
  

  

 

  

  

PROVA ESCRITA OBJETIVA
CARGO: 

ESPECIALIDADE:MÉDICO 
DATA: 22/05/2016 – HORÁRIO: 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 50 questões o
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
OBS:Para realizar sua prova, use apenas o material m encionado acima e
hipótese a lguma, papéis para rascunhos.

02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com 
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.

03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou 
preta. 

04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu
inscrição. 

05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.

07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com 
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, 
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em 
mais de uma alternativa anula a questão,
correta ; também serão nulas as marcações rasuradas.

08. As questões são identificadas pelo número que fica à 
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

10. Reserve os 30(trinta) minutos finais par
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão 
levados em conta. 

11. Quando terminar sua Prova, antes de sair 
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕESe o CART
RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura

12. O tempo de duração para esta prova é de 
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar

depois de 2h(duas horas)  do início 
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão

Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.
 
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
_________________________________________________

Assinatura

 
___________________________________________________

Nome do Candidato (letra de f

 
 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

PROVA ESCRITA OBJETIVA  – TIPO 12 
CARGO: MÉDICO 

MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR  
HORÁRIO: 9h às 13h (horário do Piauí) 

Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
0 questões objetivas sem falha ou repetição. 

RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 
OBS:Para realizar sua prova, use apenas o material m encionado acima e , em 

lguma, papéis para rascunhos.  

Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com 
RESPOSTA. 

Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
caneta esferográfica com tinta de cor azul ou 

Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 

RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 

Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com 

assinale apenas uma alternativa para cada questão, 
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em 
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja 

; também serão nulas as marcações rasuradas. 
As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 
sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato 

 
Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão 

Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE 
ÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕESe o CARTÃO-

sua assinatura. 
O tempo de duração para esta prova é de 4 (quatro) horas.  
Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 

 de sua prova. 
validade definitiva como marcação do Cartão-

conferência do gabarito por parte do candidato. 

____________________________________________________________ 
Assinatura 

____________________________________________________________ 
Nome do Candidato (letra de forma) 

Universidade  
Estadual do Piauí  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto, a seguir, para responder às questõesde01a 04. 
 

o que dizem seus OLHOS 

Mais que indicar o seu estado geral de saúde, a iridologia promete pré-diagnosticar doenças 
que você pode estar propenso a ter 

 

Se para acreditar que “os olhos são a janela da alma”, definição discutivelmente atribuída ao 
poeta e escritor norte-americano Edgar Allan Poe, é preciso contar com certa disposição para a crença no 
poder sobrenatural (como as próprias histórias de Poe sugerem), o mesmo não acontece com a definição 
da iridóloga Rosilene Pereira (RJ), para quem “os olhos são a janela para o nosso corpo”. Isso porque sua 
afirmação está baseada em uma ciência milenar (com registros que datam do antigo Egito e dos 
primórdios da medicina chinesa) que utiliza a análise da íris para visualizar traumas anteriores e pré-
diagnosticar possíveis problemas de saúde, servindo como um guia para a saúde do paciente analisado. 
Trata-se da iridologia. 

(...) 
(Revista vidanatural. Editora escala, Edição 61. Terapias alternativas, p. 49, por Daniel Consani) 

  

QUESTÃO 01_______________________________________________________________________ 

Afirma-se CORRETAMENTE sobre o título do texto o que dizem seus OLHOS, que 

a)  a palavra olhos, tal como apresentada, pouco contribui para os sentidos da mensagem do texto. 

b)  no título do texto não há uma tentativa de diálogo direto com seus potenciais interlocutores. 

c)  há uma referência aos olhos do ponto de vista fisiológico, essencialmente. 

d)  são atribuídas aos olhos, ainda que em caráter figurado,funções que não lhes são próprias, 

habitualmente.  

e)  os olhos são interlocutores incapazes de provocar enganos e equívocos.   

 

Responder às questões 02 e 03, considerando as citações: “os olhos são a janela da alma” e “os 

olhos são a janela para o nosso corpo”.  
 

QUESTÃO 02_______________________________________________________________________ 

A palavra janela é usada como metáfora para sugerir que   

a) os nossos olhos têm a função de enxergar o que está ao redor de cada um de nós. 

b) é indispensável ao homem uma visão ampla do seu universo.  

c) através dos olhos, podem se revelar estados e condições emocionais e físicas do homem. 

d) os olhos são o local onde, no corpo humano, as doenças manifestam-se em primeiro lugar. 

e) uma visão científica é indispensável para que se captem sentimentos a partir dos olhos.   
 

