
 

 

 

 

 

 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATA: 19/10/2014 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
LEGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta ou azul escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

CARGO 

ANGIOLOGISTA E CIRURGIÃO VASCULAR 

Realização: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2014 
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O problema da má distribuição de médicos no Brasil 

 

 

“As pessoas não têm mais a quem pedir ajuda a não ser a mim. Se tiver mais de três casos urgentes 

para atender imediatamente, como eu faço?” Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta que 

desde abril de 2012 é o único médico em atividade na cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do 

Pará. O único para atender uma população carente de 18 mil habitantes. 

Essa situação não é exclusividade de Santa Maria das Barreiras. A cidade divide o problema com 

milhares de municípios que, como ela, são pequenos e afastados de grandes centros urbanos. Segundo o 

último levantamento do CFM (Conselho Federal de Medicina), feito em 2012, o Brasil abriga 388.015 médicos, 

cerca de 1,8 por mil habitantes. A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7. Ainda assim, 

a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não resolve o problema de saúde do país 

porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil pessoas. E municípios desse porte 

representam quase 90% das cidades. 

O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC (Instituto Superior de 

Ciências Médicas de Villa Clara), em Cuba, com o qual a Faculdade de Medicina da UNESP de Botucatu-SP 

mantém convênio desde 2002. Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões 

carentes foi uma das coisas que aprendeu no curso. O viés ideológico de sua formação o incentivou a trocar a 

cidade de São Simão, em Goiás, que tinha cerca de 15 médicos para seus 17 mil habitantes, para viver com a 

família no interior do Pará, mesmo por um salário menor. “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem 

ideia do que aprendemos por lá”, afirma. 

Para Paulo Henrique Gomes, que assumiu a Secretaria de Saúde de Santa Maria das Barreiras no 

final de 2012, o Programa “Mais Médicos” serve como um alívio. “Eu preciso urgentemente de mais médicos 

na minha cidade, imagino que outros municípios também devam precisar. Eu só tenho um médico no hospital. 

Os profissionais do Pará não querem o salário que Santa Maria das Barreiras pode pagar, que é de R$ 16 mil. 

Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil. Acredito que os profissionais que vão chegar estarão mais dispostos a 

receber o que temos a oferecer.” 

 
(MEDEIROS, Tainah. O problema da má distribuição de médicos no Brasil. Publicado no site: 

http://drauziovarella.com.br/ - Acesso em 13.08.13. Texto adaptado.) 

 

01. Com base no texto lido, é CORRETO afirmar que a autora: 

 

(A) defende o programa “Mais Médicos”, do governo federal, como única saída para a melhoria do atendimento 

básico de saúde à população brasileira. 

(B) compara a situação de Santa Maria das Barreiras, no Pará, com a dos demais municípios brasileiros, nos 

quais, há cerca de 1,8 médico para cada mil habitantes. 

(C) apresenta o viés ideológico da formação dos médicos como algo fundamental para o desenvolvimento do 

senso de humanidade nesses profissionais. 

(D) analisa o problema da falta de médicos no Brasil, considerando como politicamente corretos os profissionais 

que decidem morar em municípios com até 50 mil pessoas. 

(E) sugere a adoção de políticas governamentais que contribuam para o aumento da quantidade de médicos 

até chegar ao mesmo índice de Portugal e Espanha. 

 

02. Com relação às estratégias argumentativas empregadas pela autora, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) O texto faz uso de uma argumentação lógica ao citar constantemente os números, seja com relação à 

quantidade de médicos, seja à faixa salarial dos mesmos. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

http://drauziovarella.com.br/
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(B) O texto traz uma recorrência de citações em primeira pessoa, o que garante ao mesmo a predominância da 

função emotiva ou expressiva. 

(C) O texto lança mão de uma argumentação comparativa ao citar a quantidade de médicos em algumas 

cidades e países. 

(D) O texto utiliza a argumentação pelo exemplo ao citar o Dr. Perini, que deixou a cidade de São Simão, em 

Goiás, para viver com a família no interior do Pará. 

(E) O texto, aparentemente expositivo, contém uma argumentação implícita ao dar voz a determinados sujeitos 

que possuem uma posição ideológica definida. 

 

03. Analise o trecho seguinte e assinale a opção CORRETA: “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem ideia 

do que aprendemos por lá”. (linhas 17 a 19) 

 

(A) Na linguagem coloquial, quando falamos, é permitido o uso de “me dá”, entretanto, na linguagem formal, o 

pronome oblíquo “me” não poderia iniciar uma frase. 

(B) A expressão “Quando escuto o CFM falando” revela a existência de uma metáfora, tendo em vista que não 

é o CFM que fala, mas, seus representantes.  

(C) O pronome “eles” exerce uma função anafórica, uma vez que retoma a expressão “médicos estrangeiros”. 

(D) A expressão “podem não ter” revela uma total desconfiança do CFM com relação aos médicos estrangeiros.  

