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ESPECIALIDADE: Gastroenterologia (R3)  
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01. Anote o seu número de inscrição e o número da sala.  

02. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o 
Caderno-Questionário está completo e se contém alguma imperfeição. 
Qualquer reclamação deverá ser feita nos primeiros 30 (trinta) minutos 
após o início da prova. 

03. Ao receber a Folha-Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo 
necessidade de correção de algum dado, chame o fiscal. Para marcar a 
resposta de uma questão, preencha, totalmente, com caneta azul ou 
preta, apenas a quadrícula correspondente a sua opção. Não use 
corretivo nem rasure a Folha-Resposta. 
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   PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO  
 50 QUESTÕES 

 

 
01. Paciente, 50 anos, portador de hepatopatia crônica pelo vírus C e com sinais de hipertensão portal. Qual 

o seguimento recomendado para diagnóstico precoce de carcinoma hepatocelular? 

A) Ressonância magnética de abdome e dosagem sérica de CA 19.9. 

B) Tomografia computadorizada de abdome e quantificação do escore MELD. 

C) Ultrassom de abdome e dosagem sérica de alfafetoproteína a cada 6 meses. 

D) Ultrassom de abdome e dosagem  sérica de alfafetoproteína a cada 4 meses. 

 

02. Paciente do sexo masculino, 60 anos, portador de cirrose pelo vírus B, classificado como Child A e 

MELD 9. TC multislice de abdome revelou nódulo de 3 cm com hipervascularização arterial e depuração 

rápida na fase portal, localizado no segmento III do fígado. Ausência de varizes de esôfago na 

endoscopia. O tratamento mais adequado é: 

A) Ressecção cirúrgica. 

B) Transplante hepático. 

C) Ablação por radiofrequência. 

D) Quimioembolização transarterial. 

 

03. No Brasil, transplante hepático para carcinoma hepatocelular somente pode ser realizado se o tumor 

estiver dentro dos Critérios de Milão. Assinale a opção em que o transplante de fígado não pode ser 

indicado. 

A) 1 nódulo de 5 cm. 

B) 1 nódulo de 3,1 cm e 1 nódulo de 2 cm. 

C) 1 nódulo de 4 cm, 1 nódulo de 1,5 cm, 1 nódulo de 1,9 cm e 1 nódulo de 1,7 cm. 

D) 2 nódulos de 3 cm, 1 nódulo de 2,5 cm. 

 

04. Cistos dos ductos biliares são encontrados principalmente na infância e adolescência. No entanto, em cerca de 

20% dos pacientes, o diagnóstico é realizado na fase adulta, sendo a complicação mais frequente: 

A) Colangite. 

B) Pancreatite aguda. 

C) Hipertensão portal. 

D) Colangiocarcinoma. 

 

05. O cisto de ducto biliar tipo I da classificação de Todani é tratado preferencialmente por: 

A) Excisão do cisto. 

B) Esfincteroplastia transduodenal. 

C) Cistojejunostomia em Y de Roux. 

D) Excisão do cisto e hepaticojejunostomia em Y de Roux. 

 

06. Paciente de 50 anos, portador de cirrose hepática compensada (Child A), é admitido em um pronto-socorro 

com hemorragia digestiva alta de grande vulto. Após estabilização hemodinâmica, foi realizado 

endoscopia que evidenciou varizes sangrantes de fundo gástrico, com insucesso na tentativa de 

hemostasia. O passo seguinte mais adequado é: 

A) TIPS. 

B) Shunt mesocava calibrado. 

C) Cirurgia imediata: desconexão ázigo-portal. 

D) Laparotomia com gastrotomia e ligadura das varizes sangrantes. 

 

07. A principal indicação para se realizar um estudo através da cápsula endoscópica é: 

A) Suspeita de Doença de Crohn. 

B) Suspeita de tumores de intestino delgado. 

C) Hemorragia digestiva de origem obscura. 

D) Suspeita de síndromes mal-absortivas refratárias.  
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08. Sobre GIST (Tumor estromal gastrointestinal) é falso afirmar: 

A) São tumores que se originam da célula intersticial de Cajal. 

B) O GIST ocorre quando surge uma mutação  com produção  da proteína tirosina quinase. 

C) No trato gastrointestinal, a maior incidência é no estômago e a menor no intestino grosso. 

