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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) em uma 
rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde 
está pautada pelas seguintes diretrizes constitucionais:
(A) humanização, integralidade e equidade.
(B) descentralização, atendimento integral e participação 

social.
(C) universalidade, acessibilidade e justiça social.
(D) integralidade, equidade e responsabilização social.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base no processo de regionalização do SUS, o muni-
cípio deverá se organizar para oferecer ao cidadão a as-
sistência à saúde gratuitamente. Nesse contexto, a regio-
nalização do SUS tem o objetivo de
(A) promover  a  articulação  entre  os  municípios  para  a 

prestação  de  serviços  de  alta  complexidade e  alta 
densidade.

(B) estimular os municípios a se organizarem em consór-
cios para a compra de serviços da iniciativa privada.

(C) organizar os serviços de saúde com base nas regiões 
sanitárias, priorizando as necessidades geográficas e 
epidemiológicas.

(D) prestar  as  ações  de  saúde,  seguindo  a  lógica  do 
transporte de pacientes para os municípios maiores.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle do câncer de colo de útero e de mama constitui 
uma das prioridades do Pacto pela Vida. Dentre as metas 
pactuadas  pelos  gestores  das  três  esferas  de  governo, 
está o compromisso de
(A) garantir insumos e medicamentos farmacêuticos para 

o tratamento de 100% das pacientes com câncer de 
colo de útero.

(B) ampliar para 60% a cobertura de exames de mamo-
grafia, conforme protocolo estabelecido pelo Ministé-
rio da Saúde.

(C) reduzir em 50% a razão de mortalidade de mulheres 
diagnosticadas com câncer de mama.

(D) atingir pelo menos 60% de cura de casos novos de 
câncer de colo de útero diagnosticados a cada ano.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância em saúde de um município integra um conjun-
to de saberes e de práticas de saúde pública em um mo-
delo ampliado de saúde, que integra
(A) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e regulação.
(B) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e avaliação e  saúde do trabalhador.
(C) vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, vigi-

lância sanitária e ambiental.
(D) vigilância sanitária, promoção à saúde, vigilância nu-

tricional e ambiental.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As análises sistemáticas e periódicas dos dados coletados 
pelo sistema de vigilância epidemiológica de um município 
têm o objetivo de

(A) identificar as possíveis fontes de infecção de surtos 
em áreas geográficas específicas.

(B) identificar os fatores de risco para o adoecimento da 
população.

(C) documentar  as  investigações  epidemiológicas  dos 
agravos de notificação compulsória.

(D) prover informações aos profissionais de saúde sobre 
a ocorrência de agravos específicos. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doenças emergentes são doenças infecciosas novas que 
apareceram na população recentemente ou doenças anti-
gas cuja incidência aumentou nas duas últimas décadas 
ou tendem a aumentar no futuro. No Brasil, são considera-
das doenças emergentes em saúde pública:

(A) sarampo, poliomielite e meningites.

(B) febre amarela, sífilis congênita e Chagas aguda.

(C) leishmaniose, dengue e influenza.

(D) raiva humana, tuberculose e botulismo.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir apresenta os resultados de uma investi-
gação de um surto de gastroenterite devido ao consumo 
de alimentos, em um jantar comemorativo:

EXPOSIÇÃO DOENTE SADIO TOTAL

MAIONESE

SIM 43 11 54

NÃO 3 18 21

TOTAL 46 29 75

Os resultados desse estudo indicam que o risco de gastro-
enterite entre as pessoas que consumiram maionese é de:

(A) 1,3

(B) 3,1

(C) 4,2

(D) 5,6
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▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dengue é uma doença infecciosa de grande magnitude na 
saúde pública brasileira, e faz parte da lista de notificação 
compulsória (LNC). Conforme a Portaria 104/2011, os cri-
térios definidos para a notificação dos casos de dengue 
são:

(A) óbito por dengue e dengue pelo sorotipo 4 em áreas 
sem transmissão endêmica são agravos de notifica-
ção imediata.

(B) dengue clássico e febre hemorrágica da dengue são 
de notificação compulsória semanal.

(C) síndrome do choque da dengue e febre hemorrágica 
da dengue são agravos notificados pelas Unidades-
Sentinela.

(D) casos de dengue pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4 deverão 
ser registrados no SINAN no prazo máximo de sete 
dias.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Publicações recentes sobre o perfil epidemiológico da po-
pulação brasileira mostraram que o país convive com uma 
carga dupla de doenças: infecciosas agudas e crônicas. A 
tendência  de  aumento  da  morbimortalidade  por  causas 
crônicas está relacionada

(A) à falta de diagnóstico precoce, à dificuldade de aces-
so aos serviços de saúde e às desigualdades sociais.

