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Leia o texto 01e responda as questões de 01 a 07 

 

TEXTO 01 

 

/.../ Saúde e qualidade de vida são dois temas estreitamente relacionados, fato que podemos reconhecer no nosso cotidiano e com o 

qual pesquisadores e cientistas concordam inteiramente. Segundo a Carta de Ottawa - um dos documentos mais importantes que se 

produziram no cenário mundial sobre o tema da saúde e qualidade de vida - são recursos indispensáveis para se ter saúde: paz, 

renda, habitação, educação, alimentação adequada, ambiente saudável, recursos sustentáveis, equidade e justiça social. Isto implica 

no entendimento de que a saúde não é nem uma conquista, nem uma responsabilidade exclusiva do setor saúde. Ela é o resultado 

de um conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos e culturais, coletivos e individuais, que se combinam, de forma particular, em 

cada sociedade e em conjunturas específicas, daí resultando sociedades mais ou menos saudáveis./.../ 

Paulo M. Buss (Professor de Saúde Pública) 

Fonte: http://www.invivo.fiocruz.br, acessado em 24/04/2010, com adaptações. 

 

 

01   - Assinale a alternativa que apresenta o principal objetivo do texto: 

a) reunir argumentos para comprovar que saúde e qualidade de vida são temas interrelacionados. 

b) informar os recursos indispensáveis para a obtenção da saúde. 

c) justificar que as sociedades saudáveis resultam da combinação unicamente de fatores sociais e econômicos. 

d) caracterizar os recursos necessários para uma boa qualidade de vida. 

e) explicar o desenvolvimento de políticas públicas que ofereçam equidade e justiça social para todos os membros de uma 

sociedade. 

 

02     - O argumento que legitima as informações do autor é percebido no trecho: 

a) “... fato que podemos reconhecer no nosso cotidiano e com o qual pesquisadores e cientistas concordam inteiramente...” 

b) “Segundo a Carta de Ottawa - um dos documentos mais importantes que se produziram no cenário mundial sobre o tema da   

saúde e qualidade de vida...” 

c) “Isto implica no entendimento de que a saúde não é nem uma conquista, nem uma responsabilidade exclusiva do setor saúde...” 

d) “Ela é o resultado de um conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos e culturais, coletivos e individuais”. 

e) Paulo M. Buss, professor de Saúde Pública. 

 

03    - No trecho: Isto implica no entendimento de que a saúde não é nem uma conquista, nem uma responsabilidade exclusiva do 

setor saúde, sobre o termo em destaque, pode-se afirmar que se trata de um (a):   

a) Estratégia usada no texto como ênfase para a abordagem da temática. 

b) Repetição que contraria as regras da coesão e coerência textuais. 

c) Utilização de termo semelhante que estabelece relações de sentido diferenciadas. 

d) Fenômeno estilístico para valorizar a opinião do autor. 

e) Recurso linguístico típico da variante não-padrão de língua portuguesa. 

 

04    - Sobre o pronome “Isto”, que inicia o trecho destacado da questão 03, é correto afirmar seu uso serve para: 

a) inserir novos argumentos e fazer progredir as ideias como uma estratégia de articulação textual. 

b) desenvolver a prolixidade do autor em seus argumentos conclusivos. 

c) evitar que o leitor volte para partes anteriores do texto, comprometendo a compreensão da informação veiculada.  

d) sintetizar informações já anunciadas como um recurso típico de referenciação. 

e) garantir a aceitação do leitor ante os argumentos oferecidos. 
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05    - Ainda sobre o trecho da questão 03, “... a saúde não é nem uma conquista, nem uma responsabilidade exclusiva do setor...”, 

podemos afirmar que há entre os termos destacados uma relação de 

a) alternância.   b) adversidade.   c) adição. 

d) negação.    e) oposição. 

 

06    - Da leitura do texto, é possível inferir que ter saúde é o resultado de: 

a) responsabilidade muito mais coletiva do que individual e depende de fatores não só políticos como também econômicos. 

b) ações coletivas e boa vontade da população, principalmente. 

c) conquista muito mais individual do que coletiva, que depende de hábitos mais ou menos saudáveis conforme as condições sócio-

culturais da população. 

d) responsabilidade individual e coletiva por parte das políticas públicas. 

e) um conjunto de nove recursos indispensáveis conforme esclarece o documento sobre o tema. 

