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Da vocação 
Na vocação para a vida está incluído o amor, inútil disfarçar, amamos a vida. E lutamos por ela dentro e fora de nós 

mesmos. Principalmente fora, que é preciso um peito de ferro para enfrentar essa luta na qual entra não só fervor mas uma 
certa dose de cólera, fervor e cólera. Não cortaremos os pulsos, ao contrário, costuraremos com linha dupla todas as feridas 
abertas. E tem muita ferida porque as pessoas estão bravas demais, até as mulheres, umas santas, lembra? 

Costurar as feridas e amar os inimigos que odiar faz mal ao fígado, isso sem falar no perigo da úlcera, lumbago, pé 
frio. Amar no geral e no particular e quem sabe nos lances desse xadrez-chinês imprevisível. Ousar o risco. Sem chorar, aprendi 
bem cedo os versos exemplares, não chores que a vida / é luta renhida. Lutar com aquela expressão de criança que vai caçar 
borboleta, ah, como brilham os olhos de curiosidade. Sei que as borboletas andam raras mas se sairmos de casa certos de que 
vamos encontrar alguma… O importante é a intensidade do empenho nessa busca e em outras. Falhando, não culpar Deus, 
oh! por que Ele me abandonou? Nós é que O abandonamos quando ficamos mornos. Quando a vocação para a vida começa 
a empalidecer e também nós, os delicados, os esvaídos. Aceitar o desafio da arte. Da loucura. Romper com a falsa harmonia, 
com o falso equilíbrio e assim, depois da morte – ainda intensos – seremos um fantasminha claro de amor. 
 

TELES, Lygia Fagundes. Antologia escolar. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1995, p. 147. 

01. Com base nas regras de acentuação gráfica, qual opção está 
INCORRETA? 
(A) O adjetivo “inútil” (l. 01) é exemplo de palavra paroxítona 

terminada em L. 
(B) Os vocábulos “cólera” e “contrário” (l. 03) acentuam-se por 

serem ambas paroxítonas. 
(C) As palavras “incluído” (l. 01) e “equilíbrio” (l. 12) são 

acentuadas em razão de regras diferentes. 
(D) O termo “esvaídos” (l. 11) recebe acento porque a vogal i é 

tónica e forma hiato com a vogal anterior. 
 
02. No trecho “E tem muita ferida porque as pessoas estão 
bravas demais, até as mulheres, umas santas, lembra?” (l. 04), 
observa-se a alusão a um traço do sexo feminino. Implicitamente, 
a autora refere que: 
(A) a “santidade” deve ser uma característica do sexo feminino 

e não das pessoas em geral. 
(B) as mulheres, para a sociedade, constituem o sexo frágil, 

conforme os valores morais e culturais. 
(C) cabe ao leitor a tarefa de atribuir às mulheres essa 

característica ao empregar a forma verbal “lembra”. 
(D) o sexo feminino sempre apresentou dualidades opositivas, 

como “bravas” e “santas”, segundo os padrões sociais. 
 
03. Com relação aos mecanismos coesivos, tem-se um exemplo 
de elipse em qual trecho? 
(A) “Nós é que O abandonamos” (l. 10). 
(B) “como brilham os olhos de curiosidade” (l. 08). 
(C) “Sei que as borboletas andam raras” (l. 08). 
(D) “Na vocação para a vida está incluído o amor” (l. 01). 

 
04. No excerto “Não cortaremos os pulsos, ao contrário, 
costuraremos com linha dupla todas as feridas abertas” (l. 03 e 
04), o termo “ao contrário” explicita a ideia de oposição que 
existe entre as palavras: 
(A) “pulsos” e “feridas”. 
(B) “dupla” e “abertas”. 
(C) “dupla” e “cortaremos”. 
(D) “cortaremos” e “costuraremos”. 

 
05. Em “Falhando, não culpar Deus, oh! por que Ele me 
abandonou?” (l. 09 e 10), o pronome oblíquo átono está 
colocado de forma: 
(A) apossinclítica. 
(B) mesoclítica. 
(C) proclítica. 
(D) enclítica. 

06. Considerando-se a estrutura morfossintática deste trecho 
“mas se sairmos de casa certos de que vamos encontrar 
alguma” (l. 08 e l. 09), qual é a alternativa cujo teor é INEXATO? 
(A) O termo “de que vamos encontrar alguma” complementa 

o sentido do verbo sair. 
(B) O pronome “alguma”, na condição de objeto direto, é um 

termo regido que completa o verbo. 
(C) O adjunto adverbial “de casa” exprime a circunstância de 

lugar, constituindo uma locução adverbial. 
(D) O adjetivo “certos” expressa uma qualidade do sujeito 

elíptico e exerce a função de predicativo do sujeito. 
 

07. Em qual opção se tem a reescritura da frase “que a vida / é 
luta renhida” (l. 07), mantendo-se, forçosamente, o mesmo valor 
semântico? 
(A) Quando a vida é luta compassiva. 
(B) Porém a vida é luta perdida. 
(C) Pois a vida é luta cruel. 
(D) Se a vida é luta feroz. 

 

08. No excerto “não CHORES que a vida / é luta renhida” (l. 07), 
a forma verbal destacada está flexionada no: 
(A) imperativo negativo. 
(B) imperativo afirmativo. 
(C) presente do indicativo. 
(D) presente do subjuntivo. 