(E) As expressões “os médicos estrangeiros” e “aprendemos” remetem à mesma pessoa do discurso, ou seja, à 

primeira pessoa do plural. 

 

04. No período “[...] o cardiologista Sérgio Perini conta que desde abril de 2012 é o único médico em atividade na 

cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do Pará.” (linhas 02 a 04), o trecho sublinhado está separado 

por vírgula. Assinale a opção na qual o uso da vírgula se justifica pela mesma razão. 

 

(A) “Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta...”, (linha 02) 

(B) “A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7.” (linha 08) 

(C) “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável.” (linhas 08 e 09) 

(D) “O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC, em Cuba.” (linhas 12 e 13) 

(E) “Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil”. (linha 24) 

 

05. Observe o trecho a seguir: “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não 

resolve o problema de saúde do país porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil 

pessoas.” (linhas 08 a 10). Os termos destacados exprimem, respectivamente, ideia de  

 

(A) explicação; adição; finalidade. 

(B) adição; contraste; explicação. 

(C) comparação; contraste; causa. 

(D) contraste; contraste; causa. 

(E) contraste; contraste; explicação. 

 

06. Assinale a opção em que o emprego do pronome, para evitar a repetição do termo destacado no trecho seguinte, 

está em desacordo com o uso culto da língua.  

 

“Conclui-se o programa Mais Médicos. Não preciso descrever as vantagens do programa Mais Médicos.” 

 

(A) Conclui-se o programa “Mais médicos” cujas vantagens não preciso descrever. 

(B) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever-lhe as vantagens. 

(C) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as suas vantagens. 

(D) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as vantagens dele. 

(E) Conclui-se o programa “Mais médicos”, que as vantagens não preciso descrever. 
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07. No trecho “[...] imagino que outros municípios também devam precisar.” (linha 22), é CORRETO afirmar sobre a 

forma verbal em destaque: 

 

(A) Encontra-se conjugada no modo indicativo. 

(B) Apresenta-se no presente do subjuntivo. 

(C) Pertence ao imperativo afirmativo. 

(D) Constitui uma forma nominal do verbo. 

(E) Trata-se de um verbo no gerúndio. 

 

08. No período “Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões carentes foi uma das coisas 

que aprendeu no curso.” (linhas 14 e 15), há o acento indicativo da crase no termo em destaque. Assinale a 

opção CORRETA quanto ao uso da crase. 

 

(A) Dr. Perini foi à Cuba buscar formação. 

(B) Santa Maria das Barreiras fica à distância de 1.200km de Belém. 

(C) Os cursos de medicina à distância não surtem efeito. 

(D) Dr. Perini é muito grato à Paulo Henrique Gomes. 

(E) A prescrição de medicamentos à lápis não é recomendável. 

 

09. Assinale a alternativa CORRETA com relação à função da linguagem predominante no texto: 

 

(A) Conativa.     (D)  Referencial. 

(B) Emotiva.     (E)  Fática. 

(C) Metalinguística. 

 

10. Os advérbios “imediatamente” (linha 02) e “urgentemente” (linha 21) remetem a uma ideia de 

 

(A) tempo.     (D)  dúvida. 

(B) modo.      (E)  lugar. 

(C) negação. 

 

 
 
 
 
11. Conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, 

a prevenção de agravo, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução dos danos e a manutenção da 

saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde das coletividades: 

 

(A) Atenção integral de saúde    (D)  Atenção primitiva de saúde 

(B) Atenção básica de saúde    (E)  Atenção à saúde da família 

(C) Atenção integralizada de saúde 

 
12. O Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) existe desde o início dos anos 90, foi efetivamente instituído 

e regulamentado em 1997, quando se iniciou o processo de consolidação da descentralização de recurso no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Hoje é considerado uma estratégia para: 

 

(A) O Núcleo de Apoio à Estratégia Saúde da Família. 

(B) A organização das Unidades Básicas de Saúde. 

(C) A estratégia Saúde da Família. 

(D) Pacto de Gestão. 

(E) Pacto em defesa do Sistema de Saúde. 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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13. Órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera do governo 

integrante da estrutura básica do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado da Saúde, do Distrito Federal e 

dos Municípios: 

 

(A) Conselho Deliberativo de Saúde   (D)  Conselho de Saúde 

(B) Comissão Colegiada de Saúde   (E)  Comissão de Diretos Humanos 

(C) Conselho Nacional de Deliberação em Saúde 

 

14. É desenvolvido(a) com o(a) mais alto grau de descentralização e capilaridadade, próxima da vida das pessoas, 

deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e comunicação da rede de atenção à 

saúde cuja portaria é de nº 2.488 de 21 de outubro de 2011: 

 

(A) Estratégia Saúde da Família    (D)  Programa de Agente Comunitário de Saúde 

(B) Pacto pela Saúde      (E)  Política Nacional de Atenção Básica 

(C) Política Nacional de Medicamento  

 

15. Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e a lei nº 8.142/90, o Plenário do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), no uso de suas competências regimentais, aprova as diretrizes para criação, reformulação, 

estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde, com poder de decisão, ligada ao poder executivo. Ele é 

composto por: 

 

(A) 50% de trabalhadores, 25% de usuários e 25% de prestadores de serviços. 

