
 
 

 
 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE 
OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS PARA O ANO DE 2017 (QOS/2017) 

 
QOS/2017 – MÉDICO 

ANGIOLOGIA/CIRURGIA VASCULAR 
(Edital DRH/CRS n. 05/2017, de 18 de abril de 2017). 

 
Língua Portuguesa, Direitos Humanos e Conhecimentos Específicos. 

NOME: ___________________________________________________________. 

CPF:___________________________IDENTIDADE:_______________________. 

CIDADE/PROVA:________________________________SALA:______________. 

  ESCOLA: __________________________________________DATA: 20/08/2017. 

 
ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 

 
1. Prova sem consulta. 

2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.  

3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada e valor total de 

100 (cem) pontos. 

4. Para cada questão existe somente uma resposta correta. 

5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta 

esferográfica (tinta azul ou preta), de corpo transparente.  

6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas, em 

branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.  

7. O tempo máximo permitido para a realização das provas de conhecimentos será de 3 (três) 

horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas. Início às 08:30 horas e término às 11:30 

horas.  

8. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseiras e similares, além de borracha durante a realização 

da prova, bem como a sua utilização durante o horário previsto para a resolução da prova. 

9. É também vedado o porte/posse de aparelhos e equipamentos eletrônicos, telefones celulares, 

computadores, relógios de qualquer tipo, alarme de veículo e similares.  

10. Iniciada a prova, o candidato somente poderá deixar a sala e a esta retornar, exclusivamente 

para uso de sanitários ou bebedouro, após transcorrido o tempo mínimo 01h (uma hora), e 

devidamente acompanhados por fiscal do concurso. 

11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas e o caderno de provas 

devidamente preenchidos e assinados. 
 

_________________________________ 
Assinatura do candidato 

                                                                                                                                

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
                                                          

SEGURANÇA 
 

 O ponto de venda mais forte do condomínio era a sua segurança. Havia as 

belas casas, os jardins, os playgrounds, as piscinas, mas havia acima de tudo, 

segurança. Toda a área era cercada por um muro alto. Havia um portão principal com 

muitos guardas que controlavam tudo por um circuito fechado de TV. Só entravam no 

condomínio os proprietários e visitantes devidamente identificados e crachados. 

 Mas os assaltos começaram assim mesmo. Ladrões pulavam os muros e 

assaltavam as casas. 

 Os condôminos decidiram colocar torres com guardas ao longo do muro alto. 

Nos quatro lados. As inspeções tornaram-se mais rigorosas no portão de entrada. 

Agora não só os visitantes eram obrigados a usar crachá. Os proprietários e seus 

familiares também. Não passava ninguém pelo portão sem se identificar para a 

guarda. Nem as babás. Nem os bebês. 

 Mas os assaltos continuaram. 

 Decidiram eletrificar os muros. Houve protestos, mas no fim todos concordaram. 

O mais importante era a segurança. Quem tocasse no fio de alta tensão em cima do 

muro morreria eletrocutado. Se não morresse, atrairia para o local um batalhão de 

guardas com ordem de atirar para matar. 

 Mas os assaltos continuaram. 

 Grades nas janelas de todas as casas. Era o jeito. Mesmo se os ladrões 

ultrapassassem os altos muros, e o fio de alta tensão, e as patrulhas, e os cachorros, 

e a segunda cerca, de arame farpado, erguida dentro do perímetro, não conseguiriam 

entrar nas casas. Todas as janelas foram engradadas. 

 Mas os assaltos continuaram. 

 Foi feito um apelo para que as pessoas saíssem de casa o mínimo possível. 

Dois assaltantes tinham entrado no condomínio no banco de trás do carro de um 

proprietário, com um revólver apontado para a sua nuca. Assaltaram a casa, depois 

saíram no carro roubado, com crachás roubados. Além do controle das entradas, 

passou a ser feito um rigoroso controle de saídas. Para sair, só com exame demorado 

do crachá e com autorização expressa da guarda, que não queria conversa nem 

aceitava suborno. 

 Mas os assaltos continuaram. 

 Foi reforçada a guarda. Construíram uma terceira cerca. As famílias de mais 

posses, com mais coisas para serem roubadas, mudaram-se para uma chamada área 

de segurança máxima. E foi tomada uma medida extrema. Ninguém pode entrar no 

condomínio. Ninguém. Visitas, só num local predeterminado pela guarda, sob sua 

severa vigilância e por curtos períodos. 
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 E ninguém pode sair. 