(B) ao envelhecimento  da população,  às mudanças no 
padrão de consumo e nos estilos de vida e à urbani-
zação acelerada.

(C) à falta de intervenções tecnológicas efetivas, às ini-
quidades sociais e ao aumento da pobreza.

(D) às mudanças demográficas e à ausência de um mo-
delo de atenção às doenças crônicas.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre os principais Sistemas de Informações em Saúde 
existentes no SUS, considera-se que

(A) as notificações de violência contra crianças, mulheres 
e idosos são informadas ao Sistema de Informações 
sobre Agravos de Notificação (SINAN).

(B) o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) apre-
senta como documento-base a declaração de óbito 
que deve ser preenchida por médicos e enfermeiros.

(C) o Sistema de Informações Hospitalares (SIH) é ali-
mentado pelas autorizações de internações hospitala-
res  oriundas  dos  hospitais  públicos,  filantrópicos  e 
privados contratados e não contratados pelo SUS.

(D) o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SI-
NASC) apresenta como documento-base a certidão 
de nascimento emitida pelo registro civil.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CLÍNICA GERAL

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as vantagens do uso da dobutamina na terapia da 
insuficiência cardíaca, estão

(A) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pré-carga.

(B) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pós-carga.

(C) o aumento do inotropismo cardíaco e a redução da 
pré-carga.

(D) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução do 
inotropismo.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes hipertensos, a diferenciação de emergência 
hipertensiva faz-se presente em situações de

(A) pressões sistólicas acima de 200 mmHg.

(B) pressões diastólicas superiores a 120 mmHg.

(C) sinais  clínicos  de  comprometimento  de  órgãos  no-
bres.

(D) pressões sistólicas acima de 200 mmHg e pressões 
diastólicas superiores a 120 mmHg.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando se aumenta a oferta de oxigênio por cateter nasal 
para 2l/minuto, qual é a porcentagem de aumento aproxi-
mado na fração inspirada de oxigênio?

(A)    4

(B)    6

(C)    9

(D)  20

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise os eletrocardiogramas apresentados a seguir.

I

II

III

IV

Considerando-se  os  eletrocardiogramas  apresentados, 
os diagnósticos são, respectivamente,

(A) BAV 1° grau, BAV 2:1, flutter atrial, taquicardia ventri-
cular.

(B) BAV 2:1, BAV 1° grau, fibrilação atrial, taquicardia su-
praventricular.

(C) BAV 2:1, BAV 1° grau, flutter atrial, taquicardia supra-
ventricular.

(D) Bradicardia sinusal,  BAV 2° grau, flutter atrial, taqui-
cardia supraventricular.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se  o  protocolo  de  terapia  precoce  aguda 
para os casos de sepse, sepse grave e choque séptico, a 
um paciente com pressão venosa central  de 12 mmHg, 
PAM de 80 mmHg, hematócrito de 35% e saturação veno-
sa mista de 60% deve-se indicar o uso de

(A) bolus com 500 ml de cristaloide.

(B) noradrenalina.

(C) hemotransfusão.

(D) inotrópico.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O período de incubação da dengue é de

(A) 1 a 3 dias.

(B) 7 a 10 dias.

(C) 10 a 18 dias.

(D) 18 a 25 dias.

clinica-geral
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre as reações adversas aos broncodilatadores beta-a-
drenérgicos inclui-se

(A) a bradicardia.

(B) a sonolência.

(C) a diminuição do intervalo Qtc no ECG.

(D) a hipocalemia.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente que apresenta queimadura em toda a face 
anterior do tórax tem a superfície corpórea queimada esti-
mada em

(A)   9%.

(B) 18%.

(C) 27%.

(D) 36%.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dopamina na dose de 30 µg/Kg/min tem o seguinte efei-
to predominante:

(A) α-adrenérgico.

(B) β2 adrenérgico.

(C) β-adrenérgico.

(D) dopaminérgico.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um paciente instável,  internado na emergência devido 
a choque hipovolêmico, a conduta indicada é

(A) instalar  cateter  venoso  central  e  infundir  volume  e 
drogas vasoativas.

(B) instalar cateter venoso periférico e infundir volume e 
drogas vasoativas.

(C) instalar cateter venoso periférico e infundir volume.