(B) 50% de prestadores de serviços, 25% de usuários e 25% de trabalhadores. 

(C) Apenas 50% de trabalhadores e 50% de usuários. 

(D) 50% de usuários e 50% de prestadores de serviços. 

(E) 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de prestadores de serviços. 

 

16. Tem por objetivos observar e analisar permanentemente a situação de saúde da população, articulando-se em 

um conjunto de ações destinadas ao controle determinante dos riscos e danos à saúde da população que habita 

nos territórios, garantindo integralidade da atenção à saúde individual e coletiva:  

 

(A) Atuação Primária de Saúde    (D)  Diretrizes do Controle de Doenças 

(B) Vigilância em Saúde     (E)  Educação para Saúde 

(C) Rede de Saúde 

 

17. Para o Ministério da Saúde, é uma estratégia que visa atender ao indivíduo e à família de forma integral e 

contínua, desenvolvendo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, cujo objetivo geral é contribuir 

para reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica em conformidade com os princípios do SUS: 

 

(A) Programa de Atenção Básica    (D)  Sistema Unificado de Saúde 

(B) Programa Saúde Unificada    (E)  Estratégia da Saúde da Família 

(C) Programa de Saúde Pública 

 

18. Universalidade de acesso aos serviços de saúde, integralidade da assistencial individual e coletiva, preservação 

da autonomia das pessoas, igualdade da assistência à saúde, divulgação de informações quanto ao potencial 

dos serviços de saúde e utilização pelo o usuário e participação da comunidade constituem:  

 

(A) ações de saúde que complementam o Sistema Único e Descentralizado da Saúde. 

(B) os princípios da rede de atenção à saúde. 

(C) as diretrizes do Estado para a saúde da população. 

(D) os princípios e diretrizes que integram o Sistema Único de Saúde. 

(E) os princípios que integram a gestão do Sistema Único de Saúde. 
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19. Regula, em todo território nacional, as ações e serviços de saúde, executando isoladamente ou conjuntamente 

em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, bem como 

dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providencias: 

 

(A) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.  (D)  Lei nº 8.142, de 29 de setembro de 1990. 

(B) Lei nº 8.080, de 29 de setembro de 1990.  (E)  Lei nº 8.090, de 11 de setembro de 1990. 

(C) Lei nº 8.142, de 19 de setembro de 1990. 

 

20. É uma prática social, é um processo sistemático e contínuo, com conteúdo ético, técnico, político e pedagógico 

que contribui para formação da consciência crítica das pessoas, visando à participação da população e à 

qualidade de vida, como um sujeito ativo e transformador da realidade: 

 

(A) Educação popular em saúde.    (D)  Determinação social de saúde. 

(B) Instrumento de gestão em saúde.   (E)  Educação, cidadania e saúde integral. 

(C) Educação em saúde. 

 
 
 
 

21. Os aneurismas arteriais podem acometer as mais variadas artérias do organismo humano e podem manifestar-

se das mais variadas formas exigindo abordagem terapêutica específica ou apenas seguimento clínico seriado. 

Sobre os aneurismas, assinale a opção CORRETA. 

 

(A) O aneurisma considerado verdadeiro, envolve pelo menos, 2 camadas da artéria acometida. 

(B) A apresentação dos aneurismas de forma geral acomete as mulheres em idade mais jovem quando 

comparados aos homens. 

(C) A taxa de crescimento ou expansão dos aneurismas tende a ser menor nos portadores de diabetes mellitus 

e naqueles com ITB (Índice Tornozelo Braquial) baixo. 

(D) A definição de aneurisma considera como dilatação do diâmetro da artéria 2 vezes o valor esperado. 

(E) O Trauma vascular está mais relacionado com os aneurismas verdadeiros de aorta torácica do que com o 

pseudoaneurisma. 

 

22. O Aneurisma de Aorta Abdominal (AAA) é o mais prevalente na prática médica e exige do cirurgião vascular 

conhecimento sobre os principais fatores de risco envolvidos bem como a taxa de crescimento e o risco de 

ruptura. Sobre o AAA, marque a opção CORRETA. 

 

(A) Tabagismo é reconhecidamente como um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do AAA, 

elevando o risco do mesmo, mas sem qualquer relação com a taxa de expansão do AAA. 

(B) Ao considerarmos apenas os pacientes com AAA > 4cm, a prevalência do tabagismo chega a ser igual à 

população geral. 

(C) A associação entre tabagismo e desenvolvimento do AAA é inferior à relação entre tabagismo e doença 

carotídea. 