 Agora, a segurança é completa. Não tem havido mais assaltos. Ninguém 

precisa temer pelo seu patrimônio. Os ladrões que passam pela calçada só 

conseguem espiar através do grande portão de ferro e talvez avistar um ou outro 

condômino agarrado às grades de sua casa, olhando melancolicamente para a rua. 

 Mas surgiu outro problema. 

 As tentativas de fuga. E há motins constantes de condôminos que tentam de 

qualquer maneira atingir a liberdade. 

 A guarda tem sido obrigada a agir com energia.  

                                          VERÍSSIMO, Luís Fernando. Comédias para se ler na escola; RJ: Objetiva,2001. 

 

COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS 

  

1ª QUESTÃO – Dentre as alternativas abaixo, assinale a que pode ser comprovada 

por informações explícitas no texto “Segurança”. 

 

A. (     ) Um dos pontos altos de venda do condomínio era a beleza das casas, 

superada apenas pela perfeição dos playgrounds. 

B. (     ) Apesar de toda segurança, os assaltos continuavam e só minimizaram 

após a implantação de recursos tecnológicos eficazes. 

C. (     ) Havia jardins e piscinas, mas o ponto forte era, justamente, a segurança e 

os recursos utilizados para tornar o condomínio bem guardado. 

D. (     ) Além do muro alto e das torres com guardas, decidiram eletrificar os muros 

impedindo assim a entrada de assaltantes.   

 

2ª QUESTÃO – Em relação à sequência dos fatos e ao processo de organização das 

ideias, no texto, é CORRETO afirmar: 

 

A. (     ) No sétimo parágrafo, as medidas de segurança evidenciam a apreensão 

dos moradores do condomínio com a falta de liberdade causada pelas 

janelas que foram engradadas.  

B. (     ) A sequência narrativa é acrescida, gradativamente, de informações 

relacionados à segurança de um local mencionado, no início do texto, como 

muito seguro. 

C. (     ) No décimo primeiro parágrafo, a preocupação com a segurança dos 

moradores chega ao extremo, e todos, incluindo os visitantes, são 

impedidos de entrar no condomínio. 

D. (     ) Ao final do texto, um novo problema é apresentado: a guarda é obrigada a 

agir com energia contra moradores e criminosos envolvidos em motins 

constantes.  
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    3ª QUESTÃO – Pode-se deduzir da leitura do texto “Segurança” que: 

 

A. (     ) Inversamente ao esperado, a guarda responsável pela proteção dos 

condôminos foi controlada e vencida pelos incansáveis assaltantes.  

B. (     ) Extremamente eficaz, a equipe responsável pela segurança do condomínio 

pôs fim aos assaltos, assim que os moradores passaram a respeitar os 

limites e as regras impostas pela guarda. 

C. (     ) Paralelamente aos assaltos que eram constantes, o sistema de vigilância 

do condomínio foi aprimorado. A vida dos moradores tornou-se mais segura 

e tranquila. 

D. (     ) Ironicamente, houve uma inversão de valores, e os moradores tornaram-se 

reféns da guarda e dos excessivos recursos utilizados para manutenção da 

segurança no condomínio. 

 

 

 

                                  O MEDO QUE DIVIDE OS DOIS BRASIS 

 

 

 A primeira reação à estridência em torno do banditismo é o medo. Do medo à 

defesa pessoal o passo é pequeno. E da defesa vai-se aos exageros de segurança – 

aos condomínios fechados e guaritas, às cancelas, aos guarda-costas e carros 

blindados. E dos exageros ao delírio de ter medo de todos os desconhecidos.  

 Claro está que o problema da criminalidade nas metrópoles existe, é grave. 

Que em algumas cidades a polícia se misturou com a bandidagem. Que o medo tem 

razão de ser. O que não se explica é como será o país que se pretende construir, no 

qual se quer viver, se uma parte expressiva da população se cerca e constrói muros 

cada vez mais altos para se defender de uma outra categoria de brasileiros que 

considera ameaçadora. Não existe país viável baseado na exclusão de uma categoria 

de cidadãos. [...] A segregação e a exclusão não podem ser as vigas mestras para 

fazer uma civilização democrática.  