QUESTÃO 03_______________________________________________________________________ 

As citações contrapõem ideias que dizem respeito àquilo que os olhos podem revelar quanto 

a) às dimensões espiritual e material nas quais o ser humano se apoia. 

b) aos sentimentos e às verdades irrefutáveis sobre crenças e valores.   

c) às certezas e aos equívocos sobre doenças que eventualmente o homem pode portar. 

d) às crenças e às verdades aceitas ao longo dos tempos. 

e) às verdades sobre a mente e o corpo. 
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QUESTÃO 04_______________________________________________________________________ 

Do ponto de vista gramatical, sobre o trecho: Isso porque sua afirmação está baseada em uma ciência 

milenar (...) que utiliza a análise da íris para visualizar traumas anterior, é correto o que se afirma em 

a)  a palavra que retoma ciência milenar e utiliza é um verbo intransitivo. 

b)  a palavra quetem função morfológica de pronome e visualizar é um verbo intransitivo. 

c)  a palavra que é dispensável, do ponto de vista gramatical e textual. 

d)  a palavra que introduz uma oração substantiva. 

e)  a palavra que é pronome e tem função de sujeito; e a análise da íris funciona como complemento 

verbal. 
 

TEXTO II (Para as questões de05a10). 
 

               (...) como mostram as manchetes dos principais jornais das grandes capitais mundiais, o zica 
atingiu o status de ameaça planetária real e presente – posição que já foi ocupada no passado pela aids, 
pela doença da vaca louca, pela gripe aviária e pelo ebola. 
                A mortalidade do zica vírus é pequena. Ele só mata pessoas infectadaas que já estiverem 
bastante debilitadas por outras moléstias graves. Por que então o mundo está em guerra total contra o 
mosquito que o transmite? A resposta é encontrada na correlação entre a infecção pelo zica e o 
nascimento de bebês  com sérios defeitos, principalmente a microcefalia, a atrofia cerebral. Do ponto de 
vista rigorosamente científico, não existem evidências irrefutáveis de que o zica vírus tenha sido a causa 
única de ocorrências de microcefalia, mesmo quando sua presença foi detectada ao mesmo tempo na 
gestante e no feto. Tanto a infecção pelo zica quanto a microcefalia são fenômenos imensamente 
variáveis. A infecção pelo zica em uma mulher grávida pode provocar as esperadas manchas vermelhas 
na pele, febre baixa e dor de cabeça e, mesmo assim, ser branda, sem produzir danos neurológicos no 
bebê em gestação. Em casos assintomáticos, mesmo que a própria gestante não saiba que foi infectada 
pelo mosquito, o zica pode atuar agressivamente no processo de gestação. A microcefalia, por sua vez, é 
uma condição com inúmeras causas e sintomas. Ela pode ser motivada por problemas genéticos, por uso 
de drogas ou álcool pela gestante, por exposição a substâncias químicas como o mercúrio, por outras 
infecções (...) e até por uma dieta pobre em nutrientes e vitaminas durante a gravidez. A microcefalia 
pode ser fatal para o recém-nascido, pode impedir definitivamente o desenvolvimento cerebral ou apenas 
atrasá-lo. (...). 

(Revista VEJA. Editora Abril. Edição 2463 – ano 49 – nº 5, 23.2.2016. Tristes Trópicos, por Adriana Dias Lopes e Carolina Melo, p. 68) 

 

QUESTÃO 05_______________________________________________________________________ 

Conforme o que se pode depreender das afirmações do texto, 

a)  do ponto de vista científico, já é possível fazer a afirmação de que o zica vírus é letal a fetos e bebês 

que o contraem, invariavelmente. 

b)  a microcefalia resulta, unicamente,  do contágio da mãe, ainda em estágio gestacional,  por zica 

vírus.  

c)  as evidências científicas que comprovam a relação entre zica vírus e microcefalia são irrefutáveis.  

d)  o mosquito aedes aegypti é vetor do zica vírus, que colocou o mundo em alerta, apesar de, por si só, 

não levar à morte pessoas que eram saudáveis antes de contraí-lo.  

e)  o bebê afetado por microcefalia terá o seu desenvolvimento cerebral comprometido, e isso o levará à 

morte prematuramente, sem dúvida.  
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QUESTÃO 06_______________________________________________________________________ 

Embora desfeito pelo contexto mais amplo do texto, na frase: A mortalidade do zica vírus é pequena, 

ocorre 

a)  um paralelismo sintático.  

b)  uma ambiguidade. 

c)  um paralelismo semântico. 

d)  uma retomada indevida de elementos de referência. 

e)  uma estruturação sintática pouco utilizada na língua portuguesa falada e escrita.  