(D) Na presença de fatores de risco semelhantes, homens e mulheres apresentam a mesma taxa de expansão 

anual do maior diâmetro do AAA. 

(E) Excluindo os pacientes com doenças do colágeno como Síndrome de Marfan ou Ehlers-Danlos, a presença 

de história familiar relevante de AAA é encontrada em torno de 15% dos pacientes. 

 

23. A doença cerebrovascular apresenta-se como causa de mortalidade. Assinale a opção CORRETA. 

 

(A) O território carotídeo é responsável por 80 a 85% da irrigação cerebral, sendo a porção média da artéria 

carótida comum o sítio mais frequente de estenose. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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(B) Durante realização da ecografia vascular duplex do território carotídeo, observa-se, em condições normais, 

padrões distintos de ondas de fluxo quando comparadas as artérias carótidas interna e externa, a primeira 

com fluxo contínuo e de baixa resistência e a externa com padrão de onda trifásico. 

(C) Anatomicamente as artérias carótidas externa e interna ipsilaterais comunicam-se através da artéria 

oftálmica, ramo da artéria carótida interna, com a artéria temporal superficial que é ramo da artéria carótida 

externa. 

(D) Os eventos isquêmicos cerebrais geralmente são menores e decorrem em sua grande maioria, de trombose 

local. 

(E) Durante o reparo cirúrgico, endarterectomia de artéria carótida, a mais comum lesão de nervo craniano, é a 

lesão do n. hipoglosso que leva à dificuldade de deglutição. 

 

24. Paciente com 43 anos vem em tratamento com anticoagulante oral, warfarina 5mg diários, por Trombose Venosa 

Profunda (TVP) prévia em segmento femoropoplíteo esquerdo, último INR de 3,6, evolui com abdome agudo 

inflamatório com indicação cirúrgica urgente. Diante da situação, deve-se orientar: 

 

(A) Suspender a Warfarina e iniciar vitamina K heparina de baixo peso no período intraoperatório. 

(B) Suspender warfarina, transfundir concentrado de fator VIII, iniciando juntamente vitamina K na apresentação 

endovenosa já na indução anestésica. 

(C) Suspender warfarina e iniciar reposição de Plasma Fresco Congelado (PFC) no pós-operatório imediato. 

(D) Suspender warfarina, iniciar transfusão de Plasma Fresco Congelado (PFC) ainda no período 

intraoperatório. 

(E) Suspender warfarina, iniciar a administração de vitamina K o mais breve possível e associar protamine. 

 

25. Os tumores de glomus carotídeos são abordados cirurgicamente e, na maioria das vezes, apresentam, na 

avaliação histopatológica, ausência de malignidade. A mais comum manifestação clínica ao exame físico 

associada a essas lesões é: 

 

(A) Hipertensão de difícil controle.  (D)  Síndrome de Horner. 

(B) Massa tumoral indolor.   (E)  Isquemia cerebral. 

(C) Déficit de nervo craniano. 

 

26. Paciente 63 anos, hipertenso e tabagista, refere claudicação em panturrilha direita há 3 meses para 400m, nega 

outras queixas e sem seguimento ambulatorial. Ao exame físico, ambos membros apresentam pulso femoral 

3/3+ e demais ausentes. Durante a avaliação não invasiva com doppler de ondas contínuas, observou-se 

redução de 41mmHg na pressão segmentar entre a coxa alta e joelho. ITB: 0,61 à direita e 0,8 à esquerda. 

Baseado nesses achados, o próximo passo será: 

 

(A) Angiografia por subtração digital com punção contralateral já com objetivo de abordar a lesão de forma 

anterograde. 

(B) Ecografia vascular com efeito doppler para localizar adequadamente a lesão e programar tratamento. 

(C) Tratamento clínico com antiagregação plaquetária, estatinas, anticoagulação, marcha programada e 

controle dos fatores de risco. 

(D) Angiotomografia com contraste iodado para caracterização da lesão e programar abordagem cirúrgica. 

(E) Tratamento clínico com controle dos fatores de risco, antiagregação paqueraria e estatinas. 

 

27. O mais comum tipo de displasia fibromuscular que acomete a artéria carótida é: 

 

(A) Hiperplasia medial.    (D)  Fibrodisplasia intimal. 

(B) Fibrodisplasia medial.    (E)  Fibrose adventicial. 

(C) Fibrodisplasia premedial. 

 

28. Paciente, 66 anos, feminino, com episódios prévios de AIT (Ataque Isquêmico Transitório), realizou US duplex 

carótidas e vertebrais com resultado normal, encaminhado para angiografia vasos cervicais e cerebrais que 

demonstrou aspecto angiográfico de “colar de contas” na porção distal da artéria carótida interna esquerda 
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cervical próximo à transição petrosa, sem outros achados. Diante do caso apresentado, a melhor conduta a ser 

tomada é: 

 

(A) Endarterectomia artéria carótida interna com luxação da mandíbula. 