 As metrópoles brasileiras não irão virar paraísos de tranquilidade do dia para a 

noite. O desafio, justamente, é melhorá-las para o conjunto de seus habitantes, não 

deixando que se criem guetos – sejam eles de miseráveis ou de triliardários. Os 

problemas das grandes cidades do Brasil não são simplesmente policiais ou urbanos. 

São problemas sociais. A concentração de renda, os desníveis nas condições de vida, 

os extremos de riqueza e pobreza abrem um fosso dividindo o país. Fazendo com que 

uma parte tenha medo da outra. O desafio, portanto, é de outra natureza: em vez de 

separar com muros, é preciso juntar os Brasis, fazê-lo justo e democrático. 

                                                                                                                                                
Revista Veja, 23/11/1994. 
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4ª QUESTÃO – Identifique a ideia, ou as ideias, do texto “O medo que divide os dois 

Brasis” que tem/têm relação com o texto “Segurança”. 

 

I - “E da defesa vai-se aos exageros de segurança – aos condomínios fechados e 

guaritas, às cancelas, aos guarda-costas e carros blindados. E dos exageros ao 

delírio de ter medo de todos os desconhecidos. ” 

II - “Claro está que o problema da criminalidade nas metrópoles existe, é grave. Que 

em algumas cidades a polícia se misturou com a bandidagem. Que o medo tem 

razão de ser.” 

III - “O que não se explica é como será o país que se pretende construir, no qual se 

quer viver, se uma parte expressiva da população se cerca e constrói muros 

cada vez mais altos para se defender de uma outra categoria de brasileiros que 

considera ameaçadora. ”  

IV - “As metrópoles brasileiras não irão virar paraísos de tranquilidade do dia para a 

noite. O desafio, justamente, é melhorá-las para o conjunto de seus habitantes, 

não deixando que se criem guetos...” 
 

 São ideias do texto “O medo que divide os dois Brasis” relacionadas ao texto 

“Segurança”. 
 

A. (     ) Apenas I, II e III. 

B. (     ) Apenas I, II, IV. 

C. (     ) Apenas II e III. 

D. (     ) Apenas I, III e IV. 

 

5ª QUESTÃO – O texto, “O medo que divide os dois Brasis”, é quanto ao gênero 

textual classificado como: 

 

A. (     ) Argumentativo. 

B. (     ) Expositivo. 

C. (     ) Injuntivo. 

D. (     ) Narrativo. 

 

 

GRAMÁTICA 

 

6ª QUESTÃO – Na oração: As janelas da guarita olham e vigiam todos que entram e 

saem do condomínio. Observa-se que uma característica humana é atribuída a um ser 

inanimado, personificando-o. A figura de linguagem presente, na oração, é: 

 

A. (     ) Prosopopeia. 

B. (     ) Anáfora. 

C. (     ) Antítese. 

D. (     ) Comparação. 

 

  



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DO QOS/2017 DA PMMG – ANGIOLOGIA/CIRURGIA VASCULAR 
 

 

 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.                       7 

 

7ª QUESTÃO – Complete as frases com mau ou mal: 

 

I - Os guardas responsáveis pela segurança do condomínio atuaram muito ________ 

na execução dos serviços. 

II - Um __________ terrível abateu-se sobre o condomínio. 

III - O __________ tempo acabou com a temporada de sol, consequentemente, as 

piscinas do condomínio ficaram vazias. 

 

Marque a sequência CORRETA: 

 

A. (     ) Mau – mau – mal. 

B. (     ) Mal – mal – mau. 

C. (     ) Mal – mau – mal. 

D. (     ) Mal – mal – mal. 

 

8ª QUESTÃO –  Indique, nos grupos de palavras destacadas, a alternativa 

INCORRETA quanto à acentuação: 

 

A. (     ) “Polícia liberta refém em ônibus.” (Jornal do Brasil online, 19 jun 2002) 

B. (     ) “O que será que será?” (Chico Buarque) 

C. (     ) A idéia do Grupo folclórico polonês é apresentar hoje. 

D. (     ) A Serra do Cipó é o local onde há maior biodiversidade por quilômetro 

quadrado do mundo. 