 

07   - Em “... um dos documentos mais importantes que se produziram no cenário mundial...”, é possível verificar que: 

a) exige-se, na língua padrão, que o verbo concorde com o sujeito, representado pelo pronome “que”, portanto, deveria estar no 

singular. 

b) concorda-se o verbo com o sujeito representado por “um dos” com identidade ou equivalência à “cada um dos”, portanto, deveria 

ficar no singular. 

c) é obrigatório o uso do verbo no plural para concordar com o sujeito “dos documentos”.  

d) exige-se a flexão do verbo no plural, porque concorda com a expressão “um dos”, feita de forma equivalente à “mais de um”.  

e) admite-se o uso do verbo tanto no plural quanto no singular por se tratar de um verbo da oração adjetiva, antecedido da expressão 

“um dos ... que” 

 

 

Leia o Texto 02 e responda as questões de 08 a 11. 

 

TEXTO 02 

 

/.../ Na maior parte do tempo de suas vidas, a maioria das pessoas é saudável e não necessita de hospitais, CTI ou complexos 

procedimentos médicos, diagnósticos ou terapêuticos. Mas durante toda a vida, todas as pessoas necessitam de água e ar puros, 

ambiente saudável, alimentação adequada, situações social, econômica e cultural favoráveis, prevenção de problemas específicos de 

saúde, assim como educação e informação. Isto quer dizer que fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, 

comportamentais e biológicos podem tanto favorecer, como prejudicar a saúde. Para se melhorar realmente as condições de saúde 

de uma população são necessárias mudanças profundas dos padrões econômicos no interior destas sociedades e intensificação de 

políticas sociais, que são eminentemente políticas públicas. Ou seja, a conquista da saúde de todos os membros de uma sociedade 

exige uma verdadeira ação inter-setorial e as chamadas políticas públicas saudáveis, isto é, políticas comprometidas com a qualidade 

de vida e a saúde da população. Além destes elementos chamados estruturais, que dependem apenas parcialmente da decisão e 

ação dos indivíduos, a saúde também é decorrência dos chamados fatores comportamentais. Isto é, as pessoas desenvolvem 

padrões alimentares, de comportamento sexual, de atividade física, de maior ou menor estresse na vida quotidiana e no trabalho, uso 

de drogas lícitas (como cigarro e bebidas) e ilícitas, entre outros, que também têm grande influência sobre a saúde./.../ 

Paulo M. Buss 

Professor de Saúde Pública 

Fonte: http://www.invivo.fiocruz.br, acessado em 24/04/2010, com adaptações. 
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08    - De acordo com as informações do texto 02, é possível concluir que:  

a) As pessoas precisam mais de melhores condições de vida, decorrentes de fatores comportamentais e de políticas públicas, do que 

de médicos. 

b) Os médicos exercem um importante papel de conscientização sobre a qualidade de vida das pessoas em comunidade. 

c) A condição de ser saudável é uma escolha que depende do comportamento sexual dos indivíduos. 

d) A atividade física e a diminuição de estresse na vida quotidiana são fatores determinantes para a saúde da população. 

e) Os aspectos estruturais como políticas públicas saudáveis são os definidores do nível de saúde da população. 

 

09    - Segundo os argumentos expostos, o autor defende uma prática:  

a) médico-hospitalar como indicador de desenvolvimento social. 

b) de medidas saudáveis que atingem indiretamente o setor da saúde. 

c) de medidas curativas na saúde em detrimento de medidas preventivas. 

d) sócio-econômica em prol de mudanças de comportamentos culturais que dependem unicamente dos indivíduos. 

e) do não-uso de drogas lícitas e ilícitas a fim de se estabelecer novas condutas de comportamentos saudáveis. 

 

10   - Sobre a disposição dos termos no fragmento “A maioria das pessoas é saudável e não necessita de hospitais, CTI ou 

complexos procedimentos médicos, diagnósticos ou terapêuticos”, é correto afirmar: 

a) A conjunção “ou” é empregado no sentido de exclusão.   

b) As formas verbais “é” e “necessita” admitem duas possibilidades de realização no fragmento: singular ou plural. 

c) A ideia de número, contida em “maioria das pessoas” exige a concordância com a forma verbal “é” que deveria estar no plural. 

d) Há no trecho em destaque duas ideias que se completam numa relação de concessão. 

e) Há no trecho uma ideia única desenvolvida por mecanismos de referenciação que evitam a repetição de termos. 