(B) Derivação arterial carótida-carótida com veia safena interna. 

(C) Angioplastia com cateter balão. 

(D) Antiagregação dupla por 3 semanas e anticoagulação a partir de então. 

(E) Angioplastia com cateter balão e stent. 

 

29. Paciente feminina, 68 anos, diabética, renal crônica dialítica há 18 anos, submetida à confecção de fístula 

arteriovenosa bráquio-axilar com prótese PTFE 6mm em membro superior esquerdo. Evolui com dor, parestesia, 

palidez e redução da temperatura em mão esquerda. É CORRETO afirmar: 

 

(A) Provavelmente trata-se de uma síndrome roubo do fluxo com incidência estimada em torno de 20% dos 

pacientes operados com implante de prótese PTFE. 

(B) Trata-se provavelmente de neuropatia diabética complicada com a manipulação cirúrgica associada a 

fenômenos vasomotores. 

(C) Trata-se provavelmente de uma síndrome do roubo de fluxo sendo necessária a desativação da fístula e 

confecção de novo acesso vascular dialítico. 

(D) Trata-se provavelmente de uma síndrome de roubo de fluxo, sendo a realização de uma derivação da 

artéria braquial em direção a uma artéria de antebraço com veia safena associado à ligadura da artéria 

braquial distal. 

(E) Trata-se provavelmente de uma síndrome de roubo de fluxo que ocorre mais frequentemente em pacientes 

do sexo feminino e diabéticas quando submetidas à confecção de fístulas arteriovenosas mais distais no 

membro superior. 

 

30. Considerando paciente 62 anos com claudicação incapacitante em coxa e nádega direitas e sem pulsos 

palpáveis nesse membro, sendo a esquerda todos os pulsos 3/3+. Durante a avaliação angiográfica evidenciada 

oclusão da artéria ilíaca externa com 4cm de extensão. Trata-se da: 

 

(A) Lesão TASC A com o tratamento endovascular, sendo a opção de escolha. 

(B) Lesão TASC B com tratamento endovascular, sendo o atualmente mais realizado. 

(C) Lesão TASC C por acometer a artéria ilíaca externa, sendo o tratamento cirúrgico mais recomendado do 

que a abordagem endovascular. 

(D) Lesão TASC D, tratamento cirúrgico. 

(E) Lesão TASC C, sendo a abordagem endovascular possível com resultados satisfatórios especialmente em 

centros de referência. 

 

31. O tratamento da trombose venosa profunda em membros inferiores envolve a utilização de anticoagulantes na 

grande maioria dos casos. Marque a resposta CORRETA. 

 

(A) A ação da heparina não fracionada ocorre através da ativação da antitrombina e então esse complexo inibe 

o fator Xa. 

(B) A protamina reverte a ação da heparina na proporção de 1mg para cada 1000UI de heparina. 

(C) Dentre as complicações relacionadas ao uso da heparina, destaca-se a plaquetopenia induzida pela 

heparina, fenômeno imunológico, que esta associado a complicações hemorrágicas mas não a fenômenos 

tromboembólicos. 

(D) A plaquetopenia induzida pela heparina não ocorre com o uso da heparina de baixo peso molecular já que a 

estrutura molecular presente é apenas o sítio ativo da molécula original. 

(E) Argotroban atua como inibidor direto do sítio ativo da trombina, com metabolização essencialmente renal e 

que não altera o INR. 

 

32. Paciente, 47 anos, com tromboembolismo pulmonar (TEP) sintomático iniciado há 12 horas, evoluindo com piora 

clínica progressiva, queda da saturação de oxigênio, repercussão hemodinâmica com disfunção de ventrículo 

direito. Indicada a utilização de trombolítico. Marque a resposta CORRETA. 
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(A) Dentre as opções disponíveis, encontram-se a uroquinase, estreptoquinase e r-TPA (Alteplase), todos 

atuando como ativadores do pasminogênio de meia vida curta e com taxas semelhantes de reações 

alérgicas. 

(B) Independente da droga utilizada, não se dispõe de um marcador sérico específico para avaliar o grau e a 

efetividade da trombólise, sendo as dosagens do D-dímero e o fibrinogênio os que mais se aproximam 

dessa mensuração. 

(C) Pancreatite aguda e retinopatia diabética apresentam-se como contraindicação absoluta para a trombólise. 

(D) Ao ser utilizado o r-TPA (Alteplase), o mesmo somente poderá ser utilizado através da infusão direta sobre 

o trombo oclusivo através de um cateter posicionado na árvore arterial pulmonar. 

(E) A heparina utilizada em infusão contínua apresenta resultados semelhantes na taxa de recanalização aguda 

quando comparada a trombólise. 

 

33. Sobre linfedema, assinale a opção CORRETA. 

 

(A) O Linfedema congênito com surgimento antes do primeiro ano de vida chama-se doença de Meige. 

