
Médico - Cirurgião Geral

EDITAL
Nº  01/2019

Organizadora:

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FSERJ

Tipo 2 - VERDE

Manhã



꙳ 

     

 
2 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FSERJ 

VAGA: MÉDICO – CIRURGIÃO GERAL 
TIPO 2 – VERDE 

VAGA: MÉDICO – CIRURGIÃO GERAL 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Saúde – desafios de integração e convergência 
 

A despeito dos imensos desafios, nas últimas décadas, o 
Brasil constituiu uma realidade de promoção e atenção à 
saúde ímpar no mundo e inédita em nossa História. A 
Constituição de 1988 estabeleceu a criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e concomitantemente os setores privados, 
com e sem fins lucrativos, se expandiram. 

Os 30 anos do SUS, recém-completados, sugerem uma 
reflexão. Obviamente, há muito que avançar na atenção à 
saúde, mas pode-se concluir que o SUS se tornou um 
patrimônio nacional. Citando o professor Eugenio Vilaça, “o 
SUS não é um problema sem solução, é uma solução com 
problemas”. 

O SUS atende 207 milhões de brasileiros. Os serviços vão 
desde vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, passando 
por vacinação, transplantes, assistência farmacêutica de alto 
custo, até programas de combate à Aids e à Hepatite C, entre 
outros. 

Integrado ao sistema filantrópico, o SUS avançou e fez 
história, apesar de todas as questões que enfrentamos. Seja por 
sua jornada ainda curta, seja por problemas organizacionais 
crônicos – especialmente o subfinanciamento da União, além 
das ineficiências pela estrutura e pela governança fragmen-
tadas, indicadas em estudo do Banco Mundial –, o SUS 
apresenta muitos desafios a superar, como o excesso de 
judicialização, que mina orçamentos e desorganiza planeja-
mentos. Mas não consigo vislumbrar o futuro do Brasil sem esse 
sistema de saúde. 

Também não consigo enxergar o horizonte sem o 
incremento da integração com os setores privados, tanto os 
sem fins lucrativos (filantrópicos) quanto os com fins lucrativos 
(hospitais, clínicas, serviços de diagnóstico, médicos e outros 
profissionais da saúde). [...] 

Como dissemos, a parceria filantrópica foi essencial à 
consolidação do SUS, conexão que se incrementou com a 
possibilidade de contratos de gestão com organizações sociais 
(OSs), a partir de 1998. Em 1999 criou-se a alternativa de ação 
com as organizações da sociedade civil de interesse público 
(Oscips). Em 2004 foram regulamentadas as parcerias público-
-privadas (PPPs), que permitem buscar financiamento parti-
cular para projetos de interesse público, incluindo a saúde. 

[...] 
Integração, cooperação, diálogo e intercâmbio entre os 

mundos público, privado e não governamental são caminhos 
já comprovadamente bem-sucedidos. Tendo como foco o 
cidadão e como norte o fortalecimento do SUS e o estímulo 
à integração desses universos, é preciso pautar discussões e 
ações acerca do financiamento e regulação do setor; 
políticas públicas; marco produtivo de desenvolvimento 
econômico; modelos de gestão, remuneração, organização 

e assistência; além de recursos humanos, infraestrutura, 
equipamentos e tecnologias. 

Considerando a mudança no quadro epidemiológico, com 
a predominância de doenças crônicas, que demandam atenção 
permanente, sobre doenças agudas, e se quisermos avançar 
para um sistema brasileiro de saúde inclusivo e qualificado, 
ético e economicamente sustentável, não há que se desviar 
dessa rota colaborativa, mas, sim, investir talento e esforço 
político para incrementar o intercâmbio de experiências de 
excelência que o Brasil construiu nos últimos 30 anos, como as 
inovações em gestão nos setores não governamentais e a 
estruturação da atenção primária no sistema público. Desafio é 
o que não falta, mas caminhos já temos. É só avançar na 
caminhada da cooperação. 

(Paulo Hartung. O Estado de S. Paulo, 07/05/2019. Adaptado.)  
 