(D) instalar cateter venoso central e infundir drogas vaso-
ativas.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

clinica-geral
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CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas dissecções cervicais para acesso à bifurcação carotí-
dea, qual é o nervo que se localiza habitualmente entre a 
veia jugular interna e a artéria carótida comum, em posi-
ção posterior às duas?
(A) Nervo auricular magno
(B) Nervo facial
(C) Nervo hipoglosso
(D) Nervo vago

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pela análise de uma estenose arterial, constata-se que o 
seu raio é hemodinâmico e clinicamente muito mais signifi-
cativo do que o seu comprimento. A explicação para este 
fato está focada

(A) no conceito de turbulência: padrão de fluxo caracteri-
zado por vetores de velocidade aleatórios que resul-
tam em uma diminuição  global  da energia  total  do 
fluido.

(B) na lei de Poiseuille: a perda de energia cinética em 
um segmento estenosado é inversamente proporcio-
nal à quarta potência do raio na estenose e é direta-
mente proporcional ao seu comprimento.

(C) no conceito de resistência hemodinâmica:  razão da 
diminuição da energia cinética entre dois pontos de 
um mesmo vaso sanguíneo (a resistência pode ser 
aproximada pela razão da queda de pressão do fluxo 
sanguíneo).

(D) no princípio de Bernoulli: o fluido pode mover-se des-
de um ponto de menor para um ponto de maior pres-
são, mantendo a energia total constante devido à di-
minuição da energia potencial gravitacional.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a aplicabilidade do teste de Allen?

(A) Avaliação da artéria radial  para verificação invasiva 
da pressão média.

(B) Avaliação  de  componente  arterial  na  síndrome  do 
desfiladeiro.

(C) Pesquisa de perviedade de fístula arteriovenosa.

(D) Pesquisa de “roubo” de fluxo causado por fístula arte-
riovenosa.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um enxerto de politetrafluoroetileno (PTFE) para deri-
vação arterial, após a sua confecção, qual é o período em 
que se observa,  à  análise microscópica,  a presença de 
uma camada de células endoteliais ou uma fina camada 
de fibrina cobrindo as anastomoses do enxerto?

(A) 5 a 24 dias.

(B) 30 dias a 10 meses. 

(C) 11 a 48 meses.

(D) acima de 4 anos.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente de 39 anos de idade, portador de neoplasia 
de pulmão com antecedente de trombose venosa profunda 
iliofemoral esquerda há quatro meses, usuário de antivita-
mina K (warfarina), com RNI sistematicamente entre 2 e 3, 
manifesta novo episódio de trombose venosa, femoropo-
plítea, agora à direita. A conduta, nesse caso, é:

(A) aumento da dose da warfarina a fim de se obter RNI 
entre 3 e 4.

(B) substituição da warfarina por heparina de baixo peso 
molecular em dose profilática.

(C) substituição da warfarina por rivaroxabana.

(D) filtro de veia cava inferior e manutenção do esquema 
anticoagulante.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um  aumento  na  incidência  de  tromboflebite  superficial 
pode estar associado à seguinte doença:

(A) síndrome nefrótica.

(B) Diabetes mellitus.

(C) doença de Behçet.

(D) miocardiopatia chagásica.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ligadura de veia perfurante insuficiente justifica-se na se-
guinte situação:

(A) presença de veia perfurante insuficiente, mesmo em 
paciente sem outras alterações.

(B) presença de veia perfurante insuficiente em paciente 
com varizes C1 a C2 (CEAP clínico).

(C) prevenção  de  recorrência  de  úlceras  em membros 
com C5 a C6 (CEAP clínico).

(D) prevenção de úlceras em paciente com varizes e do-
ença arterial periférica Fontaine I.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas condutas cirúrgicas para abordagem de trombos ve-
nosos iliocavais, após o fechamento da venotomia, deve-
se proceder à confecção de fístula arteriovenosa com

(A) anastomose terminolateral veia safena interna – arté-
ria femoral superficial para se obter aumento da pres-
são venosa.

(B) anastomose terminolateral veia safena interna – arté-
ria femoral superficial para se obter aumento da velo-
cidade na veia.

(C) anastomose laterolateral veia femoral superficial – ar-
téria  femoral  superficial  para  se  obter  aumento  da 
pressão venosa.

(D) anastomose laterolateral veia femoral superficial – ar-
téria femoral superficial para se obter aumento da ve-
locidade na veia.

medico-cirurgiao-vascular
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a via colateral mais importante que se desenvolve 
como resultado de obstrução da veia cava superior?

(A) Veia ázigos – intercostal magna

(B) Veias mamárias internas

(C) Veias epigástricas superiores – veias epigástricas in-
feriores

(D) Veias vertebrais

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre  os  critérios  diagnósticos  utilizados  na  flebografia 
para confirmação de congestão pélvica causada pela veia 
ovariana, destaca-se o seguinte:

(A) diâmetro da veia ovariana maior que 10 mm.

