
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

EDITAL SES No 001//2010 
 

CARGO:  MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA VASCULAR 
 

I N S T R U Ç Õ E S 
 
1. O tempo total para a resolução desta prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo 

destinado ao preenchimento do cartão-resposta. Esgotado este tempo o caderno de prova e o 
cartão-resposta serão recolhidos pelo fiscal da sala. 

2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição, o cargo para o qual se 
inscreveu e demais dados, e transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. 
Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame 
imediatamente ao fiscal. 

3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de 
questões, no total de 40 (quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam 
causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.   

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do 
caderno de prova. 

5. Cada questão objetiva é apresentada com 5 (cinco) alternativas de resposta (de “A” a “E”), 
das quais apenas 1 (uma) é correta. 

6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta preta (preferencialmente) ou azul, as 
respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para 
efeito de correção. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro 
de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato. 

7. Questões em branco, que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão 
consideradas. 

8. Não será permitido, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o 
porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de 
relógios, bonés ou similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de 
qualquer outro material de consulta. 

9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só 
poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a partir das 16h. Os 3 
(três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as respectivas provas e 
retirar-se do local simultaneamente. 

10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última 
folha, o qual poderá ser destacado e levado com você. 
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ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) 

 
INSCRIÇÃO 

 

 

 
 

C A R G O 
 

 
 

 

NOME DO(A) CANDIDATO(A) 
 

 
 

 LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM 
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EDITAL SES No 001//2010 
 

CARGO:  BIÓLOGO 
 

I N S T R U Ç Õ E S 
 
1. O tempo total para a resolução desta prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo 

destinado ao preenchimento do cartão-resposta. Esgotado este tempo o caderno de prova e o 
cartão-resposta serão recolhidos pelo fiscal da sala. 

2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição,  competência para  qual 
se inscreveu e demais dados, e transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. 
Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame 
imediatamente ao fiscal. 

a a

3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de 
questões, no total de 40 (quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam 
causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.   

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do 
caderno de prova. 

5. Cada questão objetiva é apresentada com 5 (cinco) alternativas de resposta (de “A” a “E”), 
das quais apenas 1 (uma) é correta. 

6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta preta (preferencialmente) ou azul, as 
respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para 
efeito de correção. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro 
de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato. 

7. Questões em branco, que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão 
consideradas. 

8. Não será permitido, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o 
porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de 
relógios, bonés ou similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de 
qualquer outro material de consulta. 

9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só 
poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a partir das 16h. Os 3 
(três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as respectivas provas e 
retirar-se do local simultaneamente. 

10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última 
folha, o qual poderá ser destacado e levado com você. 
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Texto 1 

 
Sobre a loucura 

 
Na sociedade racional, o louco foi isolado, posto à parte da humanidade, e perdeu o direito 
de ser ouvido. Mas a loucura já teve, inclusive, conotação positiva. Aos poucos, resgata-se 
um diálogo que parecia perdido. Várias obras filosóficas contribuíram para isso. 
 
Nos primórdios da História da humanidade, a loucura sempre foi um assunto em pauta. Na 
Filosofia Grega, por exemplo, a boa loucura é destacada por Platão na obra Fedro, não 
sendo considerada uma doença ou perdição, mas inspiração – um dom divino, que pode ser 
profético, poético, purificador, amoroso. Fruto do entusiasmo, a boa loucura busca a beleza 
ideal despertada pelas lembranças diante das coisas do mundo. 
 
Visão diferente sobre ___ loucura é proposta pelo humanista Erasmo de Rotterdam. O 
filósofo da Renascença defende a ideia de que a loucura é o amor ___ vida em sua 
simplicidade. Essa forma de loucura não possui conotação divina, é humana, laica. Em seu 
livro Elogio da Loucura, publicado em Paris em 1509, expõe o retrato deste homem: “um 
homem qualquer, retirado da multidão dos homens loucos, que, conquanto louco, soubesse 
comandar os loucos e obedecer ___ eles e fazer-se amar por todos; e que fosse 
complacente com ___  esposa, bom para os filhos, alegre nos banquetes, sociável com 
todos com quem convive, e por fim, que não se considerasse alheio a tudo o que pertence 
___ humanidade”. 
 
