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PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO 

HOSPITAL REGIONAL NORTE - HRN 
 

 
 

N406 - MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com o enunciado das questões da prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

 
 

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
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PORTUGUÊS 
 

Leia o texto a seguir para responder ás questões de 01 a 
04. 
 

Por que a energia solar não deslancha no Brasil 
 

A capacidade instalada no Brasil, levando em conta 
todos os tipos de usinas que produzem energia elétrica, é 
da ordem de 132 gigawatts (GW). Deste total menos de 
0,0008% é produzida com sistemas solares fotovoltaicos 
(transformam diretamente a luz do Sol em energia 
elétrica). Só este dado nos faz refletir sobre as causas que 
levam nosso país a tão baixa utilização desta fonte 
energética tão abundante, e com características únicas. 

O Brasil é um dos poucos países no mundo, que 
recebe uma insolação (número de horas de brilho do Sol) 
superior a 3000 horas por ano. E na região Nordeste conta 
com uma incidência média diária entre 4,5 a 6 kWh. Por 
si só estes números colocam o pais em destaque no que 
se refere ao potencial solar. 

Diante desta abundância, por que persistimos em 
negar tão grande potencial? Por dezenas de anos, os 
gestores do sistema elétrico (praticamente os mesmos) 
insistiram na tecla de que a fonte solar é cara, portanto 
inviável economicamente, quando comparadas com as 
tradicionais. 

Até a “Velhinha de Taubaté” (personagem do 
magistral Luis Fernando Veríssimo), que ficou conhecida 
nacionalmente por ser a última pessoa no Brasil que ainda 
acreditava no governo militar, sabe que o preço e a 
viabilidade de uma dada fonte energética dependem 
muito da implementação de políticas públicas, de 
incentivos, de crédito com baixos juros, de redução de 
impostos. Enfim, de vontade política para fazer 
acontecer. 

O que precisa ser dito claramente para entender o 
porquê da baixa utilização da energia solar fotovoltaica 
no país é que ela não tem apoio, estímulo nem neste, nem 
nos governos passados. A política energética na área da 
geração simplesmente relega esta fonte energética. Por 
isso, em pleno século XXI, a contribuição da eletricidade 
solar na matriz elétrica brasileira é pífia, praticamente 
inexiste. 

Heitor Scalambrini Costa. In: Carta Capial, Set, 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 

De acordo com o texto, é possível afirmar que: 
 
A) O Brasil é o país com o maior índice de insolação do 

mundo, recebendo mais de 3000 horas de brilho do sol 
por ano; 

B) A Região Nordeste possui uma incidência média de 
insolação de 4,5 a 6kWh por ano; 

C) O potencial solar do Brasil fica aquém quando 
comparado a maioria dos países em desenvolvimento; 

D) A insolação recebida pelo Brasil supera a da maioria 
dos países do mundo. 

 

QUESTÃO 02 

De acordo com o autor, a energia solar não é 
efetivamente utilizada no Brasil porque: 
 
A) Sempre faltou vontade política; 
B) O país não possui potencial solar; 
C) A fonte solar é cara e inviável economicamente; 
D) O país vem investindo em políticas energéticas, mas os 

ganhos são de longo prazo. 
 

QUESTÃO 03 

Observe este trecho: 
 

Por isso, em pleno século XXI, a contribuição da 
eletricidade solar na matriz elétrica brasileira é 
pífia. 

 
A palavra destacada possui o significado de: 
 
A) Problemática; 
B) Desditosa; 
C) Malfadada; 
D) Insignificante. 
 

QUESTÃO 04 

Quando o autor cita a “Velhinha de Taubaté”, pretende: 
 
A) Destacar a importância da crença em determinadas 

ideologias, como a convicção da utilização da energia 
solar; 

B) Resgatar personagens escritos por outros autores que 
viveram os mesmos dilemas tratados no texto; 

C) Usar a ironia para destacar que qualquer pessoa pode 
perceber que a viabilidade de fontes energéticas 
carece de políticas públicas; 

D) Traduz a convicção em uma determinada concepção, 
como é o caso dos governantes que acreditam na 
utilização da energia solar. 
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QUESTÃO 05 

Na oração: "Em nossa cidade não se vive senão de 
política", o sujeito é: 
 
A) Indeterminado; 
B) Oculto; 
C) Oração sem sujeito; 
D) Simples. 
 