D) A célula intersticial de Cajal funciona como marcapasso do trato gastrointestinal e tem a função de 

regular a peristalse intestinal. 

 

09. Paciente sexo masculino, 60 anos, apresenta na endoscopia um tumor de 5 cm, submucoso,  de grande 

curvatura de antro gástrico. Tomografia de abdome confirmou um tumor de 5 cm de parede gástrica. A 

conduta mais adequada para este caso é: 

A) Enucleação. 

B) Antrectomia. 

C) Antrectomia com Linfadenectomia D1. 

D) Ressecção em cunha com margens livres. 

 

10. Tumores carcinoides ocorrem mais frequentemente no trato gastrointestinal seguido da árvore 

broncopulmonar. Dentro do trato gastrointestinal, o local mais comum é: 

A) Íleo. 

B) Duodeno. 

C) Estômago. 

D) Apêndice cecal. 

 

11. Paciente de 60 anos, sexo feminino, realizou US de rotina que evidenciou lesão heterogênea na 

topografia da cabeça de pâncreas. TC evidenciou uma massa mista de 6 cm, com calcificação e cicatriz 

central estrelada na cabeça do pâncreas  O diagnóstico mais provável é: 

A) Cistadenocarcinomamucinoso. 

B) Cistadenomamucinoso. 

C) Cistadenoma seroso. 

D) Tumor de Frantz. 

 

12. Paciente de 30 anos, sexo feminino, apresentou dor em hipocôndrio direito. US mostrou nódulo sólido de 

4 cm em segmento IV-B do fígado. Ressonância magnética de alta resolução foi compatível com 

adenoma hepatocelular com mutação de beta-catenina. A conduta mais adequada é: 

A) Ablação por radiofrequência. 

B) Ressecção cirúrgica imediata.  

C) Biópsia para confirmação do diagnóstico. 

D) Observação e repetir Ressonância de abdome com 6 meses. 

 

13. As neoplasias intraductaismucinosas (IPMN) apresentam risco variável de transformação maligna. As 

lesões de ductos secundários têm menor potencial de malignidade. No entanto, devem ser ressecadas nas 

seguintes situações, exceto: 

A) Quando localizadas na cauda pancreática. 

B) Ducto de Wirsung maior de 5 mm. 

C) Presença de nódulos murais. 

D) Quando maiores de 3 cm. 

 

14. Dentre as variações anatômicas da artéria hepática, a mais rara é: 

A) Artéria hepática direita passando abaixo do ducto hepático.  

B) Artéria hepática direita oriunda da artéria mesentérica superior. 

C) Artéria hepática esquerda proveniente da artéria gástrica esquerda. 

D) Artéria hepática própria proveniente da artéria mesentérica superior (tronco hepatomesentérico).  
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15. Paciente de 60 anos, sem comorbidades, com história de 2 meses de icterícia progressiva e perda de peso.  

TC evidenciou tumor de 4 cm de cabeça de pâncreas, envolvendo parcialmente a veia mesentérica 

superior que se encontra com fluxo preservado. Demais órgãos preservados. A conduta mais adequada 

para este caso é: 

A) Prótese endoscópica para alívio da icterícia. 

B) Prótese endoscópica e quimioterapia neoadjuvante. 

C) Derivação biliodigestiva e gastrojejunoanastomose. 

D) Gastroduodenopancreatectomia com ressecção de veia mesentérica superior e anastomose venosa 

primária. 

 

16. Paciente de 20 anos, vítima de trauma por arma de fogo no andar superior do abdome, foi atendido em 

um serviço de urgência, onde foi submetido a laparotomia exploradora. Foram encontradas lesão 

transfixante de estômago e lesão transfixante central de corpo do pâncreas. A conduta mais adequada é: 

A) Gastrorrafia, hemostasia pancreática e drenagem externa. 

B) Gastrorrafias e pancreatogastrostomia com drenagem externa. 

C) Gastrorrafias e pancreatectomia distal com drenagem externa. 

D) Gastrorrafias, pancreatojejunostomia em Y de Roux e drenagem externa. 