 Rotterdam, de forma crítica, expõe ao ridículo os que se cobriam de poder em seu tempo, 
os que tinham na razão todos os mandos e desmandos, como visão absoluta da realidade. 
Suas palavras, por vezes impiedosas, tinham alvo certo: eram um grito contra os podres 
poderes exercidos por bispos, cardeais, papas, fidalgos, príncipes e monarcas “detentores” 
da verdade.   
 
[...] 
 
Um dos mais importantes e significativos estudos sobre esse tema foi feito pelo filósofo 
francês Michel Foucault. Em sua obra História da Loucura, traça um perfil da loucura em sua 
especificidade, ou seja, não como algo imutável, estanque. A essência da loucura está 
ligada, segundo ele, aos contextos histórico, cultural e econômico. Para os “desprovidos de 
razão” houve sempre a exclusão do convívio social, isso desde a Idade Clássica e podemos 
dizer que até os nossos dias. O filósofo francês desvela, diante disso, os mecanismos 
sociais que submetem o homem às suas condições e regras perversas. 
[...] 
 
                     KRAUSE, Idalina. Filosofia Ciência & Vida. n. 45. Filosofia em sala de aula 34. São 
                     Paulo: Editora Escala, 2010, p. 11-13. Adaptado.    
 

 
 

01) No terceiro parágrafo do texto 1, há cinco lacunas. Assinale a alternativa que as preenche 
CORRETAMENTE, de acordo com a ordem em que aparecem no texto. 

 
A(  ) a – a – a – à – à 
B(  ) a – à – a – a – a 
C(  ) a – à – à – à – à 
D(  ) a – à – a – a – à  
E(  ) à – a – à – a – à 
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02) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que: 
 
A(  ) para Platão, em sua obra Fedro, a loucura não é uma doença ou perdição, nem inspiração. 

B(  ) Erasmo de Rotterdam considera que a loucura não é divina nem humana, é laica. 

C(  ) segundo Michel Foucault, a loucura é mutável e sua essência está ligada aos contextos 
histórico, cultural e econômico. 

D(  ) segundo Rotterdam, existe uma loucura boa e uma loucura má, decorrentes do entusiasmo 
dos homens. 

E(  ) para os “desprovidos de razão”, nunca é possível um convívio social, segundo constatação 
de Foucault. 

 
 
03) Ainda de acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que:  
  
A(  ) o tema central do texto é a loucura diagnosticada, ao longo do tempo, como doença mental. 

B(  ) o texto, numa perspectiva filosófica, trata da condição humana. 

C(  ) a autora do texto faz uma crítica severa aos manicômios pela alienação que essas 
instituições causam aos indivíduos. 

D(  ) na opinião da autora, cabe somente aos filósofos resolver as questões concernentes à 
loucura. 

E(  ) as três obras citadas no texto retratam a loucura como expressão singela, quase pueril, de 
subjetivismo poético. 

 
 
04) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao texto 1. 
 
(    ) Uma das diferenças entre a visão de Platão e a de Rotterdam acerca da loucura é que 

aquele a concebia com conotação divina e este com conotação demoníaca, seguindo as 
tendências de cada período histórico, respectivamente. 

(    ) Rotterdam criticava a igreja e a realeza da época porque seus membros, deixando-se levar 
por arroubos emocionais, não conseguiam ter uma visão racional da realidade. 

(    ) O primeiro parágrafo do texto faz menção a aspectos negativos e positivos associados à 
loucura. 

(    ) Pode-se inferir do texto que, na perspectiva foucaultiana, a loucura está essencialmente 
atrelada, de forma dinâmica, a mecanismos externos ao indivíduo que o subjugam de 
maneira perversa. 