Questão 01 
No 2º parágrafo do texto, o autor utiliza como recurso de 
linguagem a citação “o SUS não é um problema sem 
solução, é uma solução com problemas”. Considerando a 
estrutura textual apresentada, pode-se afirmar acerca de 
tal recurso que: 
A) Demonstra, como recurso de linguagem, o senso comum; 

fato aceitável que reflete a realidade. 
B) Apresenta uma interpretação como se fosse um fato, 

enfraquecendo o esquema argumentativo. 
C) Trata-se de um recurso da argumentação que contribui 

para um convencimento de um ponto de vista. 
D) Sua relevância deve-se ao fato de se tratar de um recurso 

da argumentação da lógica em que são apresentadas 
causa e consequência. 

 
Questão 02 
“Obviamente, há muito que avançar na atenção à saúde, mas 
pode-se concluir que o SUS se tornou um patrimônio 
nacional.” (2º§) O trecho anteriormente destacado apresenta 
duas ocorrências da partícula “se” acerca das quais está 
correto o seguinte comentário: 
A) Nas duas ocorrências o “se” pode ser classificado como 

palavra expletiva ou de realce. 
B) Em “pode-se concluir”, o “se” tem a função de conjunção 

subordinativa; o mesmo não ocorre com o segundo “se”. 
C) Nas duas ocorrências, o “se” pode ser classificado como 

substantivo por estar determinado na formação do 
período. 

D) Em “O SUS se tornou um patrimônio nacional.”, o “se” é 
reconhecido como pronome oblíquo correspondente à 
pessoa gramatical do sujeito, o mesmo não ocorre com o 
primeiro “se”. 

 
Questão 03 
A locução prepositiva que dá início ao texto “A despeito 
de” estabelece, de forma coerente e coesa, uma relação de:   
A) Causa. 
B) Compensação. 
C) Contrariedade. 
D) Proporcionalidade. 
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Questão 04 
De acordo com o exposto no 1º parágrafo do texto, pode-se 
afirmar que: 
A) Há segmentos específicos da sociedade cujo retrocesso na 

promoção da saúde de qualidade pode ser identificado, tais 
como setores privados, com e sem fins lucrativos.  

B) O atendimento à saúde no Brasil, segundo dados históricos, 
é peculiar e tem se mostrado completamente eficiente 
mesmo diante dos desafios enfrentados, não deixando de 
considerá-los. 

C) Há uma contradição entre o conteúdo exposto no 1º 
parágrafo e as informações e ideias posteriores que, 
propositalmente, permite que o leitor estabeleça uma 
reflexão acerca do assunto abordado.  

D) Os adjetivos “ímpar” e “inédita” contribuem para o entendi-
mento de que há fatores positivos que permeiam a 
promoção e atenção à saúde no Brasil, o que não é o mesmo 
que excluir deficiências e necessidades de melhorias.  

 
Questão 05 
O sentido produzido pelos vocábulos deve ser reconhecido 
mediante o contexto em que estão inseridos; assim, 
identifique a indicação correta quanto ao significado para 
os vocábulos destacados. 
A) “Integrado ao sistema filantrópico” (4º§) / destituível. 
B) “seja por problemas organizacionais crônicos” (4º§) / 

supervenientes. 
C) “e concomitantemente os setores privados” (1º§) / 

simultaneamente. 
D) “Saúde – desafios de integração e convergência” (título) 

/ alteração de direção. 

 
CONHECIMENTOS SOBRE O SUS 
 
Questão 06 
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 
tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados 
gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemi-
ológica das três esferas de governo. Como gestora do Sinan, 
cabe à União: 
A) Prestar apoio técnico às unidades notificantes. 
B) Consolidar os dados do Sinan provenientes dos municípios. 
C) Coordenar a seleção dos códigos correspondentes aos 

agravos de interesse estadual e municipal, segundo a 
Classificação Internacional de Doenças – CID 10. 