 

QUESTÃO 07_______________________________________________________________________ 

Marque a opção que contém uma informação incorreta  quanto aos aspectos gramaticais apresentados, 

relativos às formas verbais/verbos destacadas em cada uma dessas opções.  

a)  Ele só mata pessoas infectadas que já estiverem  bastante debilitadas por outras moléstias graves. 

(Forma verbal, de modo subjuntivo - sugere um acontecimento provável). 

b)  ...não existem evidências irrefutáveis de que o zica vírus tenha sido  a causa única de ocorrências de 

microcefalia,... (Tempo composto, modo subjuntivo - equivale, no modo indicativo, a fora ). 

c)  ... posição que já foi ocupada  no passado pela aids, ... (Verbo na voz passiva – tem como  

sujeitoposição ). 

d)  ...não existem  evidências irrefutáveis de que o zica vírus tenha sido a causa única de ocorrências de 

microcefalia,... (Verbo transitivo direto, quanto à predicação). 

e) Por que então o mundo está em guerra total contra o mosquito que o transmite ? (Verbo que compõe 

uma estrutura com oração sem sujeito). 

 

QUESTÃO 08_______________________________________________________________________ 

A opção cuja sequência frasal apresenta uma estrutura sintática na qual o predicado antecede o sujeito 

é 

a)  ...não existem evidências irrefutáveis... 

b)  ...o zica atingiu o status de ameaça planetária real e presente... 

c)  A infecção pelo zica em uma mulher grávida pode provocar as esperadas manchas vermelhas na 

pele,... 

d)  Tanto a infecção pelo zica quanto a microcefalia são fenômenos imensamente variáveis. 

e)  ...o zica pode atuar agressivamente no processo de gestação. 

 

QUESTÃO 09_______________________________________________________________________ 

Dentre as palavras destacadas nas opções abaixo, aquela que NÃO retoma, textualmente, a expressão 

zica vírus é 

a)  Ele só mata pessoas infectadas que já estiverem bastante debilitadas... 

b)  Por que então o mundo está em guerra total contra o mosquito que o transmite? 

c)  ...o mundo está em guerra total contra o mosquito  que o transmite? 

d)  ...mesmo quando sua  presença foi detectada ao mesmo tempo na gestante e no feto. 

e)  A resposta é encontrada na correlação entre a infecção pelo zica  e o nascimento... 
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QUESTÃO 10_______________________________________________________________________ 

A opção que apresenta uma afirmação INCORRETA, do ponto de vista morfossintático ou semântico é 

a)  Tanto  a infecção pelo zicaquanto  a microcefalia são fenômenos imensamente variáveis. (As 

palavras marcadas estabelecem relação de comparação). 

b)  ... principalmente a micro cefalia, ... . (O segmento marcado é um prefixo que altera o significado do 

radical a que se agrega para lhe conferir ideia de tamanho diminuído).  

c)  A infecção pelo zica em uma mulher grávida pode  provocar as esperadas manchas vermelhas na 

pele,... (A palavra marcada sugere sentido de possibilidade de ocorrência da ação expressa pelo 

verbo principal). 

d)  Ele só  mata pessoas infectadaas que já estiverem bastante debilitadas por outras moléstias graves. 

(A palavra marcada sugere ideia de  restrição).  

e) ...como  mostram as manchetes dos principais jornais das grandes capitais mundiais,... (a palavra 

destacada, sem alteração de sentido para o contexto, pode ser substituída por conforme ). 
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LEGISLAÇÃO DO SUS 
 

QUESTÃO 11_______________________________________________________________________ 

No que se refere às disposições legais sobre a saúde previstas na Constituição Federal, analise os itens 

abaixo: 

I -  A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantido o acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

II -  A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, cujas instituições poderão participar de forma 

complementar, exceto as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

III -  O Sistema Único de Saúde será financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da 

seguridade social. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a)  Somente a afirmativa I é verdadeira. 

b)  Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 

c)  Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 

d)  Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 

e)  As afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
 

QUESTÃO 12_______________________________________________________________________ 

De acordo com a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, são ações previstas no campo de atuação 

do Sistema Único de Saúde, EXCETO, 

a)  a execução de ações de vigilância em saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, 

inclusive farmacêutica. 

b)  a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. 

c)  a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de 

interesse para a saúde e a participação na sua comercialização. 

d)  a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

e)  a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde. 
 