(    ) Na concepção de Platão e de Rotterdam, a loucura é social e economicamente determinada. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.  
 
A(  ) F – V – V – F – F 

B(  ) V – F – F – V – V 

C(  ) F – V – F – F – F 

D(  ) V – F – F – V – F 

E(  ) F – F – V – V – F 
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05) Observe o quinto parágrafo do texto 1 e identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
afirmativas, relativamente à coesão textual estabelecida pelas palavras sublinhadas. 

 

(    ) Esse tema (linha 29) remete à ideia de loucura que perpassa o texto. 
(    ) Em sua obra (linha 30), o pronome possessivo refere-se a Michel Foucault (linha 30). 
(    ) Isso (linha 33) é um pronome demonstrativo que retoma, de forma concisa, a ideia presente 

na oração antecedente: exclusão do convívio social daqueles “desprovidos de razão”. 
(    ) As palavras desde (linha 33) e até (linha 34) delimitam dois lugares definidos. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A(  ) F – V – F – V 
B(  ) V – F – V – V 
C(  ) V – V – V – F 
D(  ) V – F – F – F 
E(  ) V – V – F – F 
 
 

06) Leia o primeiro parágrafo do texto 1 e numere a coluna 2 abaixo, identificando a função 
sintática dos termos, de acordo com a coluna 1. 

 

COLUNA 1 COLUNA 2 
  I. sujeito 
 
 II. objeto direto 
 
III. adjunto adverbial 

(  ) na sociedade racional (linha 1)  
(  ) o louco (linha 1) 
(  ) o direito de ser ouvido (linhas 1   
     e 2) 
(  ) a loucura (linha 2 ) 
(  ) conotação positiva (linha 2) 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A(  ) I, II, III, I, II 
B(  ) III, I, II, I, II 
C(  ) III, II, I, III, II 
D(  ) III, I, II, I, III 
E(  ) I, III, II, III, I 
 
 

07) Leia o fragmento abaixo. 
 

“[...] a loucura sempre foi um assunto em pauta. (linha 5) [...] Em seu livro Elogio da Loucura, 
publicado em Paris em 1509, expõe o retrato deste homem [...]” (linhas 13 e 14). 

 

Identifique se as afirmativas são verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 

(    ) A primeira preposição em (“assunto em pauta”) introduz um elemento que delimita o 
significado de um substantivo. 

(    ) A segunda e a terceira preposição em (“em seu livro”; “em Paris”) entram na composição de 
adjuntos adverbiais que exprimem ideia de lugar. 

(    ) A última preposição em (“em 1509”) integra um adjunto adverbial que exprime ideia de 
tempo. 

(    ) O pronome possessivo seu (“seu livro”) e o sujeito do verbo expõe remetem a referentes 
distintos no texto. 

(    ) A forma verbal foi (“a loucura sempre foi”) corresponde à terceira pessoa do singular do 
verbo ir. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A(  ) F – F – V – V – V 
B(  ) F – V – V – F – V 
C(  ) V – F – V – V – F 
D(  ) V – V – F – F – F 
E(  ) V – V – V – F – F 
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Texto 2 

 
Cronobiologia: relógios e ritmos 

 
O sistema nervoso é responsável não só por coordenar os processos de adaptação dos 
organismos ao espaço no qual vivem como também por organizar essa adaptação no tempo. 
Por adaptação no tempo devemos entender tanto fenômenos que ocorrem nas relações 
entre um organismo e seu ambiente quanto fenômenos de "economia interna", como por 
exemplo a permeabilidade de uma membrana ou a secreção de um hormônio. 
 
Até meados do século XX, acreditava-se que esses ajustes temporais eram realizados por 
mecanismos do tipo ação-reação, como por exemplo no caso do nosso ciclo vigília/sono: 
seríamos levados a dormir pela escuridão e acordaríamos com o nascer do sol. 
As demonstrações de que o ciclo vigília/sono persiste em condições de isolamento temporal 
(pessoas mantidas em cavernas por períodos de várias semanas ou meses continuam 
dormindo e acordando com uma periodicidade de aproximadamente 25h) nas mais diversas 
espécies sugeria a existência de "relógios biológicos", ou seja, mecanismos capazes de 
gerar ciclos independentemente da presença de estímulos ambientais. “Relógios” são os 
mecanismos geradores de ciclos e seu produto final, diretamente observável, são os ritmos 
biológicos. 
 