D) Avaliar regularidade, completitude, consistência e integri-
dade dos dados e duplicidade de registros, efetuando os 
procedimentos definidos como de responsabilidade do 
município, para a manutenção da qualidade da base de 
dados. 

 
 
 
 
 

Questão 07 
O Programa Farmácia Popular do Brasil que, atualmente, trata-
-se do “Programa Aqui tem Farmácia Popular”, funciona através 
do credenciamento de farmácias e drogarias comerciais, 
aproveitando a dinâmica da cadeia farmacêutica (produção x 
distribuição x varejo), oferecendo à população mais uma 
alternativa de acesso aos medicamentos considerados essen-
ciais. Em relação aos princípios da Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica, analise as afirmativas a seguir. 
I. Participar de um conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção, e recuperação da saúde, porém de forma inde-
pendente, da Política Nacional de Saúde, mas garantindo os 
princípios da universalidade, integralidade e equidade. 

II. Ser compreendida como política pública norteadora para a 
formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se 
as políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de 
desenvolvimento industrial e de formação de recursos 
humanos, dentre outras, garantindo a intersetorialidade 
inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação 
envolve tanto o setor público quanto privado de atenção 
à saúde. 

III. A assistência farmacêutica trata de um conjunto de ações 
voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 
tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento 
como insumo essencial e visando o acesso e o seu uso 
racional. 

IV. Modernizar e ampliar a capacidade instalada e de produção 
dos laboratórios farmacêuticos oficiais, sendo eles, nacionais 
ou não, visando apenas o suprimento dos medicamentos ao 
SUS e o cumprimento de seu papel como referências de 
custo e qualidade da produção de medicamentos, incluindo-
se a produção de fitoterápicos. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 08 
A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o acesso preferencial dos 
usuários e a principal porta de entrada e centro de 
comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. O 
Componente Construção do Programa de Requalificação de 
UBS tem como objetivo permitir o repasse de incentivos 
financeiros para a construção de UBS municipais e distritais, 
como forma de prover infraestrutura adequada às Equipes de 
Atenção Básica para desempenho de suas ações. “Dentre os 4 
Portes de UBS a serem financiadas por meio do Componente 
Construção, classifica-se como UBS PORT II destinada e apta a 
abrigar, no mínimo, _______ Equipe(s) de Atenção Básica, 
com número de profissionais compatível a _______ Equipe(s) 
de Atenção Básica.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) três / três 
B) uma / uma 
C) duas / duas 
D) quatro / quatro 
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Questão 09 
Considerando os termos citados e suas respectivas definições, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Análise de risco. 
2. Análise de situação de saúde. 
3. Análise do sistema municipal de saúde. 
(     ) É um processo contínuo, oportuno e sintético que permite 

medir, caracterizar, explicar e avaliar o processo saúde/ 
doença, contribuindo para o estabelecimento de estratégias 
políticas e tomada de decisões na área da saúde pública. 

(     ) Conjunto de procedimentos que deve ser incorporado ao 
processo de acompanhamento da situação de saúde, 
visando a oferecer subsídios aos gestores e às instâncias 
de participação e controle social para o planejamento e 
avaliação das ações e serviços de saúde, permitindo 
maior clareza na definição das prioridades e na avaliação 
do resultado de suas ações. 

(     ) Processo de levantamento, avaliação, gerenciamento e 
comunicação de riscos à saúde, considerando o processo 
de trabalho, a possibilidade de escape no ambiente, o 
volume, a concentração e a classe de risco do agente 
biológico a ser manipulado na implementação de ações 
destinadas à prevenção, controle, redução ou eliminação 
dos mesmos. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3.  
B) 1, 3, 2. 
C) 2, 1, 3. 
D) 2, 3, 1. 
 