 

09. De acordo com o conteúdo e o propósito comunicativo 
expresso no texto em análise, é CORRETO considerar que tal 
texto constitui um gênero textual cujos aspectos tipológicos se 
enquadram no ato de: 
(A) narrar ações por meio da criação de um enredo com base 

na verossimilhança. 
(B) relatar com base no discurso de experiências vividas que se 

situam temporalmente. 
(C) argumentar mediante a sustentação, a refutação e a 

negociação de pontos de vistas diversos. 
(D) descrever ações que permitem regular, mutuamente, 

comportamentos, instruções e prescrições. 
 

10. A preposição constante deste fragmento “Sem chorar, 
aprendi bem cedo os versos exemplares” (l. 06 e l. 07) 
estabelece, entre as duas orações, uma relação de subordinação 
que indica: 
(A) conformidade. 
(B) concessão. 
(C) finalidade. 
(D) modo. 



CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE MÉDICO DO IJF – EDITAL Nº 24/2020 SEPOG - IJF - IMPARH 

 

 2 de 8 Cirurgião Toráxico 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
CIRURGIÃO TORÁXICO 

 
11. No que se refere à organização do Sistema Único de Saúde 
(SUS), o artigo 14-B da Lei Federal nº 8080/1990 estabelece o 
reconhecimento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(CONASS) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde (CONASEMS). Sobre essas entidades, de acordo com a 
referida legislação, julgue os itens como verdadeiros (V) ou falsos 
(F) e assinale a alternativa que indica corretamente a sequência 
de cima para baixo. 
(__) São reconhecidos como entidades representativas dos entes 
estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde 
e declarados de utilidade pública e de relevante função social, na 
forma do regulamento. 
(__) O CONASS e o CONASEMS receberão recursos do orçamento 
geral da União por meio do Fundo Nacional de Saúde, para 
auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, podendo 
ainda celebrar convênios com a União. 
(__) Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) 
são reconhecidos como entidades que representam os entes 
municipais, no âmbito estadual, para tratar de matérias 
referentes à saúde, desde que vinculados institucionalmente ao 
CONASEMS, na forma que dispuserem seus estatutos. 
(A) V, V, F. 
(B) V, F, V. 
(C) V, V, V. 
(D) F, V, V. 

 
12. O Programa Nacional de Segurança do Paciente foi 
instituído por meio da Portaria nº 529/2013, com o objetivo geral 
de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos 
os estabelecimentos de saúde do território nacional. Para 
alcançar esse objetivo foram estabelecidas estratégias para 
implementação do referido programa. Marque a alternativa que 
indica umas dessas estratégias. 
(A) Desenvolver ações para a integração e a articulação 

multiprofissional no serviço de saúde. 
(B) Estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos 

serviços de saúde. 
(C) Inclusão, nos processos de contratualização e avaliação de 

serviços, de metas, indicadores e padrões de conformidade 
relativos à segurança do paciente. 

(D) Manter sob sua guarda e disponibilizar à autoridade 
sanitária, quando requisitado, as notificações de eventos 
adversos. 

 
13. De acordo com o parágrafo 4º, do artigo 3º, da Portaria nº 
1.600/2011, do Ministério da Saúde, a Rede de Atenção às 
Urgências priorizará as linhas de cuidados: 
(A) infecciosa, cardiológica e psicossocial. 
(B) cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica. 
(C) traumatológica, psicossocial e de causas externas. 
(D) cerebrovascular, neoplásicas, infecciosas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, aprovada por 
meio da Portaria nº 2.528/2006, traz como uma de suas 
diretrizes: 
(A) provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da 

atenção à saúde da pessoa idosa. 
(B) garantia de equipe mínima constituída de médicos, 

enfermeiros e auxiliares no cuidado à pessoa idosa. 
(C) em caso de violação de direitos contra a pessoa idosa deve-

se privilegiar a sua transferência para instituições de longa 
permanência. 

(D) garantia de recursos financeiros para pessoa idosa em 
situação de pobreza. 

 
15. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 
é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de 
casos de doenças e agravos que constam na lista nacional de 
doenças de notificação compulsória. Sendo assim, assinale a 
alternativa correta. 
(A) Os estados e municípios só podem alimentar o sistema a 

partir da lista nacional de notificação compulsória. 
(B) É facultado a estados e municípios incluir outros problemas 

de saúde importantes em sua região. 
(C) O responsável pela alimentação do sistema é o médico 

responsável pelo diagnóstico da doença e/ou do agravo. 
(D) Os dados registrados no SINAN só podem ser publicados e 

utilizados pelo Ministério da Saúde. 
 
16. Quais são os procedimentos cirúrgicos de eleição e de maior 
efetividade no tratamento do empiema pleural nas fases II e III 
da American Thoracic Society (ATS)? 
(A) Drenagem torácica fechada e decorticação pulmonar 

precoce (desbridamento fibrinoso) por videotoracoscopia. 
(B) Toracocentese de repetição e decorticação pulmonar 

precoce (desbridamento fibrinoso) por videotoracoscopia. 
(C) Decorticação clássica de Fowler/Delorme e decorticação 

pulmonar precoce (desbridamento fibrinoso) por 
videotoracoscopia. 

(D) Decorticação pulmonar precoce (desbridamento fibrinoso) 
por videotoracoscopia e pleurostomia com ressecção 
costal. 

 
17. Em relação ao empiema pleural, correlacione as fases 
evolutivas com as suas respectivas características patológicas. 

1) Aguda ou exsudativa. 
2) Subaguda ou 
fibrinopurulenta. 
3) Crônica organizada. 
 

a) Derrame pleural fibrinoso e 
multiloculado com líquido turvo 
ou purulento. 
b) Proliferação fibroblástica e 
capilar associada a um 
encarceramento pulmonar. 
c) Exsudação pleural extensa 
com derrame fluido de baixa 
viscosidade. 