 

 

9ª QUESTÃO – Faça a correspondência da primeira com a segunda coluna e 

identifique a sequência cujo processo de formação de palavras foi devidamente 

observado: 

 

(1) Banditismo (    ) Onomatopeia 

(2) Desconhecer (    ) Aglutinação 

(3) Coaxar (    ) Hibridismo 

(4) Televisão (    ) Justaposição 

(5) Guarda-costas (    ) Sufixação 

(6) Hidrelétrico (    ) Prefixação 

 

A. (     ) 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

B. (     ) 3, 6, 4, 5, 1, 2. 

C. (     ) 3, 6, 5, 2, 1, 4. 

D. (     ) 1, 3, 5, 4, 2, 6. 
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DIREITOS HUMANOS 

 

10ª QUESTÃO – Com base na Lei 11.340/2006, a qual cria mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, marque a alternativa CORRETA: 

 

A. (     ) Não é possível a configuração de violência doméstica e familiar contra a 

mulher caso esta não coabite com o agressor. 

B. (     ) A mulher não poderá ser abrigada pelos mecanismos de proteção da Lei 

11.340/2006 caso o relacionamento seja com outra mulher. 

C. (     ) Cabe apenas à família e ao poder público criar as condições necessárias 

para o efetivo exercício dos direitos estabelecidos na Lei 11.340/2006. 

D. (     ) Uma mulher que vai a uma festa utilizando roupas curtas ou decotadas, 

caso seja vítima de uma forma de violência abrangida pela Lei 

11.340/2006, poderá fazer jus às proteções ali previstas. 

 

11ª QUESTÃO – Uma mulher acionou a polícia afirmando ter sido vítima de violência. 

No local, a autoridade policial verificou tratar-se de um caso de violência doméstica. 

Nesse sentido, com base na Lei 11.340/2006, assinale a alternativa INCORRETA 

quanto às providências a serem adotadas pela autoridade policial: 

 

A. (     ) Garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao 

Ministério Público e ao Poder Judiciário. 

B. (     ) Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico 

Legal. 

C. (     ) Acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do 

local da ocorrência ou do domicílio familiar, caso necessário. 

D. (     ) Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou 

local seguro, independente de risco à vida. 

 

12ª QUESTÃO – Em todas as alternativas constam características utilizadas para 

caracterizar os Direitos Fundamentais. Marque a alternativa que contém uma ou 

mais características que NÃO caracterizam os Direitos Fundamentais. 

 

A. (     ) Historicidade, inalienabilidade, universalidade, indivisibilidade, 

interdependência. 

B. (     ) Inalienabilidade, imprescritibilidade, universalidade, indivisibilidade, 

interdependência. 

C. (     ) Imprescritibilidade, renunciabilidade, universalidade, indivisibilidade, 

interdependência. 

D. (     ) Historicidade, inalienabilidade, imprescritibilidade, inerência, universalidade, 

indivisibilidade. 
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13ª QUESTÃO – Com relação ao tema Direitos e Garantias Fundamentais previstos 

na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, marque a alternativa 

INCORRETA: 
 

A. (     ) As normas que definem os direitos fundamentais necessitam de outras 

normas para sua aplicação imediata. 

B. (     ) No Brasil, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 

caso aprovados conforme procedimento previsto na Constituição serão 

equivalentes às emendas constitucionais. 

C. (     ) Os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros 

decorrentes dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte. 

D. (     ) Não será concedida a extradição de brasileiro nato por crime político ou de 

opinião, nem de estrangeiro na mesma hipótese. 

 

CONECIMENTOS PROFISSIONAIS 

 

14ª QUESTÃO – Considerando o Capítulo XI do Código de Ética Médica (Resolução 

CFM n. 1931/2009) que trata de Auditoria e Perícia Médica, é CORRETO afirmar: 

 

A. (     ) É vedado ao médico atuar com absoluta isenção quando designado para 

servir como perito ou como auditor, bem como ultrapassar os limites de 

suas atribuições e de sua competência. 

B. (     ) É vedado ao médico realizar exames médico periciais de corpo de delito 

em seres humanos no interior de prédios ou de dependências de 

delegacias de polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios.  

C. (     ) É permitido ao médico assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação 

médico legal quando não tenha realizado pessoalmente o exame. 

D. (     ) É permitido ao médico intervir, quando em função de auditor, assistente 

técnico ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer qualquer 

apreciação em presença do examinado, reservando suas observações para 

o relatório.  
 

15ª QUESTÃO – Considerando o Capítulo XI do Código de Ética Médica (Resolução 

CFM n. 1931/2009) que trata de Auditoria e Perícia Médica, É VEDADO ao médico: 
 

A. (     ) Deixar de ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua 

família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir 

em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado. 