(B) retenção do contraste por tempo inferior a 10 segundos.

(C) ausência  de opacificação da veia  ilíaca interna por 
meio de contraste.

(D) enchimento de veias vulvovaginais varicosas e dilata-
das.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se os achados da linfocintilografia como diag-
nóstico de linfedema de extremidades, verifica-se que

(A) a obtenção de informações sobre a  distribuição da 
linfa nos pés é impossível em função das doses rela-
tivamente altas do traçador no local de infusão.

(B) a avaliação dos canais linfáticos em coxas é frequen-
temente possível,  isto é, pode-se avaliá-los isolada-
mente com facilidade.

(C) a atividade do traçador é clara nos linfonodos ingui-
nais a partir de três horas da infusão.

(D) a associação dos padrões de imagem obtidos com os 
parâmetros  quantitativos  diferenciam  os  linfedemas 
primários dos secundários.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O fluxo nas fístulas arteriovenosas autólogas para hemo-
diálise é considerado adequado quando é superior a

(A) 150 ml/min

(B) 250 ml/min

(C) 350 ml/min

(D) 450 ml/min

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente do sexo masculino, de 73 anos, com hipertensão 
arterial compensada, dislipidemia (LDL = 120 mg/dl) e an-
tecedente de tabagismo (interrompeu o uso de tabaco há 
cinco  anos),  com  claudicação  em  coxa  direita  há  três 
anos,  de caráter  progressivo,  e que se apresenta agora 
com lesão pós-trauma em hálux ipsilateral, dolorosa e re-
coberta por crostas necróticas e cianose proximal do dedo. 
É submetido à arteriografia que mostra irregularidades pa-
rietais difusas em território aortoilíaco e femoral com oclu-
são de toda a artéria ilíaca comum direita e reenchimento 
das ilíacas interna e externa (desde a bifurcação). A con-
duta a ser indicada, nesse caso, é: 

(A) tratamento clínico com otimização dos níveis de co-
lesterol e analgésicos.

(B) derivação aortobifemoral.

(C) derivação femorofemoral (esquerda – direita).

(D) angioplastia percutânea com balão e posicionamento 
de stent.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente diabético, sem doença arterial periférica troncu-
lar, apresenta-se no pronto-socorro com infecção extensa 
e produção de gases em um dos pés após ulceração trau-
mática a partir da ferida. A indicação, nesse caso, é:

(A) desbridamento e antibióticos de largo espectro.

(B) amputação em dois tempos (tornozelo em guilhotina 
e, posteriormente, infrapatelar).

(C) amputação de perna  (infrapatelar)  com fechamento 
primário.

(D) amputação de coxa (suprapatelar)  com fechamento 
primário.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A isquemia  mesentérica  não  oclusiva  tem  como  causa 
mais comum a seguinte condição clínica:

(A) embolização de origem cardíaca.

(B) ateromatose.

(C) embolização a partir de placa ulcerada em aorta ab-
dominal.

(D) insuficiência cardíaca congestiva grave.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A presença de trombos no coração é uma das mais fre-
quentes etiologias da oclusão arterial aguda. Nesse con-
texto, atualmente a causa mais comum que predispõe à 
formação desse material embólico nas câmaras cardíacas 
é

(A) a fibrilação atrial.

(B) o aneurisma atrial.

(C) o aneurisma ventricular.

(D) o infarto do miocárdio.
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As alterações sensoriais decorrentes da lesão nervosa são 
as primeiras manifestações da síndrome compartimental 
nos membros inferiores, e podem se iniciar com apenas 
30 minutos de isquemia. Entretanto, a irreversibilidade da 
lesão isquêmica dos nervos ocorre após 

(A) 4 a 8 horas de isquemia total.

(B) 6 a 10 horas de isquemia total.

(C) 8 a 14 horas de isquemia total.

(D) 12 a 24 horas de isquemia total.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Se uma das veias jugulares internas for ligada, o paciente 
deve ser cuidadosamente monitorado em relação à forma-
ção de 

(A) edema cerebral.

(B) edema facial ipsilateral.

(C) trombose ascendente. 

(D) trombose da veia inominada ipsilateral.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A warfarina é uma droga amplamente utilizada pelos cirur-
giões vasculares para prevenção e tratamento de diversas 
situações  clínicas.  Eles  devem possuir,  portanto,  amplo 
domínio  da farmacologia  dessa droga.  Nesse sentido,  a 
meia-vida plasmática da warfarina é de

(A) 12 a 24 horas.

(B) 24 a 30 horas.

