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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ-SP 

MÉDICO ESPECIALISTA- GASTROENTEROLOGIA  

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 

 Este caderno de questões está assim constituído:  
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

• Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

• APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

• O candidato será eliminado sumariamente caso o celular toque. 

Destaque aqui 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ-SP- MÉDICO ESPECIALISTA- GASTROENTEROLOGIA  

 
Marque aqui as suas respostas:  
 

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 42 43 44 45 

               

46 47 48 49 50             

               

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos 
Conhecimentos Gerais e Atualidades  
 Legislação de Saúde Pública  
Conhecimentos Específicos  

10 
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25 

 

Total de questões  50 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

  Leia o poema e responda as questões de 1 a 5. 

Motivo 
Cecília Meireles 

 
Eu canto porque o instante existe 

e a minha vida está completa. 
Não sou alegre nem sou triste: 

sou poeta. 
Irmão das coisas fugidias, 

não sinto gozo nem tormento. 
Atravesso noites e dias 

no vento. 
Se desmorono ou se edifico, 

se permaneço ou me desfaço, 
— não sei, não sei. Não sei se fico 

ou passo. 
Sei que canto. E a canção é tudo. 
Tem sangue eterno a asa ritmada. 

E um dia sei que estarei mudo: 
— mais nada. 

 
1) Leia as afirmativas a seguir sobre o poema de 
Cecília Meireles.  
I) O eu lírico no poema mostra a certeza da morte e o 
seu eu inconstante como a vida.  
II) No trecho “Irmão das coisas fugidas” o eu lírico 
mostra que sabe da efemeridade dos momentos e da 
vida.   
III) O eu lírico é poeta.  
IV) No poema expõe o real sentimento humano, a 
pouca certeza sobre a vida e sobre si.  
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) I, III e IV.  
b) I, II e III.  
c) I, II, III e IV.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
2) Assinale a alternativa que corresponde ao esquema 
rimático do poema.  
a) AABB. 
b) ABAB. 
c) ABCABC. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
3) Leia o verso a seguir: “Se desmorono ou se edifico, 
/se permaneço ou me desfaço,/— não sei, não sei. Não 
sei se fico/ ou passo.” Assinale a alternativa que 
corresponde a figura de linguagem que se encontra no 
verso.  
a) Zeugma.  
b) Eufemismo.  
c) Antítese. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
4) Leia os versos que segue “Não sou alegre nem sou 
triste:/ sou poeta. “levando em consideração o que se 
sabe sobre o papel social do poeta e o sentido que 
aparece no poema “motivo”, assinale a alternativa 
CORRETA.  
a) No poema “motivo” o poeta é visto como alguém que é 
impulsionado pela imaginação, não por sentimentos de 
alegria ou tristeza.  
b) O poeta é visto como alguém transcendental, por isso 
que no poema “motivo” mostra que não existem alegrias 
ou tristezas é alguém que não demonstra seus próprios 
sentimentos.  