B. (     ) Autorizar, vetar, bem como modificar, quando na função de auditor ou de 

perito, procedimentos propedêuticos ou terapêuticos instituídos, salvo, no 

último caso, em situações de urgência, emergência ou iminente perigo de 

morte do paciente, comunicando, por escrito, o fato ao médico assistente.  

C. (     ) Deixar de receber remuneração ou gratificação por valores vinculados à 

glosa ou ao sucesso da causa, quando na função de perito ou de auditor.  

D. (     ) Atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou 

como auditor, bem como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua 

competência. 
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16ª QUESTÃO –  Considerando a Resolução CFM n. 1658/2002, que normatiza a 

emissão de atestados médicos e dá outras providências, é CORRETO afirmar: 

  

A. (     ) O atestado médico não é parte integrante do ato médico, sendo seu 

fornecimento direito alienável do paciente, não podendo importar em 

qualquer majoração de honorários.  

B. (     ) Não é obrigatória, aos médicos, a exigência de prova de identidade aos 

interessados na obtenção de atestados de qualquer natureza envolvendo 

assuntos de saúde ou doença.  

C. (     ) Os médicos somente podem fornecer atestados com o diagnóstico 

codificado ou não quando por justa causa, exercício de dever legal, 

solicitação do próprio paciente ou de seu acompanhante.  

D. (     ) Ao fornecer o atestado, deverá o médico registrar em ficha própria e/ou 

prontuário médico os dados dos exames e tratamentos realizados, de 

maneira que possa atender às pesquisas de informações dos médicos 

peritos das empresas ou dos órgãos públicos da Previdência Social e da 

Justiça.  
 

 

17ª QUESTÃO –  Considerando a Resolução CFM n. 1851/2008, que altera o artigo 3º da 

Resolução CFM n. 1658, de 13/02/2002, que normatiza a emissão de atestados médicos e 

dá outras providências, é CORRETO afirmar: 

 

A. (     ) Na elaboração do atestado médico, o médico assistente observará quatro 

procedimentos, dentre eles, estabelecer o diagnóstico, mesmo quando não 

expressamente autorizado pelo paciente.  

B. (     ) Na elaboração do atestado médico, o médico assistente observará quatro 

procedimentos, dentre eles, identificar-se como emissor, mediante 

assinatura e carimbo ou número de registro no Conselho Regional de 

Medicina.  

C. (     ) Em relação ao parágrafo único do artigo 1º da Resolução CFM n. 

1851/2008, quando o atestado for solicitado pelo paciente ou seu 

representante legal para fins de perícia médica deverá observar oito itens, 

dentre eles as consequências à saúde dos familiares do paciente.  

D. (     ) Em relação ao parágrafo único do artigo 1º da Resolução CFM n. 

1851/2008, quando o atestado for solicitado pelo paciente ou seu 

representante legal para fins de perícia médica deverá observar oito itens, 

dentre eles registrar os dados de maneira ilegível. 
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18a QUESTÃO – Sobre o ecodoppler no estudo da doença carotídea, é CORRETO 

afirmar que: 

 
A. (    ) Na avaliação espectral da carótida interna, há usualmente diminuição da 

velocidade de pico sistólico quando a carótida interna contralateral se 
encontra ocluída.  

B. (    ) Após endarterectomia da carótida interna e fechamento com remendo 
(“patch”), uma velocidade de pico sistólico de 240 cm/s é compatível com 
estenose maior que 70%. 

C. (    ) O melhor ângulo de insonação para avaliação do complexo médio intimal é 
de 90o. 

D. (    ) Os critérios de velocidade para avaliação de estenose intra-stent na 
carótida interna após angioplastia são os mesmos usados para as 
estenoses em artérias nativas. 

  
 
19a QUESTÃO – Sobre terapêutica endovascular, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (    ) O sirolimus e o paclitaxel são drogas utilizadas em balões farmacológicos. 
B. (    ) Ao realizar o implante de stent com perfil 6F, pode-se utilizar como 

dispositivo para manter o acesso estável, tanto a bainha, quanto o cateter 
guia, ambos com diâmetro 6F.  

C. (    ) O stent auto-expansível tem como vantagens, quando comparado ao stent 
balão expansível, maior flexibilidade e implantação mais precisa. 