 

11     - No texto, os elementos encadeadores de ideias, que promovem a progressão da textualidade por retificação ou inclusão são: 

a) isto/ para/ entre outros.  b) mas/apenas/também.  c) ou seja/ isto é/ além. 

d) e/ ou/ que.    e) de/ assim como/ toda(s)/. 

 

12    - No trecho “...e intensificação de políticas sociais, que são eminentemente políticas públicas...”, a palavra destacada, em 

comparação com o termo “iminentemente”, é classificada como um caso de:  

a) HOMONÍMIA, pela igual estrutura fonológica com significação distinta. 

b) SINONÍMIA, pela possibilidade de uma palavra substituir a outra.  

c) ANTONÍMIA, por uma oposição contraditória entre os termos.  

d) POLISSEMIA, face aos significados únicos que cada uma das expressões pode assumir. 

e) PARONÍMIA, visto que os termos são parecidos na estrutura fonológica mas têm significações diferenciadas. 

 

13    - As alternativas sobre o trecho, “A conquista da saúde de todos os membros de uma sociedade exige uma verdadeira ação 

inter-setorial e as chamadas políticas públicas saudáveis, isto é, políticas comprometidas com a qualidade de vida e a saúde da 

população.”, estão corretas, EXCETO: 

a) o termo “e” une as ideias, na primeira ocorrência, ligadas ao verbo “exige” e, na segunda ocorrência, ligadas aos termos “políticas 

comprometidas”. 

b) o termo “isto é”, entre vírgulas, introduz uma ideia com valor de ressalva 

c) o verbo “exige” concorda com o termo “conquista”. 

d) o termo “saúde” recebe o acento agudo por se tratar de uma palavra paroxítona com sílaba tônica formada por hiato. 

e) o hífen em “inter-setorial” se mantém, segundo as novas regras de ortografia, para prefixos terminados em –r. 
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14     - O termo inter-setorial, presente no trecho da questão 13, é formado por um processo de derivação e destaca uma idéia de: 

a) ação completa/ intensidade.  b) superioridade/ predomínio.  c) em proveito de/ projeção. 

d) reciprocidade/ intercâmbio.  e) duplicidade/ ambiguidade. 

 

15    - Assinale a alternativa em que o grupo de palavras, retirado do trecho da questão 13, reúne a mesma característica 

denominada de encontro consonantal: 

a) membros/públicas/saudáveis.   b) conquista/membros/chamadas.  c) saúde/sociedade/comprometidas. 

d) saúde/públicas/comprometidas.  e) membros/públicas/comprometidas. 

 

Leia o Texto 03 e responda as questões de 16 a 20. 

 

TEXTO 03 

 

NOVO CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA EXIGE MAIS DEDICAÇÃO COM A SAÚDE PÚBLICA 

Agência Race 
 

23/04/2010 16:58 

/.../ 

A partir da implantação do novo código o médico assume uma função de orientação. "O paciente fica livre para decidir qual 

tratamento vai seguir. Não há mais uma imposição do médico", conta Nirley Arataque. A imposição também cai no que se refere às 

prescrições de medicamentos. Um médico não poderá mais prescrever um medicamento determinando sua marca. Isso serve para 

evitar que profissionais da área médica recebam benefícios dos representantes de laboratórios. "Além disso, vai estimular a 

prescrição de medicamentos genéricos, que são intercambiáveis pelos testes de equivalência e bioequivalência", destaca o médico 

trabalhista do Laboratório Teuto.  

"O médico agora vai ter de estudar mais e estar muito bem preparado para atender um paciente. Com a internet, as informações 

sobre doenças, tratamentos e medicamentos circulam muito rápidas e com muita facilidade. Os pacientes se tornarão mais críticos 

quando se apresentarem para uma consulta médica", alerta. 

Fonte: http://www.circuitomt.com.br/, acessado em 24 de abril de 2010, fragmento adaptado. 

 

16    - Assinale a alternativa que NÃO é possível de ser inferida, de acordo com a notícia, sobre o novo código de ética médica: 

a) Responsabilidade do paciente quanto ao tratamento de saúde mais adequado a seguir. 

b) Estímulo à pesquisa de medicamentos para substituição dos produtos patenteados. 

c) Prática médica restrita à orientação e prescrição medicamentosa.  

d) Precisão de testes de equivalência entre os medicamentos patenteados e não patenteados. 

e) Descrição do uso do medicamento de forma clara e precisa. 