A disciplina que se ocupa dessas questões é conhecida como Cronobiologia. Atualmente a 
existência desses "relógios biológicos" é amplamente aceita na comunidade científica, tendo 
sido algumas dessas estruturas identificadas em várias espécies, na forma de agrupamentos 
de neurônios que são capazes de gerar ritmos. 
 
[...] 
 
Hoje em dia, a neurociência tem desenvolvido muitos métodos para estudar ritmos biológicos 
e relógios, incluindo programas sofisticados de computador e análise estatística para 
descobrir os componentes rítmicos das atividades orgânicas e comportamentais. Cada vez 
mais a Cronobiologia está descobrindo como, quando e por que nosso cérebro e hormônios 
são modulados por ciclos naturais. 
 

MENNA-BARRETO, Luiz.  
 
                                                      Disponível em: http://www.cerebromente.org.br/n04/mente/cloks.htm 
                                                      Acesso em: 13/04/2010. Adaptado. 
 

 
 
08) De acordo com o texto 2, é CORRETO afirmar que: 
 
A(  ) há evidências de que a estrutura dos relógios biológicos corresponde, em alguns casos, a 

um conjunto de neurônios capazes de gerar ritmos biológicos. 

B(  ) a Cronobiologia se ocupa, atualmente, em descobrir as características circunstanciais e 
variáveis dos relógios biológicos do ser humano, os quais são culturalmente determinados 
por estímulos externos. 

C(  ) a Cronobiologia é um ramo das ciências biológicas que trata da adaptação externa dos 
organismos à sua localização espacial. 

D(  ) o indivíduo que sistematicamente trabalha à noite e dorme durante o dia perde a capacidade 
de ter um ritmo de sono sincronizado, uma vez que o funcionamento de seu relógio biológico 
fica seriamente comprometido. 

E(  ) os ritmos biológicos, ao se organizarem em ciclos, produzem os chamados relógios 
biológicos. 
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09) A partir do texto 2, analise as afirmativas abaixo. 
 
I. O termo “relógio biológico” é uma metáfora para uma parte do cérebro responsável pela 

regulação do tempo interno do organismo respeitando um ritmo que se repete 
aproximadamente a cada 25 horas. 

II. Os ritmos biológicos, tais como os relógios biológicos, não podem ser diretamente observados, 
pois são gerados dentro do corpo humano e não se manifestam externamente. 

III. O relógio biológico é concebido como um mecanismo característico dos seres vivos. 

IV. A palavra “cronobiologia” é formada pelos seguintes elementos: crono = tempo; bio = vida; 
logia = estudo – significando “estudo do tempo nos seres vivos”. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(  ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 

B(  ) Somente as afirmativas II e III são corretas. 

C(  ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 

D(  ) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

E(  ) Todas as afirmativas são corretas. 
 
 
10) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao texto 2. 
 
(    ) No primeiro parágrafo, há dois recursos linguísticos diferentes usados para adicionar 

informações de maneira enfática: “não só... como também” (linhas 1 e 2), e “tanto... quanto” 
(linhas 3 e 4). 

(    ) A preposição por em: “por períodos de várias semanas” (linha 11) e “por ciclos naturais” 
(linha 29) desempenha a mesma função: a de introduzir um adjunto adverbial de tempo. 

(    ) Em “seríamos levados a dormir pela escuridão e acordaríamos com o nascer do sol” (linha 
9), há duas relações semânticas de causalidade, uma envolvendo o ato de dormir e outra, o 
de acordar. 