D. (    ) O cateter diagnóstico de 6F tem diâmetro luminal de 2mm e tem a cor 
verde em sua haste. 

 
 
20a QUESTÃO – Durante o tratamento endovascular de aneurisma de aorta 
abdominal, são opções para o tratamento de endoleak tipo II, EXCETO: 
 
A. (    ) Embolização translombar com molas ou cola. 
B. (    ) Clipagem laparoscópica da artéria mesentérica inferior. 
C. (    ) Ligadura por cirurgia aberta de ramos lombares ou da artéria mesentérica 

inferior. 
D. (    ) Implante de cuff proximal ou extensão ilíaca distal. 

 
  
 
21a QUESTÃO – Sobre os aneurismas da aorta, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A. (    ) Diabetes melito é um fator de risco isolado para o desenvolvimento da 

doença. 
B. (    ) Cerca de 60% envolvem as artérias ilíacas. 
C. (    ) Sexo feminino, diâmetro do aneurisma e doença pulmonar obstrutiva 

crônica são fatores de risco de ruptura do aneurisma. 
D. (    ) Interrupção do tabagismo diminui a taxa de crescimento e risco de ruptura 

dos aneurismas da aorta. 
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22a QUESTÃO – Sobre as síndromes aórticas agudas, é CORRETO afirmar: 
 
A. (    ) Isquemia periférica não é complicação descrita de dissecções de aorta tipo 

A de Stanford. 
B. (    ) No tratamento endovascular de dissecções agudas com a ancoragem da 

endoprótese na zona 2, é obrigatória a revascularização da artéria 
subclávia esquerda na presença de uma derivação arterial entre a mamária 
interna esquerda e uma artéria coronária. 

C. (    ) Pacientes com hematomas intramurais na aorta ascendente na maioria das 
vezes não necessitam de tratamento cirúrgico. 

D. (    ) O local mais comum de lesão da aorta por trauma contuso é a aorta 
descente distal. 

  
 
23a QUESTÃO – Sobre a síndrome compartimental marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
A. (    ) A perna possui quatro compartimentos, enquanto a coxa, somente três. 
B. (    ) Esforço crônico e trombose venosa profunda com flegmasia cerulea dolens 

são causas de síndrome compartimental. 
C. (    ) O nervo tibial se encontra no compartimento anterior da perna, lateral ao 

músculo tibial anterior. 
D. (    ) Dor à movimentação passiva dos músculos de determinado compartimento, 

com parestesia associada é indicação absoluta de fasciotomia. 
  
 
24a QUESTÃO – Em pacientes diabéticos com função renal normal, em uso de 
metformina, que serão submetidos a angiografia com contraste iodado, é 
CORRETO afirmar que: 
 
A. (    ) A metformina deve ser suspensa por 48h após o procedimento para reduzir 

o risco de acidose láctica. 
B. (    ) A metformina não precisa ser suspensa. 
C. (    ) A metformina deve ser suspensa 72h antes do procedimento e pode ser 

reiniciada no dia seguinte à angiografia. 
D. (    ) A metformina deve ser suspensa 48h antes e reiniciada 48h após o 

procedimento, para reduzir o risco de lesão renal. 
  

 
25a QUESTÃO – Sobre doença cerebrovascular, é CORRETO afirmar: 
 
A. (    ) Pacientes sintomáticos com estenose em carótida interna maior que 70% 

bilateralmente tem indicação formal de angioplastia. 
B. (    ) Pacientes sintomáticos, com lesão em carótida interna acima do nível de 

C2, devem ser tratados preferencialmente por endarterectomia carotídea. 
C. (    ) Pacientes assintomáticos, com alto risco cirúrgico, devem ser tratados 

preferencialmente por endarterectomia. 
D. (    ) Em pacientes sintomáticos, a endarterectomia tem menor taxa de AVC, se 

comparada à angioplastia da carótida. 
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26a QUESTÃO – Sobre as úlceras do pé diabético, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A. (    ) As úlceras do pé diabético são menos frequentemente precedidas por 

claudicação intermitente. 
B. (    ) Amostras de tecido superficial não são confiáveis para a realização de 

antibioticoterapia guiada em úlceras infectadas. 
C. (    ) Menos de 5% dos pacientes diabéticos tem doença arterial periférica 

concomitante. 
D. (    ) Cerca de 5% dos pacientes com úlcera diabética serão submetidos a 

amputação de grande porte. 
  