 

17    - Segundo a notícia veiculada, as principais mudanças do código de ética médica estabelecem-se a partir:  

a) Da forma de imposição para o tratamento de saúde. 

b) Dos medicamentos patenteados e medicamentos genéricos. 

c) Do entendimento entre médicos e laboratórios. 

d) Da relação entre médicos e pacientes. 

e) Da relação entre pacientes e laboratórios. 
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18     - Assinale o termo que une os dois períodos no trecho "O médico agora vai ter de estudar mais e estar muito bem preparado 

para atender um paciente. Com a internet as informações sobre doenças, tratamentos e medicamentos circulam muito rapidamente e 

com muita facilidade./.../”, estabelecendo uma relação de causa e efeito: 

a) ao passo que 

b) posto que 

c) pois 

d) se 

e) entretanto 

 

19    - Os termos “agora” e “muita” presentes no trecho da questão anterior funcionam como: 

a) advérbio de tempo e advérbio de intensidade. 

b) advérbio de tempo e pronome indefinido.  

c) denotador de situação e pronome indefinido. 

d) denotador  de realce e advérbio. 

e) denotador de explicação e pronome indefinido. 

 

20   - Em “Os pacientes se tornarão mais críticos quando se apresentarem para uma consulta médica", o termo repetido tem valor de: 

a) pronome. 

b) conjunção. 

c) preposição. 

d) partícula integrante do verbo. 

e) advérbio. 
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21  -  Analise as seguintes afirmações sobre netbooks. 

I) Como o próprio nome indica, servem apenas para acessar a internet. 

II) Em geral, não possuem unidades gravadoras de DVD. 

III) Por possuírem capacidade limitada, não conseguem rodar o sistema operacional Windows 7. 

IV) Por consumirem menos energia, as baterias de alguns modelos chegam a durar mais de seis horas de trabalho ininterrupto.  

 Escolha a alternativa correta. 

a) I e III.  b) II e IV.  c) II, III e IV.  d) I, II e IV .  e) I, II, III e IV. 

 

22    - ________ é o termo usado para se referir aos e-mails não solicitados, que geralmente são enviados para um grande número 

de pessoas. O item que completa a frase é: 

a) Spyware.  b) Vírus.  c) Spam.  d) Bug.  e) Browser.   

 

23   - Qual dos itens abaixo NÃO é um buscador web?  

a) Python.  b) Google.  c) Bing.  d) Live Search.  e) AltaVista. 

 

24  - Um programa gravado em memória ROM é chamado de 

a) bootstrap.  b) firmware.  c) driver.  d) malware.  e) hotkey. 

 

25  - ________ é um endereço que aponta para um determinado recurso disponibilizado na internet, seja uma imagem, um 

computador, um usuário, uma página de notícias, etc. O termo que melhor completa a frase é: 

a) http.  b) URL. c) XML. d) Proxy.  e) FTP. 

 

26  -  São exemplos de extensões de arquivos de imagem: 

a) txt, mp3 e jpg.  b) exe, ppt e doc.  c) bmp, xls e jpg.  d) zip, gif e pps.  e) jpg, gif e bmp. 

 

27   - O termo rootkit pode ser definido como um: 

a) Software ou código malicioso que tem a intenção de se camuflar, impedindo que seu código seja encontrado por qualquer 

antivírus. 

b) Conjunto de ferramentas utilizado por administradores de sistemas. 

c) Protocolo que garante a comunicação entre Hardware e Software. 

d) Grupo de programas instalados em um computador com o objetivo de efetuar backups de segurança, de forma automática.  

e) Ambiente de gerenciamento de sistemas de software. 

 

28   - O termo que indica uma medida de velocidade de processamento de um computador é: 

a) RISC.  b) VLB.  c) PCI.   d) MIPS.  e) CISC. 

 

29    - As fórmulas no Microsoft Excel se iniciam sempre com o símbolo: 

a)=  b) *  c) @  d) #  e) % 

 

30   - Com relação ao Microsoft Excel, na versão para língua portuguesa, a função que repete o texto um determinado número de 

vezes é: 

a) =REP()  b) =REPT()  c) =REPLAY()  d) =DENOVO()  e) =SEQ() 
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31     - Em relação às normas do SUS, analise as proposições abaixo e marque V (verdadeiro) e F (falso): 

I. A NOB 96 foi a primeira Norma Operacional do Sistema Único de Saúde - SUS. 

II. Os princípios e as diretrizes do SUS, consubstanciados na Constituição Federal de 1988, estão devidamente explicitados na NOB 

96. 

III. As Normas Operacionais Básicas têm como finalidade definir as estratégias e os movimentos que orientam a operacionalidade do 

SUS. 

