
2ª. PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CIRURGIA VASCULAR

21. Em quantos segmentos está dividida a artéria vertebral? 

a) Cinco segmentos 
b) Quatro segmentos 
c) Seis segmentos 
d) Três segmentos 

22.  As  técnicas  cirúrgicas  padronizadas  para  o  tratamento  da  insuficiência 
vertebrobasilar incluem: 
 

a) Transposição Vértebro-Subclávia 
b) Transposição Vêrtebro-carotídea 
c) Pontes para o segmento V2 
d) Todas acima 

23.  No  paciente  com  linfodema  primário  não  encontramos,  qual  sinal  dos  abaixo 
citados: 
 

a) Sinal de Stemmer 
b) Unhas amareladas 
c) Hiperceratose e edema sem formação de cacifo 
d) Ulcera escavada com dor constante 

 
24.  Durante  a  tromboendarterectomia  carotídea  qual  é  o  nervo  que  pode  ser  mais 
facilmente lesado? 

a) Nervo Vago (X).
b) Hipoglosso (XII).
c) Glossofaríngeo (IX).
d) Laríngeo Superior.

25.  A incidência  do aneurisma de aorta abdominal  (AAA) é mais  alta  no grupo de 
pacientes com: 

a) Aneurisma Femoral Bilateral 
b) Doença oclusiva Aorto-Iliaca 
c) Aneurisma Isolado de Ilíaca 
d) Aneurisma de Poplítea bilateral. 



26. O que é falso sobre a agregação plaquetária ? 

 
a) O ADP é ativador da agregação plaquetária 
b) O Tromboxano A2 estimula agregação plaquetária 
c) O fator de von Willebrand é essencial para agregação plaquetária normal 
d) Trombina ativa agregação plaquetária. 
  

27. A artéria Aorta Abdominal em Humanos: 

a) Tem velocidade  e  direção  oscilantes  e  aumento  de  resistência  do  fluxo  na 
porção infra-renal em relação a supra-renal. 

b) Tem alto stress de cisalhamento na parede posterior infra-renal. 
c) No exercício dos membros inferiores não muda a velocidade de fluxo. 
d) Todas as acima estão corretas. 

 

28. Uma síndrome de furto vascular ocorre quando: 

a) Existir no membro destinatário uma estenose na artéria proximal; existir alta 
taxa de fluxo, como exercício, que ocorre no mesmo lado da lesão. 

b) Existir estenose no membro doador no fluxo proximal 
c) Existir doença oclusiva distal no membro doador. 
d) Existir doença distal no membro receptor. 

 

29. Os aneurismas de artéria esplênica: 

a) São mais comuns nas mulheres que nos homens. 
b) Tendem a ser fusiformes e ocorrer nos ramos. 
c) Tendem a trombose mais facilmente 
d) Todas as acima estão corretas. 

30.  Com súbita  oclusão  da  artéria  carótida  interna  ou  ligadura  emergencial,  qual  a 
percentagem de acidente vascular cerebral? 

a) 20% 
b) 40% 
c) 60% 
d) 80% 



31. Qual das úlceras abaixo está associada à hipertensão arterial sistêmica ? 

a) Úlcera por estase venosa 
b) Úlcera de Marjolin 
c) Úlcera de Martorrel 
d) Úlcera de Meleney 

32. A Infecção de um enxerto pode ser devido a: 

 
a) Falso aneurisma: Trombose do enxerto. 
b) Hemorragia da anastomose; persistentes sinais de drenagem. 
c) Corpo estranho. 
d) Todas as acima. 

33. O que é úlcera de Marjolin ? 
 

a) Úlcera da microangiopatia diabética 
b) Úlcera da hipertensão arterial maligna 
c) Freqüente nas vasculites. 
d) Malignização de úlcera de estase de longo tempo. 

