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 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de 
acordo com o exposto no quadro a 
seguir:

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu 
documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele 
para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados 
à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência 
comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha 
de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha 
de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo 
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos 
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada 
da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá 
conjuntamente.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe 
a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O 
candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões, 
desde que aguarde em sala o término da aplicação. 

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site 
do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à 
aplicação da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir 
ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 
guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das 
determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou 
na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato. 



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

A lista de desejos

Rosely Sayao

Acabou a graça de dar presentes em situações de 
comemoração e celebração, não é? Hoje, temos listas 
para quase todas as ocasiões: casamento, chá de 
cozinha e seus similares – e há similares espantosos, 
como chá de lingerie –, nascimento de filho e chá de 
bebê, e agora até para aniversário.

Presente para os filhos? Tudo eles já pediram e 
apenas mudam, de vez em quando ou frequentemente, 
a ordem das suas prioridades. Quem tem filho tem 
sempre à sua disposição uma lista de pedidos de 
presentes feita por ele, que pode crescer diariamente, 
e que tanto pode ser informal quanto formal.

A filha de uma amiga, por exemplo, tem uma lista na 
bolsa escrita à mão pelo filho, que tem a liberdade de 
sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças 
que ele julgar necessárias. Ah! E ela funciona tanto 
como lista de pedidos como também de “checklist” 
porque, dessa maneira, o garoto controla o que já 
recebeu e o que ainda está por vir. Sim: essas listas 
são quase uma garantia de conseguir ter o pedido 
atendido.

Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar 
um presente para um conhecido, para um colega 
de trabalho, para alguma criança e até amigo. Sabe 
aquele esforço de pensar na pessoa que vai receber o 
presente e de imaginar o que ela gostaria de ganhar, o 
que tem relação com ela e seu modo de ser e de viver? 
Pois é: agora, basta um telefonema ou uma passada 
rápida nas lojas físicas ou virtuais em que as listas 
estão, ou até mesmo pedir para uma outra pessoa 
realizar tal tarefa, e pronto! Problema resolvido!

Não é preciso mais o investimento pessoal do 
pensar em algo, de procurar até encontrar, de bater 
perna e cabeça até sentir-se satisfeito com a escolha 
feita que, além de tudo, precisaria estar dentro do 
orçamento disponível para tal. Hoje, o presente custa 
só o gasto financeiro e nem precisa estar dentro 
do orçamento porque, para não transgredir a lista, 
às vezes é preciso parcelar o presente em diversas 
prestações...

E, assim que os convites chegam, acompanhados 
sem discrição alguma das listas, é uma correria dos 
convidados para efetuar sem demora sua compra. É 
que os presentes menos custosos são os primeiros a 
serem ticados nas listas, e quem demora para cumprir 

seu compromisso acaba gastando um pouco mais do 
que gostaria.

Se, por um lado, dar presentes deixou de dar 
trabalho, por outro deixou também totalmente 
excluído do ato de presentear o relacionamento entre 
as pessoas envolvidas. Ganho para o mercado de 
consumo, perda para as relações humanas afetivas.

Os presentes se tornaram impessoais, objetos 
de utilidade ou de luxo desejados. Acabou-se o que 
era doce no que já foi, num passado recente, uma 
demonstração pessoal de carinho.

Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa 
gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em 
se expressar, apesar da vontade de querer que ele 
passe despercebido, quando recebíamos um mimo? 
Ou aquela frase transparente de criança, que nunca 
deixa por menos: “Eu não quero isso!”? Tudo isso 
acabou. Hoje, tudo o que ocorre é uma operação 
mental dupla. Quem recebe apenas tica algum item da 
lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito 
por ter cumprido seu compromisso.

Que tempos mais chatos. Resta, a quem tiver 
coragem, a possibilidade de transgredir essas tais 
listas. Assim, é possível tornar a vida mais saborosa. 

Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/colunas/rosely-
sayao/2014/07/1489356-a-lista-de-desejos.shtml

QUESTÃO 01
De acordo com a autora, 

(A)  com as listas de presentes, os presentes tornaram-
se ainda mais pessoais, exigindo a habilidade da 
pessoa para não transgredir a lista sugerida. 

