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INSTRUÇÕES 
 
• Você receberá do fiscal: 

o um caderno de questões  da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta; 

o um cartão de respostas  ótico personalizado. 
• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões  e a codificação do cartão de respostas ótico estão 

corretas. 
• Quando autorizado pelo fiscal do IADES , no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas , 

com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 
 
 

A vida é um palco que não admite ensaios. 
 
 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. 
Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões  da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova. 
• Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e retirar-se da sala. 
• Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas  devidamente assinado. 
• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta  ou azul , fabricada de material 

transparente . 
• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo 

fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; walkman; 
aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; palmtop; 
régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES . 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.  
 
INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA 

 
• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas . Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) 

a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas . 
• Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa. 
• O cartão de respostas  ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos 

locais destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas  é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta  ou azul , 

o espaço a ela correspondente.  
 

• Marque as respostas assim: 
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QUESTÃO 41 ______________________  
 
Com relação às reações alérgicas ao gadolíneo, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Alta associação com insuficiência renal. 
(B) Pacientes com alergia ao iodo têm maior risco de 

desenvolver. 
(C) Mesmo risco que às reações ao iodo. 
(D) 50% ocorrem na primeira hora. 
(E) A reação mais comum é angioedema. 

 

QUESTÃO 42 ______________________  
 
Em relação à ultrassonografia com Doppler, assinale a 
alternativa que indica a técnica que melhor reduz o aliasing. 
 
(A) Diminuir o ganho. 
(B) Diminuir o ângulo da incidência. 
(C) Aumentar a frequência Doppler. 
(D) Aumentar o pulse repetition frequency (PRF). 
(E) Diminuir a profundidade. 

 

QUESTÃO 43 ______________________  
 
É correto afirmar que a estrutura causadora mais comum de 
quadril, em ressalto (snapping hip) do tipo interno, é 
decorrente de 
 
(A) rotura labral. 
(B) corpo livre intra-articular. 
(C) tendão iliopsoas. 
(D) ligamento iliofemoral. 
(E) trato iliotibial. 

 

QUESTÃO 44 ______________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta a melhor descoberta, na 
radiografia de tórax, para diferenciar doença da membrana 
hialina de aspiração meconial. 
 
(A) Volume pulmonar. 
(B) Derrame pleural. 
(C) Padrão intersticial. 
(D) Silhueta cardíaca. 
(E) Pneumotórax. 

 

QUESTÃO 45 ______________________  
 
A respeito de leucomalácia periventricular em prematuros, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os achados costumam ser assimétricos. 
(B) É uma sequela de hemorragia intraventricular. 
(C) A ultrassonografia transfontanelar consegue distinguir 

com clareza as formas hemorrágicas e não-
hemorrágicas. 

(D) Cistos periventriculares são os achados mais precoces. 
(E) As regiões adjacentes ao trígono dos ventrículos 

laterais são as mais comumente afetadas. 
 
 

QUESTÃO 46 _______________________  
 
Considerando uma ressonância cardíaca, assinale a alternativa 
que indica o melhor plano para visualizar ambas as válvulas - 
mitral e tricúspide. 
 
(A) Sagital. 
(B) Eixo longo horizontal. 
(C) Coronal. 
(D) Eixo curto. 
(E) Eixo longo vertical. 

 

QUESTÃO 47 _______________________  
 
O resultado de uma core-biopsy de mama mostra cicatriz 
radial. Considerando esse resultado, assinale a alternativa que 
indica a conduta recomendada. 
 
(A) Biópsia excisional. 
(B) Controle em seis meses. 
(C) Controle em um ano. 
(D) Mastectomia unilateral. 
(E) Mastectomia bilateral. 

 

QUESTÃO 48 _______________________  
 
A respeito do diagnóstico de hipertensão portal pela 
ultrassonografia, assinale a alternativa que apresenta o achado 
menos importante. 
 
(A) Veia porta dilatada. 
(B) Fluxo hepatofugal na veia porta. 
(C) Varizes perisplênicas. 
(D) Perda da variação normal do diâmetro da veia 

mesentérica superior durante a respiração. 
(E) Nodularidade da superfície hepática. 

 
QUESTÃO 49 _______________________  
 
A respeito dos tumores carcinoides, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A maioria metastatiza. 
(B) Causam doença valvular cardíaca esquerda. 
(C) A maioria dos tumores carcinoides do apêndice tem 

evolução benigna. 
(D) O desenvolvimento da síndrome carcinoide não se 

relaciona com disseminação metastática. 
(E) O sítio mais comum de metástases são os pulmões. 

 

QUESTÃO 50 _______________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta um dos sinais do choque 
anafilático. 
 
(A) Hipovolemia. 
(B) Bradicardia. 
(C) Hipertensão. 
(D) Broncoconstrição/broncoespasmo. 
(E) Diarreia. 

 
 