 
27ª QUESTÃO – Com relação ao acesso vascular, são fatores de risco para 
complicações hemorrágicas do sítio de punção relacionadas com o 
procedimento: 
 
A. (    ) Vasos calcificados.   
B. (    ) Antiplaquetário (AAS, clopidogrel, antagonistas de glicoproteínas IIb-IIIa). 
C. (    ) Coagulopatia ou trombocitopenia. 
D. (    ) Múltiplas punções e transfixação da artéria na punção.  

 
 
28ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Em um paciente com necessidade 
de acesso de longa permanência seja em unidade de terapia intensiva ou para 
tratamentos quimioterápicos, constitui um acesso complexo para implante de 
cateter em pacientes sem possibilidade de acessos rotineiros: 
 
A. (    ) Cateterismo direto da veia ázigo maior através de toracotomia póstero-

lateral direita no 5º espaço intercostal transpleural.  
B. (    ) Veia jugular interna em fossa supraclavicular menor, espaço triangular 

situado entre os dois feixes distais do músculo esternocleidomastoideo. 
C. (    ) Veia cefálica exposta com uma incisão proximal paralela e inferior à 

clavícula, no espaço deltaclavipeitoral (fossa de Morenhein). 
D. (    ) Veia femoral comum puncionada medialmente ao batimento arterial, na 

junção dos 2/3 laterais com o terço medial do ligamento inguinal. 
 
 
29ª QUESTÃO – Apesar de não haver comprovação científica da utilidade de 
medicamentos na redução do calibre de varizes ou mesmo na prevenção destas, os 
pacientes com sintomas de estase venosa podem se beneficiar com medicamentos 
flebotônicos. Qual medicamento abaixo NÃO pertence a esta categoria? 
 
A. (    ) Warfarina.  
B. (    ) Aminaftona.  
C. (    ) Diosmina – Hesperidina. 
D. (    ) Rutina. 
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30ª QUESTÃO – Paciente jovem com quadro de edema do membro inferior esquerdo 
há três dias, com trombose aguda de veia poplítea ao duplex scan venoso. Constitui, 
dentre as opções abaixo, a melhor opção terapêutica: 
 
A. (    ) Rivaroxabana sem controle laboratorial.  
B. (    ) Fibrinólise sistêmica. 
C. (    ) Trombectomia cirúrgica.  
D. (    ) Fibrinólise localizada percutânea por cateter. 

 
 
31ª QUESTÃO – Paciente com queixa de rubor, calor e dor nos pés e, eventualmente, 
nas mãos. Vem apresentando surtos mais frequentes com o tempo e dor intensa com 
perda do sono. Apresenta melhora significativa com AAS. Procura aliviar as dores 
com o frio, contudo, a imersão frequente em água levou à maceração da pele e 
presença de úlceras, infecção e necrose. A doença que melhor se assemelha ao 
quadro descrito É: 
 
A. (    ) Trombose de microcirculação. 
B. (    ) Eritromelalgia. 
C. (    ) Ergotismo. 
D. (    ) Síndrome da Polimialgia Reumática. 
 
 
32ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Paciente jovem, com fácies 
emagrecida, agitado, impaciente, fumante, com passado de vaso espasmo digital com 
palidez, hipotermia e dor nos membros inferiores quando em contato com o frio, 
descrito como fenômeno de Raynaud. Evolui com pequena extensão superficial de 
trajeto venoso túrgido, avermelhado, e doloroso em perna direita e ausência de pulsos 
tibiais. O quadro clínico apresentado melhor se enquadra em que diagnóstico? 
 
A. (    ) Vasculite levedóide. 
B. (    ) Tromboangeíte obliterante.  
C. (    ) Eritema nodoso.  
D. (    ) Vasculite nas colagenoses. 
 
 
33ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Paciente tabagista comparece com 
queixa de cefaleia que piora ao se reclinar e necessidade de acrescentar mais 
travesseiros para dormir com conforto. Passou a usar camisas com golas largas 
porque achou o seu pescoço mais largo.   Queixa ainda tonturas, sinais visuais, 
edema de pálpebras, da face e até curtos períodos de perda da consciência, além de 
dispneia, ortopneia, tosse e recente rouquidão. Baseado nas queixas, qual 
síndrome vascular abaixo que se adequa ao quadro? 
 