(B)  seguir as listas de presentes e comprar exatamente 
o que está sendo solicitado é uma demonstração 
de carinho maior que escolher um presente por 
conta própria.

(C)  antes das listas de presentes, presentear exigia 
esforço, pois era necessário pensar em quem iria 
receber o presente, no que a pessoa gostaria de 
ganhar, o que teria relação com ela e seu modo de 
ser e de viver.

(D)  o esforço para comprar um presente solicitado em 
uma lista de presente é muito maior que escolher 
por conta própria. 

(E)  os itens mais caros da lista de presentes  são os 
primeiros a serem selecionados para a compra.
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QUESTÃO 02
Qual das alternativas a seguir apresenta, 
explicitamente, a busca da autora em manter 
um diálogo com o interlocutor de seu texto?

(A)  “E, assim que os convites chegam, acompanhados 
sem discrição alguma das listas, é uma correria 
dos convidados para efetuar sem demora sua 
compra.”.

(B)  “Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental 
dupla.”.

(C)  “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um 
presente para um conhecido, para um colega de 
trabalho, para alguma criança e até amigo.”.

(D)  “Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa 
gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em 
se expressar, apesar da vontade de querer que 
ele passe despercebido, quando recebíamos um 
mimo?”.

(E)  “Quem recebe apenas tica algum item da lista 
elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito 
por ter cumprido seu compromisso.”.

QUESTÃO 03
Em “Resta, a quem tiver coragem, a 
possibilidade de transgredir essas tais listas.”, 
é possível inferir que

(A)  a autora acredita que todos devem seguir as 
listas de presentes, caso contrário demonstrarão 
covardia.

(B)  a autora acredita que aqueles que decidem não 
seguir as sugestões das listas de presentes e 
escolher por decisão própria um presente são 
pessoas que têm coragem.

(C)  as pessoas seguem as sugestões das listas de 
presentes porque querem transgredir.

(D)  a autora aconselha a todos a não transgredirem a 
lista de presentes.

(E)  seguir as sugestões das listas de presentes é uma 
maneira de não se acomodar e transgredir o que é 
imposto.

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa em que o termo destacado 
expressa finalidade.

(A)  “Presente para os filhos?”.
(B)  “... ou até mesmo pedir para uma outra pessoa 

realizar tal tarefa.”.
(C)  “Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um 

presente para um conhecido...”.
(D) “Ganho para o mercado de consumo...”.
(E)  “... é uma correria dos convidados para efetuar sem 

demora sua compra.”.

QUESTÃO 05
Em “... que tem a liberdade de sacá-la a qualquer 
momento para fazer as mudanças que ele julgar 
necessárias.”, o termo destacado retoma

(A)  bolsa.
(B)  filha. 
(C)  lista.
(D)  amiga.
(E)  liberdade. 

QUESTÃO 06
Em “... às vezes é preciso parcelar o presente 
em diversas prestações...”, podemos afirmar 
que nesse caso a crase foi utilizada

(A)  porque a expressão em destaque é uma locução 
adverbial de base feminina.

(B)  para atender a regência do verbo “precisar”.  
(C)  para atender a regência do verbo “parcelar”.
(D)  porque a expressão em destaque é uma locução 

conjuntiva de base feminina.
(E)  porque a expressão de que ela faz parte está diante 

da palavra feminina “prestações”.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa em que a expressão ou 
termo destacado NÃO expressa tempo. 

(A)  “às vezes”.
(B)  “de vez em quando”.
(C)  “frequentemente”.
(D)  “Hoje”.
(E)  “pouco”.

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa em que o termo destacado 
NÃO é um artigo.

(A)  “Acabou a graça de dar presentes...”.
(B)  “... tem a liberdade de sacá-la a qualquer 

momento...”.
(C)  “A filha de uma amiga...”.
(D)  “... é possível tornar a vida mais saborosa.”.
(E)  “...para não transgredir a lista...”.

QUESTÃO 09
Em “... para não transgredir a lista, às vezes 
é preciso parcelar o presente em diversas 
prestações...”, a oração destacada indica

(A)  concessão.
(B)  finalidade.
(C)  comparação. 
(D)  condição. 
(E)  tempo. 
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa correta quanto à grafia 
dos pares. 