QUESTÃO 13_______________________________________________________________________ 

Com base no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local 

até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das 

políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros. 

Analise as assertivas abaixo e julgue-as como verdadeiras (V) ou falsas (F). 

(  ) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e não será indutor de políticas para a 

iniciativa privada. 

( ) O Conselho Estadual de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos 

planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços 

nos entes federativos e nas Regiões de Saúde. 

( ) No planejamento devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, 

de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional, 

estadual e nacional. 

(  ) O Mapa da Saúde somente será utilizado na identificação das necessidades de saúde. 
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(  ) Não compete à Comissão IntergestoresBipartite pactuar as etapas do processo e os prazos do 
planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual enacional. 

A alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo, é a: 

a) F – V – F – V – F. 
b) F – F – F – V – F. 
c) F – F – V – F – V. 
d) F – V – V – F – F. 
e) F – F – V – F – F. 
 

QUESTÃO 14_______________________________________________________________________ 

Sobre as fases da história natural das doenças e agravos à saúde, considerando o modelo proposto por 

Leavell e Clark, relacione os níveis de prevenção às respectivas ações de saúde: 

1. Promoção da saúde. 

2. Proteção específica. 

3. Diagnóstico e tratamento precoce. 

4. Limitação do dano. 

5. Reabilitação. 
 

(  ) Terapia ocupacional. 

(  ) Tratamento cirúrgico. 

(  ) Exame de rastreamento. 

(  )Quimioprofilaxia. 

(  ) Alimentação e nutrição adequadas. 
 

A alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo, é a: 

a) 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 
b) 4 – 3 – 5 – 2 – 1. 
c) 3 – 2 – 1 – 5 – 4. 
d) 4 – 5 – 3 – 2 – 1. 
e) 5 – 4 – 3 – 1 – 2. 
 

QUESTÃO 15_______________________________________________________________________ 

Em relação à Portaria GM/MS n. 204, de 17 de fevereiro de 2016, que define a lista nacional de 
notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde em 
todo o território nacional, assinale a alternativa CORRETA. 

a)  A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou 
responsáveis pelos serviços públicos de saúde, que prestam assistência ao paciente. 

b)  A notificação compulsória será realizada somente diante da confirmação de doença ou agravo. 
c)  A notificação compulsória semanal será feita à Secretaria de Saúde do Município do local de 

residência do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação 
compulsória. 

d)  A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo 
serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas 
desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível. 

e)  São passíveis de notificação compulsória: esquistossomose, febre amarela, poliomielite, 
leishmaniose visceral, raiva, exceto violência sexual e tentativa de suicídio. 
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QUESTÃO 16_______________________________________________________________________ 

Leia os trechos abaixo: 

I -  Tem a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou 

agravos investigados, os quais incluem as doenças transmissíveis e as doenças e condições 

crônicas não transmissíveis.  

II -  Abrange desde o controle de bens de consumo direta ou indiretamente relacionados à saúde 

(incluindo as etapas e processos da produção ao consumo) até o controle da prestação de serviços 

direta ou indiretamente relacionados à saúde. 

Os trechos acima se referem, respectivamente, à atuação da: 

a) Vigilância epidemiológica e Vigilância em saúde do trabalhador. 

b) Vigilância em saúde ambiental e Vigilância sanitária. 

c) Vigilância epidemiológica e Vigilância sanitária. 

d) Vigilância sanitária e Vigilância da situação de saúde. 

e) Vigilância sanitária e Vigilância epidemiológica. 