 A alternativa correta é: 

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

 

32   - Sobre o Sistema de Saúde Municipal é CORRETO afirmar que: 

a) Todos os estabelecimentos do SUS-Municipal precisam ser, obrigatoriamente, de propriedade da prefeitura e precisam ter sede no 

território do município. 

b) As ações desenvolvidas pelas unidades estatais ou privadas, conveniadas e contratadas pelo SUS, em uma macrorregião, têm de 

estar organizadas e coordenadas de acordo com a gestão municipal de saúde. 

c) O gestor municipal não tem ingerência sobre as ações das unidades privadas do município ou de regiões circunvizinhas, 

conveniadas ou contratadas pelo SUS. 

d) O gestor municipal deve regular suas ações de acordo com os seus interesses privados, independentemente do controle e 

avaliação do Conselho Municipal de Saúde e outras instâncias de poder. 

e) O gestor municipal integra a Comissão Intergestores Bipartite, para viabilizar os propósitos integradores e harmonizadores do 

Sistema de Saúde Municipal.  

 

33     - Em relação ao campo de atuação do Sistema Único de Saúde, as alternativas estão corretas, EXCETO: 

a) Vigilância Sanitária. 

b) Saúde do Trabalhador. 

c)Vigilância Nutricional.  

d) Formação de recursos humanos na área de saúde. 

e) Fiscalização e inspeção de ações do Ministério da Saúde. 

 

34    - Analise as alternativas abaixo e indique aquela que corresponde a um princípio do SUS: 

a) Atendimento à saúde de forma diferenciada, considerando as instâncias pública e privada. 

b) Universalidade aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.  

c) Centralização político-administrativa em cada esfera de governo. 

d) Assistência à saúde diferenciada, com privilégio para as populações mais carentes. 

e) Hegemonia político-administrativa da União em relação aos Estados e Municípios. 

 

35    - Sobre a Atenção Básica à Saúde analise as proposições abaixo e e marque a(s) correta(s): 

I. A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo que abrange a promoção e a 

proteção da saúde, a preservação de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.  

II. A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do SUS. 

III. A Atenção Básica é o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. 

 A sequência correta é: 

a) I, II e III.  b) II e III.  c) I e III.   d) I e II.  e) I. 
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36     - As alternativas abaixo indicam campo de responsabilidade e controle da Vigilância Sanitária, EXCETO: 

a) Alimentação. 

b) Bebidas. 

c) Equipamentos e materiais médico-odonto-hospitalares. 

d) Desmatamento. 

d) Cigarros. 

  

37   - O Pacto pela Vida como instrumento do Pacto pela Saúde 2006, está voltado para as alternativas abaixo, EXCETO: 

a) Saúde do Adolescente. 

b) Redução da mortalidade infantil e materna. 

c) Controle do câncer do colo de útero e de mama. 

d) Promoção da saúde. 

e) Fortalecimento da Atenção Básica.  

 

38   - Em relação à gestão do SUS, analise as proposições abaixo e marque-as com V (verdadeira) ou F (falsa). 

I. Cabe ao Distrito Federal participar do financiamento tripartite do Sistema Único de Saúde. 

II. Cabe ao Estado coordenar, acompanhar e apoiar os municípios na elaboração da programação pactuada e integrada da atenção à 

saúde, no âmbito estadual, regional e interestadual. 

III. Cabe ao Município formular, no plano nacional de saúde, e pactuar no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite, a política 

nacional de atenção em saúde, incluindo ações intersetoriais voltadas para a promoção da saúde.  

 A alternativa correta é: 

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

 

39   - A Saúde da Família, como estratégia estruturante dos sistemas municipais de saúde, tem provocado uma reorientação do 

modelo assistencial de saúde no Brasil. Sobre este tema analise as proposições abaixo e marque a alternativa INCORRETA: 

a) A Saúde da Família é operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. 

b) As equipes de Saúde da Família atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e na 

manutenção da saúde de uma determinada área geográfica. 

c) As equipes de saúde são compostas, no mínimo, por um médico de família. um enfermeiro. um dentista. um fisioterapeuta e um 

agente comunitário. 

d) A atuação das equipes de saúde é dirigida para um território definido e uma população de aproximadamente mil famílias. 

e) As equipes de Saúde da Família devem estabelecer vínculos de corresponsabilidade com a população e estimular a organização 

das comunidades para exercer o controle social das ações e serviços de saúde. 