(A)  Excluído – excluzão. 
(B)  Doce – dossura. 
(C)  Presente – presenssa. 
(D)  Transparente – transparência. 
(E)  Insiste – insistênscia.

QUESTÃO 11
Em um grupo de 650 eleitores, 42% votaram no 
candidato A. Sabendo que todos os eleitores 
votaram em algum candidato, quantos desses 
eleitores não votaram no candidato A? 

(A) 377
(B) 273
(C) 608
(D) 142
(E) 302

QUESTÃO 12

Minha mãe fez uma jarra de suco de laranja. 

Eu tomei      da quantidade de suco que 

havia na jarra e, em seguida, meu irmão bebeu      

 do restante. Qual é a fração da quantidade 

inicial de suco que meu irmão bebeu?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

 

QUESTÃO 13
Assinale a alternativa que representa a 
negação da proposição “ Todo homem joga 
futebol”.

(A) “Toda mulher joga futebol”.
(B) “Nenhum homem joga futebol”.
(C) “Algum homem não joga futebol”.
(D) “Todo homem joga vôlei”.
(E) “Nem toda mulher joga futebol”.

QUESTÃO 14
Considere as proposições: p = “João gosta de 
maçãs”, q = “Está chovendo aqui”. Assinale 
a alternativa que corresponde à proposição  
(~p ˄ ~q).

(A) “João gosta de maçãs ou está chovendo aqui”.
(B) “João não gosta de maçãs ou não está chovendo 

aqui”.
(C) “João gosta de maçãs e está chovendo aqui”.
(D) “João não gosta de maçãs e está não chovendo 

aqui”.
(E) “Se João gosta de maçãs, então não está 

chovendo aqui”.

QUESTÃO 15
A proposição    é equivalente a

(A) .

(B)  .

(C) .

(D) .

(E) .
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 16
O Conselho de Administração da EBSERH, 
segundo seu regimento, tem sua competência 
previamente determinada. Assim, com relação 
a essa competência, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) Assistir a Diretoria Executiva e o Conselho de 
Administração em suas funções, sobretudo 
na formulação, implementação e avaliação de 
estratégias de ação da EBSERH.

(B) Aprovar o orçamento e o programa de 
investimentos propostos pela Presidência e 
acompanhar a sua execução.

(C) Examinar e aprovar, por proposta do Presidente 
da EBSERH, as políticas gerais e programas 
de atuação da Empresa, a curto, médio e longo 
prazos, em consonância com as políticas de 
educação; de saúde; e econômico-financeira do 
Governo Federal.

(D) Aprovar o Regimento Interno da EBSERH e suas 
alterações supervenientes, o qual deverá conter, 
dentre outros aspectos, a estrutura básica da 
Empresa e os níveis de alçada decisória das 
Diretorias e do Presidente.

(E) Apreciar e aprovar o Relatório Anual de Gestão 
apresentado pela Administração da EBSERH.

QUESTÃO 17
Quanto à sede da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH –, é correto 
afirmar que ela fica na cidade de

(A) São Paulo (SP).
(B) Belo Horizonte (MG). 
(C) Rio de Janeiro (RJ). 
(D) Salvador (BA).
(E) Brasília (DF).

QUESTÃO 18
O Decreto que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
– EBSERH – é o

(A) Decreto n.º 10.302, de 05 de fevereiro de 2015.
(B) Decreto n.º 3.123, de 17 de outubro de 2002. 
(C) Decreto n.º 7.661, de 28 de dezembro de 2011. 
(D) Decreto n.º 8.280, de 19 de dezembro de 1990.
(E) Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 

1940. 

QUESTÃO 19
A integralização do capital social da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH 
– fica estabelecida no Parágrafo único, do 
art. 2.º da Lei n.º 12.550, de 15 de dezembro 
de 2011, que prescreve: “A integralização do 
capital social será realizada com recursos 
oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, bem como pela 
incorporação de qualquer espécie de bens 
e direitos suscetíveis de avaliação em 
dinheiro.” Quanto à propriedade do capital 
social da EBSERH, é correto afirmar que

(A) é concorrente entre Municípios, dos Estados e 
da União.