QUESTÃO 06 

A oração: “A verdade é que você mentiu para o fiscal”, 
pode ser classificada como subordinada substantiva:  
 
A) Subjetiva; 
B) Objetiva Direta; 
C) Objetiva Indireta; 
D) Predicativa. 
 

QUESTÃO 07 

Assinale a opção em que o ‘a’ sublinhado nas duas frases 
deve receber acento grave indicativo de crase: 
 
A) Fui a agência bancária receber meu dinheiro / Pede-se 

silêncio a todos; 
B) O carro entrou a esquerda / Obedeçam a lei; 
C) Este poema foi dedicado a ele / Os pedreiros chegaram 

a obra; 
D) Bateram a porta e fui atender / Todos a aplaudiram. 
 

QUESTÃO 08 

As regras de concordância verbal estão respeitadas na 
frase: 
 
A) Precisam-se de recepcionistas com experiência; 
B) Aluga-se apartamentos mobiliados; 
C) Eram de se esperar que houvessem interpretações 

equivocadas dos fatos narrados pela diretora; 
D) Faz anos que mudei de cidade. 
 

QUESTÃO 09 

Dê a função sintática dos termos destacados: “O reajuste 
fiscal, que é uma tentativa de se salvar as finanças 
públicas, foi necessário”. 
 
A) Objeto direto - adjunto adverbial. 
B) Sujeito - predicativo do sujeito. 
C) Sujeito - predicativo do objeto. 
D) Predicativo do sujeito - predicativo do objeto. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 10 

Em relação à regência verbal, todas as opções estão 
corretas, exceto: 
 
A) Assistiram ao filme; 
B) Você aspira um momento de tranquilidade; 
C) Eu lhe estimo muito; 
D) Os torcedores assistiram a um brilhante jogo de 

futebol. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO / MATEMÁTICA  

 

QUESTÃO 11 

Analise as seguintes proposições: 
 
Proposição I: 4 é número par; 
Proposição II: 2 > 5; 
Proposição III: 6 é número ímpar. 
 
Qual das proposições abaixo apresenta valor lógico 
verdadeiro? 
 
A) Se 2 > 5 e 6 é número ímpar, então 4 é número par; 
B) Se 2 > 5 ou 4 é número par, então 6 é número ímpar; 
C) Se 4 é número par ou 6 é número ímpar, então 2 > 5; 
D) Se 4 é número par, então 2 > 5 ou 6 é número ímpar. 
 

QUESTÃO 12 

Um ano é chamado ano bissexto quando possui 366 dias. 
Sabe-se que no ano de 1952, que foi bissexto, houve mais 
quartas-feiras do que quintas-feiras. Então a data 17 de 
janeiro de 1952 ocorreu num dia de: 
 
A) Segunda-feira; 
B) Quarta-feira; 
C) Quinta-feira; 
D) Domingo. 
 

QUESTÃO 13 

Num evento de corrida de cavalos compareceram 51 
apostadores. Cada um deles escolheu um único animal 
para nele apostar. Sabendo-se que havia um total de 10 
cavalos na competição, pode-se afirmar que: 
 
A) Pelo menos 6 apostadores escolheram o mesmo 

cavalo; 
B) Cada cavalo foi escolhido por pelo menos 5 

apostadores; 
C) Todos os cavalos foram escolhidos por algum 

apostador; 
D) Pelo menos 5 apostadores escolheram o cavalo 

vencedor. 
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QUESTÃO 14 

Observe a sequência de igualdades a seguir: 
 

2

9

211
1 







 
 ; 

2

99

221111
121 







 
 ; 

2

999

222111111
12321 







 
 ; 

... 
 
Diante do padrão observado, é correto afirmar que o 
número 1234567654321 pode ser escrito como: 
 

A) 

2

99999

222221111111111







 
; 

B) 

2

999999

222222111111111111







 
; 

C) 

2

9999999

222222211111111111111







 
; 

D) 

2

99999999

222222221111111111111111







 
. 

 

QUESTÃO 15 

Numa festa havia três rapazes (Alfredo, Basílio e Cícero) e 
três moças (Alice, Bianca e Camila). Cada rapaz tirou uma 
única moça para dançar e, assim, três pares foram 
formados. Sabe-se que dentre as seguintes afirmações 
apenas uma é verdadeira. 
 