 

40    - Sobre as ações dos agentes comunitários de saúde, analise as proposições abaixo e e marque a(s) correta(s): 

I. Os agentes comunitários devem cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados. 

II. A orientação das famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis é função dos agentes comunitários de saúde. 

III. A competência de desenvolver ações educativas, visando a promoção da saúde e a prevenção da doença é restrita ao médico da 

família, e não, ao agente de saúde. 

 A sequência correta é: 

a) I, II e III. 

b) II e III. 

c) I e III.  

d) I e II. 

e) I. 

08 

C O N C U R S O  P Ú B L I C O  H U A C — 2 0 1 0  



41   - Qual das seguintes afirmações acerca dos aneurismas poplíteos é verdadeira? 

a) A presença de um aneurisma poplíteo em associação a aneurismas da aorta abdominal é mais comum que o inverso, a presença 

de aneurisma da aorta abdominal em associação ao achado de um aneurisma da aorta poplítea. 

b) Os aneurismas poplíteos são causados frequentemente por traumatismos repetitivos por compressão entre o músculo 

gastrocnêmico e o côndilo femoral. 

c) Quase um terço dos pacientes que possuem aneurismas poplíteos apresenta-se sem sintomas. 

d) Os aneurismas poplíteos são um achado comum nos pacientes com pulsos pediosos ausentes causados por embolização distal 

silenciosa proveniente do aneurisma. 

e) Até que os aneurismas poplíteos alcancem mais de 2 cm de diâmetro, essa variável não é relevante para ocorrência de sintomas. 

 

42   - Qual é a complicação mais frequente  no tratamento cirúrgico dos aneurismas toracoabdominais? 

a) Paraplegia.    b) Pulmonar.   c) Insuficiência renal.   

d) Isquemia reperfusão.  e) Nenhuma das alternativas. 

 

43   - Assinale a medida recomendada para prevenir isquemia visceral no aneurisma toracoabdominal tipo II. 

a) Drenagem liquor.   b) Bomba átrio femoral.  c) Hipotermia . 

d) Técnica clamp-go.   e) Todas as alternativas. 

 

44    - Qual é a principal etiologia do aneurisma da aorta torácica? 

a) Infeccioso.  b) Inespecífico. c) Dissecção da aorta. d) Síndrome de Marfan. e) Síndrome de Sotos. 

 

45 - Aneurisma toracoabdominal acometendo abaixo da subclavia esquerda até bifurcação da aorta abdominal, segundo a 

classificação Crawford, é considerado como do 

a) tipo IV.  b) tipo III.  c) tipo II.  d) tipo I.  e) nenhuma  das respostas    

 

46    - Na trombose venosa profunda, NÃO é(são) um local de difícil visibilização e compressão: 

a) Veias abdominais (cava e ilíacas).   b) Veia femoral (superficial) no canal do adutor. 

c) Veias tibiais posteriores.     d) Veia subclavia e tronco branquicefálico. 

e) Nenhumas das alternativas. 

 

47   - Uma acurácia menor no diagnóstico da trombose venosa profunda do segmento infragenicular se deve à(ao) 

a) falta de preparo e de paciência do profissional que está realizando o exame. 

b) equipamento com resolução não satisfatória da imagem. 

c) não realização de estudos seriados em pacientes de alto risco. 

d) todas as respostas estão corretas. 

e) todas as respostas estão erradas. 

 

48  -  Qual é a medida mais importante no tratamento inicial das lesões infecciosas? 

a) Heparina intravenosa. 

b) Antibioticoterapia e obter material para cultura. 

c) Cirurgia imediata. 

d) Estudo arteriográfico dos membros inferiores. 

e) Avaliar patologias concomitantes. 
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49    - Nos diabéticos a sede mais frequente das lesões estenosantes ou oclusivas arteriais é(são) 

a) território aortoilíaco. 

b) território femoropoplíteo. 

c) artérias ilíacas. 

d) troncos supra-aórticos. 

e) todos os territórios são equivalentes. 

 

50     - O procedimento mais adequado para confirmar o sucesso de uma tromboembolectomia de membro inferior é adotar eventuais 

medidas adicionais e 

a) observar o refluxo distal. 

b) palpar os pulsos distais. 

c) realizar arteriografia que inclui artéria femoral profunda. 

d) realizar angioscopia. 

e) nenhumas  das respostas anteriores 

 

51   - O mal perfurante plantar é uma lesão tipicamente 

a) infecciosa.  b) neuropatia.  c) isquêmica.  d) angiopática.  e) angioneuropática. 