(B) é concorrente entre Estados e União.
(C) é exclusivo dos Estados.
(D) é exclusivo da União
(E) é exclusivo do Munícipio.

QUESTÃO 20
Em uma EBSERH, para seu devido 
funcionamento, deve ter algumas diretorias 
que serão direcionadas de acordo com 
a sua competência, como a Diretoria de 
Administração e Infraestrutura, a Diretoria de 
Gestão de Pessoas, dentre outras. No que se 
refere ao que compete à Diretoria de Gestão 
de Pessoas, assinale a alternativa correta.

(A) Compete planejar, implementar e controlar as 
políticas e diretrizes de gestão orçamentária, 
financeira e contábil no âmbito da Sede 
da EBSERH, das filiais e das unidades 
descentralizadas.

(B) Compete propor e gerir a Política de Gestão de 
Pessoas da EBSERH, em articulação com as 
demais Diretorias e órgãos de assessoramento 
da Presidência, de acordo com as necessidades 
da Empresa.

(C) Compete planejar, implementar e controlar as 
políticas e diretrizes de gestão administrativa, 
patrimonial e de infraestrutura no âmbito da Sede 
da EBSERH, filiais e unidades descentralizadas.

(D) Compete implementar, monitorar, avaliar e 
aperfeiçoar as características e a execução do 
Plano Estratégico de Tecnologia da Informação 
(PETI) e do Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação (PDTI) na EBSERH, de acordo com 
o planejamento institucional.

(E) Compete alinhar as ações de atenção à saúde 
coordenadas pela EBSERH às políticas e 
diretrizes dos Ministérios da Educação e da 
Saúde.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 21
A Lei que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é 

(A) a Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
(B) a Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
(C) a Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
(D) a Lei n.º 8.080, de 19 de dezembro de 1990.
(E) o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 

1940.

QUESTÃO 22
Acerca da Ordem Social, de acordo com 
a Constituição Federal brasileira, de 05 de 
outubro de 1988, é correto afirmar que

(A) a seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa exclusiva dos 
Poderes Públicos.

(B) a seguridade social será financiada por toda a 
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos 
da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios e de contribuições 
sociais.

(C) a saúde é direito de todos e dever de cada 
cidadão.

(D) não são de relevância pública as ações e serviços 
de saúde.

(E) a assistência à saúde é exclusiva do Poder 
Público.

QUESTÃO 23
A Constituição Federal brasileira, de 05 de 
outubro de 1988, declara que a saúde é direito 
de todos e dever 

(A) do particular.
(B) da escola.
(C) dos planos de saúde.
(D) do Estado.
(E) das empresas.

QUESTÃO 24
Conforme dispõe o art. 28 da Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, os cargos e funções 
de chefia, direção e assessoramento, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só 
poderão ser exercidos

(A) em regime de tempo integral.
(B) em regime de tempo parcial de 04 (quatro) horas.
(C) em escala de 24 (vinte e quatro) horas por 48 

(quarenta e oito) horas.
(D) sem ter horário determinado, por tratar-se de 

cargo de confiança.
(E) em regime de tempo parcial de 06 (seis) horas.

QUESTÃO 25
De acordo com o Decreto Federal nº 7.508, 
de 28 de junho de 2011, o acesso universal 
e igualitário à assistência farmacêutica 
pressupõe

(A) não estar o usuário assistido por ações e serviços 
de saúde do SUS.

(B) ter o medicamento sido prescrito por qualquer 
pessoa.

(C) estar a prescrição em conformidade com a 
RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas ou com a relação específica 
complementar estadual, distrital ou municipal de 
medicamentos.

(D) não ter a dispensação ocorrido em unidades 
indicadas pela direção do SUS.

(E) estar o usuário assistido por ações e serviços de 
saúde particular.
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 26
Sobre os principais fatores de risco para a 
doença aterosclerótica, assinale a alternativa 
correta.

(A) A hipertensão arterial sistêmica deve ser vista 
como fator inicial da cascata de eventos que 
promovem os resultados aterogênicos celulares 
e clínicos envolvidos nesta doença.

(B) A hipercolesterolemia atua diretamente na 
biologia celular, contribuindo para proliferação 
de célula muscular lisa.