I. Alfredo dançou com Alice ou Camila; 
II. Basílio dançou com Bianca ou Camila; 
III. Cícero dançou com Alice. 
 
Nessas condições, é correto afirmar que dançaram: 
 
A) Alfredo com Alice, Basílio com Bianca e Cícero com 

Camila; 
B) Alfredo com Camila, Basílio com Bianca e Cícero com 

Alice; 
C) Alfredo com Bianca, Basílio com Camila e Cícero com 

Alice; 
D) Alfredo com Camila, Basílio com Alice e Cícero com 

Bianca. 
 
 
 
 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

QUESTÃO 16 

A Lei nº 8.080/1990 prevê a criação de Comissões 
Intersetoriais, subordinadas ao Conselho Nacional de 
Saúde.  A articulação das políticas e programas, a cargo 
das comissões Intersetoriais, abrangerá, em especial, as 
seguintes atividades, Exceto: 
 
A) Alimentação e nutrição; 
B) Saneamento e meio ambiente; 
C) Saúde do deficiente físico; 
D) Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia; 
 

QUESTÃO 17 

Com base no disposto na Lei nº 8.142/1990, assinale (V) 
para verdadeiro e (F) para falso: 
 
(   ) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto 

majoritariamente por profissionais de saúde; 
(   ) O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde (Conasems) não tem representação no 
Conselho Nacional de Saúde; 

(   ) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro 
anos com a representação dos vários segmentos 
sociais para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes, convocada pelo Poder 
Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo 
Conselho de Saúde; 

(   ) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde 
e nas Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 

 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
A) V, V, V, F; 
B) F, V, F, V; 
C) V, F, V, F; 
D) V, V, F, F. 
 

QUESTÃO 18 

De acordo com a Lei nº 8.080/1990 e o Pacto pela Saúde, 
é atribuição exclusiva dos municípios: 
 
A) Elaboração da Programação e Pactuação Integrada 

(PPI) da saúde; 
B) Gerencia dos serviços da Atenção Básica; 
C) Execução de ações de vigilância em saúde; 
D) Identificação das necessidades sanitárias da 

população. 
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QUESTÃO 19 

O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de 
compromissos sanitários, expressos em objetivos e 
metas, derivados da análise da situação de saúde da 
população e das prioridades definidas pelos governos 
federal, estaduais e municipais. Sobre este tema, analise 
as afirmativas abaixo: 
 
I. Significa uma ação prioritária no campo da saúde que 

deverá ser executada com foco em resultados e com 
a explicitação inequívoca dos compromissos 
orçamentários e financeiros para o alcance desses 
resultados; 

II. O Pacto pela Vida, como instrumento do Pacto pela 
Saúde, não representa uma grande mudança na 
forma de pactuação do SUS vigente até então; 

III. O Pacto pela Vida reforça, no SUS, o movimento da 
gestão pública por resultados; 

IV. O Pacto pela Vida deverá ser permanente e ao fim do 
primeiro trimestre de um novo ano, serão avaliados 
os resultados do Termo de Compromisso de Gestão 
do ano anterior e pactuadas novas metas e objetivos 
a serem atingidos no ano em curso. 

 
Estão corretas: 
 
A) Apenas as afirmativas I e II; 
B) Apenas as afirmativas I e III; 
C) Apenas as afirmativas I, II e IV; 
D) Apenas as afirmativas I, III e IV; 
 

QUESTÃO 20 

Emenda Constitucional n. 29, de 13/9/2000 altera os 
Artigos 34,35, 156,160, 167 e 198 da Constituição Federal 
e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Transitórias, 
para: 
 
A) Assegurar os recursos mínimos para o financiamento 

das ações e serviços públicos de saúde; 
B) Aprovar o Pacto pela Saúde; 
C) Criar o Programa de Saúde da família; 
D) Regulamentar a descentralização da gestão da Atenção 

Básica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 21 

Paciente diabético chega para avaliação referindo dor na 
região plantar do pé direito. Exame físico: febril, queda do 
estado geral e toxemiado. Além disso, presença de 
flutuação em região plantar, necrose de pele, eritema 
intenso ao redor, saída de secreção purulenta, pulso 
femoral palpável e os demais distais ausentes. Neste caso 
a conduta mais adequada é: 
 
A) Arteriografia e enxerto; 
B) Antibioticoterapia e exame Doppler; 
C) Antibioticoterapia e vasodilatadores; 
D) Drenagem do abscesso e antibioticoterapia. 
 