 

52  - Na dor decorrente da claudicação intermitente grau 1 categoria 3, qual das opções abaixo NÃO é substância p (dor)? 

a) Compostos fosforados.  b) Ácido fosfórico.  c) Amônia.  d) Serotonina.  e) Interleucinas. 

 

53   -  Na arteriografia com CO2 para estudo da aorta e ilíaca deve-se utilizar quantos ml de CO2? 

a) 40 ml.  b) 80 ml.  c) 120 ml.  d) 160 ml.  e) 100 ml. 

 

54    - Em caso de insuficiência venosa crônica classe 1, o primeiro tipo de tratamento a ser escolhido é: 

a) Laser.  b) Cirúrgico.  c) Flebotrópico.  d) Escleroterapia.        e)Terapêutica medicamentosa oral. 

 

55  - Qual das opções abaixo NÃO está indicada na suspeita de varizes pélvicas? 

a) ecografia transvaginal. 

b) flebografia seletiva de veia ovariana. 

c) angioressonância pélvica. 

d) flebografia descendente da veia ilíaca. 

e) angiotomografia pélvica. 

 

56   - A prova semiológica conhecida como Collins-Willesky avalia a 

a) embolia arterial. 

b) trombose venosa proximal. 

c) isquemia crônica de membros inferiores. 

d) fístula arteriovenosa. 

e) trombose venosa profunda. 
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57   -  Qual e a complicação mais frequente do implante endoprótese do aneurisma da aorta abdominal? 

a) Lesão da artéria de acesso.   b) Embolia periférica.   c) Vazamentos. 

d) Infecção no acesso da região inguinal.  e) Nenhumas das alternativas. 

 

58   - Em relação as síndromes do desfiladeiro cervical, qual é o quadro clinico mais frequente? 

a) Arterial.  b) Venosa.  c) Neurogênica.  d) Autonômica.  e) Psicótico. 

 

59    - Paciente com grau de isquemia crônica, grau II, categoria 4, apresenta o seguinte quadro clinico: 

a) Claudicação leve.    b) Isquemia avançada em progressão com dor isquêmica em repouso. 

c) Gangrena que avança ante-pé.  d) Gangrena do v dedo do pé. 

e) Gangrena do iv e v dedos do pé. 

 

60  -  Quais as veias que formam a veia cava superior? 

a) Veia braquiocefálica e veia subclavia esquerda.  b) Veia jugular interna direita e subclávia esquerda. 

c) Veia braquicefalica direita e veia braquiocefalica esquerda. d) Veia subclavia direita e veia subclávia esquerda. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

61   - Na síndrome de Martorrel, qual é o vaso mais acometido? 

a) Veias musculares da perna.  b) Veia tibial posterior.  c) Artéria subclávia esquerda. 

d) Artéria pulmonar.    e) Arterial tibial. 

 

62    - Para o diagnostico do AVC hemorrágico nas primeiras 12 horas qual exame inicial a ser realizado? 

a) Hemograma completo. 

b) Glicemia. 

c) Tomografia sem contraste. 

d) Ressonância magnética com gadolínio. 

e) Coagulograma completo. 

 

63     O que é o sinal de Buerger? 

a) Palidez.  b) Eritrocianose.  c) Vermelhidão.  d) Cianose.  e) Calor. 

 

64   - Qual dos exames abaixo apresenta maior acurácia para diagnostico de infarto agudo do miocárdio no pós-operatório da cirurgia 

do aneurisma da aorta abdominal? 

a) Cpk-mb.  b) Troponina a.  c) Troponina b.  d) Troponina c.  e) Mioglobina. 

 

65    - Qual  das patologias abaixo está mais relacionada com o desenvolvimento do aneurisma da aorta abdominal? 

a) Aterosclerose. 

b) Síndrome erlers-danlos. 

c) Aumento das metaloproteinases. 

d) Dpoc. 

e) Aumento dos lípides. 
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66    - O sinal de Ishikawa está presente na(no) 

a) artrite primária da aorta. 

b) entrelaçamento da artéria poplítea. 

c) cisto da artéria poplítea. 

d) displasia fibromuscular da artéria ilíaca externa. 

e) nenhuma das anteriores. 

 

67   - Qual dos fatores abaixo não é limitante do tratamento endovascular do aneurisma da aorta abdominal? 

a) Extensão e diâmetro do aneurisma. 

b) Diâmetro e tortuosidade das ilíacas. 

c) Ângulo maior do que 60 graus do colo proximal. 

d) Extensão e diâmetro do colo proximal. 

e) Apenas a extensão do colo proximal. 