(C) 36 a 42 horas.

(D) 48 a 54 horas.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tromboangeíte obliterante é uma vasculopatia, não ate-
rosclerótica, que envolve vasos de pequeno e médio cali-
bres, estando associada ao uso do cigarro. A prevalência 
dessa doença

(A) é semelhante nos diversos continentes.

(B) é muito maior na América Latina.

(C) é praticamente inexistente no continente europeu.

(D) varia largamente entre os diversos continentes.

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões de 
41 a 43.

Paciente do sexo feminino, de 25 anos, funcionária domésti-
ca, fumante (10 a 15 cigarros ao dia), é diabética tipo 1 há 
aproximadamente 10 anos, em uso regular de insulina. Há 
quatro meses, passou a ter dor incaracterística na mão e no 
antebraço  direito  durante  a  elevação  e/ou  movimentação 
desse membro, o que a tem impedido de exercer suas ativi-
dades profissionais. O exame físico demonstrava pulsos nor-
mais nos membros superiores, com pressões arteriais simé-
tricas, de 120 x 70 mmHg. O enchimento capilar era modera-
damente retardado à direita. Demais provas e manobras fo-
ram todas negativas. A avaliação ortopédica e reumatológica 
também não apresentou alterações. Desta forma, levantou-
se suspeita de síndrome do desfiladeiro torácico.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual a forma de apresentação mais comum da síndrome 
do desfiladeiro torácico?

(A) Arterial

(B) Neurológica

(C) Venosa

(D) Mista

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se a  forma de apresentação mais comum 
da doença, qual a sua principal etiologia? 

(A) Estenose

(B) Hipertrofia muscular

(C) Pseudoaneurisma

(D) Trauma cervical com hiperextensão

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na situação clínica da paciente, qual o tratamento prefe-
rencialmente indicado?

(A) Cirúrgico convencional

(B) Endovascular

(C) Fisioterapia

(D) Medicamentoso

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente de 55 anos, do sexo masculino, portador de 
aneurisma da artéria poplítea esquerda de 2,2 cm de diâ-
metro, apresenta cianose fixa no 3º e no 4º dedos do pé 
esquerdo, com dor de repouso que melhora com analgési-
cos comuns. Encontra-se em preparo para tratamento en-
dovascular. Qual é a principal droga a ser previamente uti-
lizada para esse procedimento?

(A) Ácido acetilsalicílico

(B) Cilostazol

(C) Clopidogrel

(D) Ticlopidina
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▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
As doenças da artéria renal englobam uma grande varie-
dade de desordens que afetam o fluxo sanguíneo para os 
rins e são muito mais prevalentes do que geralmente tem 
sido  diagnosticado.  Nesse  sentido,  a  etiologia  mais  co-
mum que provoca estenose destas artérias é

(A) a aterosclerose.

(B) a fibrodisplasia muscular.

(C) a hiperplasia intimal.

(D) a hipertensão arterial.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tempo de sangramento mede as seguintes variáveis: 

(A) os fatores I, V e VII.

(B) o fibrinogênio.

(C) o número e a função plaquetária.

(D) os fatores da coagulação, à exceção do fator VII.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões de 
47 a 49. 

Paciente de 65 anos, do sexo feminino, foi submetida à en-
darterectomia  convencional  da  carótida  comum  esquerda 
devido à estenose quantificada entre 70 e 80%. Foi realizada 
arteriorrafia primária sem patch, utilizando-se sutura contí-
nua simples com prolene 6-0. A paciente permaneceu assin-
tomática e aproximadamente um ano após a cirurgia foi soli-
citado ecodoppler vascular de controle, e constatada reeste-
nose de aproximadamente 60 a 70% da carótida comum.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual a melhor conduta, nesse caso?

(A) Angioplastia com stent

(B) Angioplastia sem stent

(C) Expectante

(D) Reoperação (cirurgia convencional)

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual  é  a  principal  etiologia  das  reestenoses  carotídeas 
precoces após endarterectomia convencional?
(A) Agregação plaquetária
(B) Aterosclerótica
(C) Fibrodisplasia intimal
(D) Hiperplasia intimal

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação às estenoses primárias de etiologia ateroscle-
rótica, o risco de embolização das reestenoses carotídeas 
precoces é 
(A) maior.
(B) menor. 
(C) igual. 
(D) nulo.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os cateteres de hemodiálise de curta permanência têm in-
dicação de implantação em pacientes que requerem aces-
so imediato, e devem ser utilizados por um período máxi-
mo de 

(A) 2 semanas.

(B) 3 semanas.

(C) 4 semanas.

(D) 6 semanas.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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