 

17. Paciente de 30 anos, vítima de acidente de motocicleta, é atendido em um serviço de urgência, com sinais 

evidentes de hipovolemia. US realizado na sala da emergência evidenciou grande quantidade de líquido 

livre na cavidade peritoneal. Foi realizado laparotomia com os seguintes achados: lesão estrelada 

sangrante de segmentos VI –VII. A conduta mais adequada é: 

A) Manobra de Pringle, exploração da lesão com ligadura dos vasos sangrantes. 

B) Empacotamento da lesão com compressas e reoperação com 48 horas. 

C) Ressecção dos segmentos VI e VII. 

D) Hepatorrafia com fio absorvível. 

 

18. Paciente de 25 anos, vítima de trauma fechado de abdome por espancamento. No atendimento inicial, 

encontrava-se orientado, normotenso e com dor a palpação no hipocôndrio direito. TC evidenciou 

provável hematoma de 8 cm em segmentos posteriores do lobo direito do fígado. Foi optado por 

tratamento conservador com boa evolução, recebendo alta hospitalar com 8 dias.  Um semana depois foi 

readmitido com dor abdominal, icterícia e melena. O nível de hemoglobina caiu de 11 para 6 mg. Após 

transfusão de 2 concentrados de hemácias e estabilização hemodinâmica, foi realizada uma TC que 

evidenciou uma lesão heterogênea com captação de contraste em segmentos VII-VIII. A conduta mais 

adequada para este caso é:  

A) Esvaziamento do hematoma e hemostasia. 

B) Exploração cirúrgica e ligadura de artéria hepática direita. 

C) Conservador com exames de imagens seriados de controle. 

D) Arteriografia com embolização de ramo arterial sangrante. 

 

19. O colangiocarcinoma hilar classificado como III B é tratado preferencialmente por: 

A) Ressecção de via biliar extra-hepática, hepatectomia dos segmentos I, II, III, IV e linfadenectomia. 

B) Ressecção de via biliar extra-hepática com hepatectomia direita e linfadenectomia. 

C) Hepatectomia central com linfadenectomia e ressecção de via biliar extra-hepática. 

D) Ressecção de via biliar extra-hepática e linfadenectomia. 

 

20. Paciente do sexo feminino, 50 anos, apresentando plenitude e vômitos pós-prandiais. US de abdome 

revelou uma lesão anecóica de 10 cm em lobo esquerdo do fígado. TC confirmou que esta lesão é cística  

e com septações, tem 10 cm de diâmetro, localizada nos segmentos II e III, exercendo efeito compressivo 

sobre o estômago. A conduta correta é: 

A) Punção aspirativa e alcoolização. 

B) Segmentectomia lateral esquerda. 

C) Drenagem endoscópica transgástrica. 

D) Destelhamento por videolaparoscopia. 
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21. O transplante hepático é um procedimento complexo, apresentando elevada morbidade. Dentre as 

complicações abaixo, assinale aquela que apresenta maior prevalência no primeiro ano. 

A) Estenose de veia porta. 

B) Estenose de via biliar. 

C) Trombose de artéria hepática.  

D) Estenose da anastomose da veia cava do enxerto com as veias hepáticas do receptor, manifestando-se 

principalmente por ascite. 
 

22. Paciente de 40 anos, portador de cirrose pelo vírus C, Child C, MELD 25, foi submetido a transplante 

hepático com doador falecido pela técnica de piggyback. Evoluiu sem complicações, recebendo alta 

hospitalar no 7
o
 dia pós-operatório, em uso de tacrolimo e prednisona. Após 40 dias da alta, foi 

reinternado com febre, (38,5
o
 C), adinamia e anorexia. Exames solicitados evidenciaram leucopenia e 

elevação de transaminases. O diagnóstico mais provável é: 

A) Colangite. 

B) Infecção fúngica. 

C) Rejeição celular aguda. 

D) Infecção por citomegalovírus. 
 

23. No Brasil, de acordo com a portaria do Sistema Nacional de Transplantes, são consideradas situações 

especiais e contempladas com escore MELD 20, as seguintes afecções, exceto: 

A) Síndrome hepatopulmonar. 

B) Colangite esclerosante primária. 

C) Adenomatose múltipla irressecável. 

D) Carcinoma hepatocelular dentro dos Critérios de Milão. 

 

24. Peritonite bacteriana espontânea é uma complicação grave e incide preferencialmente em pacientes com 

cirrose descompensada com ascite. O germe mais comumente encontrado com o respectivo tratamento é: 

A) E. coli e ceftriaxona. 