(C) A hiper-homocisteinemia interfere diretamente 
no equilíbrio homeostático de endotélio vascular, 
além de aumentar a pressão e a adesão 
plaquetaria. 

(D) O tabagismo atua como um fator protrombótico 
que causa processos ateroscleróticos difusos e 
graves, promovendo o aumento de óxido nítrico 
e da produção de colágeno.

(E) O diabetes agrava a evolução da aterosclerose, 
principalmente pelo seu efeito sobre a matriz 
extracelular da parede vascular.

QUESTÃO 27
Sobre os cuidados de segurança nos 
procedimentos vasculares invasivos, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Não se deve conectar o cateter a uma bomba 
injetora antes de injetar pequena quantidade 
de contraste para checar sua patência e 
posicionamento.

(B) Fios guias devem ser mantidos em bandeja 
esterilizada com soro fisiológico heparinizado, 
enquanto a intervenção é realizada, para mantê-
los livres de material sanguíneo.

(C) A cateterização seletiva de qualquer vaso, mas 
em especial dos patológicos delicados, deve ser 
sempre iniciada com fio-guia à frente do cateter.

(D) Iniciada a intervenção, não se deve mais utilizar a 
técnica de flush do cateter em uso, pois isto pode 
levar a complicações embólicas, como a injeção 
de bolhas de ar ou de trombos que podem se 
formar nos cateteres.

(E) Uma vez inserida uma de tamanho maior no sitio 
da punção, não se deve trocá-la por uma bainha 
vascular de diâmetro menor.  

 
QUESTÃO 28

Paciente masculino, 58 anos, foi encaminhado 
ao cirurgião vascular por ter sido achado 
um sopro em região cervical. O paciente é 
assintomático e o exame de Eco Doppler 
demonstrou uma lesão menor do que 60% em 
carótida interna esquerda. Qual é a conduta 
mais adequada no momento?

(A) Indicar uma angiotomografia. 
(B) Iniciar a administração de antiagregante 

plaquetário e repetir o Eco Doppler após seis 
meses.

(C) Indicar uma endarterectomia convencional, 
repetindo o exame na véspera do procedimento.

(D) Indicar tratamento endovascular.
(E) Iniciar o uso de anticoagulante oral e repetir o 

Eco Doppler após três meses.

QUESTÃO 29
 Em relação ao acesso cirúrgico da artéria 
carótida e sua bifurcação, a ligadura de 
qual das veias relacionadas a seguir expõe 
amplamente o feixe vasculo-nervoso 
carotídeo, e qual dos nervos a seguir é 
habitualmente utilizado como referência na 
dissecção cranial da carótida?

(A) Veia jugular externa e nervo glossofaríngeo.
(B) Veia jugular interna e nervo vago.
(C) Veia facial e nervo hipoglosso.
(D) Veia tireóidea e nervo tireóideo.
(E) Veia cervical e nervo hioideo.

QUESTÃO 30
Em relação à tromboangeite obliterante 
periférica, quais são os achados comumente 
encontrados no exame de Eco Doppler?

(A) Aumento da vascularização do membro 
acometido e curva espectral de baixa amplitude 
e baixa resistência.

(B) Lesões ateroscleróticas difusas, sem estenose 
severa, e curva de alta amplitude e alta 
resistência. 

(C) Espessamento difuso da parede arterial e curva 
de alta amplitude e baixa resistência. 

(D) Estenoses segmentares no membro afetado 
com curvas amplas e bifásicas.

(E) Afilamento e/ou trombose no segmento distal da 
artéria e curva espectral de baixa amplitude e 
alta resistência.
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QUESTÃO 31
Em relação às angiografias em geral, assinale 
a alternativa correta.

(A) As reações quimiotóxicas atribuídas aos meios 
de contrastes são determinadas por liberação de 
histamina e ativação do sistema complemento.

(B) Entre as reações quimiotóxicas, podemos 
ter desde náuseas e vômitos, até choque, 
hipotensão e óbito. 

(C) No estudo da doença cerebral isquêmica, uma 
vez identificada uma lesão obstrutiva ela não 
deve ser ultrapassada com o cateter, a não ser 
com objetivos terapêuticos para minimizar o risco 
do exame.

(D) São contraindicadas no estudo de tumores 
cerebrais.