c) O poeta não escreve apenas de seus sentimentos e sim 
do que o rodeia, no poema traz o sentido de sentimento 
contrapondo alegria e tristeza, o que levaríamos a pensar 
nessa adaptação e reconhecimento do sentir que pode ser 
feito pelo poeta em seus poemas.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Assinale a alternativa que corresponde a sinonímia 
da palavra grifada a seguir “Irmão das coisas 
fugidias”.  
a) Futuras.  
b) Fixas.  
c) Passageiras.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
6) Assinale a alternativa em que na oração tenha um 
verbo transitivo indireto. 
a) Bento precisa de atenção nesse momento.  
b) Cecília trouxe o bolo.  
c) Sebastião virou um monstro.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
7) Complete a lacuna se necessário com uso 
adequado das palavras.  
I) ________cinco anos que não a vejo.   
II) Eu prefiro carne______ frango.  
III) A promoção implicará______reponsabilidade. 
IV) Qual é a hora da_____ do cinema.  
Assinale alternativa CORRETA.  
a) I- Faz, II-a, III- em IV sessão.  
b) I- Fazem, II- a, III-   IV sessão.  
c) I- Faz, II- a, III- , IV- sessão.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
8) Assinale a alternativa que o verbo “vir” esteja no 
futuro do subjuntivo.  
a) Quando ela vier, seremos felizes. 
b) Nós vínhamos antes de chover.  
c) Ela não virá!  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
9) Assinale a alternativa que a oração tenha em sua 
análise sintática um predicativo do sujeito.  
a) Há muitas pessoas no ambiente de trabalho.   
b) Amaral viajou semana passada. 
c) A multidão permaneceu calada.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
10) Assinale a alternativa que corresponde a mesma 
ocorrência de encontros vocálicos que a palavra 
“água”.  
a) Garfo.  
b) Muito.  
c) Saguões. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11) São consideradas as maiores cidades de São 
Paulo, EXCETO: 
a) São Paulo.     
b) Barretos. 
c) Várzea Paulista. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) A respeito dos tipos de migração assinale a 
alternativa INCORRETA: 
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a) Migração pendular: é a rápida dispersão de um grupo 
populacional de um território. Em geral, essa migração é 
involuntária ou forçada. Temos como exemplos mais 
expressivos a diáspora africana (ocorrida por força da 
escravidão colonial) e a diáspora judaica (expulsão dos 
judeus da Palestina pelo Império Romano). 
b) Transumância: nesse tipo de migração, um grupo de 
pessoas muda de cidade, estado ou país por um 
determinado período, geralmente alguns meses, e 
continua tendo como referência de moradia o local de 
origem. É o caso de trabalhadores rurais que vão todos os 
anos para outros estados trabalhar no corte de cana-de-
açúcar, por exemplo, e, encerrado o período de colheita, 
retornam para seus estados de origem. 
c) Nomadismo: apesar de ser muito rara na atualidade, 
essa modalidade de migração é caracterizada pela 
ausência de fixação permanente. As pessoas nômades 
mudam de lugar periodicamente e não estabelecem 
moradia fixa em nenhum lugar.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Assinale a alternativa onde todos os alimentos 
contem carboidratos:  
a) Arroz branco, Macarrão, Batata doce. 
b) Pêra, pão, Pipoca. 
c) Feijão, mamão e alface. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14)  A respeito das vitaminas, analise as afirmativas 
abaixo. 
I) Vitamina C, considerada a principal vitamina, capaz 
de fortalecer nosso sistema imunológico. Traz saúde 
aos ossos, dentes, gengivas e vasos sanguíneos. Por 
esse motivo devemos incluí-la em nossa alimentação 
o mais rápido possível e em grande quantidade. 
Podemos encontra-la na laranja, morango kiwi, limão, 
pitaya entre outros. 
II) Vitamina A, protege contra infecções e é de grande 
importância para saúde dos cabelos, pele e olhos. 
Auxilia no crescimento e formação dos dentes. 
Encontramos a vitamina A na manga, mamão 
papaia, laranja, damasco, abacaxi e pêssego. 
III) Vitaminas do complexo B, encontramos na laranja, 
no morango, na banana e no abacate. Participam do 
processo de gorduras, carboidratos e proteínas, além 
de atuar na manutenção da vitalidade da pele, unhas e 
cabelo e no tônus muscular 
Assinale as alternativas CORRETA. 
a) I, II e III. 
b) Apenas III. 
c) Apenas II e I. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) A respeito do território brasileiro, assinale a 
alternativa INCORRETA.  
a)  O território brasileiro é composto por 26 Estados e um 
Distrito Federal, A atual divisão político-administrativa 
brasileira é de 1988. 
 b) Os Estados brasileiros e o Distrito Federal estão 
divididos em cinco regiões no território nacional: Região 
Norte, Região Nordeste, Região Centro-Oeste, Região 
Sudeste e Região Sul. 
c) Em razão da grande extensão territorial do Brasil, 
existem grandes contrastes entre os seus Estados, 
apresentando diferenças em aspectos climáticos, 
topográficos, cobertura vegetal, econômicos, culturais, 
sociais e históricos. 

d) Nenhuma das alternativas. 
 
LEGISLAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA 

16) Assinale a alternativa que corresponde ao conceito 
de agravo disposto na  Portaria MS nº 1.271/2014. 
a) Comunicação obrigatória à autoridade de saúde, 
realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou 
responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos 
ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou 
confirmação de doença ou evento de saúde pública, 
podendo ser imediata ou semanal. 
b) Qualquer dano à integridade física ou mental do 
indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas, tais como 
acidentes, intoxicações por substâncias químicas, abuso 
de drogas ou lesões decorrentes de violências 
interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão 
autoprovocada. 
c) Situação que pode constituir potencial ameaça à saúde 
pública, como a ocorrência de surto ou epidemia. 
d) Alteração no padrão clínicoepidemiológico das doenças 
conhecidas, considerando o potencial de disseminação, a 
magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência e 
a vulnerabilidade. 
 
17) Quanto a notificação compulsória disposta na 
Portaria MS nº 1.271/2014, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde 
pública de notificação compulsória à autoridade de saúde 
competente também será realizada pelos responsáveis 
por estabelecimentos públicos ou privados educacionais, 
de cuidado coletivo, além de serviços de hemoterapia, 
unidades laboratoriais e instituições de pesquisa. 
b) A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde 
pública de notificação compulsória pode ser realizada à 
autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha 
conhecimento. 
c) A notificação compulsória imediata deve ser realizada 
pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço 
assistencial que prestar o primeiro atendimento ao 
paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas desse 
atendimento, pelo meio mais rápido disponível. 
d) A notificação compulsória é obrigatória somente para os 
médicos ou responsáveis pelos serviços públicos de 
saúde, que prestam assistência ao paciente. 
 
18) Conforme a NR 32 - Segurança e saúde no trabalho 
em serviços de saúde assinale a assertiva CORRETA. 
a) Entende-se por serviços de saúde qualquer edificação 
destinada à prestação de assistência à saúde da 
população, e todas as ações de promoção, recuperação, 
assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer 
nível de complexidade. 
b) Consideram-se agentes biológicos os microrganismos, 
geneticamente modificados ou não; as culturas de células; 
os parasitas; as toxinas, os príons, os fungos, bactérias e 
protozoários, assim como as temperaturas extremas e 
radiações ionizantes. 
c) Considera-se risco biológico somente a efetiva 
exposição ocupacional a agentes biológicos. 
d) Cada trabalhador da instalação radiativa deve ter um 
registro individual atualizado, o qual deve ser conservado 
por 10 (dez) anos após o término de sua ocupação. 
 
19) De acordo com a NR 32 - Segurança e saúde no 
trabalho em serviços de saúde, assinale a alternativa 
CORRETA. 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/judeus-na-historia.htm
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a) Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI devem 
ser avaliados mensalmente quanto ao estado de 
conservação e segurança. 
b) Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI devem 
estar armazenados em locais de fácil acesso e em 
quantidade suficiente para imediata substituição, segundo 
as exigências do procedimento ou em caso de 
contaminação ou danos. 
c) Os trabalhadores devem deixar o local de trabalho com 
os equipamentos de proteção individual e as vestimentas 
utilizadas em suas atividades laborais. 
d) A higienização das vestimentas utilizadas nos centros 
cirúrgicos e obstétricos, serviços de tratamento intensivo, 
unidades de pacientes com doenças infecto-contagiosa e 
quando houver contato direto da vestimenta com material 
orgânico, deve ser realizada pelo próprio empregado. 
 