 

QUESTÃO 17_______________________________________________________________________ 

No bairro X, foram diagnosticados 25 casos novos de diabetes entre 1º de julho e 31 de dezembro de 

2015. O total de casos de diabetes já diagnosticados no mesmo bairro até 31 de dezembro de 2015 era 

de 250. Ao somar todos os casos de diabetes existentes no bairro X no período de julho a dezembro de 

2015 e dividi-los pelo total de residentes do mesmo bairro naquele período (15.000 habitantes), 

multiplicando esse resultado por 100.000, obtém-se que indicador de saúde? 

a) Taxa de incidência de diabetes. 

b) Taxa de prevalência de diabetes. 

c) Mortalidade geral por diabetes. 

d) Taxa de ataque do diabetes. 

e) Taxa de letalidade por diabetes. 

 

QUESTÃO 18_______________________________________________________________________ 

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são um conjunto de mecanismos organizados de coleta, 

processamento, análise e transmissão da informação com a finalidade de contribuir para o 

planejamento, a organização e a avaliação dos serviços de saúde, assim como subsidiar a formulação e 

implementação de ações e planos de saúde. Em relação ao Sistema de Internações Hospitalares do 

Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), é CORRETO afirmar: 

a)  informa a quantidade de leitos hospitalares em estabelecimentos públicos e privados. 

b)  fornece dados sobre assistência durante o período pré-natal e puerpério. 

c)  consolida todas as informações acerca dos agravos de notificação compulsória diagnosticados em 

âmbito hospitalar. 

d)  registra procedimentos assistenciais realizados em serviços de atenção primária à saúde. 

e)  permite o monitoramento da quantidade e perfil das internações hospitalares financiadas pelo SUS. 
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QUESTÃO 19_______________________________________________________________________ 

São ações propostas pela Política Nacional da Promoção da Saúde, EXCETO, 

a) Alimentação saudável. 

b) Prática corporal e atividade física. 

c) Redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas. 

d) Imunização anual de idosos contra a influenza. 

e) Prevenção da violência e estímulo à cultura de paz. 

 

QUESTÃO 20_______________________________________________________________________ 

Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade 

na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as assertivas a seguir: 

I -  A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois 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. 

II -  A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação 

ao conjunto dos demais segmentos. 

III -  O Conselho de Saúde, em caráter temporário e deliberativo, é um órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Somente a afirmativa I é verdadeira. 

b) Somente a afirmativa II é verdadeira. 

c) Somente a afirmativa III é verdadeira. 

d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 

e) As afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 _ 

Em relação à dor no membro inferior de origem vascular, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Dificilmente é diagnosticada somente pela anamnese. 

b) Está associada a câimbras se for noturna. 

c) É de origem isquêmica se for desencadeada pelo exercício físico. 

d) Indica procedimento reconstrutivo vascular para evitar perda do membro. 

e) A elevação do membro afeta de maneira significativa, independente da causa. 

QUESTÃO 22 _ 

Paciente do gênero masculino, 72 anos, hipertenso e sedentário, sem queixas de dor em repouso ou 

claudicação, não apresenta lesão trófica, procura o ambulatório para consulta de rotina com o cirurgião 

vascular por indicação do clínico do Programa de Saúde da Família, ao exame físico, observou-se 

índice tornozelo braquial de 0,4 bilateralmente. Qual a conduta inicial não é apropriada para este 

paciente? 

a) Investigação de diabetes. 

b) Solicitarlipidograma. 

c) Indicarestudoarteriográfico. 

d) Encaminhar para um podiatra. 

e) Controle da hipertensão. 

QUESTÃO 23 _ 

Paciente retorna ao consultório5 meses após ter sido submetido a angioplastia de artéria ilíaca comum 

com bom resultado inicial, queixa-se de recidiva dos sintomas e ao realizar eco Doppler para controle 

observou-se estenose significativa da lesão angioplastada. Qual a causa maisprovável? 

a) Dissecção. 

b) Retraçãoelástica. 

c) Trombose. 

d) Recoil. 

e) Hiperplasia neo intimal. 

 

QUESTÃO 24 _ 

Em qual das situações mencionadas abaixo o eco Doppler é menos preciso?  

a) Tromboseáxilosubclávia. 

b) Trombose venosa profunda infra patelar em paciente assintomático. 

c) Trombose venosa profunda infra patelar em paciente sintomático. 

d) Trombose venosa profunda supra patelar em paciente assintomático. 

e) Trombose venosa profunda supra patelar em paciente sintomático. 
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QUESTÃO 25 _ 

Em relação à doença de Burguer, qual das alternativas abaixo relacionadas apresenta menor 

compatibilidade? 

a) Hipertensão grave. 

b) Tromboflebite de repetição em sistema superficial. 

c) Gênerofeminino de 20 a 30 anos. 

d) Ulceraçãoisquêmicaemmembro inferior. 

e) Teste de Allen positivo por obstrução de artéria Ulnar. 