(    ) O uso da vírgula depois de “Até meados do século XX,” (linha 7) e “Hoje em dia,” (linha 25) é 
justificado pela mesma razão: separar um adjunto adverbial anteposto. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(  ) V – F – V – V 

B(  ) F – V – V – V 

C(  ) V – V – F – F 

D(  ) F – V – V – F 

E(  ) V – F – F – V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA VASCULAR 7 

11) Leia o excerto: 
 

“Atualmente, a existência desses “relógios biológicos” é amplamente aceita na comunidade 
científica...” (linhas 18 e 19) 
Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas, com relação à classificação 
das palavras sublinhadas. 

 
(    ) desses é a contração da preposição “de” com o pronome “esses”. 
(    ) a é um artigo que define a palavra “existência”. 
(    ) atualmente é um pronome invariável e se refere a “existência”. 
(    ) amplamente é um adjetivo que qualifica a palavra “aceita”. 
(    ) existência é uma forma verbal que indica ação no tempo presente. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A(  ) V – V – F – V – V 
B(  ) F – F – V – F – F 
C(  ) V – F – V – F – V 
D(  ) V – V – F – F – F 
E(  ) F – V – F – V – F 
 
 
12) Leia o último parágrafo do texto 2. 
 

Assinale a sequência que pode substituir adequadamente as palavras sublinhadas no texto, 
sem perda de sentido e sem ferir a norma culta da língua. 

 
A(  ) bastante; com a finalidade de; porquê 
B(  ) vários; no sentido de; qual o motivo 
C(  ) diversos; onde; por qual razão 
D(  ) tantos; com a finalidade de; porquê 
E(  ) bastantes; com a finalidade de; por qual razão 
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LEGISLAÇÃO DO SUS 
 
13) Analise as afirmativas abaixo. 

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados, 
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as 
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo aos seguintes princípios: 

 
I. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os 
níveis de complexidade do sistema. 

II. Ênfase na centralização dos serviços no governo estadual. 
III. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo 

usuário. 
IV. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e 

orientação programática. 
V. Descentralização político-administrativa, com múltiplas direções em cada esfera de governo. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
B(  ) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 
C(  ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.  
D(  ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.  
E(  ) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas. 
 
14) De acordo com 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 e sobre as transferências 
governamentais de recursos financeiros na área da saúde, identifique se são verdadeiras (V) 
ou falsas (F) as afirmativas abaixo. 

 
(    ) A Conferência de saúde deverá reunir-se a cada 4 anos, com representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação da saúde e propor diretrizes da política de saúde.  
(    ) Os relatórios de gestão devem ser  elaborados em conformidade com a programação 

aprovada para a aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios, permitindo o 
acompanhamento/ controle pelo Ministério da Saúde, por meio de seu sistema de auditoria.  

(    ) Os Recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio 
e de capital do Ministério da Saúde, não podendo ser utilizados para cobertura de ações e 
serviços dos municípios e para investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do 
Poder Legislativo, aprovados pelo Congresso Nacional.  

(    ) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, atua na formulação de 
estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, 
incluindo os aspectos econômicos e financeiros. Suas decisões serão homologadas pelo 
chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo.  

(    ) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. Nas conferências, a participação dos usuários, bem como o 
quantitativo de usuários participantes, depende da decisão dos Conselhos de Saúde. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(  ) V – F – F – V – V  
B(  ) F – V – F – F – V 
C(  ) V – V – F – V – F 
D(  ) F – F – V – V – V  
E(  ) V – F – F – F – F  
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15) De acordo com a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, analise as afirmativas abaixo. 
 

I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 

II. Dentre os objetivos do SUS está a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde. 

III. Estão excluídas do campo de atuação do Sistema Único de Saúde a participação e execução 
de ações de saneamento básico.   

IV. A dedicação exclusiva é valorizada na rede básica, através de atuação na Estratégia de Saúde 
da Família, existindo estímulo à dedicação parcial com jornadas de trabalho reduzidas  nas 
instituições hospitalares.  

V. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do SUS, deverão ser 
exercidos preferencialmente em regime de tempo integral, e em nenhuma situação os 
servidores poderão exercer 2 cargos ou empregos cumulativamente em mais de um 
estabelecimento de saúde do SUS.  