(E) Atualmente, como existem materiais de punção 
de menor calibre, facilitando a compressão 
do local de punção, não há a necessidade de 
suspender o uso de antiagregante plaquetário 
ou mesmo anticoagulante oral para realização 
do exame.

QUESTÃO 32
No membro superior, é importante a 
palpação do pulso de várias artérias. 
Assinale a alternativa INCORRETA em 
relação à descrição dos parâmetros a serem 
considerados no exame clínico de cada uma 
destas artérias.

(A) O pulso da ulnar, mais profundo que o da radial, 
é palpado medialmente ao tendão do flexor 
superficial dos dedos.

(B) Para sentir o pulso axilar, comprimem-se os 
dedos da mão direita, profundamente, no oco da 
axila.

(C) O pulso radial, bem superficial, é palpado 
lateralmente ao tendão do grande palmar, com 
a mão do paciente relaxada e apoiada sobre a 
mão esquerda do examinador.

(D) Para se sentir a subclávia, a compressão deve 
ser feita na fossa infraclavicular.

(E) O pulso braquial é sentido na borda medial do 
músculo bíceps, pressionando-se o segundo, 
terceiro e quarto  dedos da mão sobre o úmero.

QUESTÃO 33
Paciente de 61 anos em uso contínuo de 
anticoagulante oral, foi vítima de queda de 
escada com fratura exposta de fêmur. Para 
que esse paciente possa ser submetido a 
uma cirurgia de urgência, qual das condutas 
relacionadas a seguir deve ser tomada?

(A) Administração de vitamina K endovenosa e 
de plasma fresco congelado ou complexo 
protrombínico (Beriplex®).

(B) Administração de plasma fresco congelado e de 
sulfato de protamina endovenosa.

(C) Administração de vitamina K intramuscular e de 
sangue total.

(D) Administração de sulfato de protamina 
endovenosa e de concentrado de hemácias.

(E) Administração de concentrado de plaquetas e de 
vitamina k endovenosa.

QUESTÃO 34
Paciente, no pós-operatório de correção 
cirúrgica de aneurisma de aorta 
toracoabdominal, evolui com quadro 
de insuficiência renal aguda. Qual das 
alternativas relacionadas a seguir apresenta 
as possíveis causas que levaram a este 
quadro?

(A) Hipertensão durante a cirurgia ou no pós-
operatório e isquemia renal perioperatória 
prolongada.

(B) Uso de medicamentos nefrotóxicos e trombose 
de veias renais.

(C) Reação inflamatória à isquemia e reperfusão e 
coagulação intravascular disseminada.

(D) Deficiência de fatores de coagulação e de 
fibrinogênio, provocada por pinçamento aórtico 
prolongado. 

(E) Doença renal preexistente e trombose e/ou 
embolia de artérias renais.

QUESTÃO 35
Embora a reconstrução cirúrgica direta no 
território aortoilíaco seja uma das áreas de 
maior sucesso da cirurgia vascular, podem 
acontecer algumas complicações tardias. 
Assinale a alternativa que apresenta uma 
complicação tardia que pode levar à morte ou 
perda do membro em mais de 50% dos casos.

(A) Fístula aortoentérica.
(B) Infecção.
(C) Disfunção sexual.
(D) Aneurisma anastomótico.
(E) Oclusão do enxerto.
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QUESTÃO 36
Do ponto de vista sistêmico, dentre as 
alternativas a seguir, estão relacionadas à 
síndrome de revascularização ou síndrome 
metabólica mionefropática, EXCETO

(A) acidose metabólica.
(B) hiperpotassemia.
(C) alcalose respiratória.
(D) insuficiência respiratória.
(E) depressão miocárdica.

QUESTÃO 37
A colite isquêmica é provavelmente uma 
das formas mais comuns da isquemia 
mesentérica. Em qual das regiões anatômicas 
do intestino relacionadas a seguir esta 
doença ocorre com menor frequência?

(A) No cólon descendente.
(B) No sigmoide.
(C) Na flexura esplênica.
(D) No reto.
(E) No cólon ascendente.

QUESTÃO 38
Sobre a estenose de artéria renal causada 
por Displasia Fibromuscular (DFM), assinale 
a alternativa correta.