QUESTÃO 22 

Fumante de longa data, um engenheiro de 57 anos viu 
nele mesmo concretizar-se uma daquelas imagens 
chocantes postas nos maços de cigarro vendidos em 
nosso país. Com grave isquemia de membros inferiores, 
ele seria internado para amputação de 1/3 distal da perna 
esquerda. Na profilaxia antimicrobiana pré-operatória, 
tem indicação preferencial o uso venoso de: 
 
A) Vancomicina ou clindamicina; 
B) Clindamicina ou metronidazol; 
C) Metronidazol ou cefazolina; 
D) Cefazolina ou vancomicina. 
 

QUESTÃO 23 

Sobre o sistema vascular, assinale a alternativa correta: 
 
A) O triângulo de Scarpa ou femoral é importante por 

servir de via de acesso ao sistema arterial; 
B) A veia cefálica drena a face lateral do pescoço e da 

face; 
C) A veia safena parva termina geralmente na veia tibial; 
D) O ramo profundo da artéria femoral origina-se da 

artéria femoral no terço distal da coxa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N406 - MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR 
PROCESSO SELETIVO DO HOSPITAL REGIONAL NORTE - HRN 

5 de 9 

QUESTÃO 24 

Um homem de 63 anos, diabético, apresenta-se com 
febre, taquicardia e dor na coxa esquerda que apresenta 
extensa área de edema, crepitação e eritema. A descrição 
refere-se a: 
 
A) Miosite necrosante causada por Clostridium com 

indicação de drenagem cirúrgica; 
B) Celulite estafilocócica com indicação de 

antibioticoterapia; 
C) Infecção anaeróbica de partes moles com indicação de 

oxigenoterapia hiperbárica; 
D) Infecção necrosante de partes moles com indicação 

cirúrgica. 
 

QUESTÃO 25 

Um paciente, de 53 anos, vem a consulta com queixa de 
claudicação intermitente no membro inferior esquerdo 
para 600m. Ao exame, ausência de pulsos poplíteos e 
distais. Neste caso, a melhor conduta a ser adotada é: 
 
A) Cirurgia de revascularização; 
B) Marcha programada; 
C) Anticoagulação plena; 
D) Internação urgente e angiografia. 
 

QUESTÃO 26 

Paciente, sexo feminino, 62 anos de idade, apresenta dor 
na panturrilha ao deambular cerca de 200m. A 
arteriografia mostra oclusão da artéria femoral 
superficial. Quais são os achados esperados no exame 
físico? 
 
A) Ausência de pulsos pedioso e tibial posterior, com 

femoral e poplíteo presentes; 
B) Ausência de pulsos femoral, poplíteo, pedioso e 

retromaleolar; 
C) Pulso femoral presente com ausência de poplíteo, 

tibial posterior e pedioso; 
D) Ausência de pulso femoral com pulso poplíteo, pedioso 

e tibial posterior presentes. 
 

QUESTÃO 27 

Dos pacientes relacionados abaixo, assinale aquele que 
pode apresentar um caso típico de aprisionamento da 
artéria poplítea: 
 
A) Mulher diabética, de 45 anos, com dor na panturrilha 

esquerda ao caminhar; 
B) Homem, de 30 anos, com dor na panturrilha, que alivia 

ao deitar-se; 
C) Homem, de 22 anos, com dor na panturrilha ao correr; 
D) Homem, de 50 anos, com dor no pé em repouso. 

QUESTÃO 28 

Uma mulher, de 50 anos, queixa-se de dor no ombro e no 
braço, ambos à esquerda, quando costurava ou fazia 
esforço. Às vezes também sentia tontura quando estava 
trabalhando. O pulso braquial esquerdo era menos 
amplo, e a pressão arterial neste membro era menor do 
que a do lado direito. Fez-se um arcograma (mostrado 
abaixo). 

 

 
 
Com base na história clínica e no arcograma, o 
diagnóstico é: 
 
A) Embolia arterial aguda; 
B) Síndrome de roubo de subclávia; 
C) Hipoplasia de artéria subclávia; 
D) Trombose aguda de subclávia. 
 