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(  ) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
B(  ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas. 
C(  ) Somente as afirmativas III e V estão corretas. 
D(  ) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas. 
E(  ) Somente a afirmativa I está correta. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
16) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

Paciente de 38 anos, tabagista ativo há 22 anos, procurou Pronto-Socorro por quadro de dor 
súbita em membro inferior esquerdo, de forte intensidade, há dois dias. Nega outras 
comorbidades. Refere trabalhar como vigilante e realizar seu trabalho sem qualquer sintoma 
em membros inferiores. Refere que a dor é contínua e que, há algumas horas, notou 
aparecimento de lesões vinhosas no pé e tornozelo. Exame físico demonstra ausência de 
tumoração abdominal pulsátil, pulsos globalmente presentes em membro inferior direito, sem 
aumento de amplitude. Pulsos femoral e poplíteo esquerdos diminuídos. Pulsos pedioso e 
tibial posterior ausentes em membro inferior esquerdo. Angiografia de membro inferior 
esquerdo apresenta lesão TASC A em artéria ilíaca comum esquerda, ausência de alterações 
significativas em artéria femoral superficial ou artéria poplítea. Artérias tibial anterior e tibial 
posterior esquerdas ocluídas na origem, sem reabitação distal e artéria fibular pérvia até o 
tornozelo. 

 
A principal hipótese diagnóstica e tratamento são: 

 
A(  ) acidente por animal peçonhento. Tratamento sintomático e reavaliação da necrose. 

B(  ) DAOP e erisipela bolhosa. Antibiótico sistêmico. 

C(  ) tromboangeíte obliterante. Abstinência do tabaco. 

D(  ) DAOP e ateroembolismo. Angioplastia e implante de Stent em artéria ilíaca comum 
esquerda. 

E(  ) TVP com evolução para flegmasia cerulea dolens. Anticoagulação sistêmica e reavaliação. 
 
 
17) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

Paciente de 64 anos, ex-tabagista, diabético, portador de hipertensão arterial sistêmica, 
história de eventos convulsivos prévios, doença cerebrovascular extracraniana com estenose 
crítica (> 95%) da carótida interna direita e oclusão da carótida interna esquerda. Nega AVC, 
AIT ou amaurose fugax. Foi submetido a endarterectomia carotídea direita, sob anestesia 
geral, por técnica clássica, com uso de shunt intraoperatório, sem intercorrências. Apresentou 
adequado pós-operatório imediato e recebeu alta após 48 horas da intervenção. Retorna ao 
pronto-socorro, 24 horas após a alta hospitalar, com história compatível de convulsão, vômitos 
e cefaleia hemicraniana direita. Sinais e sintomas de início há 3 horas. A avaliação inicial 
demonstrava PA: 190 x 110 mmhg e Glicose sérica: 73 mg/dl. Sem outras alterações 
significativas.  
 
A principal hipótese diagnóstica  é: 

 
A(  ) hipoglicemia. 

B(  ) síndrome de reperfusão. 

C(  ) recorrência do quadro convulsivo pregresso. 

D(  ) AVC isquêmico por falha técnica cirúrgica. 

E(  ) sintomas vertebrobasilares. 
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18) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

O aneurisma verdadeiro da artéria femoral comum é o segundo aneurisma periférico mais 
comum após os aneurismas de artéria poplítea. O diâmetro normal da artéria femoral comum 
em mulheres varia de aproximadamente 0,78 a 0,85 cm e, em homens, de aproximadamente 
0,78 a 1,12 cm.  
 
A correção cirúrgica deste tipo de aneurisma é indicado quando: 

 
A(  ) sempre que o diâmetro atingir mais do que 2,0 cm, independentemente de sexo ou idade, 

pelo alto risco de complicações. 

B(  ) englobarem a bifurcação femoral (tipo 2), quando atingirem 2,0 cm no maior diâmetro, pelo 
maior risco de complicações.  