(A) O controle dos fatores de risco não é importante 
e não auxilia o controle da hipertensão causada 
pela DFM.

(B) As indicações atuais de intervenção para 
tratamento endovascular são baseadas apenas 
nas características anatômicas da estenose.

(C) Os pacientes podem ter a hipertensão 
controlada com medicamentos, porém somente 
a revascularização pode oferecer cura definitiva.

(D) A doença é mais comum em indivíduos entre 20 
e 30 anos, do sexo masculino e fumantes.

(E) A DFM acomete as artérias renais de maneira 
bilateral em 100% dos casos.

QUESTÃO 39
Assinale, entre as alternativas a seguir, a 
que apresenta a chamada tríade de Beck 
(tamponamento cardíaco), em um paciente 
vítima de ferida penetrante na região 
precordial. 

(A) Distensão das veias do pescoço, abafamento de 
bulhas cardíacas e hipotensão.

(B) Agitação, ritmo cardíaco em galope e hipotensão.
(C) Abafamento de bulhas cardíacas, alteração 

de pulso no membro superior esquerdo e 
obnubilação.

(D) Sopro interescapular, distensão de veias do 
pescoço e dispneia.

(E) Arritmia, abaulamento do tórax e obnubilação.

QUESTÃO 40
Todas as manifestações a seguir são 
consideradas critérios de suspeição 
diagnóstica do Fenômeno de Raynaud 
primário (doença de Raynaud), EXCETO

(A) manifestações iniciais nas 2ª e 3ª décadas de 
vida.

(B) velocidade de hemossedimentação das 
hemácias maior do que 50 mm/h.

(C) pulsos periféricos fortes e simétricos.
(D) capilaroscopia periungueal normal.
(E) ataques episódicos bifásicos ou trifásicos.

QUESTÃO 41
Paciente de 33 anos, apresentando 
hemangioma extenso em face, deformidades 
ósseas e de partes moles, amaurose unilateral, 
retardo mental e lesões tipo granulomas na 
pele do hemangioma, tem como diagnóstico 
provável a Síndrome de

(A) Klippel-Trenaunay.
(B) Kasabach-Merrit.
(C) Proteus.
(D) Sturge-Weber.
(E) Maffucci.

QUESTÃO 42
Paciente de 57 anos, diabético, hipertenso, 
tabagista, chega ao prontoatendimento com 
histórico de ulceração em região plantar 
há alguns meses e, nos últimos dois dias, 
começou a apresentar secreção purulenta. 
Nega dor e à palpação não foram palpados os 
pulsos poplíteo-podais bilateralmente. Sobre 
o caso, esta lesão seria classificada como 
úlcera

(A) neuropática.
(B) associada.
(C) infecciosa.
(D) isquêmica microangiopática.
(E) isquêmica macroangiopática.

QUESTÃO 43
Em relação às características que devem ser 
lembradas como decorrentes da hipertensão 
venosa, assinale a alternativa correta.

(A) A sintomatologia é mais acentuada pela manhã, 
melhorando após um período de deambulação.
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(B) A ação hormonal influencia no quadro, com 
maior número de queixas durante o período pré-
menstrual e na vigência do uso de contraceptivos 
orais ou tratamento de reposição hormonal.

(C) Em temperaturas ambientes mais baixas os 
sintomas se exacerbam, havendo uma nítida 
piora dos sintomas no inverno.

(D) Não ser  causada por trombose venosa prévia, 
apenas por varizes primárias.

(E) Não apresentar relação com hereditariedade, 
portanto não é importante a história familiar de 
varizes.

QUESTÃO 44
Sobre a profilaxia da trombose venosa 
profunda (TVP) e do tromboembolismo 
venoso (TEV), assinale a alternativa correta.

(A) A fondaparina tem como vantagem, em 
relação às heparinas, o fato de não provocar a 
trombocitopenia heparino-induzida.

(B) Os inibidores da vitamina K são pouco utilizados 
na profilaxia secundária do TEV.

(C) A rivaroxabana e a apixabana são novas drogas 
de uso parenteral na profilaxia da TEV.

(D) O uso das heparinas de baixo peso molecular 
é mais seguro nos pacientes com insuficiência 
renal.