Questão 10 
“Reunir-se a cada quatro anos com a representação dos 
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e 
propor as diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo 
ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde.” O trecho citado refere-se à(ao): 
A) Conselho de Saúde. 
B) Conferência de Saúde. 
C) Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 
D) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 11 
Sobre a Síndrome de Chilaiditi, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) Pode ser confundida com abscesso subfrênico.  
B) O método de maior acurácia diagnóstica é a TC de 

tórax/abdômen. 
C) Trata-se de uma urgência que, se não tratada imedia-

tamente, poderá complicar com pneumoperitônio.  
D) Em indivíduos sadios, é normalmente atribuída ao aumento 

no comprimento, diâmetro e mobilidade do colón. 
 

Questão 12 
Em pacientes graves em pós-operatório deve-se iniciar 
nutrição enteral precoce, pois: 
A) Evita a atrofia de enterócitos.  
B) Previne a isquemia da mucosa intestinal.  
C) Diminui a probabilidade de fístulas enterais. 
D) Diminui a chance de o paciente intercorrer com íleo-             

-paralítico.  
 
Questão 13 
Maria, 73 anos, chega ao pronto-socorro apresentando 
quadro de abdômen agudo. No momento do exame, evidencia 
dor no quadrante inferior esquerdo do abdômen que irradia 
para a região suprapúbica, descompressão dolorosa à palpa-
ção de baixo ventre e febre com calafrios. Em relação ao 
quadro da paciente, o provável diagnóstico se refere a: 
A) DIP. 
B) Apendicite aguda. 
C) Diverticulite aguda. 
D) Isquemia mesentérica. 
 
Questão 14 
As fraturas de face são classificadas de acordo com um 
sistema proposto por Le Fort, no início do século passado. 
Um trauma em que a linha de fratura superior passa 
transversalmente através das articulações dos ossos 
maxilar e nasal com o osso frontal classifica-se como Le Fort 
tipo: 
A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) IV. 
 
Questão 15 
Paciente, 28 anos, 80 kg, chega à emergência do pronto-        
-socorro devido a queimaduras de segundo grau que se 
estendem por toda a região anterior e posterior do MID; 
atinge completamente a região anterior do tórax e, ainda, 
genitália e períneo. Em relação à área corporal total deste 
paciente, a superfície queimada, pela regra dos nove, é de: 
A) 25%. 
B) 28%. 
C) 37%. 
D) 42%. 
 
Questão 16 
Paciente, 25 anos, feminino, vítima de acidente automo-
bilístico com hemorragia de pelve grave. As medidas iniciais 
foram tomadas, porém, o sangramento permaneceu. Neste 
caso, o vaso sanguíneo que deverá ser ligado de imediato se 
trata da artéria 
A) Uterina.  
B) Pudenda. 
C) Hipogástrica. 
D) Ilíaca externa.  
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Questão 17 
São fatores preditores de fechamento espontâneo de 
fístulas, EXCETO: 
A) Débito diminuído.  
B) Localização no cólon. 
C) Trajeto curto e orifício múltiplo.  
D) Etiologia infecciosa (pós-operatória – apendicite, diverticulite). 
 
Questão 18 
Em um paciente grande queimado, qual o melhor parâmetro 
para avaliar a eficácia da reposição volêmica na fase aguda 
da queimadura? 
A) Débito urinário. 
B) Pressão arterial. 
C) Frequência cardíaca. 
D) Pressão venosa central. 
 
Questão 19 
Assinale, a seguir, a principal indicação de toracotomia em 
centro cirúrgico no trauma de tórax. 
A) Hemotórax maciço. 
B) Evidência de perfuração esofagiana. 
C) Lesões traqueobrônquicas extensas. 
D) Feridas na caixa torácica de grandes dimensões. 
 
Questão 20 
Segundo o ATLS, em alguns casos específicos, pacientes que 
sofreram queimaduras necessitam de transferência para 
tratamento em unidades especializadas. São critérios para a 
transferência de pacientes as seguintes queimaduras, EXCETO: 
A) Elétricas. 
B) Químicas. 
C) Com espessura parcial com SCQ > 9%. 
D) De terceiro grau em qualquer paciente. 
 