20) Assinale a assertiva INCORRETA, conforme a NR 
32 - Segurança e saúde no trabalho em serviços de 
saúde. O quarto destinado à internação de paciente, 
para administração de radiofármacos, deve possuir: 
a) Blindagem e acesso controlado. 
b) Sinalização externa da presença de radiação ionizante 
e sanitário privativo. 
c) Compartimentos que possibilitem a segregação dos 
rejeitos por grupo de radionuclídeos com meia-vida física 
próxima e por estado físico. 
d) Biombo blindado junto ao leito e paredes e pisos com 
cantos arredondados, revestidos de materiais 
impermeáveis, que permitam sua descontaminação. 
 
21) Conforme a NR 32 - Segurança e saúde no trabalho 
em serviços de saúde, assinale a alternativa 
CORRETA a respeito da sala de raios x. 
a) A sala de raios X deve dispor de sinalização visível na 
face interior das portas de acesso, contendo o símbolo 
internacional de radiação ionizante, acompanhado das 
inscrições: “raios X, entrada restrita" ou "raios X, entrada 
proibida a pessoas não autorizadas".  
b) A sala de raios X deve dispor de sinalização luminosa 
vermelha acima da face externa da porta de acesso, 
acompanhada do seguinte aviso de advertência: "Quando 
a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida". A 
sinalização luminosa deve ser acionada antes dos 
procedimentos radiológicos. 
c) Deverão permanecer no local do procedimento 
radiológico o paciente, o acompanhante e a equipe 
necessária. 
d) Não é permitida a instalação de mais de um 
equipamento de raios X por sala. 
 
22) Conforme a Lei 8080/90, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico 
e tecnológico em saúde serão co-financiadas pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), pelas universidades e pelo 
orçamento fiscal, além de recursos de instituições de 
fomento e financiamento ou de origem externa e receita 
própria das instituições executoras. 
b) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou 
empregos poderão exercer suas atividades em mais de 
um estabelecimento do Sistema Único de Saúde. 
c) Os cargos e funções de chefia, direção e 
assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS), serão exercidos em regime de tempo parcial. 
d) O processo de planejamento e orçamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até 

o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, 
compatibilizando-se as necessidades da política de saúde 
com a disponibilidade de recursos em planos de saúde 
dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da 
União. 
 
23) Conforme o art. 6º da Lei 8080/90 estão incluídas 
ainda no campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde (SUS), EXCETO: 
a) Participação na formulação da política e na execução 
de ações de saneamento básico. 
b) Colaboração na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 
c) Controle e a fiscalização de serviços, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde. 
d) Implementação das propostas constantes do relatório 
das plenárias dos Conselhos de Saúde. 
 
24) Com base na Lei 8080/90, assinale a assertiva 
CORRETA. 
a) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de 
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou 
prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde individual ou 
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos. 
 b) A vigilância sanitária abrange o controle de bens de 
consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com 
a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo. 
c) A vigilância epidemiológica abrange o controle da 
prestação de serviços que se relacionam direta ou 
indiretamente com a saúde. 
d) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto 
de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes 
do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde. 
 
25) Conforme a Lei 8080/90 a atuação das Comissões 
Intergestores Bipartite e Tripartite terá por objetivo, 
EXCETO: 
a) Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e 
administrativos da gestão compartilhada do SUS, em 
conformidade com a definição da política consubstanciada 
em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de 
saúde. 
b) Avaliar as ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público. 
c) Definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e 
intermunicipal, a respeito da organização das redes de 
ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à 
sua governança institucional e à integração das ações e 
serviços dos entes federados. 
d) Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito 
sanitário, integração de territórios, referência e 
contrarreferência e demais aspectos vinculados à 
integração das ações e serviços de saúde entre os entes 
federados. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

26)   Com relação à fisiologia da digestão, o cólon 
direito é responsável pela: 
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a) Absorção e ressíntese dos monoglicerídeos e dos 
ácidos graxos em triglicerídeos. 
b) Absorção dos aminoácidos e dos dipeptídeos. 
c) Putrefação dos protídeos residuais em NH3 e 
fermentação em CO2. 
d) Fermentação dos resíduos glicídicos em ácido láctico, 
em CO2. 
 