 
(A) 1-a; 2-c; 3-b. 
(B) 1-b; 2-a; 3-c. 
(C) 1-b; 2-c; 3-a. 
(D) 1-c; 2-a; 3-b. 
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18. Assinale a afirmativa correta em relação ao pneumotórax 
espontâneo secundário. 
(A) Ocorre geralmente em doente jovem sem antecedentes de 

doença respiratória. 
(B) Os pacientes têm antecedentes de Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica (DPOC) ou de outra pneumopatia. 
(C) Os sintomas principais são dor torácica de origem súbita e 

tosse. 
(D) A doença de base mais comum é a fibrose cística. 

 
19. Das opções abaixo, assinale a que NÃO é indicação de 
tratamento cirúrgico definitivo, ou seja, de pleurodese e 
ressecção de blebs ou bolhas, no pneumotórax espontâneo. 
(A) Escape de ar pelo dreno (< 3 dias). 
(B) Pneumotórax bilateral simultâneo. 
(C) Pneumotórax hipertensivo. 
(D) Profissão de risco (piloto, mergulhador, etc.). 

 
20. Na avaliação pré-operatória de pacientes candidatos à 
cirurgia de ressecção pulmonar do tipo lobectomia ou 
pneumonectomia, são considerados fatores preditivos de 
aumento do risco de complicações em cirurgia de ressecção 
pulmonar: 
(A) VEF1/CVF < 75%, VEF1 < 65% e DLCO < 60%. 
(B) tabagismo suspenso há menos de 30 dias e idade dos 

pacientes > 60 anos. 
(C) VO2 max < 15 ml/kg/min e DLCO < 60%. 
(D) VO2 max < 20 ml/kg/min e FEF1 < 65%. 

 
21. Em pacientes candidatos à cirurgia de ressecção pulmonar, 
quais dos exames abaixo devem fazer parte da avaliação pré-
operatória de rotina da função pulmonar? 
(A) Espirometria e gasometria arterial. 
(B) Espirometria com DLCO e gasometria arterial. 
(C) Espirometria e Ergoespirometria com mensuração do 

consumo de oxigênio (VO2 máx). 
(D) Espirometria com DLCO e teste de caminhada de 6 minutos 

(TC6M). 
 
22. Em relação ao tratamento cirúrgico do carcinoma brônquico 
cN2 confirmado por videomediastinoscopia ou EBUS, é correto 
afirmar. 
(A) A cirurgia deve ser precedida de quimioterapia 

neoadjuvante no T1 e T2. 
(B) A cirurgia deve ser precedida de quimioterapia 

neoadjuvante no Tumor de Pancoast (T3). 
(C) A cirurgia deve ser precedida de quimioterapia e 

radioterapia neoadjuvante no T1 e T2. 
(D) A cirurgia deve ser seguida de quimioterapia adjuvante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Em relação à propedêutica e ao tratamento do paciente 
portador de tumor do sulco pulmonar superior (Tumor de 
Pancoast), assinale a afirmativa correta. 
(A) A presença da síndrome completa de Claude-Bernard 

Horner pode ser um indício de invasão de arco costal. 
(B) A tomografia de tórax normal e o PET/CT negativo para 

adenopatia mediastinal dispensam a realização de biópsia 
invasiva dos linfonodos mediastinais no estadiamento pré-
operatório. 

(C) A biópsia dos linfonodos mediastinais por 
mediastinoscopia, videomediastinoscopia ou EBUS deve ser 
realizada em todos os casos. 

(D) A melhor sobrevida em 5 anos é a dos pacientes submetidos 
à ressecção completa do tumor pós-quimioterapia 
neoadjuvante. 

 
24. Paciente masculino, 65 anos, com diagnóstico de tumor 
primário de pulmão do tipo carcinoma epidermoide (lobo 
superior direito), medindo 4,5 cm no seu maior diâmetro, com 
linofonodo paratraqueal direito (4D) de 1,5 cm. O estadiamento 
sistêmico foi negativo para metástase. O paciente foi submetido 
à mediastinoscopia cervical, cuja biópsia de congelação do 
linfonodo 4D revelou metástase de carcinoma epidermoide. Qual 
a conduta mais adequada nessa situação? 
(A) Realizar lobectomia e linfadenectomia mediastinal por 

vídeo no mesmo ato anestésico. 
(B) Contraindicar a ressecção cirúrgica, pois o achado de 

metástase mediastinal ipsilateral exclui definitivamente a 
cirurgia como opção terapêutica em carcinoma brônquico 
não de pequenas células. 

(C) Indicar quimioterapia neoadjuvante, seguida de cirurgia se 
o reestadiamento revelar resposta terapêutica com 
diminuição do tumor e desaparecimento dos linfonodos 
mediastinais. 

(D) Indicar tratamento exclusivo como quimioterapia e 
radioterapia. 

 
25. Em relação à estenose traqueal pós-intubação traqueal, é 
incorreto afirmar. 
(A) Resulta geralmente de um processo isquêmico provocado 

pela compressão do balonete insuflado com pressão acima 
de 20 mmHg. 

(B) O processo cicatricial inicia-se com a formação de 
granuloma inflamatório seguido pela deposição crescente 
de fibroblastos. 

(C) Os pacientes jovens sem doença pulmonar associada 
podem evoluir sem dispneia até que ocorra uma redução de 
85 a 90% do calibre da traqueia. 