C(  ) atingem diâmetros máximos entre 2,5 e 3,0 cm, quando apresentam crescimento ou quando 
apresentam complicações (embolia, por exemplo). 

D(  ) somente pela confirmação de trombos detectados à ultrassonografia. 

E(  ) pelo baixo risco de complicações, a correção deste tipo de aneurisma é raramente indicada. 
 
 
 
19) Paciente de 65 anos, tabagista ativo (60 maços/ano), sem outras comorbidades, refere início, 

há 4 horas, de dor intensa, palidez e hipotermia em membro inferior esquerdo. Refere história 
prévia de claudicação de membros inferiores, bilateral, para aproximadamente 200 metros 
(em tratamento com cilostazol e caminhadas diárias). Refere história de cirurgia craniana 
prévia para clipagem de aneurisma  cerebral há 1 ano. No momento mantém dor em repouso 
no membro inferior esquerdo. Ao exame físico: pulsos rítmicos; membro inferior direito com 
pulso femoral presente e demais ausentes; membro inferior esquerdo com pulso femoral 
presente e demais pulsos ausentes; ITB D 0,6  e ITB E 0; som venoso presente ao DOPPLER 
em pé esquerdo; sensibilidade comprometida em antepé esquerdo e motricidade parcialmente 
comprometida em pé esquerdo. Eletrocardiograma demonstra ritmo regular e ausências de 
sinais de IAM prévio.  

 
 No que diz respeito à trombólise loco-regional, como forma de tratamento para este quadro de 
isquemia arterial aguda, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(  ) O tempo de início do quadro agudo impede a realização de trombólise como forma de 

tratamento. 

B(  ) A cirurgia craniana prévia contraindica a realização de trombólise loco-regional como forma 
de tratamento. 

C(  ) Por tratar-se, com base no exame físico, de acometimento supragenicular, a cirurgia aberta 
seria preferível como forma de tratamento. 

D(  ) Como o exame físico indica ameaça imediata da viabilidade do membro (Rutherford IIb), 
revascularização imediata  por técnica aberta ou endovascular seria a opção mais indicada. 

E(  ) Não há indicação para trombólise por tratar-se de quadro sugestivo de embolia periférica. 
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20) Paciente de 68 anos, hipertenso, sem história prévia de tabagismo, diabetes ou doença 
coronariana, sem acompanhamento médico regular, refere história de dor lombar súbita, 
associada à tontura, sendo trazido, imediatamente, pela filha ao Pronto-Socorro. Ao exame 
físico, evidenciada massa abdominal pulsátil, com sinal de DeBakey positivo. PA:  
160 x 90 mmhg, FC 90 bpm. Realizou tomografia computadorizada abdominal que evidenciou 
Aneurisma de Aorta Abdominal (AAA) com 8,7 cm no maior diâmetro.  

 
Com base na história acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(  ) A terapêutica ideal no momento é analgesia e hidratação endovenosa abundante. Manter 

paciente internado e  prepará-lo para cirurgia ainda nesta internação. 

B(  ) Neste momento, a melhor conduta é implementação de hipotensão permissiva (PAS entre 80 
e 90 mmHg) e transferência imediata para o local de correção cirúrgica ou endovascular  
do AAA. 

C(  ) Trata-se de quadro que exige correção por técnica aberta imediata, não admitindo 
terapêutica endovascular. 

D(  ) É necessária a realização de angiografia complementar para elucidação diagnóstica e 
preparação terapêutica. 

E(  ) Indicar internação em UTI para iniciar medicação anti-hipertensiva endovenosa e anti-
coagulação. 