 

QUESTÃO 26 _ 

Em relação ao processo de formação da placa de ateroma, ela inicia por: 

a) Deposição de fibrina. 

b) Infiltração da adventícia. 

c) Macrófagos com maior quantidade de lipídios na íntima. 

d) Fendasnalâminaelásticainterna. 

e) Desnudaçãoendotelial. 

 

QUESTÃO 27 _ 

Paciente com relato de crises de enxaqueca, usuária de medicamento que contém cafeína e 

ergotamina, evoluiu com dores, cianose e parestesias em membros inferiores algumas horas após uso 

deste medicamento, ao exame físico observou-se pulsos impalpáveis em extremidades inferiores. Qual 

a melhor opção terapêutica para este caso? 

a) Nifedipina. 

b) Nitroprussiato. 

c) Cilostazol. 

d) Clopídogrel. 

e) Heparina. 

 

QUESTÃO 28 _ 

Paciente do gênero feminino, 32 anos, com isquemia de membro superior esquerdo em decorrência de 

longa estenose de artéria subclávia esquerda com início adjacente ao óstio, sem acometimento de 

artérias carótidas, VHS elevado.  Qual a opção terapêutica menos plausível para este caso? 

a) Ponte áxiloaxilar. 

b) Ponte carotídeosubclávia. 

c) Metotrexato. 

d) Endarterectomiasubclávia. 

e) Prednisona. 
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QUESTÃO 29 _ 

Em relação às heparinas de baixo peso molecular, seu monitoramento é prudente em qual das 
alternativas abaixo relacionadas? 

a) Gravidez. 
b) Crianças. 
c) Obesosmórbidos. 
d) Insuficiência renal. 
e) Todas as alternativasanteriores. 
 

QUESTÃO 30 _ 

Em relação a pacientes com alto risco de tromboembolia venosa, qual o distúrbio genético mais comum 

associado? 

a) Deficiência de antitrombina. 
b) Deficiência de proteína C. 
c) Protrombina 20210 A. 
d) Deficiência de proteína S. 
e) Deficiência do fator V de Leiden. 
 

QUESTÃO 31 _ 

A escolha da endarterectomia como técnica cirúrgica para revascularização tem como fator 

preponderante: 

a) orisco de infecção. 
b) disposiçãoanatômica da placa. 
c) aexperiência da equipe. 
d) adisponibilidade de veia próxima para ponte. 
e) comorbidadesassociadas. 
 

QUESTÃO 32 _ 

A nefropatia induzida por contraste arteriográfico deve ser evitada preferencialmente através de: 

a) Pequenas doses de dopamina pós injeção de contraste. 
b) Manitolpósinjeção de contraste. 
c) Acetilcisteína antes da injeção de contraste. 
d) Acetilcisteína após a injeção de contraste. 
e) Hidratação antes da injeção de contraste. 
 

QUESTÃO 33 _ 

Dentre as alternativas abaixo, assinale a que representa a causa menos provável para o surgimento de 
uma fístula entérica proximal em uma ponte aortobifemoral com prótese de Dacron. 

a) Erosãomecânica. 
b) Infecçãotardiaadjacenteaoenxerto. 
c) Bacteriemia. 
d) Pseudo aneurisma em sítio de anastomose proximal. 
e) Lesão duodenal durante o procedimento. 
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QUESTÃO 34 _ 

Em relação à ponte fêmoro tibial em membro inferior, qual é a causa mais comum de edema pós-

operatório na perna submetida a cirurgia? 

a) Rupturalinfática. 

b) Trombosevenosaprofunda. 

c) Trombosevenosa superficial. 

d) Retirada da veiaSafenaInterna. 

e) Síndrome de reperfusão. 