(D) A tomografia computadorizada helicoidal com reconstrução 
tridimensional é o padrão ouro na avaliação pré-operatória 
da correção da estenose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE MÉDICO DO IJF – EDITAL Nº 24/2020 SEPOG - IJF - IMPARH 

 

 4 de 8 Cirurgião Toráxico 
 

26. Em relação ao tratamento da estenose traqueal pós-
intubação, analise as informações que seguem e assinale a 
alternativa correta. 
I) A traqueostomia é o procedimento de eleição nos pacientes 

que se apresentam com dispneia aos esforços e estridor em 
determinadas posições e que a fibrobroncoscopia revela 
processo inflamatório com granulomas. 

II) A dilatação traqueal com broncoscopia rígida é o 
procedimento de eleição nos pacientes que se apresentam 
com dispneia aos esforços e estridor em determinadas 
posições e que a fibrobroncoscopia revela processo 
inflamatório com granulomas. 

III) A dilatação traqueal com broncoscopia rígida é o 
procedimento de eleição nos pacientes que se apresentam 
com dispneia aos esforços e estridor em determinadas 
posições e que a fibrobroncoscopia revela processo 
cicatricial maduro. 
 

(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II está correta. 
(C) Apenas III está correta. 
(D) Apenas II e III estão corretas. 

 
27. A Fístula Traqueoesofágica (FTE) pode ser decorrente de 
intubação traqueal e ventilação mecânica prolongada e menos 
frequentemente relacionada à ingestão de corpo estranho, 
trauma, cirurgia de traqueia, esôfago, neoplasia, dentre outras 
causas. Assinale a opção correta em relação aos sintomas clínicos 
e diagnóstico da FTE. 
(A) 50% das fistulas traqueosofágicas não neoplásicas são 

relacionadas à lesão pelo balonete do tubo traqueal 
associada à ventilação mecânica. 

(B) Os pacientes com FTE apresentam tosse principalmente 
após a ingestão de alimentos sólidos. 

(C) O diagnóstico pode ser confirmado com raio X contrastado 
do esôfago, que é considerado o padrão ouro no 
diagnóstico da FTE. 

(D) Os pacientes podem evoluir com pneumonias recorrentes e 
a endoscopia continua sendo o padrão ouro para o 
diagnóstico da FTE. 

 
28. Assinale a opção correta em relação à conduta terapêutica 
da Fístula Traqueoesofágica (FTE) decorrente de intubação 
traqueal e ventilação mecânica prolongada. 
(A) A primeira medida terapêutica é interromper a alimentação 

por via oral e reiniciar por sonda nasogástrica. 
(B) A primeira medida terapêutica é interromper a alimentação 

por via oral e reiniciar por gastrostomia. 
(C) A correção cirúrgica, conforme a técnica de Grillo e Pearson, 

consiste na ressecção do segmento traqueal afetado ou 
estenosado, exposição e reativação dos bordos da fístula 
esofágica e sutura vertical do esôfago em dois planos, 
seguida de rotação de retalho muscular para recobrir a zona 
de sutura, e, finalmente, anastomose término-terminal da 
traqueia. 

(D) A correção cirúrgica, conforme a técnica de Grillo e Pearson, 
consiste na abordagem lateral da traqueia e esôfago por 
cervicotomia com a subsequente rafia da parede 
membranosa da traqueia ao nível da fístula, seguida de 
reativação dos bordos da fístula esofágica, sutura vertical 
do esôfago em dois planos e rotação de retalho muscular 
para recobrir a zona de sutura. 

 

29. Assinale a opção correta em relação aos tumores de células 
germinativas do mediastino. 
(A) Os teratomas originam-se de um dos três folhetos 

embrionários, ectoderma, mesoderma ou endoderma. 
(B) A faixa etária do diagnóstico dos teratomas está em torno 

dos 40 anos de idade. Já a malignidade tem maior incidência 
em homens com mais idade. 

(C) O teratoma é tipo benigno mais comum dos tumores de 
células germinativas. 

(D) Os tumores de células germinativas do mediastino 
anterossuperior representam uma incidência de cerca de 
40% dos casos de todos tumores extragonadais. 

 

30. Sabe-se que os tumores seminomatosos e os não 
seminomatosos são as variantes malignas dos tumores de células 
germinativas. Assinale a afirmativa correta sobre esses tumores. 
(A) É comum a possibilidade de metástase de seminoma do 

testículo para o mediastino, por isso, o exame dos testículos 
deve sempre ser incluído na avaliação clínica. 

(B) Os tumores seminomas são mais frequentes nos homens da 
terceira década de vida e infrequentes em mulheres. 

(C) Os tumores não seminomatosos presentam taxas elevadas 
nos marcadores biológicos (alfafetoproteína e b-HCG) e a 
realização de biópsia para confirmar o diagnóstico no pré-
operatório é dispensável. 

(D) Com resecção completa (RO) do seminoma, a adjuvância 
com radioterapia não é recomendada. 

 

31. Em relação ao diagnóstico e conduta terapêutica dos 
tumores do mediastino, assinale a opção INCORRETA. 
(A) A radiografia de tórax é o método mais utilizado no 

diagnóstico das lesões mediastinais e Ressonância 
Magnética (RM) é o exame de eleição no diagnóstico dos 
tumores do mediastino anterior por permitir uma 
localização mais precisa ao definir o compartimento 
mediastinal acometido, além de inferir sobre o conteúdo e 
homogeneidade da massa. 

(B) A RM é um método diagnóstico que tem a vantagem no 
diagnóstico e planejamento cirúrgico dos tumores de 
mediastino anterior que comprometem as estruturas 
vasculares, e do posterior por avaliar a relação de 
contiguidade com a coluna e canal vertebral. 