 

68   - Qual das drogas abaixo diminui a demanda de oxigênio do miocárdio no pré-operatório da cirurgia vascular? 

a) Furosemida.  b) Atorvastatina.  c) Atenolol.  d) Captopril.  e) Rosuvastatina. 

 

69   - Qual dos fatores abaixo está relacionado com maior mortalidade pós-operatória na correção cirúrgica do aneurisma da aorta 

abdominal? 

a) Insuficiência renal.  b) Diâmetro do aneurisma de 5,8 cm.  c) Dislipidemia.  

d) Tabagismo.   e)  DPOC. 

 

70   - Qual dos exames abaixo é o mais indicado para avaliação de isquemia do miocárdio nos pacientes que serão submetidos a 

cirurgia aberta do aneurisma da aorta abdominal? 

a) ECG.   

b) Ecocardiograma transtorácico. 

c) Ecocardiograma com teste dobutamina. 

d) Cintilografia do miocárdio com 2-metoxi-isobutil-isonitrila (mibi). 

e) Ecocardiograma transesofágico. 

 

71    Qual das doenças abaixo e considerada vasculite secundária? 

a) Tromboangeite.    b) Granulomatose de Wegener.   c) Doença de Kawasaki. 

d) Doença de Behcet.   e) Nenhumas das respostas. 

 

72   - Qual dos itens seguintes é mais importante no tratamento dos pacientes com doença de Buerger? 

a) Administração de um bloqueador dos canais de cálcio. 

b) Cilostazol. 

c) Abstinência do uso de tabaco. 

d) Suplementação com óleo  de peixe. 

e) Anticoagulação. 
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73   -   Na síndrome de quebra nozes pode ocorrer: 

a) macroalbuminúria e varizes no retroperitônio.   b) cálculo coraliforme e hidronefrose. 

c)  hematúria, varicocele e varizes pélvicas.   d) calculo renal, varizes uterinas e varicocele. 

e) microalbuminúria e varizes no retroperitônio. 

 

74    Sobre claudicação venosa, assinale a alternativa FALSA? 

a) Sem melhora na posição de Trendelemburg.  b) Após interrupção da marcha não ocorre melhora. 

c) Pode surgir antes do início da corrida.   d) Aparece e piora com a marcha. 

e) A marcha é fator observacional. 

 

75   - Qual das lesões abaixo angioplastia percutânea com balão isoladamente apresenta pior resultado? 

a) Lesão no óstio da artéria renal.   b) Lesão no terço médio da arteria renal. 

c) Lesão no terço médio da ilíaca comum.  d) Lesão da aorta entre a renal e a mesentérica inferior. 

e) Nenhuma das anteriores. 

 

76  - O que é aneurismose? 

a) Aneurismas múltiplos por exemplo da aorta e poplítea. 

b) Aneurismas múltiplos separados por segmento de artéria normal por exemplo aneurismas na artéria femoral superficial. 

c) Aneurismas múltiplos associado à arteriomegalia. 

d) Nenhuma das respostas estão corretas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

77   - Paciente com quadro clinico de claudicação do membro superior direito, amaurose fugaz e com olho direito de repetição, chega 

ao Pronto Socorro com hemiplegia esquerda.  Assinale a alternativa que justifica o quadro clinico? 

a) Embolia da artéria vertebral direita.  

b) Estenose em 90% da carótida comum direita. 

c) Oclusão no terço proximal do tronco braquicefálico. 

d) Oclusão pré-escalênica da artéria subclávia direita. 

e) Oclusão do terço distal do tronco braquiocefálico. 

 

78   - Assinale a alternativa que  NÃO faz parte do polígono de Willis: 

a) Comunicante anterior.  b) Cerebral anterior.   c) Cerebral média. 

d) Cerebral posterior.  e) Comunicante posterior. 

 

79   - Tumor glômico do leito subungueal é constituído de 

a) arteríola.   b) comunicação arteriovenosa.   c) cicloson.                                                       

d) vênula.   e) nenhuma das alternativas anteriores. 

 

80  - O que é que pode ocorrer na trombocitopenia induzida pela heparina: 

a) Sangramento.    b) Trombose venosa extensa apenas.  c) Trombose venosa e arterial. 

d) Síndrome de Steven-Jonhson.  e) Síndrome de  Mallory-Weiss. 
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