QUESTÃO 35 _ 

Um paciente do gênero masculino, sabidamente portador de arritmia cardíaca, queixa-se de dor súbita e 

intensa em membro inferior direito, associado aparestesias seguido de paresia no referido membro, ao 

exame físico seu pulso femoral é impalpável e apresenta cianose e hipotermia em pé direito. Qual a 

opção inicial ideal para este paciente? 

a) Eco Doppler para localizar a obstrução. 

b) Beta bloqueador intravenoso e angio tomografia urgente. 

c) Heparinização sistêmica seguida de trombólise imediata. 

d) Heparinização sistêmica seguida de exploração cirúrgica imediata. 

e) Heparinizaçãosistêmica e angiografiaurgente. 

 

QUESTÃO 36 _ 

Após 3 anos de uma ponte aortobifemoral, ocorreu trombose de um dos ramos do enxerto com 

isquemia do membro correspondente.  Assinale, dentre as alternativas abaixo, a que corresponde 

melhor ao contexto. 

a) Indica habitualmente a necessidade de um enxerto com ponte distal para corrigir a isquemia. 

b) Uma nova ponte aortobifemoral é a melhor opção. 

c) Doença aórtica recorrente ou progressiva é a causa mais comum. 

d) Uma ponte fêmoro femoral cruzada é a melhor opção. 

e) Trombectomia do ramo do enxerto e profundoplastia é a melhor opção inicialmente. 

 

QUESTÃO 37 _ 

Paciente do gênero feminino, 25 anos, queixa-se de dor pélvica de intensidade crescente ao longo dos 

últimos meses e sangramento transretal intermitente, realizou angioressonância que revelou mal 

formação artério venosa adjacente ao reto. Qual a melhor conduta a seguir? 

a) Escleroterapia percutânea orientada por ultra sonografia. 

b) Ligadura cirúrgica dos principais vasos nutridores. 

c) Arteriografia com embolização. 

d) Expectante. 

e) Exploração cirúrgica com possível ressecção do reto e sigmóide. 
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QUESTÃO 38 _ 

Paciente internada em unidade de terapia intensiva evolui com isquemia mesentérica sem causa 

obstrutiva. Dentre as alternativas abaixo relacionadas, assinale aquela que tem menor relação de 

causalidade. 

a) Insuficiência renal dialítica. 

b) Septicemia. 

c) Insuficiênciacardíaca. 

d) Administração de medicamentosdigitálicos. 

e) Hepatitetipo B. 

 

QUESTÃO 39 _ 

Em relação a dor no pós-operatório de pacientes submetidos à amputações de membros decorrente de 

doenças vasculares, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Em geral pode ser controlada com analgésicos. 

b) Tem componentescentrais e periféricos. 

c) É de naturezaconstante. 

d) É debilitante na maioria dos casos. 

e) É pouco frequente após a cicatrização. 

 

QUESTÃO 40 _ 

Entre as alternativas abaixo relacionadas, assinale a CORRETA para avaliação de osteomielite em 

pacientes diabéticos. 

a) Radiografia simples. 

b) Exame clínico com sonda nasal romba. 

c) Ressonânciamagnética. 

d) Tomografiacomputadorizada. 

e) Todas as alternativasanteriores. 

 

QUESTÃO 41 _ 

Um paciente de 30 anos, trabalha em uma empresa de mudanças, atuando como transportador de 

objetos, após um dia de trabalho exaustivo, observou intumescimento do braço direito que permanece 

há dois dias, não relata traumatismo, queixa-se de desconforto, mas não dor intensa no braço direito. 

Ao exame físico as veias superficiais estão distendidas e os pulsos amplos em membro superior direito. 

Qualsuahipótesediagnóstica? 

a) Síndrome de Paget-Scrotter. 

b) Síndrome do obstáculo ao retorno venoso. 

c) Tromboseporesforço. 

d) Trombose venosa profunda dos membros superiores. 

e) Todas as alternativasanteriores. 
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QUESTÃO 42 _ 

Em relação ao enunciado da questão anterior (41), que exame diagnóstico conjugaria melhor o custo 

benefício para auxílio? 

a) Angioressonância venosa de membro superior. 

b) Eco Doppler venoso de membro superior. 

c) Eco Doppler arterial de membro superior. 

d) Arteriografia de membro superior. 

e) Angiotomografia de ombro. 