27) O volume total de saliva secretada em um dia no 
paciente sadio fica em torno de 500 a 600 mL, sendo a 
metade produzida durante fases mastigatórias. Há 
alteração da secreção salivar prejudicial à digestão se 
o fluxo salivar ficar abaixo de: 
a) 0,7 mL/min. 
b) 1,0mL/min. 
c) 1,2mL/min. 
d) 1,8mL/min. 
 
28)  O tempo esofágico permite a progressão do bolo 
alimentar para o estômago pela ação de ondas 
peristálticas reflexas dos músculos lisos. A laringe 
volta à sua posição inicial, a respiração também, 
enquanto o bolo chega ao estômago pela porção: 
a) Antral. 
b) Pilórica. 
c) Cárdia. 
d) Do corpo gástrico. 
 
29) O intestino delgado tem por missão principal 
completar a digestão do quimo. Em sua passagem 
pelo duodeno, este sofre a ação dos sucos 
pancreáticos e intestinais e da bile. Na verdade, é no 
duodeno que se produz a maior parte das secreções 
digestivas. Os alimentos complexos são assim 
transformados em elementos simples, facilmente 
assimiláveis pelo organismo. Ocorrem, desse modo:  
I) A lipólise, que consiste em emulsificar e saponificar 
as gorduras pela ação dos sucos pancreáticos e da 
bile. 
II) A proteólise, graças às enzimas pancreáticas, que 
dividem os aminoácidos em proteínas complexas. 
III) A hidrólise dos carboidratos, que transformam os 
açúcares complexos em monossacarídeos simples. 
Dos itens acima:  
a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens II e III estão corretos. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
30) São condições que alteram a capacidade 
mastigatória do idoso, EXCETO: 
a) Atrofia dos músculos mastigatórios. 
b) Artrose da articulação temporomandibular. 
c) Perdas dentárias não compensadas ou mal 
compensadas. 
d) Uso de medicamentos que causam xerostomia. 
 
31) Sobre a anatomia de superfície do fígado é 
INCORRETO afirmar: 
a) Coberto pela caixa torácica e sob o diafragma.  
b) A percussão da parte interior direita do tórax revela 
macicez.  
c) Em brevilíneos localiza-se à direita do plano mediano. 
Em longilíneos ultrapassa o plano mediano em direção à 
esquerda. 

d) Na infância e adolescência, estende-se ligeiramente 
além da borda costal o que, normalmente, não ocorre no 
adulto.  
 
32) A face diafragmática do fígado é separada do 
diafragma pelos recessos subfrênicos. Esse recesso é 
separado em direito e esquerdo pelo ligamento: 
a) Falciforme. 
b) Triangular esquerdo. 
c) Redondo. 
d) Coronário. 
 
33) O fígado pode ser dividido em lobos direito e 
esquerdo, que estão marcados na superfície visceral 
pela fissura para o ligamento: 
a) Quadrado. 
b) Venoso. 
c) Hepatorrenal. 
d) Omental. 
 
34) Dor em parede abdominal devida à hérnia de 
Spigelian (hérnia através da fáscia aponeurótica lateral 
ao músculo retoabdominal), lesão no músculo reto ou 
síndrome de dor em costelas é também localizada com 
mais precisão. Dor de tais causas pode ser 
identificada pelo teste do: 
a) Carnett. 
b) Jobe. 
c) Finkelstein. 
d) Lachman. 
 