QUESTÃO 29 

Uma mulher de 45 anos, com antecedente de febre 
reumática, deu entrada no pronto-socorro com queixa de 
dor abrupta e formigamento no pé esquerdo há cerca de 
05 horas. Exame físico: membro inferior esquerdo frio, 
pálido, ausência de pulsos poplíteo, tibial anterior e 
posterior, com perda da sensibilidade e motricidade. 
Neste caso a conduta mais adequada é: 
 
A) Eco Doppler arterial; 
B) Arteriografia digital; 
C) Embolectomia; 
D) Arteriografia e enxerto femoropoplíteo. 
 

QUESTÃO 30 

Em relação à insuficiência arterial aguda dos membros, o 
termo embolia paradoxal significa: 
 
A) Cometimento simultâneo bilateral na bifurcação da 

artéria femoral comum; 
B) Progressão de êmbolo venoso que, através de shunts 

intracardíacos, atinge o leito vascular arterial; 
C) Manifestação clínica de dor e parestesia, porém sem 

palidez e sem paralisia do membro; 
D) Manifestação clínica de dor e parestesia, porém sem 

paralisia e com manutenção do pulso do membro. 
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QUESTÃO 31 

Sobre a oclusão arterial aguda, analise as afirmativas 
abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, 
a seguir, assinale a alternativa que contém a sequência 
correta, de cima para baixo: 
 
(   ) Aproximadamente 80% dos êmbolos arterial são de 

origem cardíaca; 
(   ) A endocardite bacteriana não ocasiona oclusão 

arterial aguda periférica; 
(   ) É rara a ocorrência de oclusões arterial agudas nas 

bifurcações, visto que o diâmetro do vaso regiões é 
maior. 

 
A) V, F, V; 
B) F, V, V; 
C) V, F, F; 
D) F, F, V. 
 

QUESTÃO 32 

Complete as lacunas: “A causa mais comum da oclusão 
arterial mesentérica aguda é a embolia para a artéria 
_______. Uma dor acentuada quase sempre está 
presente, localizada na região _______. A contagem 
leucocitária geralmente está elevada e uma _______ 
pode estar presente”. 
 
A) Mesentérica inferior – periumbilical – alcalose 

metabólica; 
B) Mesentérica superior – periumbilical – acidose 

metabólica; 
C) Mesentérica superior – periumbilical – alcalose 

metabólica; 
D) Mesentérica superior – inguinal – acidose metabólica. 
 

QUESTÃO 33 

Um homem de 27 anos, tabagista e usuário de drogas 
injetáveis, é atendido na emergência com dor intensa no 
membro superior esquerdo associada a edema, 
hipoestesia na face medial do antebraço e da mão, 
hipersensibilidade à palpação da musculatura flexora do 
antebraço e cianose na extremidade dos dedos. Os pulsos 
estão preservados nos membros superiores e inferiores. 
Neste caso o diagnóstico mais provável é: 
 
A) Síndrome compartimental; 
B) Doença de Raynaud; 
C) Trombose venosa profunda; 
D) Tromboangeíte obliterante. 
 
 
 
 

QUESTÃO 34 

Considere um paciente submetido há 48 horas, à 
angioplastia coronária via femoral direita. Há cerca de 03 
horas vem se queixando de dor inguinal e abaulamento 
no local da punção. O diagnóstico e a conduta neste caso 
são: 
 
A) Fístula arteriovenosa; cirurgia eletiva; 
B) Psenudoaneurisma femoral; cirurgia de urgência; 
C) Aneurisma femoral roto; compressão local; 
D) Neuropatia isquêmica; analgesia com tramadol e 

carbamazepina. 
 

QUESTÃO 35 

Um paciente, de 53 anos, hipertenso e tabagista, refere 
dor aguda no membro inferior direito há cerca de 24 
horas. Refere, ainda, ter feito enxerto arterial no membro 
inferior direito há um ano, quando teve o mesmo quadro. 
Em relação a este caso podemos afirmar que: 
 
A) A doença cística da artéria poplítea é um diagnóstico 

diferencial, e seu tratamento é sempre cirúrgico; 
B) O aneurisma de artéria poplítea é frequentemente 

bilateral, e sua principal complicação é a trombose; 
C) Os aneurismas de artéria femoral são muito comuns e 

raramente estão associados a aneurismas em outros 
locais; 

D) Os aneurismas de artéria femoral profunda não 
causam sintomas compressivos, e sua principal 
complicação é a embolia. 