(B) Os linfedemas primários tem sua prevalência difícil de serem mensuradas, mas sabe-se que são de 2 a 10 

vezes mais comuns no sexo feminino. 

(C) Os linfedemas secundários, são em sua maioria, relacionados a síndromes cromossomas como Síndrome de 

Turner e Klinefelter. 

(D) A doença de Milroy caracteriza-se como linfedema não familiar de surgimento precoce antes do primeiro ano 

de vida. 

(E) A avaliação clínica, na maioria dos casos, não é suficiente para o diagnostico, sendo a linfografia direta de 

grande valor diagnóstico. 

 

34. Sobre as arterites, marque a opção CORRETA. 

 

(A) Dentre as vasculites de grandes vasos, destaca-se a arterite de células gigantes que acomete 

principalmente homens com 40 a 50 anos. 

(B) A poliarterite nodosa (PAN) apresenta-se como vasculite necrotizante que envolve predominantemente 

artérias de médio calibre dos rins, pele, músculos, nervos e trato gastrointestinal. 

(C) A Tromboangeite Obliterante (TAO) acomete homens e mulheres em igual proporções quando consideradas 

idade inferior a 50anos. 

(D) A tromboangeite obliterante caracteriza-se como uma doença imuno-inflamatória cuja resposta humoral leva 

ao acometimento essencialmente do endotélio arterial sem manifestações venosas. 

(E) A tromboangeite obliterante tem sua etiopatogenia intimamente relacionada ao tabagismo, acometendo 

artéria de grande e médio calibre. 

 

35. Sobre a dissecção da artéria carótida, marque a opção CORRETA. 

 

(A) Geralmente acomete pacientes com mais de 50 anos, gênero masculino e com fatores de risco como 

diabetes e tabagismo. 

(B) São responsáveis por cerca de 2% de todos os acidentes vasculares cerebrais isquêmicos acometendo 

indivíduos geralmente mais jovens podendo ser espontâneas ou traumáticas as dissecções. 

(C) Geralmente a dissecção de artéria carótida evolui assintomática na maioria das vezes, sendo a queixa mais 

frequente, quando apresenta, é a amaurose fugaz ipsilateral da lesão. 

(D) Diante do risco de progressão do flap de dissecção, o tratamento deve ser preferencialmente cirúrgico com 

raras indicações da abordagem conservadora. 

(E) A apresentação clássica compreende a tríade de síndrome de Horner associada a sinais de isquemia 

cerebral ou retiniana associada sem dor. 

 

36. A classificação Shamblin tipo II refere-se a: 

 

(A) Tumor de glomus carotídeo que são localizados e de fácil ressecção cirúrgica. 

(B) Tumor de glomus carotídeo que envolve as carótidas interna e externa e tecidos adjacentes com difícil 

ressecção cirúrgica. 
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(C) Dissecção artéria carótida interna restrita a porção intracraniana. 

(D) Tumor de glomus carotídeo que envolve parcialmente as artérias carótidas do lado acometido. 

(E) Dissecção de artéria carótida interna associada à lesão ulcerada na parede. 

 

37. Paciente masculino, não tabagista, 26 anos com queixa de caludicação recente em membro inferior direito pode 

estar relacionado a: 

 

(A) Diabetes não compensado. 

(B) Doença cística da artéria poplítea. 

(C) Síndrome do aprisionamento da artéria poplítea que pode ser caracterizada pela redução dos pulsos distais 

com a flexão do joelho (Sinal de Ishikawa). 

(D) Doença arterial obstrutiva periférica de etiologia aterosclerótica. 

(E) Doença de Buerger. 

 

38. Considerando que a síndrome do desfiladeiro torácico pode ser responsável por manifestações neurológicas, 

arteriais e venosas em membros superiores, assinale a opção CORRETA. 

 

(A) O triângulo escaleno é preenchido pelo plexo braquial e veia subclávia. 

(B) O triângulo escaleno ou espaço interescalênico é o espaço mais frequentemente envolvido na síndrome do 

desfiladeiro torácico, sendo a manifestação neurológica a mais frequente. 

(C) espaço costoclavicular contém as 3 estruturas, veia e artéria subclávia e nervo, sendo a artéria a mais 

medial próximo ao ligamento costoclavicular. 

(D) A costela cervical pode levar a compressão de parte do plexo braquial e da artéria subclávia determinando 

raramente abordagem cirúrgica. 

(E) A abordagem terapêutica é essencialmente cirúrgica na grande maioria dos casos cuja manifestação seja 

neurológica. 

 

39. Considerando o aneurisma de aorta abdominal, das condições abaixo a que se apresenta como de menor risco 

para o desenvolvimento do mesmo é: 

 

(A) Tabagismo.      (D)  Sexo feminino. 

(B) História familiar.     (E)  Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). 

(C) Doença coronariana. 