Questão 21 
Sobre o trauma torácico, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Fraturas de arcos costais inferiores frequentemente 

são acompanhadas de lesões esplênicas ou hepáticas.  
(     ) A respiração paradoxal é a consequência imediata do 

tórax instável.  
(     ) A causa mais comum de insuficiência respiratória no 

tórax instável é a presença de contusão pulmonar 
subjacente. 

(     ) Um dos critérios para a retirada de dreno em pacientes 
com pneumotórax é o não borbulhamento pelo frasco 
de drenagem por 48-72 h.  

(     ) É recomendada a dosagem de troponinas para o 
diagnóstico de contusão miocárdica.  

A sequência está correta em 
A) V, V, V, V, F.  
B) F, F, V, V, F. 
C) V, F, F, V, V.  
D) V, F, F, V, F. 
 

Questão 22 
Considerando a estrutura-alvo com sua técnica de abordagem 
na toracotomia, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Toracotomia póstero-lateral direita. 
2. Toracotomia póstero-lateral com ou sem remoção da 5ª 

costela. 
3. Toracotomia póstero-lateral esquerda. 
4. Toracotomia anterior esquerda. 
(     ) Aorta descendente.  
(     ) Coração (situação emergencial – PCR). 
(     ) Hilo pulmonar. 
(     ) Traqueia. 
A sequência está correta em 
A) 3, 4, 2, 1. 
B) 4, 3, 2, 1. 
C) 2, 3, 1, 4. 
D) 3, 4, 1, 2. 
 
Questão 23 
A manobra de Pringle, que pode ser usada no trauma hepático 
grave, consiste na oclusão temporária das seguintes estru-
turas, EXCETO: 
A) Veia porta.  
B) Ducto biliar. 
C) Artéria hepática.  
D) Veia hepática comum.  
 
Questão 24 
São considerados parâmetros dos Novos Critérios de Sepse 
(qSOFA), EXCETO: 
A) Glasgow. 
B) PA sistólica.  
C) Frequência cardíaca.  
D) Frequência respiratória.  
 
Questão 25 
Cerca de 95% das neoplasias pulmonares são representadas 
por carcinomas broncogênicos (de células escamosas; de 
pequenas células; de grandes células; e, adenocarcinoma). 
Sobre o carcinoma de grandes células, podemos afirmar que:   
A) Apresenta elementos histológicos peculiares: células gigantes, 

células claras e células fusiformes. 
B) É o mais maligno dos cânceres pulmonares e, em geral, 

se manifesta na forma de tumor central e hilar; tende a 
estenosar os brônquios por compressão extrínseca. 

C) Acomete tanto mulheres quanto homens. Com frequência, 
manifesta-se na forma de massa periférica. Seus aspectos 
microscópicos característicos incluem formação glandular, 
geralmente com produção de mucina. 

D) Em sua maioria, aparece no hilo ou próximo a ele. 
Geralmente, se origina em um brônquio central, tem 
crescimento endobrônquico e, por isso, pode apresentar 
sintomas clínicos locais, tais como tosse e hemoptise; 
possui maior probabilidade de ser diagnosticado nas suas 
formas iniciais, pela citologia do escarro. 
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Questão 26 
A prevenção da infecção pós-operatória ainda se constitui 
um fator desafiador para muitos cirurgiões. Especificamente 
sobre a utilização de antibióticos para este fim, é correto 
afirmar que: 
A) O antibiótico curativo é restrito apenas à curta duração. 
B) O antibiótico profilático pode ser feito em dose única, 

podendo se estender por até 48 h. 
C) O uso tem finalidade única curativa, ou seja, quando o 

antibiótico é prescrito para situação na qual o processo 
infeccioso esteja estabelecido.  

D) Tem finalidade única à profilaxia, ou seja, quando se 
deseja prevenir infecção por um agente conhecido ou 
fortemente suspeito em um paciente que se encontre em 
risco de contraí-la.  

