equipamentos para ventilação e oxigenação, aspirador
de secreções, oxímetro de pulso e outros aparelhos
especializados.
(C) Os equipamentos auxiliares são aqueles que podem ser
movimentados pela sala, de acordo com a necessidade:
suporte de hamper e bacia, mesas auxiliares, bisturi
elétrico, foco auxiliar, banco giratório, escada, estrado,
balde inoxidável com rodinhas ou rodízios, carros ou
prateleiras para materiais estéreis, de consumo e
soluções antissépticas.
(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas.
33) Como no Centro Cirúrgico - CC existem materiais
inflamáveis e explosivos, a equipe do CC deve tomar
todas as precauções contra acidentes que possam gerar
explosões e incêndio. Para prevení-los, recomenda-se:
I.

evitar que alguns agentes anestésicos (óxido nitroso) e
soluções como éter e/ou benzina entrem em contato com
descargas elétricas.
II. dar preferência ao uso de tecidos sintéticos ao invés de
algodão, que acumulam carga elétrica.
III. testar diariamente todos os equipamentos elétricos, bem
como conferir a aterragem dos aparelhos elétricos
através de fio-terra.
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É verdadeiro o que se afirma em:
(A) II
(B) I, II e III
(C) I e III

É verdadeiro o que se afirma em:
(A) II
(B) I, II e III
(C) I e III

(D) I

(D) I

34) É INCORRETO afirmar sobre a Oclusão Arterial
Aguda - OAA.

36) A retirada do baço é indicada nas seguintes situações,
EXCETO:

(A) O quadro clínico da oclusão arterial aguda dos membros
dependerá fundamentalmente de sua localização, da
extensão da trombose secundária e da capacidade de
suplência da circulação colateral, fatores estes que
determinarão, em última análise, a extensão e a
intensidade da isquemia.
(B) A obstrução arterial aguda da luz de um grande tronco
ocasiona fluxo rápido no leito distal, pois ele se
estabelecerá através de vasos colaterais de pequeno
calibre e, consequentemente, oferecem grande
resistência à corrente. Com isto, há condições para a
formação de trombos secundários.

(A) Esferocitose.
(B) Anemia hemolítica congênita

(C) A prevenção é a principal maneira de evitar a OAA,
já que 95% dos casos ocorrem devido à manifestação
de uma doença crônica preexistente, como
cardiopatias, aterosclerose ou diabetes.
(D) A oclusão súbita de um tronco arterial, seja por êmbolo
ou por trombo, origina uma série de alterações que,
muitas vezes, constituem fatores mais importantes no
desencadeamento de condições isquêmicas em um
membro do que a presença do próprio êmbolo ou
trombo.
35) Observe os itens a seguir que tratam da esplenectomia.
I.

A esplenectomia é a cirurgia para a retirada total ou de
uma parte do baço, sendo que este órgão é responsável
por produzir, armazenar e eliminar algumas
substâncias do sangue e produzir anticorpos, mantendo
o equilibro do organismo e evitando infecções.
II. A esplenectomia é indicada em casos de doenças no
sangue ou quando há doença no baço, como câncer e,
normalmente, a cirurgia é feita por laparoscopia, sendo
realizado uns pequenos furinhos no abdômen que
tornam a cicatriz muito pequena e aumentam a chance
de uma alta mais rápida.
III. Após a cirurgia de remoção do baço, é normal que o
paciente apresente dor e alguma limitação para realizar
as atividades do dia-a-dia sozinho, precisando de ajuda
de um familiar para realizar os cuidados de higiene, por
exemplo.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA CIRURGIÃO GERAL

(C) Abcesso esplênico.
(D) Trauma abdominal que não tenha atingido o baço.
37) Entre os principais tipos de doenças da vesícula biliar
estão:
I.
II.
III.
IV.

Gangrena ou abscessos
Colecistite.
Colangite esclerosante
colelitíase

A quantidade de itens corretos é:
(A) 2
(B) 1
(C) 4
(D) 3
38) Artrodese é
(A) o procedimento cirúrgico que tem o objetivo de eliminar
a mobilidade de uma articulação.
(B) a junção entre a fíbula e a tíbia: é a extremidade distal
da tíbia, localizando-se acima do tornozelo.
(C) a junção entre a fíbula e a tíbia, próxima ao joelho.
(D) a junção entre dois ou mais ossos, permitindo-se
movimento entre eles.
39) Acerca das causas, sintomas e tratamento da Trombose
Venosa Profunda, assinale a opção ERRADA.
(A) Essa doença é mais comum nos membros inferiores e
ocorre quando o sangue coagula dentro de uma veia
profunda, obstruindo-a total ou parcialmente. O início é
súbito e, geralmente, a pessoa apresenta inchaço nas
pernas, acompanhado de dor.
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(B) Dependendo da gravidade do quadro e da localização da
trombose, o tratamento pode ser realizado
ambulatorialmente ou com o paciente internado. O uso
de medicamentos anticoagulantes deve ser iniciado a
fim de evitar que o coágulo aumente ou que surjam
novas tromboses, reduzindo assim, o risco de
complicações. Existem vários tipos de anticoagulantes,
cada um com características próprias (riscos e
benefícios), devendo ser individualizados caso a caso.
Na fase inicial, o paciente deve permanecer em repouso
relativo. É importante ainda, sempre que possível, a
realização de medidas complementares, como o uso de
meia elástica para minimizar as alterações da fase
tardia.
(C) Na fase inicial, além dos sintomas de dor e inchaço,
existe o risco do coagulo se desprender e causar embolia
pulmonar, um quadro grave com comprometimento
pulmonar e cardíaco. Esse risco reduz se o tratamento
for iniciado precocemente.
(D) Não é necessário exame clínico para o diagnóstico da
doença.
40) Osteotaxia é:
(A) o procedimento que visa a restaurar o alinhamento de
um osso, valendo-se de força manual.
(B) o procedimento cirúrgico que visa a restaurar a
continuidade anatômica dos ossos.
(C) a estabilização óssea por meio da colocação de fixador
externo.
(D) o dispositivo que favorece o posicionamento mais
adequado do aparelho locomotor

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA CIRURGIÃO GERAL

Página | 10