 

40. Homem, 65 anos, tabagista e hipertenso com seguimento clínico irregular, apresenta-se ao pronto atendimento 

com dor abdominal vaga com irradiação para dorso iniciada há 12 h e com piora progressiva, pulso 86 bpm, 

pressão arterial: 110/70mmHg. Ao exame físico, presença de massa pulsátil de aproximadamente 6 cm com dor 

a palpação difusa, sem sinais de irritação peritoneal. É correto afirmar: 

 

(A) Provável aneurisma de aorta abdominal sintomático e, diante da urgência apresentada, indicada 

laparotomia para correção do mesmo. 

(B) Necessária avaliação de imagem para descartar outras causas para o quadro abdominal e, nesse cenário, a 

ecografia com efeito doppler apresenta-se como a modalidade de maior acurácia para definir conduta. 

(C) Tomografia computadorizada com cortes finos para exclusão de outros diagnósticos e definir anatomia para 

planejamento terapêutico adequado. 

(D) Angiografia visceral com aortografia com intenção de planejamento terapêutico. 

(E) Avaliação clínica seriada com curva de hemoglobina. 

 

41. Paciente submetido a tratamento endovascular para aneurisma de aorta abdominal com implante de 

endoprótese aórtica bifurcada. Após a realização da Tomografia Computadorizada de controle nos primeiros 30 

e 90 dias, observa-se extravasamento dentro do saco aneurismático de contraste próximo à conexão do corpo 

principal com o ramo contralateral, sem outros achados. Diante do exposto, afirma-se: 

 

(A) Provavelmente trata-se de endoleak tipo II que pode ser observado pelos primeiros 6 meses para então 

definir necessidade cirúrgica, já que a pressurização do saco aneurismático é baixa nesses casos. 
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(B) Provavelmente endoleak tipo IB com necessidade de investigação angiográfica e tratamento pela 

pressurização mantida do saco aneurismático. 

(C) Provavelmente endoleak tipo III, que exige intervenção endovascular para tratamento adequado pela 

pressurização mantida do saco aneurismático. 

(D) Provavelmente endoleak tipo V, sendo necessário implante de nova prótese para secamente. 

(E) Provavelmente endoleak IIb, seguimento seriado e controle com exames de imagem. 

 

42. Considerando os aneurismas toracoabdominais, classificação mais adotada é a de Crawford. A aneurisma 

toracoabdominal tipo III: 

 

(A) Inicia-se próximo a artéria subclávia esquerda, estendendo-se até as artérias renais. 

(B) Inicia-se abaixo do diafragma em torno do 13º espaço intercostal, estendendo-se até as artérias ilíacas. 

(C) Inicia-se próximo a artéria subclávia esquerda, estendendo-se até as artérias ilíacas. 

(D) Inicia-se em torno do 6º espaço intercostal, estendendo-se até as artérias ilíacas. 

(E) Inicia-se em torno do 6º espaço intercostal, estendendo-se até as artérias renais. 

 

43. A dissecção de aorta torácica, quando aguda, frequentemente apresenta-se como um quadro de dor aguda e 

súbita cujo principal diagnóstico diferencial são as síndromes isquêmicas coronarianas. Sobre a dissecção de 

aorta torácica, marque a opção CORRETA. 

 

(A) A dissecção classificada como crônica por definição ocorre a partir do oitavo dia do início dos sintomas. 

(B) A dissecção de aorta torácica DeBakey II pode ser tratada de forma eletiva caso não ocorra sinais de 

isquemia visceral ou dor torácica intratável, por exemplo. 

(C) A dissecção aórtica Debakey IIIa é manejada clinicamente na sua fase inicial na maioria das vezes, exceto 

quando evolui com complicações, principalmente as isquêmicas. 

(D) O mecanismo da síndrome isquêmica, quando presente na dissecção aórtica Stanford IIIb é essencialmente 

explicada pela obstrução estática na maioria dos casos. 

(E) A úlcera penetrante da aorta apresenta-se como um defeito na lâmina elástica da camada arterial, porém 

sem risco maior de ruptura ou dissecção arterial. 

 

44. Marque a opção CORRETA. 

 

(A) Os aneurismas de artéria hepática são os mais prevalentes dentre os aneurismas viscerais e, como os 

demais acometem preferencialmente o sexo feminino. 

(B) Os aneurismas de artéria esplênica são os mais prevalentes aneurismas de artérias viscerais e acometem 

indivíduos do sexo masculino na proporção de 4:1. 

(C) O divertículo de Kommerell encontra-se diretamente ligado a artéria subclávia aberrante. 

(D) Os aneurismas de artéria mesentérica superior são pouco prevalentes e poupam os centímetros iniciais, 

acometendo essencialmente as porções mais distais da artéria. 

(E) A maioria dos aneurismas viscerais podem ser acompanhados clinicamente com exames de imagem diante 

do baixo risco de ruptura. 