(E) O uso da heparina não fracionada está 
contraindicado no primeiro trimestre da gestação.

QUESTÃO 45
Criança de 9 anos vem apresentando há algum 
tempo febre recorrente, astenia, anorexia, 
perda de peso e artralgias. Recentemente 
apareceram lesões cutâneas e, ao exame 
físico nota-se livedo reticular, nódulos e 
ulcerações escavadas de bordos nítidos em 
face e membros inferiores. Sobre este caso 
qual o diagnóstico mais provável?

(A) Doença de Kawasaki.
(B) Doença de Wegener.
(C) Doença de Behçet.
(D) Púrpura de Henoch-Schonlein.
(E) Poliarterite nodosa.

QUESTÃO 46
Paciente de 38 anos vem para atendimento 
ambulatorial por edema crônico em membro 
inferior direito. Na história clínica refere 
queimadura extensa neste membro há 5 
anos.  Ao exame apresenta um edema frio, 
indolor à palpação e que acomete todo 
membro, inclusive o tornozelo e o pé. Não 
apresenta alterações de coloração da pele. 
Sobre o caso, qual é a causa mais provável 
deste edema?

(A) Síndrome pós-trombótica.
(B) Linfedema secundário.
(C) Hipoproteinemia.
(D) Síndrome nefrótica.
(E) Linfedema primário.

QUESTÃO 47
A desarticulação do tornozelo é conhecida 
como amputação de

(A) Wright.
(B) Wagner.
(C) Syme.
(D) Burgess.
(E) Moore.

QUESTÃO 48
Entre os medicamentos flebotômicos 
relacionados a seguir, assinale a alternativa 
que apresenta apenas os que são 
considerados compostos sintéticos.

(A) Castanha-da-Índia e Diosmina/Hesperidina.
(B) Diosmina/Hesperina e Aminaftona.
(C) Rutina e Tribenosídio.
(D) Aminaftona e Tribenosídio.
(E) Melilotus officinalis e Castanha-da-Índia.
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QUESTÃO 49
Em relação aos testes laboratoriais e ao 
momento ideal para investigação das 
trombofilias, assinale a alternativa correta.

(A) Esses testes têm indicação absoluta em todos 
os familiares sintomáticos ou assintomáticos de 
pacientes portadores de trombofilia adquirida.

(B) Esses testes podem ser realizados mesmo na 
vigência do uso de heparinas.

(C) Na fase aguda da trombose os resultados desses 
testes são mais confiáveis.

(D) De forma ideal, esses testes devem ser feitos 
uma semana após o término do tratamento 
anticoagulante.

(E) Os novos anticoagulantes orais podem alterar a 
pesquisa do anticoagulante lúpico.

QUESTÃO 50
Em relação às Síndromes Compressivas 
Neurovasculares Cervicotoracoaxilares, 
relacione as colunas e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

1. Síndrome dos Escalenos.
2. Síndrome da Costela Cervical.
3. Síndrome da Primeira Costela.
4. Síndrome Costoclavicular.
5. Síndrome de Wright.

(   ) Caracteriza-se por compressão 
neurovascular que ocorre no espaço 
retrocoracobraquial quando se faz 
hiperabdução forçada (provoca 
desaparecimento dos pulsos).

(   ) É a de ocorrência mais frequente. 
Os sintomas neurais são os mais 
frequentes, por outro lado desfiladeiro 
cervicotorácito é o local onde as 
compressões venosas ocorrem de 
maneira intermitente ou permanente.

(   ) Podem ser causadas por alterações 
congênitas, incidem em 0,4% da 
população e pode englobar uma 
alteração adquirida que causa a 
compressão, que é a doença de Paget. 

(   ) Incide em 1% da população, mas 
somente  10% manifestam sintomas, 
geralmente na idade adulta, embora 
pode se manifestar em crianças e 
adolescentes.

(   ) História de trauma, com ou sem 
fraturas, tem um papel importante na 
etiopatogenia desta síndrome. Não há 
compressão venosa.

(A) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.
(B) 4 – 3 – 2 – 5 – 1.
(C) 5 – 2 – 1 – 3 – 4.
(D) 2 – 1 – 5 – 4 – 3.
(E) 1 – 4 – 5 – 3 – 2.
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