 

QUESTÃO 43 _ 

Ainda em relação ao paciente da questão número 41, o mesmo foi submetido a terapia trombolítica 
como parte do tratamento, porém manifestava dor e desconforto no braço acometido ao retornar ao 
trabalho, três meses após, foi submetido a flebografia para esclarecimento, a qual revelou estenose da 
veia axilar/subclávia no desfiladeiro torácico, sem material trombótico residual. Entre as alternativas 
abaixo relacionadas, que tratamento seria melhor para o paciente? 

a) Terapiatrombolítica. 
b) Reconstruçãovenosa. 
c) Anticoagulação oral com rivaroxabana. 
d) Angioplastia com implante de stentvenoso. 
e) Descompressão do desfiladeiro torácico por meio de ressecção da primeira costela. 

 

QUESTÃO 44 _ 

Paciente de 49 anos, diabético com bom controle glicêmico, evolui com nefropatia diabética, 
inicialmente tratada com modificações da dieta e medicamentos, exames laboratoriais recentes 
revelaram creatinina de 3,5 e ureia de 79, sendo solicitada instalação de acesso vascular pelo 
nefrologista. Como deve ser realizado o exame vascular e conduta para confecção da fístula? 

a) Instalação simultânea de fístula artério venosa e cateter venoso central. 
b) Exame físico dos pulsos radiais e da anatomia venosa superficial pelo Eco Doppler. 
c) Exame físico dos pulsos radiais e da anatomia venosa superficial, sem nenhumanecessidade de 

exames de imagem. 
d) Exame dos pulsos distais dos membros inferiores, pois a isquemia dos mesmos poderia complicar o 

acesso nos membros superiores. 
e) Exame criterioso dos pés, pois pequenas lesões de mal perfurante plantar poderiam causar 

bacteriemia e infectar o enxerto. 
 

QUESTÃO 45 _ 

Qual seria a melhor opção inicial para o paciente da questão anterior, sabendo que é um indivíduo 

destro? 

a) Fístula artério venosa no braço direito, entre a artéria radial e a veia cefálica. 

b) Fístula artério venosa no braço esquerdo, entre a artéria radial e a veia cefálica. 

c) Fístula artério venosa no braço direito, entre a artéria radial e a veia basílica transposta. 

d) Fístula artério venosa no braço esquerdo, entre a artéria radial e a veia basílica transposta. 

e) Enxerto de PTFE entre artéria braquial e veia axilar esquerda. 
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QUESTÃO 46 _ 

Em alguns pacientes com construção de um acesso proximal, a fístula artério venosa pode provocar 
“roubo de fluxo” a ponto de ameaçar a viabilidade do membro, entre as opções abaixo assinale aquela 
que corresponde à solução para este problema. 

a) Angioplastiatransluminarpercutânea proximal. 
b) Fechamento da fístulaartériovenosa. 
c) Revascularização distal. 
d) Redução do fluxoporplicatura. 
e) Todas as alternativasanteriores. 

 

QUESTÃO 47 _ 

Paciente diabético, com lesão extensa em calcâneo direito e necrose que acomete mais que 70% da 
superfície plantar, porém com pulso tibial posterior palpável, qual a melhor opção terapêutica? 

a) Amputaçãotranstibial. 
b) Amputaçãotransfemoral. 
c) Desbridamento. 
d) Amputação a nível de tornozelo. 
e) Enxerto com transferência de tecido livre e anastomose microvascular cirurgia. 
 

QUESTÃO 48 _ 

Em relação aos exames complementares em casos de linfedema, assinale a alternativa CORRETA. 

a) A linfangiografia é o melhor em todos os casos. 
b) O Eco Doppler não fornece informações que auxiliem nestes casos. 
c) A Linfocintilografia fornece informações anatômicas importantes. 
d) O raio X simples pode demonstrar calcificações. 
e) A Ressonância fornece informações importantes em relação à distribuição e topografia dos canais 

linfáticos dilatados. 
 

QUESTÃO 49 _ 

Dentre as artérias citadas nas opções abaixo, assinale a que tem maior risco de evoluir com amputação 
de membro após reparo vascular bem-sucedido. 

a) Artéria femoral comum. 
b) Artéria femoral superficial. 
c) Artériapoplítea. 
d) Artéria fibular. 
e) Artériapediosa. 

QUESTÃO 50 _ 

Em relação à isquemia mesentérica, assinale a alternativa que NÃOcorresponde a um achado habitual. 

a) Vômitos. 
b) Distensão abdominal. 
c) Cólicaspós-prandiais. 
d) Icterícia. 
e) Diarreia. 