 
Questão 27 
São considerados procedimentos quanto à internação de 
queimados, EXCETO: 
A) Adultos com áreas queimadas acima de 25% devem 

receber sonda vesical e nasogástrica. 
B) O grande queimado criança deve receber 20 ml/kg de 

ringer com lactato para correr em 40 minutos. 
C) Crianças com áreas queimadas totalizando pelo menos 10% 

do corpo devem receber sonda vesical e nasogástrica. 
D) No grande queimado adulto devem ser iniciados 2.000 ml 

de ringer com lactato para correr rápido (menos de 30 
minutos). 

 
Questão 28 
A resposta metabólica ao trauma é complexa, subdividida em 
fases e tem como principal finalidade a recuperação da 
homeostase. A sua fase inicial é essencialmente caracterizada 
por: 
A) Redução das catecolaminas e glicocorticoides. 
B) Duração de 2 a 6 dias, ocorrendo alguns dias após a 

agressão. 
C) Retenção hídrica, aumento da permeabilidade vascular e 

diminuição da resistência vascular. 
D) Duração de 2 a 3 dias, ocorrendo imediatamente após a 

agressão, se caracterizando por uma franca instabilidade 
hemodinâmica. 

 
Questão 29 
Uma das grandes preocupações na avaliação pré-operatória 
se refere ao risco de complicações pulmonares pós-opera-
tórias. Sobre esse aspecto, é INCORRETO afirmar que: 
A) A taxa de complicações pulmonares pós-operatórias é 

aplicável em pacientes ASA IV. 
B) A taxa de complicações pulmonares pós-operatórias não 

é aplicável em pacientes ASA V. 
C) O escore da ASA III apresenta taxa de complicações 

pulmonares pós-operatórias de 11,4%.  
D) Pacientes ASA II apresentam quase a metade da taxa de 

complicações pulmonares pós-operatórias, se comparados 
aos pacientes ASA III. 

Questão 30 
Na resposta endocrinometabólica ao trauma, o eixo hipotá-
lamo-hipofisário-adrenal é estimulado de várias formas, o 
que culmina na liberação hormonal (catecolaminas e glucocor-
ticoides). Constitui a principal consequência metabólica da 
liberação hormonal: 
A) Liberação de sódio. 
B) Liberação da alanina muscular. 
C) Aumento da insulina e queda do glucagon. 
D) Vasodilatação e aumento da pressão arterial. 
 
Questão 31 
Em caso de ferimentos sujeitos ao tétano (infecção pelo 
Clostridium tetani), é INCORRETO afirmar que: 
A) Cuidados meticulosos com a ferida são indispensáveis, 

com remoção de tecido desvitalizado e corpos estranhos.  
B) Para uma profilaxia exata do tétano, é necessária uma 

anamnese precisa e imediatamente disponível em relação 
à imunização ativa prévia. 

C) A imunização básica com toxoide adsorvido exige duas 
injeções. Está indicado um reforço do toxoide adsorvido 
cinco anos após a terceira injeção, ou dez anos depois de 
um reforço de ferida interveniente. 

D) Todo paciente com ferida deve receber toxoide tetânico 
adsorvido por via I.M. no momento da lesão, a menos 
que tenha recebido um reforço, ou tenha completado sua 
série inicial de imunizações nos últimos doze meses. 

 
Questão 32 
Qual dos fios de sutura relacionados NÃO é absorvível? 
A) Poliglactina (Vicryl).  
B) Polidioxanona (PDS). 
C) Polipropileno (Prolene). 
D) Ácido Poliglicólico (Dexon). 
 
Questão 33 
Homem chegou ao pronto-socorro, trazido pela ambulância, 
com um ferimento pérfuro-contuso em hemitórax direito. A 
ferida possuía uma orla de contusão, uma orla de enxugo e 
uma zona de chamuscamento. Considerando as informações 
hipotéticas, é correto afirmar que a ferida foi causada por 
uma: 
A) Arma de fogo a queima-roupa. 
B) Arma de fogo, com o tiro dado a longa distância. 
C) Arma de fogo, com o tiro dado a 15 metros de distância. 
D) Barra de ferro cilíndrica, arremessada de longa distância. 
 