35) Dor abdominal ou desconforto, hábito intestinal 
alterado com constipação ou diarreia e inchaço são 
sintomas comuns na população geral, sintomas que 
individualmente não têm sensibilidade e 
especificidade para o diagnóstico. No entanto, 
combinações de tais sintomas são mais específicas. 
Quando caracterizadas com limites apropriados de 
frequência, tais combinações podem ser identificadas 
como síndromes. Os distúrbios intestinais funcionais 
são o grupo de desordens atribuídas à disfunção 
intestinal. O distúrbio intestinal funcional mais comum 
é a: 
a) Doença de Crohn. 
b) Diverticulose. 

   c) Síndrome do Intestino Irritável. 
d) Colite ulcerativa. 
 
36) A escala de Bristol de forma fecal identifica o tipo 
4 como: 
a) Formato de salsicha, porém grumosa. 
b) Similar à salsicha, com rachaduras na superfície. 
c) Similar à salsicha ou cobra, lisa e macia. 
d) Peças disformes com bordas indefinidas, fezes 
pastosas. 
 
37)  Analise o trecho e assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna:  
________ é uma pigmentação peculiar da mucosa do 
cólon que é observada em alguns pacientes no 
momento da colonoscopia e indica o uso crônico de 
antraquinona como laxante. 
a) Leucose cólica 
b) Melanose cólica 
c) Xantasma cólico 
d) Quelasma cólico 



7 

 

38) A presença de mucosa tipo gástrica em órgão 
tubular, cujas biópsias confirmem a presença de 
metaplasia intestinal, ou seja, o deslocamento 
proximal da junção escamocolunar em relação à 
junção esofagogástrica, caracteriza: 
a) Adenocarcinoma. 
b) Esofagite erosiva. 
c) Estenose de esôfago. 
d) Esôfago de Barret. 
 
39)  Analise o trecho e assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna: 
Define-se _____ como a sensação de queimação 
retroesternal que se irradia do manúbrio do esterno à 
base do pescoço, podendo atingir a garganta. 
a) Enjoo 
b) Pirose 
c) Plenitude 
d) Regurgitação 
 
40) Com relação à classificação endoscópica de 
Savary-Miller modificada para lesões esofagianas, 
grau 3 indica: 
a) Várias erosões situadas em mais de uma prega 
longitudinal, confluentes ou não, mas que não ocupam 
toda a circunferência do esôfago. 
b) Erosões confluentes que se estendem por toda a 
circunferência do esôfago. 
c) Lesões crônicas: úlceras e estenose, isoladas ou 
associadas às lesões de outros graus. 
d) Epitélio colunar em continuidade com a linha Z: 
circunferencial ou não, de extensão variável, associado ou 
não a lesões de outros graus. 
 
41) Segundo a Classificação endoscópica de Los 
Angeles para lesões esofágicas, erosões contínuas 
(ou convergentes) entre os ápices de pelo menos duas 
pregas, envolvendo menos do que 75% do órgão 
determinam o grau: 
a) A.  
b) B. 
c) C. 
d) D. 
 
42)  São objetivos do exame de manometria: 
I) Permitir ao cirurgião considerar a possibilidade da 
realização de fundoplicatura parcial. 
II) Estabelecer o ponto preciso de instalação do 
eletrodo de pHmetria, critério considerado essencial 
para avaliação do método. 
III) Diagnóstico de doenças associadas, como doença 
do colágeno, espasmo esofágico difuso, “esôfago em 
quebra-nozes”. 
Dos itens acima:  
a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens II e III estão corretos. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
43)  Menos de 3 evacuações por dia, com ou sem 
sangue, sem comprometimento sistêmico e com 
velocidade de sedimentação globular normal, 
classifica a retocolite ulcerativa como: 
a) Leve. 
b) Moderada. 
c) Grave. 
d) Gravíssima. 

44) Os pacientes portadores de retocolite ulcerativa 
refratários aos aminossalicilatos ou aqueles com 
doença moderada podem alternativamente usar 
prednisona na dose de: 
a) 5 mg/dia, por via oral. 
b) 10 mg/dia, por via oral. 
c) 20 mg/dia, por via oral. 
d) 40 mg/dia, por via oral. 
 