 

QUESTÃO 36 

Das alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta 
uma indicação de cirurgia para correção de um aneurisma 
da aorta abdominal: 
 
A) Quando apresentar trombos murais; 
B) Somente quando apresentar sintomatologia dolorosa; 
C) Quando tiver diâmetro máximo de 3 cm ou mais; 
D) Quando o diâmetro aumentar mais de 5 mm em 6 

meses. 
 

QUESTÃO 37 

São critérios diagnósticos para o fenômeno de Raynaud 
primário, EXCETO: 
 
A) Ataques episódicos de palidez ou cianose de 

extremidades; 
B) Pulsos periféricos fortes e simétricos; 
C) Presença de microcicatrizes, úlceras ou gangrena 

digital; 
D) Capilaroscopia periungueal normal. 
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QUESTÃO 38 

As vasculites primárias de grandes vasos afetam a aorta e 
seus ramos e incluem a arterite de células gigantes (ACG) 
e a arterite de Takayasu (AT). Sobre este tema, analise as 
afirmativas abaixo: 
 
I. Ocorrendo basicamente em indivíduos acima de 50 

anos, a arterite de Takayasu é a mais comum das 
vasculites; 

II. Na ACG o sintoma mais frequente é a cefaleia de início 
recente, que ocorre em dois terços dos pacientes; 

III. Todos os pacientes com suspeita de arterite de 
células gigantes devem ser internados para realização 
de biópsia de artéria temporal; 

IV. Na AT as alterações mais frequentes são sopros, 
ausência de pulsos e assimetria de pressão entre os 
membros. 

 
Estão corretas: 
 
A) Apenas as afirmativas I e II; 
B) Apenas as afirmativas II e III; 
C) Apenas as afirmativas II, III e IV; 
D) Apenas as afirmativas I, III e IV. 
 

QUESTÃO 39 

Sobre a Insuficiência Venosa Crônica (IVC), analise as 
afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira 
ou (F) falsa, a seguir, assinale a alternativa que contém a 
sequência correta, de cima para baixo: 
 
(   ) A dermatite ocre deve-se à presença de proteínas no 

subcutâneo; 
(   ) Úlcera, quando espontânea, costuma surgir 

principalmente pouco acima dos maléolos; 
(   ) A erisipela não é uma complicação do IVC; 
(   ) O tratamento local deve incluir pomadas e pós-

secativos. 
 
A) V, F, V, F; 
B) F, V, F, F; 
C) V, V, F, V; 
D) F, F, V, V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 40 

Em relação ao tratamento das varizes de MMII, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) Devido aos métodos atuais de cirurgia das varizes, a 

safenectomia está sendo cada vez mais contraindicada; 
B) As indicações de tratamento são dor, fatigabilidade, 

sensação de peso, sangramento e feminino; 
C) Geralmente, a flebografia é desnecessária do 

diagnóstico e tratamento da estase venosa primária e 
das veias varicosas; 

D) O tratamento cirúrgico pode ser usado para remover 
grupos de varicosidades com diâmetro > 4 mm; 

 

QUESTÃO 41 

A dose de enoxaparina para o tratamento clínico da fase 
aguda da trombose venosa profunda é: 
 
A) 1mg/kg SC ao dia; 
B) 1mg/kg SC 8/8 horas; 
C) 2mg/kg SC ao dia; 
D) 1mg/kg SC 12/12 horas. 
 

QUESTÃO 42 

Angiodisplasias são lesões vasculares degenerativas, 
adquiridas, geralmente encontradas na parede intestinal 
de pacientes idosos. Sobre este tema, analise as 
afirmativas abaixo: 
 
I. A angiodisplasia atinge ambos os sexos em igual 

proporção ocorrendo predominantemente em 
doentes entre 60 e 70 anos de idade; 

II. Os doentes geralmente queixam-se de um ou mais 
episódios de sangramento digestivo baixo, algumas 
vezes de grande monta; 

III. A realização imediata de arteriografia no espécime 
cirúrgico extirpado confere ao cirurgião a certeza da 
presença da malformação vascular no segmento 
ressecado. 

 
Estão corretas: 
 
A) Apenas as afirmativas I e III; 
B) Apenas as afirmativas II, III; 
C) Apenas as afirmativas I, II; 
D) Todas as afirmativas. 
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QUESTÃO 43 

Um paciente de 68 anos vem à consulta com uma 
angiorressonância que demonstra estenose de artéria 
renal direita. Qual dos critérios a seguir não constitui 
indicação para revascularização dessa artéria? 
 