(C) Nas lesões encapsuladas ou nas císticas, circunscrita, em 
que os planos de clivagem são bem definidos em relação às 
estruturas contíguas, não há necessidade de biópsia pré-
operatória por não mudar a condição cirúrgica da remoção 
completa da lesão. 

(D) Se a tomografia identificar invasão de estruturas 
anatômicas contíguas haverá necessidade de biópsias 
prévias para definir a malignidade e planejar o tratamento. 

 

32. Em relação ao prognóstico e tratamento dos timomas, 
assinale a opção INCORRETA. 
(A) A cirurgia torácica videoassistida (VATS) e cirurgia robótica 

são as vias de acesso preferenciais para os timomas não 
invasivos (estádios I-II). 

(B) A ressecção completa (R0) é um dos principais fatores de 
bom prognóstico, assim como radicalidade da ressecção 
(R0) e os estádio I e II de Masaoka-Koga e da OMS. 

(C) A presença de miastenia grave implica em pior prognóstico 
dos pacientes com timoma. 

(D) Os timomas completamente ressecados do tipo A, AB e B1 
não invasivos (estádios I e II), na classificação histológica da 
OMS, não necessitam de tratamento complementar. 
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33. Assinale a afirmativa correta em relação ao Derrame Pleural 
Neoplásico (DPN) ou maligno. 
(A) O DPN é definido como a presença de células neoplásicas 

no líquido pleural e está geralmente associado à doença 
metastática e avançada. 

(B) O câncer de pulmão e o de mama são responsáveis por 
cerca de 30 a 40% dos casos de DPN. 

(C) A sobrevida média dos pacientes com DPN está entre 18 a 
24 meses, sendo pior no carcinoma de pulmão que no de 
mama. 

(D) O principal sintoma é dor torácica, que pode estar associada 
à dispneia e tosse. 

 

34. Em relação ao tratamento do DPN ou maligno, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
(A) O talco é o agente esclerosante mais usado em todo o 

mundo, por ser o agente mais eficaz (68 a 92% de sucesso) 
e barato. 

(B) A pleurodese com talco diluído em solução salina (talc 
slurry) e instilado através de drenos ou cateteres na 
cavidade pleural é indicada em pacientes com bom 
Karnofsky Performance Status (KPS > 30%) e pode ser feito 
em regime ambulatorial ou em hospital dia. 

(C) A pleurodese com talco espalhado em forma de pó seco 
(talc poudrage) é realizada por videotoracoscopia e 
indicada em pacientes com DPN recidivante e bom 
Karnofsky Performance Status (KPS > 30%). 

(D) A toracocentese de repetição está indicada em pacientes 
debilitados, com baixa expectativa de vida, Karnofsky 
Performance Status (KPS) < 30%, na presença de 
encarceramento pulmonar e falha da pleurodese. 

 

35. Analise as assertivas que seguem e assinale a alternativa 
correta sobre o que é considerado INSUCESSO da pleurodese no 
tratamento do DPN sintomático. 
I) Expansão pulmonar completa e remissão dos sintomas. 
II) Expansão pulmonar incompleta e controle dos sintomas. 
III) Expansão pulmonar incompleta sem controle dos sintomas. 

 

(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II está correta. 
(C) Apenas III está correta. 
(D) Apenas II e III estão corretas. 

 

36. Em relação às metástases pulmonares, assinale a afirmativa 
correta. 
(A) Os pacientes geralmente são assintomáticos e a presença 

de dispneia leve é sugestivo de disseminação linfangítica. 
(B) A maioria das lesões metastáticas pulmonares é detectada 

na radiografia de tórax de rotina em pacientes 
assintomáticos, mas a TC é o instrumento apropriado para 
esclarecer a natureza de qualquer densidade nodular 
suspeita encontrada na radiografia de tórax, além de 
fornecer informações precisas sobre o número, dimensão e 
local das lesões. 

(C) Tomografias feitas com tomógrafos helicoidais 
multidetectores em pacientes com metástases pulmonares 
de osteossarcoma, o número de lesões metastáticas pode 
ser subestimado em até 10% dos pacientes submetidos a 
toracotomia aberta e palpação manual das lesões. 

(D) Existe indicação de metastasectomia na maioria dos 
pacientes que apresentam metástases pulmonares de 
cânceres epiteliais e na minoria dos pacientes com 
sarcomas. 

37. Em relação ao diagnóstico e estadiamento pré-operatório 
de pacientes com metástases pulmonares, analise as 
informações que seguem e assinale a alternativa correta. 
I) Existe a alta probabilidade de recorrência local e hepática 

de tumores do trato gastrointestinal, por isso é indicado 
fazer tomografia computadorizada e endoscopia, para 
excluir a recorrência local ou locorregional antes de realizar 
metastasectomia pulmonar. 

II) O PET-CT é um exame importante na avaliação pré-
operatória de metastasectomia pulmonar, particularmente 
em sarcomas, que apresentam maior risco de metástases 
extrapulmonares ou de recidiva locorregional. 

III) As metástases pulmonares solitárias do câncer colorretal 
podem ser radiologicamente indistinguíveis do câncer 
primário de pulmão primário, por se apresentarem de 
forma irregular e espiculada na tomografia 
computadorizada em até 20% dos casos. 

 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II está correta. 
(C) Apenas III está correta. 
(D) Apenas II e III estão corretas. 

 
38. Em relação aos critérios de seleção para indicação de 
metastasectomia pulmonar, assinale a afirmativa INCORRETA. 
(A) O tumor primário deve estar controlado ou ser controlável. 
(B) Não existir método de tratamento comprovadamente 

melhor e o paciente ter status clínico adequado para a 
ressecção planejada. 