Questão 34 
Uma queda com deslizamento sobre uma superfície 
irregular, como o asfalto, provoca uma lesão na superfície 
cutânea, com arrancamento da pele, resultando em qual 
tipo de ferida? 
A) Escoriação.  
B) Pérfuro-incisa. 
C) Lacerocontusa. 
D) Equimose e hematoma. 
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Questão 35 
De acordo com as infecções cirúrgicas em pacientes trauma-
tizados, considere uma ferida cortante produzida por faca de 
cozinha, em que não há contaminação grosseira, o tempo 
decorrido entre a lesão e o atendimento é inferior a seis a oito 
horas. Trata-se de ferida: 
A) Suja. 
B) Limpa.  
C) Infectada. 
D) Limpa-contaminada 
 
Questão 36 
Um ferimento causado por um instrumento que possui ao 
mesmo tempo gume e ponta denomina-se ferida: 
A) Cortante. 
B) Cortocontusa. 
C) Pérfuro-incisa. 
D) Pérfuro-contusa. 
 
Questão 37 
Qual dos fios de sutura relacionados é absorvível? 
A) Náilon.  
B) Algodão.  
C) Polidioxanona (PDS). 
D) Polipropileno (Prolene). 
 
Questão 38 
Os adenocarcinomas ductais correspondem a mais de 90% 
dos cânceres pancreáticos e acometem mais frequen-
temente a cabeça pancreática, apresentando prognóstico 
ruim. O estadiamento visa a orientar a terapêutica, seja 
cirúrgica ou paliativa. Em relação à classificação TNM, 
assinale a INCORRETA. 
A) Tis – Carcinoma in situ. 
B) T1 – Tumor limitado ao pâncreas, com 2 cm ou menos em 

sua maior dimensão. 
C) T2 – Tumor limitado ao pâncreas, com mais de 2 cm em 

sua maior dimensão. 
D) T3 – Tumor que envolve o plexo celíaco ou artéria 

mesentérica superior. 
 
Questão 39 
Dentre algumas complicações da colecistite, podemos 
destacar o íleo biliar. Sobre o íleo biliar, assinale a afirma-
tiva INCORRETA. 
A) O tratamento inclui enterotomia distal, sendo recomedada 

a colecistectomia no mesmo ato cirúrgico.  
B) É a obstrução do intestino delgado por cálculo biliar 

volumoso (mais que 2,5 cm), que foi parar no intestino 
através de uma fístula. 

C) O diagnóstico é dado na radiografia de abdômen, pela 
associação de estigmas da obstrução intestinal à presença 
de aerobilia, ou cálculo na luz intestinal. 

D) No tratamento de pacientes muito idosos ou de alto risco 
cirúrgico, recomenda-se a enterotomia isolada e acompa-
nhamento de eventuais sintomas biliares em uma tentativa 
inicial de não realizar a colecistectomia. 

Questão 40 
Sobre a síndrome de Mirizzi, descrita por um cirurgião 
argentino em 1948, marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas. 
(     ) O diagnóstico geralmente é intraoperatório ou por 

CPRE. 
(     ) Apresenta-se clinicamente como colecistite crônica, ou 

seja, dor do tipo cólica biliar de longa data. É comum a 
presença de icterícia e elevação da fosfatase alcalina. 

(     ) Pode ser definida como obstrução do ducto hepático 
comum (hepatocolédoco) causada por compressão de 
cálculo grande em infundíbulo (bolsa de Hartmann) ou 
ducto cístico. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V. 
B) F, F, V. 
C) V, F, V. 
D) V, V, F. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para as vagas de Superior e Nível Médio Técnico. 
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 

o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 3h (três horas) as provas para as vagas de Nível Superior e Nível Médio Técnico. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta.  

8. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

9. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

11. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.  

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- O resultado da Primeira e Segunda Etapas e o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, com a respectiva classificação, 
serão publicados pela Fundação Saúde no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e disponibilizado no site do Instituto 
Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br) e da Fundação Saúde (www.fundacaosaude.rj.gov.br) 