34. Qual o segmento arterial mais comum de malformação artério-venosa congênita ? 
 

a)  Ilíaca 
b)  Femoral 
c)  Poplítea 
d)  Infra-poplítea 

35. Qual estrutura abaixo não está envolvida na compressão do desfiladeiro chamado 
hiperabdução? 

a) Peitoral maior 
b) Plexo braquial 
c) Veia axilar 
d) Artéria axilar 

36. O sinal de Malory-Michaelis está presente na: 

a) Embolia para artéria Pulmonar
b) Fístula artério-venosa 
c) Embolia paradoxal
d) Embolia marântimica



37. A presença do Sinal de De Bakey positivo sugere: 

a) Aneurisma Infra-Renal 
b) Aneurisma Justa-Renal 
c) Aneurisma acima das Renais 
d) Aneurisma entre mesentérica e ilíacas 

38. Cianose que atinge toda a palma da mão, fixa, e nunca determina gangrena: 

 
a) Doença de Raynaud 
b) Síndrome de Raynaud 
c) Livedo reticular sintomático 
d) Acrocianose. 

39. Um infarto da artéria cerebral média do hemisfério dominante pode resultar em qual 
dos seguintes déficits:
 

a) Afasia de Broca 
b) Mutismo Acinético 
c) Agnosognosia 
d) Agrafia 

40. A Síndrome de Horner é decorrente: 

a) Ressecção dos gânglios T2 e T3 apenas 
b) Completa ressecção do gânglio estrelado 
c) Ressecção do 1/3 inferior do gânglio estrelado 
d) Divisão do nervo de Kuntz 

41. O local mais comum de lesão arterial em um paciente com a síndrome do martelo 
hipotenar é: 

a) Ramo terminal da artéria radial 
b) Artéria radial 
c) Ramo terminal da artéria ulnar. 
d) Ramo profundo da mão 

42. Todas as seguintes são complicações dos aneurismas da subclávia, exceto: 

a) Gangrena ipsilateral das pontas digitais. 
b) Apoplexia hemisférica esquerda. 
c) Amaurose fugaz no olho direito. 
d) Dor e fadiga nas extremidades superiores, com esforço. 



43. Os aneurismas da artéria hepática: 

a) São intraparenquimatosos em 80% dos casos. 
b) São encontrados mais comumente em mulheres. 
c) Sofrem ruptura em um percentual extremamente pequeno dos casos. 
d) Em geral são assintomáticos. 

44. De acordo com a classificação dos aneurismas aórticos toracoabdominais de tipo I a 
tipo IV, qual deles implica a incidência mais baixa de isquemia medular e disfunção 
neurológica das extremidades inferiores após reparo operatório? 

a) Tipo I 
b) Tipo II 
c) Tipo IV 
d) A isquemia medular ocorre com igual freqüência em todos os tipos. 

45. Qual das seguintes afirmações acerca das costelas cervicais é falsa? 

a) As costelas cervicais são bilaterais em mais de 50% dos indivíduos afetados 
b) As complicações arteriais afetam mais freqüentemente a extremidade superior 

direita. 
c) A maioria das costelas cervicais não requer nenhuma intervenção 
d) As costelas cervicais são igualmente prevalentes entre homens e mulheres. 

46. A isquemia mesentérica não oclusiva está associada mais freqüentemente a: 

a) Choque Hipovolêmico hemorrágico 
b) Vasoespasmo induzido por choque persistente 
c) Hiperreninernia 
d) Nenhuma das respostas acima. 

47. Os aneurismas das artérias renais devem ser reparados cirurgicamente para quais das 
seguintes indicações? 

a) Hipertensão renovascular. 
b) Aneurisma maciçamente calcificado. 
c) Dissecção crônica. 
d) Aneurisma com mais de 2,5 em de tamanho. 

48.  A embolização  transcatéter  das  fístulas  arteriovenosas  renais  costuma ser  bem-
sucedida em qual dos seguintes tipos? 

a) Fístula pós-operatória. 
b) Fístula congênita 
c) Fístula pós-biópsia 
d) Todas as acima 



49.  A  modalidade  mais  comum  de  manifestação  dos  aneurismas  carotídeos 
extracranianos é: 

a) Déficit de nervos cranianos 
b) Hemorragia 
c) Massa cervical dolorosa 
d) Massa cervical assintomática

50.  Foi  demonstrado  que  os  seguintes  elementos  influenciam  os  resultados  da 
endarterectomia de carótida externa, exceto: 

a) Oclusão carotídea Bilateral 
b) Déficit Neurológico Fixo pré-operatório 
c) Doença das artérias vertebrais 
d) Sintomas específicos hemisféricos ou retinianos 
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