45)  É INCORRETO afirmar sobre a doença de Crohn: 
a) A dilatação aguda e tóxica do cólon (megacólon 
tóxico) pode representar uma apresentação incomum, 
porém aguda e de elevada gravidade. 
b) A apresentação na forma de diarreia requer 
diagnóstico diferencial com colites infecciosas (virais ou 
bacterianas) e com parasitoses intestinais.  
c) A apresentação de ileíte aguda requer diagnóstico 
diferencial com aretocolite ulcerativa. A colite de Crohn 
requer diagnóstico diferencial com a apendicite aguda. 
d) As manifestações extraintestinais mais frequentes 
correlacionam-se de forma direta com a intensidade do 
processo inflamatório intestinal e podem ser cutâneas 
(eritema nodoso e pioderma gangrenoso), articulares 
periféricas (artrites) ou axiais (espondilite anquilosante e 
sacroileíte), oculares (conjuntivite e uveíte) e hepáticas 
(colangiteesclerosante primária). 
 
46) Em casos de colite na doença de Crohn, o 
tratamento clínico deve ser iniciado pelo uso da 
sulfasalazina na dose de 1 a 4 g/dia, por via oral. Para 
os casos de intolerância à sulfasalazina, a mesalazina 
deve ser utilizada na dose de 1 a 4 g/dia, por via oral. 
Para os indivíduos que evoluem sem resposta clínica 
aos aminossalicilatos, associa-se: 

   a) Prednisona. 
b) 6-mercaptopurina. 
c) Azatioprina. 
d) Ciprofloxacino. 
 
47) Sobre o diagnóstico da diverticulite, responda 
verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que 
traz a sequência CORRETA: 
(__)- A avaliação inicial do paciente com suspeita de 
diverticulite deve ser a mesma de todo paciente com 
dor abdominal aguda e inclui anamnese dirigida, 
exame físico geral, abdominal e toque digital do reto; 
(__)- A dor no quadrante inferior esquerdo ocorre 
entre 93% e 100% dos pacientes com diverticulite 
aguda e está mais comumente presente por vários 
dias antes do diagnóstico, o que permite diferenciá-la 
de outras causas de abdome agudo inflamatório; 
(__)- Ainda que cerca de 85% dos episódios de 
diverticulite ocorram em cólon direito, divertículos e 
diverticulite podem ocorrer em todo o cólon; 
(__)- A diverticulite do cólon esquerdo ocorre mais 
frequentemente em orientais asiáticos e usualmente 
segue curso mais benigno. 
a) V-V-F-F. 
b) V-F-F-V. 
c) F-F-V-V. 
d) F-V-V-F. 
 
48)  O tratamento da diverticulite aguda não 
complicada é inicialmente clínico, por meio de jejum 
(associado ou não ao emprego de descompressão 
nasogástrica) ou de dieta líquida sem resíduos, 
associadamente ao emprego de: 
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a) Enemas de corticoides. 
b) Antibióticos de largo espectro. 
c) Anti-inflamatórios não esteroidais. 
d) Protetores gástricos e antifiséticos. 
 
49)  As dores de intestino médio, maioria do intestino 
delgado, ceco e apêndice cecal são caracterizadas 
por: 
a) Dor epigástrica. 
b) Dor hipogástrica. 
c) Dor suprapúbica. 
d) Dor periumbilical. 
 
50) Das causas de dor abdominal, de acordo com a 
localização, são situações associadas a dor no 
quadrante superior direito e esquerdo (abdome 
superior): 
a) Perfuração de víscera oca, isquemia mesentérica 
aguda, obstrução intestinal. 
b) Gastroenterocolite, síndrome do intestino irritável, 
colangite aguda. 
c) Pancreatite aguda, pancreatite crônica, câncer de 
pâncreas. 
d) Tuberculose intestinal, divertículo de Merckel, ileíte 
terminal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