 

45. As lesões vasculares, quando presentes, acrescentam ao paciente um maior risco de complicações e maiores 

taxas de morbimortalidade, que aumentam dependendo do segmento arterial acometido. Sobre trauma vascular 

responda, marque a opção CORRETA. 

 

(A) O trauma vascular cervical na zona III acomete preferencialmente a veia jugular interna seguida da porção 

proximal da artéria carótida comum. 

(B) Os traumas arteriais que acometem a zona I exigem mais frequentemente um acesso cirúrgico ampliado 

associando a cervicotomia com esternotomia ou toracotomia anterolateral alta para garantir o controle 

proximal adequado. 

(C) Os traumas vasculares fechados na região cervical apresentam uma incidência maior que os traumas 

penetrantes, destacando-se com principal mecanismo a laceração por fragmentos ósseos. 

(D) As lesões cervicais zona II são as que apresentam maior dificuldade na avaliação clínica na busca da 

presença dos “sinais maiores”. 
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(E) As lesões venosas cervicais não podem ser tratadas através de ligadura, devendo ser rafadas e restauradas 

sempre. 

 

46. Mulher, 42 anos, vítima de acidente por arma de fogo há 30 minutos com 1 orifício de entrada na linha média do 

abdome, Pulso 110bpm, Pressão arterial 90/50mmHg, indicado laparatomia na urgência. Marque a opção 

CORRETA. 

 

(A) Observando-se no intra-operatório um hematoma pulsátil de retroperitônio central sem sinais de expansão, 

opção terapêutica tomada seria apenas observação e seguimento seriado clínico. 

(B) A presença de hematoma de retroperitônio pulsátil ou em expansão na zona I após trauma penetrante exige 

exploração cirúrgica. 

(C) Nesse cenário, a presença de hematoma em zona III, pélvico, deve ser explorado rotineiramente durante a 

abordagem cirúrgica abdominal. 

(D) As lesões com fraturas de ossos da pelve associados a comprometimento hemodinâmico geralmente 

possuem lesão arterial associada, devendo ser explorado através de laparotomia urgente. 

(E) A utilização de shunts temporários no trauma abdominal e pélvico não é aconselhada, mesmo para controle 

de danos, pelo risco de piorar a lesão instalada e suas consequências. 

 

47. Paciente 43 anos, apresenta-se com quadro de dor súbita e intensa em membro inferior esquerdo iniciado há 

exatamente 2 horas. Ao exame físico no lado acometido, observa-se pulso Femoral 3/3+ e demais ausentes 

associado à parestesia de pododactilos, sem comprometimento de força muscular e ausência de fluxo arterial ao 

doppler de ondas contínuas sendo o fluxo venoso presente. O quadro descrito trata-se de: 

 

(A) uma oclusão arterial aguda (OAA) embólica, Rutherford I. 

(B) uma oclusão arterial aguda (OAA) embólica, Rutherford IIb. 

(C) uma oclusão arterial aguda (OAA) trombótica, Rutherford IIa. 

(D) uma oclusão arterial aguda (OAA) embólica, Rutherford IIa. 

(E) uma oclusão arterial aguda (OAA) embólica, Rutherford III. 

 

48. A isquemia mesentérica aguda está associada a um quadro de abdome agudo quase sempre com dor 

desproporcional aos achados do exame físico que contribui para o retardo do diagnóstico. Considerando a 

isquemia mesentérica, marque a opção com a etiologia mais frequentemente responsável pelo quadro descrito. 

 

(A) Intoxicação digitálica.     (D)  Trombose do segmento distal. 

(B) Doença inflamatória intestinal.    (E)  Arterite de Takayasu. 

(C) Embolia arterial. 

 

49. Masculino, 72 anos, hipertensão arterial sistêmica e fibrilação atrial crônica, portador de marca-passo, deu 

entrada no Pronto Socorro com dor intensa em membro inferior direito há 16 horas, com piora importante da dor. 

Ao exame físico, estado geral comprometido e membro inferior direito pálido, frio, pulsos periféricos ausentes 

com cianose fixa atingindo todo o pé, veias superficiais colabadas e sem edema. Presença de livedo reticular fixo 

em todo o membro inferior direito. No membro contralateral, sem lesões e com todos os pulsos presentes e 

palpáveis 3/3+. O quadro descrito trata-se de: 

 

(A) Flegmasia cerullea dollens.    (D)  Oclusão arterial aguda embólica. 

(B) Oclusão arterial trombótica.    (E)  Fenômeno vasomotor extensor. 

(C) Tromboflebite superficial em progressão. 

 

50. Diante do quadro clínico apresentado previamente na questão anterior, a conduta a ser tomada seria: 

 

(A) Amputação maior em nível seguro.   (D)  Vasodilatadores arteriais e proteção térmica. 

(B) Implante de filtro de veia cava.   (E)  Fasciotomia perna. 

(C) Fibrinólise. 