B) E. coli e ciprofloxacino. 

C) Pneumoco e ampicilina. 

D) S. aureus e teicoplamina ou vancomicina. 

 

25.  Hepatite fulminante evolui de forma rápida para o óbito e o transplante de fígado é a única opção 

terapêutica curativa. Para que este diagnóstico seja feito é imprescindível a presença de: 

A) Ascite. 

B) INR > 3,5. 

C) Encefalopatia. 

D) Bilirrubinas > 18 mg/dl. 
 

26. As principais causas de pancreatite aguda são a ingestão de álcool e microcálculos oriundos da vesícula 

biliar. O tratamento da pancreatite aguda grave, inicialmente, requer medidas clínicas como hidratação 

venosa, reposição de eletrólitos, drogas vasoativas, hemodiálise, ventilação mecânica e, às vezes, 

intervenção cirúrgica. Quanto aos critérios de mau prognóstico da pancreatite aguda, qual dos itens 

abaixo não está relacionado aos Critérios de Ranson? 

A) Glicose. 

B) Amilase. 

C) Idade. 

D) LDH. 
 

27. Durante a realização eletiva de uma colecistectomia por videolaparoscopia, o cirurgião principal notou 

extravasamento de bile no hilo hepático, após manipulação com tesoura laparoscópica. Assim sendo, 

realizou colangiografiatranscística e evidenciou um colédoco de 5 milímetros lesado em 

aproximadamente 20% de seu diâmetro.  Qual a melhor conduta a ser seguida? 

A) Drenagem externa da fístula biliar.  

B) Confecção de uma anastomose biliodigestiva. 

C) Reparo primário do colédoco com aposição de um dreno em “T”. 

D) Dissecção da via biliar e confecção de anastomose biliodigestiva abaixo dos ductos hepáticos direito e 

esquerdo. 
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28.  Paciente de 72 anos, do sexo masculino, deu entrada na emergência com náuseas, vômitos e dor 

abdominal em barra de forte intensidade. O exame clínico revelava um pulso de 105bpm, Pressão 

arterial de 80X50mmHg, T 36,8ºC e frequência respiratória normal. Abdome: distendido, dor a palpação 

profunda, sem sinais de peritonite. Realizou exames complementares que evidenciaram leucócitos de 

21.000/mm
3
, AST 40 UI/L, ALT 143UI/L, Bilirrubina Total de 3,2 mg/dL, Amilase de 1200 U/L e 

Lipase 1215 U/L.  Assim sendo, foi internada e submetida a tratamento clínico evoluindo sem dor e com 

normalização laboratorial no quinto dia de internamento hospitalar. O US revelou microcálculos na 

vesícula biliar, com vias biliares finas e sem evidência de cálculos no colédoco. Qual a melhor conduta 

a seguir? 

B) Paciente deverá ser submetida a Pancreatocolangiografia Retrógrada Endoscópica   

C) Paciente deverá realizar colecistectomia por videolaparoscopia após quatro semanas. 

D) Paciente deverá realizar laparotomia exploradora seguida de colecistectomia com colangiografia e 

exploração das vias biliares. 

E) Paciente deverá ser submetida a colecistectomia por videolaparoscopia com colangiografia, 

preferencialmente, no mesmo internamento. 

 

29. Paciente de 77 anos do sexo masculino foi submetida a colecistectomia por videolaparocopia por 

apresentar colecistite crônica sintomática. Após 20 dias, durante o retorno com o cirurgião, ele 

evidenciou que se tratava de um adenocarcinoma de vesícula biliar com invasão da serosa e do ducto 

cístico. Qual a melhor conduta a ser tomada? 

A) Encaminhar o paciente para tratamento com quimioterapia e radioterapia adjuvante. 

B) Encerrar o caso, pois a colecistectomia por videolaparoscopia foi o tratamento definitivo. 

C) Realizar ressecção hepática do leito da vesícula biliar com pelo menos 3 cm de margem e  linfadenectomia 

do hilo hepático. 

D) Realizar ressecção hepática dos segmentos IVb e V, linfadenectomia do hilo hepático, ressecção do 

colédoco e confecção de anastomose biliodigestiva. 