(C) Nos tumores quimiossensíveis, como sarcoma de partes 
moles, a quimioterapia de indução dever ser considerada 
antes da ressecção pulmonar. 

(D) A ressecção completa das metástases pulmonares é 
possível com base na avaliação por tomografia 
computadorizada. 

 
39. Com relação às características radiológicas dos tumores de 
parede torácica, assinale V (verdadeiro) ou F (falso). 
(__) Na radiografia de tórax, pode-se, às vezes, distinguir as 
lesões de parede torácica das lesões pulmonares pela 
identificação do sinal da borda incompleta nas primeiras. 
(__) Neurofibromas e schwannomas originados nos nervos 
intercostais podem causar erosão da borda inferior da costela, 
mas raramente causam destruição da mesma. 
(__) Lipomas são tumores raros na parede torácica e se 
caracterizam na tomografia computadorizada por massas com 
densidade de gordura presentes no subcutâneo ou 
intratorácicas. 
(__) Metástases, plasmocitoma e mieloma múltiplo são causas de 
massa em parede torácica com destruição associada de arcos 
costais, em adultos. 
(__) Lesões osteoblásticas são mais comuns nas metástases de 
câncer de pulmão, enquanto as metástases de câncer de mama 
e próstata costumam se apresentar como lesões osteolíticas. 
 
Marque a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
(A) F, F, V, F, V. 
(B) V, V, F, V, F. 
(C) F, V, F, V, F. 
(D) V, F, V, F, V. 
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40. Sobre a epidemiologia dos tumores de parede torácica, 
analise as assertivas abaixo e marque V (verdadeiro) ou F (falso). 
(__) Dos tumores de parede torácica, cerca de 45% são primários 
da parede torácica e representam 5% de todas as neoplasias 
torácicas. 
(__) Cerca de um terço dos tumores de parede torácica são 
metástases, sendo pulmão, mama e rim os sítios primários mais 
comuns. 
(__) A incidência dos tumores de parede torácica é cerca de duas 
vezes maior no sexo feminino, com exceção dos tumores 
desmoides, que são mais comuns no sexo masculino. 
(__) Embora os osteossarcomas sejam os tumores ósseos mais 
frequentes no corpo, na parede torácica os condrossarcomas são 
mais comuns e representam 30% dos tumores ósseos primários 
da parede torácica. 
(__) Plasmocitoma, sarcoma de Ewing e rabdomiossarcoma são 
tumores de parede torácica mais frequentemente encontrados 
em crianças e adultos jovens. 
 

Marque a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
(A) F, V, V, F, F. 
(B) V, F, F, F, V. 
(C) V, V, F, V, F. 
(D) F, F, V, V, V. 

 
41. Assinale a afirmativa CORRETA acerca do tratamento dos 
tumores de parede torácica. 
(A) Como trata-se de doença disseminada, a ressecção cirúrgica 

nunca é considerada no tratamento das metástases em 
parede torácica. 

(B) A maioria dos condrossarcomas surge na parede anterior do 
tórax e é sensível à quimioterapia e radioterapia, sendo a 
ressecção cirúrgica reservada para os casos com doença 
residual após quimioterapia (QT) e radioterapia (RT). 

(C) Como são tumores geralmente resistentes à quimioterapia, 
os osteossarcomas são tratados somente com cirurgia, 
ficando a QT reservada para o tratamento paliativo dos 
pacientes com doença metastática. 

(D) Embora habitualmente classificados como benignos, os 
tumores desmoides são muito agressivos localmente e 
recidivam com frequência após a ressecção cirúrgica, razão 
pela qual a radioterapia adjuvante é indicada em alguns 
pacientes. 

 
42. Tratamento multimodal, isto é, combinação de cirurgia com 
quimioterapia e/ou radioterapia, é indicado nos seguintes casos, 
EXCETO: 
(A) Osteossarcoma. 
(B) Condrossarcoma. 
(C) Rabdomiossarcoma. 
(D) Sarcoma de Ewing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43. Hemoptise maciça é uma das emergências respiratórias 
mais temidas e tem várias etiologias. Em 90% dos casos, a fonte 
do sangramento é a circulação brônquica. Marque a alternativa 
CORRETA acerca da anatomia da circulação brônquica. 
(A) Artérias brônquicas aberrantes (anômalas) entram no 

parênquima pulmonar através das aderências pleurais e do 
ligamento pulmonar. 

(B) Não é possível diferenciar vasos colaterais sistêmicos não 
brônquicos das artérias brônquicas aberrantes durante a 
angiografia.  

(C) As artérias brônquicas originam-se diretamente da aorta 
torácica ascendente, geralmente ao nível das vértebras T2 
e T3. 

(D) As artérias brônquicas aberrantes podem surgir no arco 
aórtico, artéria torácica interna, tronco tireocervical, artéria 
subclávia e tronco braquiocefálico. 

 
44. Hemoptise pode se apresentar como uma condição de 
extrema gravidade e tende a recidivar se o tratamento definitivo 
NÃO for estabelecido. Hemoptise maciça: 
(A) é definida como expectoração de mais de 200 ml de sangue 

por dia. 
(B) tem como principal causa o câncer de pulmão nos países 

subdesenvolvidos. 
(C) deve ser tratada cirurgicamente em todos os pacientes. 
(D) tratada com embolização de artéria brônquica, pode 

recidivar em 10 a 25% dos casos. 
 