A. (    ) Síndrome da Veia Cava Superior.  
B. (    ) Síndrome de Budd-Chiari. 
C. (    ) Síndrome de Nutcracker. 
D. (    ) Síndrome de Wright. 
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34ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Paciente jovem com sopro 
infraclavicular. Duplex scan revela dilatação pós-estenótica de artéria subclávia direita, 
sem comprometimento da veia subclávia. À palpação nota-se saliência na fossa 
supraclavicular, que transmite a sensação de tecla de piano. Qual síndrome 
neurovascular apresenta estas características? 
 
A. (    ) Síndrome dos escalenos.  
B. (    ) Síndrome da primeira costela. 
C. (    ) Síndrome da costela cervical. 
D. (    ) Síndrome costoclavicular. 

 
 
35ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. Na avaliação dos casos clínicos de 
doença venosa houve uma padronização que leva em conta sinais (CEAP). Do ponto 
de vista clínico, um paciente que apresenta lipodermatoesclerose com eczema e 
dermatite ocre é classificado como: 
 
A. (    ) CEAP C1 
B. (    ) CEAP C2 
C. (    ) CEAP C4 
D. (    ) CEAP C3 

 
 
36ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA. A paraplegia é uma das 
complicações mais temidas após correção de aneurisma de aorta torácica. A artéria 
radicular magna (Artéria de Adamkiewics) é um dos principais ramos de irrigação 
da medula espinhal. Entre quais vertebras mais comumente ela se origina? 
 
A. (    ) T6 e T9 
B. (    ) T3 e T5 
C. (    ) L1 e L3 
D. (    ) T9 e T12 

 
37ª QUESTÃO – A artéria axilar é continuação da artéria subclávia. Marque a 
alternativa CORRETA correspondente ao ramo da artéria axilar mais importante e 
volumoso. 
 
A. (    ) Artéria toracoacromial. 
B. (    ) Artéria subescapular. 
C. (    ) Tronco tireo-cervical. 
D. (    ) Artéria torácica lateral. 
  
38a QUESTÃO – A respeito da síndrome do desfiladeiro torácico, é CORRETO 
afirmar: 
 
A. (    ) A síndrome do desfiladeiro torácico acomete mais homens que mulheres 

(4:1). 
B. (    ) O espaço retro peitoral menor é um importante sítio de compressão. 
C. (    ) O espaço costoclavicular é o local mais frequente de compressão arterial. 
D. (    ) Pico de incidência na faixa etária acima dos 50 anos. 
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39a QUESTÃO – Em relação aos aneurismas da artéria poplítea (AAP), assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A. (    ) Os AAP verdadeiros são os mais comuns entre todos os aneurismas 

periféricos. 
B. (    ) O AAP é mais frequente no sexo masculino. 
C. (    ) Cerca de 50% dos AAP são bilaterais.  
D. (    ) A associação de AAP com outros aneurismas periféricos é rara. 

  
 
40a QUESTÃO – Síndrome de aprisionamento da artéria poplítea. Com relação a 
classificação de Rich, relacione as colunas e assinale a alternativa correspondente à 
sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo e, em seguida responda ao que 
se pede. 
 
1 – Tipo I          (    ) A artéria poplítea é comprimida pelo músculo poplíteo, ou bandas 

fibrosas profundas, que podem estar localizados mais 
cranialmente que o habitual. 

2 -  Tipo II      (    ) Aprisionamento concomitante da veia poplítea. 
3 – Tipo III     (    ) Desvio medial acentuado da artéria poplítea, ao redor da 

inserção do gastrocnêmio medial, que se encontra na sua 
posição anatômica normal. 

4 -  Tipo IV      (    ) A artéria poplítea está em sua posição normal na fossa poplítea, 
sendo comprimida por um feixe acessório do gastrocnêmio 
medial, de composição muscular ou tendinosa, que se insere 
mais lateralmente no fêmur. 

5 -  Tipo V (    ) Desvio medial menos acentuado da artéria poplítea, ao redor da 
inserção do gastrocnêmio medial, cuja fixação no fêmur ocorre 
mais lateralmente que o habitual. 

 
Marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) 5, 3, 1, 2, 4. 
B. (    ) 4, 5, 1, 3, 2. 
C. (    ) 1, 4, 2, 5, 3. 
D. (    ) 1, 5, 4, 3, 2. 
 
        

RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 
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-------------------------------------------------corte aqui-------------------------------------------------- 
 

RASCUNHO DO GABARITO 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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