 

30. Os tumores pancreáticos podem se manifestar como síndromes clássicas secundárias à liberação 

hormonal, como insulinoma, gastrinoma, VIPoma, glucagonoma etc. Todavia 40% a 50% deles são 

assintomáticos ou secretam peptídeos de baixo impacto biológico, como o polipeptídio pancreático (PP) 

e a neurotensina. Em relação aos insulinomas, qual das assertivas abaixo é verdadeira? 

A) O insulinoma, geralmente, se apresenta como lesão única e menor que 1,5 cm.   

B) Os insulinomas são considerados tumores funcionantes do pâncreas pouco frequentes. 

C) Deve ser tratado preferencialmente por pancreatectomia distal ou cefálica, dependendo da localização.  

D) Os insulinomas estão associados às neoplasias endócrinas múltiplas tipo I em aproximadamente 40% 

dos casos. 

 

31. Paciente de 87 anos, do sexo feminino, deu entrada no pronto-socorro apresentando dor e distensão 

abdominal e vômitos. A radiografia abdominal revelou sinais de obstrução intestinal, pneumobilia e 

presença de um cálculo de 3 cm em flanco direito. Dentre as assertivas abaixo, qual a opção correta? 

A) O tratamento do íleo biliar, geralmente, é clínico. 

B) A obstrução do íleo terminal está presente em 30% dos casos. 

C) A tríade clássica do íleo biliar (sinais de obstrução intestinal, pneumobilia e cálculo ectópico) está 

presente em 30% a 35% dos pacientes.  

D) A cirurgia sempre está indicada como tratamento, devendo ser realizado enterotomia ou enterectomia 

com retirada do cálculo e colecistectomia com colagiografia de rotina. 

 

32.  Em relação aos critérios para adenocarcinoma de cabeça de pâncreas com ressecção boderline, qual das 

afirmativas não faz parte desses critérios? 

A) Ausência de metástase a distância. 

B) Extensão tumoral para o tronco celíaco.  

C) Envolvimento tumoral parcial da veia porta. 

D) Tumor envolvendo até 180 graus da artéria mesentérica superior. 
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33.  Em relação aos marcadores tumorais associados ao câncer de pâncreas, como CEA, CA (125) e o CA 19-9, 

assinale a afirmativa correta. 

A) O CA 19-9 sempre é detectável em pacientes com antígeno de Lewis negativo. 

B) Nível sérico de CA 19-9 superior a 100U/ml é patognomônico de adenocarcinoma pancreático. 

C) Os níveis de CA 19-9 no pré-operatório, ou a sua diminuição após a ressecção do tumor, têm relação 

com o prognóstico.      

D) O CA 19-9 é um bom marcador diagnóstico para câncer de pâncreas, com especificidade em torno de 

80% e sensibilidade que varia de 82% a 90% e tem alto valor preditivo positivo no screening. 

 

34. A neoplasia mucinosa papilar intraductal do pâncreas pode ser dividida em quatro apresentações:  

adenoma (displasia de baixo grau), boderline (displasia de moderado grau), carcinoma in situ (displasia 

de alto grau) e carcinoma. Qual das afirmativas seguintes é falsa? 

A) Pode envolver ducto pancreático principal, secundário ou ambos. 

B) Representa  aproximadamente 15-30% de todas as lesões císticas do pâncreas. 

C) Apresenta incidência semelhante entre homens e mulheres, sendo preferencialmente idosos. 

D) Todos os pacientes com neoplasia mucinosa papilar intraductal devem ser submetidos a cirurgia pelo 

potencial de malignização destas lesões.  

 

35. O tumor pancreático sólido pseudopapilar, também conhecido como tumor de Frantz ou tumor de 

Hamoudi, é raro e representa apenas 2,5% dos tumores pancreáticos ressecados. Em relação a esse 

tumor, qual das assertivas é a correta? 

A) A maioria dos pacientes é sintomático no momento do diagnóstico. 

B) Apresenta distribuição semelhante entre homens e mulheres. 

C) As metástases estão presentes em 40% dos pacientes. 

D) Icterícia é um achado frequente nos pacientes. 

 

36. Os gastrinomas são chamados desta forma por produzirem em excesso um hormônio gastrointestinal 

conhecido como gastrina. Dessa forma, os pacientes apresentam hipersecreção ácida levando ao 

desenvolvimento de úlceras gástricas intratáveis. Qual das afirmativas é a falsa? 