45. Homem de 62 anos, tabagista (50 maços/anos), 
antecedente de tuberculose pulmonar, tem tido episódios 
frequentes de “bronquite” com tosse produtiva. Ontem, paciente 
teve episódio de hemoptise (aproximadamente 100 ml). Hoje, 
continua apresentando tosse com hemoptoicos. TC de tórax 
mostra bronquiectasias localizadas no lobo superior direito. 
Prova de função pulmonar realizada há 2 meses demonstrou um 
VEF1 de 2,2 litros (65% do predito). Qual deve ser o tratamento 
proposto para esse paciente? 
(A) Angiografia com embolização de artéria brônquica. 
(B) Broncoscopia seguida por cirurgia (lobectomia pulmonar). 
(C) Broncoscopia rígida com introdução de um cateter de 

Fogarty ou bloqueador endobrônquico. 
(D) Internação em UTI, sedação, antitussígenos e repouso em 

decúbito lateral, com o lado que está sangrando para baixo. 
 
46. Formação de fístula entre a artéria inominada e a traqueia 
é uma complicação rara, porém potencialmente fatal após uma 
traqueostomia. Qual das assertivas abaixo acerca das Fístulas 
Traqueoinominadas (FTI) está CORRETA? 
(A) Sangramento causado por FTI pode ser interrompido em 

100% dos casos com a manobra de hiperinsuflação do cuff 
da cânula de traqueostomia. 

(B) O sangramento associado a uma FTI é melhor diagnosticado 
usando broncoscopia flexível. 

(C) Em dois terços dos casos, um sangramento sentinela 
antecede a hemorragia maciça da FTI. 

(D) FTI é habitualmente vista em traqueostomias feitas mais 
embaixo na traqueia, tipicamente abaixo do terceiro anel. 
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47. Paciente feminina, 14 anos, sequela de paralisia cerebral, 
dependente de ventilação mecânica e traqueostomizada há 6 
meses. Subitamente desenvolve sangramento maciço no sítio da 
traqueostomia. Qual a melhor conduta inicial? 
(A) Broncoscopia flexível para visualizar o local do 

sangramento. 
(B) O cuff da cânula de traqueostomia deve ser hiperinsuflado. 
(C) Ressecção da artéria inominada com preservação da junção 

carótida/subclávia direita. 
(D) Inserção de cateter de Fogarty via artéria braquial até a 

artéria inominada guiada por fluoroscopia, para obter 
tamponamento com balão. 

 
48. A irrigação sanguínea dos dois terços superiores da traqueia 
é feita predominantemente pela artéria: 
(A) carótida externa. 
(B) tireóidea superior. 
(C) torácica interna. 
(D) tireóidea inferior. 

 
49. O micro-organismo que representa o maior risco na falha do 
processo de desinfecção dos aparelhos de broncoscopia flexível 
é: 
(A) Enterobacter sp. 
(B) Klebsiella sp. 
(C) Mycobacterium tuberculosis. 
(D) Cryptosporidium sp. 

 
50. Com relação aos processos de limpeza e desinfecção dos 
equipamentos de broncoscopia flexível, responda V (verdadeiro) 
ou F (falso). 
(__) Esterilização é o procedimento que inativa todos os micro-
organismos, inclusive esporos bacterianos. É o método de 
escolha para o processamento dos aparelhos de 
fibrobroncoscopia, principalmente a esterilização com óxido de 
etileno, pelo seu baixo custo e pouco tempo necessário para 
novo uso do aparelho. 
(__) A limpeza manual dos broncoscópios com água e detergente 
é a primeira etapa do processamento. É uma etapa fundamental 
porque debris orgânicos são a principal causa para a falha na 
desinfecção, já que impossibilitam a ação e penetração dos 
agentes germicidas. 
(__) A segunda etapa do processamento é a desinfecção. A rotina 
recomendada é a imersão do aparelho por 7 minutos em 
glutaraldeído 2%. Isso elimina as formas vegetativas de bactérias, 
micobactérias, fungos e vírus. O agente químico deve ser trocado 
diariamente. 
(__) O broncoscópio deve ser usado imediatamente após ser 
retirado do glutaraldeído. Caso não vá ser usado novamente, o 
aparelho deve ser acondicionado na maleta até o próximo 
exame. 
(__) As pinças de biópsia também devem passar por limpeza 
mecânica com solução enzimática e/ou peróxido de hidrogênio, 
seguida de esterilização em autoclave ou óxido de etileno. 
 
Assinale a sequência correta, de cima para baixo. 
(A) F, V, F, F, V. 
(B) F, V, V, F, V. 
(C) V, F, V, V, F. 
(D) V, F, F, V, F. 

 
 

51. Marque a opção que representa uma repercussão funcional 
esperada durante um exame de broncoscopia. 
(A) Redução da frequência cardíaca. 
(B) Redução da pressão arterial. 
(C) Redução da saturação arterial de oxigênio. 
(D) Redução do débito cardíaco. 

 

52. Assinale a assertiva CORRETA. 
(A) A laringe situa-se no segmento cervical, na região infra-

hioidea, abaixo da faringe e acima da traqueia. Encontra-se 
numa referência vertebral entre C5-6 e T1 no homem adulto 
e numa posição mais cefálica na criança e na mulher. 

(B) Na laringoscopia direta visualizam-se as estruturas e a 
funcionalidade da laringe por meio de um espelho colocado 
na cavidade oral do paciente. 

(C) Na laringoscopia indireta um laringoscópio flexível é 
introduzido por via nasal ou oral, permitindo a análise da 
laringe como um todo, inclusive da região infraglótica e 
traqueia proximal. 

