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1 - As fístulas aortocolônicas primárias:

A. São bastantes comuns, embora subdiagnosti-
cadas.

B. Ocorrem após procedimentos cirúrgicos sobre
a aorta.

C. Apresentam-se habitualmente como um quadro
de sepse.

D. São geralmente causadas por um aneurisma de
aorta.

E. São melhor diagnosticadas por colonoscopia.

2 - O acesso videolaparoscópico na cirurgia da
doença de Crohn:

A. Pode ser utilizado, mas apenas no comprometi-
mento do intestino delgado e da região ileocecal.

B. Apresenta índices de recidiva superiores, quan-
do comparado aos procedimentos abertos.

C. É um procedimento de fácil execução mesmo
para cirurgiões medianamente treinados em ci-
rurgia videolaparoscópica.

D. Tem como principal vantagem a manutenção da
integridade da parede abdominal, em uma doen-
ça que pode requerer vários procedimentos ci-
rúrgicos durante a vida.

E. Deve ser usado apenas para derivações e pro-
cedimentos menores.

3 - A caracterização de “células em anel de sinete”
na descrição do exame histopatológico de um car-
cinoma colorretal retirado significa:

A. O mesmo que descrever como carcinoma
mucinoso.

B. Uma probabilidade maior de metástases hepáti-
cas do que peritoneais e ovarianas .

C. Uma probabilidade maior de metástases pulmo-
nares do que peritoneais e ovarianas.

D. Apenas um achado morfológico, sem quaisquer
significados clínicos ou prognósticos.

E. Um prognóstico pior em relação à sobrevida.

4 - Os tumores com a característica descrita aci-
ma (células em anel de sinete), quando compara-
dos aos adenocarcinomas colorretais ordinários
estão mais freqüentemente associados a:

A. Aumento da instabilidade de microssatélites.
B. Menor frequência de mutações no gen BRAF.
C. Maior perda da heterozigose no gen 18 q.
D. Maior quantidade de tumores localizados

distalmente no cólon.
E. Maior expressão de FASN (sintase de ácido

graxo).