A) Aproximadamente 60% dos gastrinomas são malignos. 

B) Aproximadamente dois terços dos gastrinomas são esporádicos. 

C) Os gastrinomas, quando associados a neoplasia endócrina múltipla tipo I, são, geralmente, 

multifocais. 

D) Pacientes com neoplasia endócrina múltipla tipo I e gastrinoma sempre devem ser submetidos ao 

tratamento cirúrgico, independente do tamanho da lesão. 

 

37. A colecistectomia para doenças da vesícula biliar é uma das cirurgias abdominais mais realizadas no 

Ocidente. Em 1987, a colecistectomia por videolaparoscopia foi realizada pela primeira vez com 

sucesso. Logo, essa abordagem passou a ser considerada padrão ouro no tratamento das doenças 

benignas da vesícula biliar. Qual das afirmativas é falsa? 

A) Diarreia pós-colecistectomia pode ocorrer em mais de 40% dos pacientes. 

B) O risco de novos sintomas, no paciente com colelitíase assintomática, é de aproximadamente 2% ao ano. 

C) A incidência de lesões biliares na colecistectomia por videolaparoscopia é superior à da cirurgia 

convencional.   

D) Cálculos de vesícula biliar não causam sintomas em até 80% dos pacientes. Em cinco anos, 10-20% 

desenvolverão sintomas. 

 

38.  No Brasil, o câncer gástrico é o quarto tumor maligno mais frequente entre os homens e sexto entre as 

mulheres, segundo as estimativas do INCA para 2012. Em ambos os gêneros, a incidência aumenta a 

partir de 35-40 anos. Qual das afirmativas é falsa? 

A) O tipo histológico mais comum (mais de 90% dos casos) é o adenocarcinoma.  

B) A incidência do câncer gástrico vem aumentando e a mortalidade diminuindo. 

C) Adenocarcinoma gástrico T2 deve ser tratado com gastrectomia e linfadenectomia a D2. 

D) No ocidente, a sobrevida em cinco anos é em torno de 30% nos países desenvolvidos e de 20% nos 

países em desenvolvimento. No oriente (Japão e Coréia do Sul), com o programa de detecção 

precoce, a sobrevivência está acima de 70 %. 
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39. O tumor carcionoide foi descrito a primeira vez há mais de um século. São tumores neuroendócrinos 

originários de células enterocromafins. Em relação a esse tumor, qual a opção falsa? 

A) Os tumores carcionoides são mais prevalentes no trato gastrointestinal. 

B) A síndrome carcinoide acomete aproximadamente 20% dos pacientes. 

C) A dosagem de cromogranina A é mais sensível que a dosagem urinária de 5-HIAA. 

D) Esses tumores podem liberar serotonina, histamina, dopamina, neurotensina e prostanglandinas. 

 
40. Os tumores estromais gastrointestinais (GISTs) derivam de precursores das células intersticiais de Cajal 

(normalmente presentes no plexo mioentérico). Qual afirmativa é falsa? 

A) A metástase linfonodal é bastante frequente. 

B) Atualmente são os tumores não epiteliais mais comuns do trato gastrointestinal. 

C) A ressecção cirúrgica completa ainda se constitui no tratamento padrão para o GIST não metastático, 

pois é a única modalidade capaz de proporcionar cura. 

D) As lesões com suspeita de invasão de órgãos adjacentes devem ser tratadas por cirurgia radical por 

meio da ressecção em monobloco dos órgãos acometidos. 

 

41. Os tumores do esôfago podem ser classificados quanto à sua localização. Para os adenocarcinomas do 

esôfago utiliza-se, preferencialmente, a classificação de Siewert. Qual afirmativa é falsa? 

A) Tipo I, Tumores do esôfago distal. 

B) Tipo II, Tumores do cárdia, 2cm abaixo da junção esôfago gástrica. 

C) Tipo III, tumores subcárdicos. 

D) Tipo IV, tumores subcárdicos. 

 
42. Qual das opções abaixo não é fator de risco para o câncer gástrico? 

A) Gastrite atrófica. 

B) Dieta rica em sal. 

C) Grupo sanguíneo AB. 

D) Infecção pelo vírus Epstein-Barr. 