(D) Edema de Reinke é o edema difuso que acomete a camada 
superficial da lâmina própria. A principal causa é o refluxo 
gastroesofágico e acomete mais frequentemente mulheres 
do que homens. 

 

53. Com relação à realização de broncoscopia flexível na 
Unidade de Terapia Intensiva, todas as alternativas estão 
corretas, EXCETO: 
(A) o broncoscópio deve ter calibre 1,5 a 2,5 mm menor do que 

a cânula traqueal empregada. 
(B) durante a realização da broncoscopia, deve-se manter a 

fração inspirada de oxigênio (FiO2) de 1 (100%). 
(C) hipertensão intracraniana e Infarto Agudo do Miocárdio 

(IAM) recente são contraindicações absolutas para a 
realização da broncoscopia. 

(D) a ventilação mecânica é uma contraindicação relativa para 
biópsia transbrônquica, já que o risco de pneumotórax fica 
em torno de 10 a 20% nesses casos. 

 

54. A broncoscopia rígida está contraindicada na seguinte 
situação: 
(A) TCE grave com aspiração de corpo estranho (prótese 

dentária). 
(B) hemoptise maciça em paciente com tuberculose ativa. 
(C) trauma cervical (raquimedular) com suspeita de lesão de 

traqueia. 
(D) hipercapnia grave e estridor por estenose traqueal. 

 

55. Sobre a broncoscopia rígida, todas as alternativas estão 
corretas, EXCETO qual? 
(A) Pode ser realizada com anestesia local e sedação ou com 

anestesia geral, com preferência para a última, podendo ser 
endovenosa e/ou inalatória. 

(B) A escolha do broncoscópio deve levar em consideração o 
tamanho do paciente e o tipo de procedimento, usando-se 
habitualmente o calibre 8 - 9 mm em homens e 7 – 8 mm 
em mulheres. 

(C) Costuma ser indicada no manejo das estenoses 
traqueobrônquicas, aplicação de próteses 
traqueobrônquicas, controle de hemoptise maciça, 
remoção de tumores e corpos estranhos endobrônquicos. 

(D) Apesar de limitar a movimentação do pescoço, anquilose 
cervical, cifoescoliose acentuada e trauma de coluna 
cervical não representam contraindicação para sua 
realização. 
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56. A Biópsia Transbrônquica (BTB) é utilizada na propedêutica 
de várias afecções. Dos pacientes encaminhados para realização 
de BTB, os que apresentam menor rendimento diagnóstico são 
os portadores de: 
(A) fibrose pulmonar idiopática. 
(B) sarcoidose. 
(C) linfangite carcinomatosa. 
(D) tuberculose miliar. 

 
57. São contraindicações para realização de biópsia 
transbrônquica, EXCETO: 
(A) uremia. 
(B) plaquetopenia. 
(C) hipertensão pulmonar. 
(D) enfisema pulmonar. 

 
58. Sobre o Lavado Broncoalveolar (LBA), marque V 
(verdadeiro) ou F (falso). 
(__) Em processos localizados, a escolha do local para o LBA é 
definida por exame radiológico; nos processos intersticiais 
difusos, deve-se optar pela abordagem do lobo médio ou língula. 
(__) Um volume de pelo menos 100 ml, dividido em alíquotas de 
20 a 50 ml, é necessário para que se alcance uma amostra 
adequada da superfície alveolar relacionada com o brônquio 
subsegmentar a ser abordado. 
(__) O padrão de celularidade normal no LBA de um adulto não 
tabagista é 85 a 92% de neutrófilos, 6 a 12% de linfócitos, 1 a 3% 
de macrófagos e < 1% de eosinófilos. 
(__) Elevado número de células epiteliais com alterações 
degenerativas (excedendo o número de macrófagos), baixa 
celularidade (< 2 x 106 células no fluido total, excluindo hemácias 
e células epiteliais) e baixo número de macrófagos (< 10/campo) 
caracterizam um LBA insatisfatório. 
(__) Na pneumonite de hipersensibilidade, o LBA caracteriza-se 
por elevado número de linfócitos (geralmente acima de 30%), 
com relação CD4/CD8 < 1,0. 
 

Assinale a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
(A) V, V, V, V, F. 
(B) V, V, F, V, V. 
(C) F, F, V, F, V. 
(D) V, F, F, F, F. 

 
59. Com relação à aspiração de Corpo Estranho (CE) na via 
aérea, é CORRETO afirmar. 
(A) Embora mais comum em crianças, principalmente na faixa 

de 1 a 3 anos, quadro clínico mais exuberante, inclusive com 
insuficiência respiratória, é mais frequente nos adultos e 
idosos. 

(B) Com relação ao quadro clínico inicial, a tríade clássica 
asfixia, tosse e chiado está presente na maioria dos casos. 

(C) A broncoscopia rígida está indicada em todos os casos, pois 
permite melhor controle da via aérea, ventilação 
simultânea ao procedimento, aspiração de sangue e 
secreção mais eficiente, não havendo indicação de 
broncoscopia flexível nesse contexto. 

(D) A radiografia de tórax pode ser normal em 6 a 24% dos 
casos; as alterações mais comuns são atelectasia, 
hiperinsuflação, desvio de mediastino e visualização do CE 
radiopaco. 

 
 
 
 

60. Com relação à ingestão de corpo estranho, deve-se 
considerar endoscopia de emergência na seguinte situação: 
(A) bateria no esôfago. 
(B) objeto perfurocortante no estômago. 
(C) bateria no estômago. 
(D) moeda no esôfago em paciente assintomático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