A) Pressão arterial não controlada, mesmo com 

terapêutica anti-hipertensiva máxima; 
B) Aumento progressivo de creatinina sem outras causas 

aparentes; 
C) Diâmetro longitudinal do rim direito >12 cm; 
D) Edema pulmonar recorrente ou insuficiência cardíaca 

congestiva. 
 

QUESTÃO 44 

Em relação ao fenômeno de Raynaud, analise as 
afirmativas abaixo: 
 
I. Geralmente ocorre em pacientes do sexo masculino 

com idade superior a 50 anos; 
II. Atinge, preferencialmente, as extremidades, em geral 

os dedos das mãos, menos comumente os dedos dos 
pés e mamilos; 

III. Dor e/ou parestesias podem estar associadas aos 
ataques, causando desconforto ao indivíduo. 

 
Estão corretas: 
 
A) Apenas as afirmativas I e II; 
B) Apenas as afirmativas I e III; 
C) Apenas as afirmativas II e III; 
D) Todas as afirmativas. 
 

QUESTÃO 45 

O termo aneurisma micótico significa: 
 
A) Infecção do aneurisma por fungo; 
B) Infecção bacteriana da parte arterial, em geral por 

disseminação hematogênica; 
C) Presença de infecção do aneurisma pós-correção 

cirúrgica; 
D) Fístula entre o aneurisma e o duodeno. 
 

QUESTÃO 46 

Nos pacientes com tumor de corpo carotídeo, o emprego 
da Arteriografia por subtração digital demonstra o 
alargamento da bifurcação carotídea pela massa ovoide 
hipervascularizada que corresponde ao: 
 
A) Sinal de Shamblin; 
B) Sinal de Luccia; 
C) Sinal da lira; 
D) Sinal de Fontaine. 

QUESTÃO 47 

A figura abaixo mostra uma Arteriografia da Artéria 
Subclávia Direita e seus ramos. 

 

 
 
A estrutura de número 2 corresponde a: 
 
A) Artéria torácica interna; 
B) Artéria vertebral; 
C) Artéria supraescapular; 
D) Artéria cervical ascendente. 
 

QUESTÃO 48 

Paciente, sexo masculino, 22 anos, é levado à emergência 
devido a acidente automobilístico. Encontra-se 
assintomático, mas como apresentava a marca do cinto 
de segurança na região cervical foi solicitado US com 
Doppler do pescoço. Este exame evidenciou trombose da 
artéria carótida esquerda. Neste caso, a conduta mais 
adequada é: 
 
A) Tratamento cirúrgico imediato; 
B) Programar correção cirúrgica eletiva; 
C) Manter anticoagulação plena por seis meses; 
D) Submeter o paciente a terapêutica endovascular: 

trombólise. 
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QUESTÃO 49 

Erisipela é um distinto tipo de celulite cutânea, 
superficial, com marcante envolvimento de vasos 
linfáticos da derme. Sobre esta patologia, analise as 
afirmativas abaixo: 
 
I. Na erisipela típica, a área de inflamação destaca-se 

com algum relevo, indicando distinta demarcação 
entre o tecido envolvido e o normal; 

II. É causada pelo Staphylococcus aureus em mais de 
80% doas casos e mais raramente pelo estreptococos 
β - hemolítico, do grupo A; 

III. Os membros inferiores são locais mais acometidos em 
adultos, seguidos dos membros superiores e da face; 

IV. Tinha interdigital, ferimentos, picadas de insetos, uso 
de drogas injetáveis, feridas cirúrgicas, queimaduras, 
laceração, entre outros, são as portas de entrada mais 
comuns da erisipela. 

 
Estão corretas: 
 
A) Apenas as afirmativas I e II; 
B) Apenas as afirmativas I, III e IV; 
C) Apenas as afirmativas II, III e IV; 
D) Apenas as afirmativas III e IV. 
 

QUESTÃO 50 

Dos sintomas relacionados abaixo, assinale aquele mais 
frequente em paciente com Tromboembolismo 
Pulmonar: 
 
A) Sibilos; 
B) Hemoptise; 
C) Tosse; 
D) Dispneia. 
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