 
43. Os pólipos da vesícula biliar podem ser benignos e malignos. Os pólipos mais frequentes são os de 

colesterol e representam 60% dos casos. Qual afirmativa é falsa? 

A) A incidência de adenocarcinoma em pólipos de vesícula maiores que 2cm é de 20%. 

B) Pacientes com pólipos e colangite esclerosante primária devem ser submetidos a colecistectomia de 

rotina. 

C) Pacientes com pólipos menores que 5mm podem ser acompanhados com segurança através da 

ultrassonografia. 

D) Pacientes com pólipos associados a cálculos devem ser submetidos a colecistectomia independente do 

tamanho do pólipo e da sintomatologia. 

 
44. Apendagite é uma causa rara de dor abdominal que pode simular um abdome agudo cirúrgico. Qual 

afirmativa é falsa? 

A) O tratamento cirúrgico é desnecessário. 

B) O tratamento é através da administração de analgésicos e antibióticos. 

C) O diagnóstico normalmente é confirmado com um tomografia computadorizada. 

D) Geralmente, os pacientes com apendagite não apresentam febre e nem leucocitose. 

 
45. De acordo com a classificação do agrupamento de linfonodos regionais pela localização no câncer 

gástrico, qual estação não pode ser classificada como dissecção D2? 

A) Pequena curvatura. 

B) Paracárdico direito. 

C) Artéria gástrica esquerda. 

D) Hepatoduodenal posterior. 
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46.  O megaesôfago caracteriza-se pela destruição ou ausência de plexos nervosos intramurais do esôfago e 

tem como principal sintoma, a disfagia. Algumas drogas determinam redução transitória da pressão do 

esfíncter esofágico inferior e, consequentemente, alívio da disfagia. As drogas abaixo apresentam esta 

propriedade, exceto: 

A) Escopolamina. 

B) Nifedipina. 

C) Sildenafil. 

D) Nitratos. 

 

47. A classificação do megaesôfago é feita através de aspectos radiológicos e / ou manométricos. O grau III 

é, atualmente, melhor tratado por: 

A) Cirurgia de Merendino. 

B) Esofagectomia trans-hiatal. 

C) Cardiomiotomia por via laparoscópica. 

D) Cardiomiotomia com fundoplicatura total por cirurgia aberta. 

 

48. A condição em que a mucosa do esôfago apresentava epitélio colunar em vez de escamoso foi 

primeiramente descrita por Norman Barret, em 1950. A definição de esôfago de Barret tem evoluído 

consideravelmente na última década e, atualmente, é definido como: 

A) Presença histológica de metaplasia intestinal na mucosa esofágica, por qualquer extensão. 

B) Presença histológica de metaplasia intestinal na mucosa esofágica por, no mínimo, 3 cm. 

C) Presença de qualquer mucosa colunar que se estenda por, pelo menos, 3 cm no esôfago. 

D) Presença de qualquer mucosa colunar que se estenda no esôfago. 

 

49. O tratamento cirúrgico mais empregado no tratamento da doença do refluxo gastroesofágico é a 

fundoplicatura de Nissen por via laparoscópica. Dentre as situações abaixo, assinale aquela que apresenta 

resultados menos satisfatórios com esse procedimento. 

A) Pacientes com estenose péptica. 

B) Pacientes com esofagite erosiva. 

C) Pacientes dependentes de inibidores da bomba de prótons para alívio dos sintomas. 

D) Pacientes com sintomas atípicos ou respiratórios não responsivos a tratamento clínico intensivo. 

 

50. O tratamento de displasia de alto grau que se desenvolve em esôfago de Barret tem evoluído na última 

década. Sobre essa afecção, é falso afirmar:  

A) Pacientes com displasia de alto grau multifocal apresentam risco particular para o desenvolvimento de 

malignidade. 

B) Nos últimos anos, técnicas endoscópicas para tratamento de displasia de alto grau e adenocarcinoma 

restrito à mucosa vêm sendo utilizadas. 

C) O risco de envolvimento linfonodal é raro, na displasia de alto grau, porém chega a 3% quando é 

diagnosticado adenocarcinomaintramucoso. 

D) Pacientes submetidos à ressecção endoscópica e, na análise histopatológica, apresentam invasão da 

submucosa, mas com margens livres, devem ser acompanhados por endoscopia e biópsia anual. 

 

 

 

 

 
 