 
 
21) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

Paciente masculino, 23 anos,  vítima de trauma motociclístico, sendo trazido pelo SAMU ao 
Pronto-Socorro. Ao exame físico e à rotina radiológica demonstrava fratura de platô tibial e 
fratura dos ossos da perna do membro inferior direito. A avaliação inicial por parte de Cirurgia 
Vascular demonstrou ausência de pulsos distais em membro inferior direito e ITB D = 0. 
Paciente não apresentava outras lesões. O paciente levado ao Centro Cirúrgico, sendo 
submetido, após 5 horas do trauma, a angiografia do membro inferior direito que evidenciou 
interrupção abrupta do fluxo à artéria poplítea 1 cm abaixo da interlinha articular e 
preenchimento na porção distal do tronco tibiofibular. Paciente submetido à reconstrução, com 
enxerto de veia safena magna invertida, da artéria poplítea acima da interlinha até a artéria 
tibial posterior, e reconstrução, com enxerto autólogo, da veia poplítea, por evidência 
intraoperatória de lesão venosa associada. Submetido, posteriormente, à fixação externa das 
fraturas. 
No pós-operatório imediato, o paciente, ainda sedado, em ventilação mecânica e sob efeito de 
droga vasoativa, com PA de 90 x 40 mmH, apresentava boa perfusão distal, pulso tibial 
posterior direito presente, edema intenso da perna e pé direito e enrijecimento da musculatura 
da panturrilha. Solicitada ultrassonografia do membro inferior direito, que evidenciou TVP de 
veia poplítea. Efetuada medida direta de pressão de compartimento, cujo valor era de  
24 mmHg.  

 
A conduta mais adequada no momento é: 

 
 
A(  ) anticoagulação sistêmica. 
 

B(  ) implante de filtro de veia cava. 
 

C(  ) dermofasciotomia de dois compartimentos. 
 

D(  ) dermofasciotomia de 4 compartimentos e anticoagulação sistêmica. 
 

E(  ) repetir medidas de pressão compartimental a cada 2 horas e iniciar anticoagulação 
sistêmica. 
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22) A intervenção endovascular no território da artéria renal vem alcançando grande espaço em 
função da possibilidade de oferecer resultados efetivos com baixa morbidade, quando 
comparada à cirurgia convencional.  

 
Nesse sentido, é CORRETO afirmar que: 

 
A(  ) uma estenose de aproximadamente 70% em rim único, com função preservada, trata-se de 

indicação para revascularização endovascular da artéria renal. 

B(  ) devemos sempre proceder o tratamento de lesões renais, diagnosticadas incidentalmente 
durante a realização de angiografia diagnóstica/terapêutica em outro território, como forma 
de poupar o paciente das morbidades inerentes a outra intervenção. 

C(  ) assim como a doença aterosclerótica que acomete a artéria mesentérica superior, as lesões 
que atingem a artéria renal consistem em lesões extensas ao longo do leito arterial, 
poupando a região ostial. 

D(  ) por apresentar comportamento semelhante à aterosclerose, no que diz respeito à evolução, 
a displasia fibromuscular que atinge a artéria renal exige tratamento com angioplastia e 
implante de Stent primário.  

E(  ) os testes cintilográficos, principalmente quando associados à utilização da droga captopril, 
prestam-se, assim como a ultrassonografia, como excelente teste para screening da doença 
renovascular, especialmente em caso de doença bilateral. 

 
 
23) No que diz respeito ao tratamento de varizes com laser endovenoso, é CORRETO afirmar 

que: 
 
A(  ) trata-se de técnica amplamente estudada e com aplicabilidade ampla, sem significativas 

restrições anatômicas ou no que diz respeito à classe clínica pela classificação de CEAP. 
B(  ) o laser, apesar de não promover tração nos tecidos adjacentes, não parece promover 

redução do edema pós-operatório. 
C(  ) trata-se de técnica cujo custo-benefício é claramente conhecido, não exigindo reabordagem 

para o tratamento de colaterais, já tratadas pela técnica do endolaser. 
D(  ) não existe receio quanto à propagação de trombo para o sistema venoso profundo, uma vez 

que a energia eletromagnética liberada pelos aparelhos de laser disponíveis não alcançam 
valores suficientes para gerar trombose na região da junção safeno-femoral. 

E(  ) os trabalhos iniciais demonstram que, quando bem empregado, o laser endovenoso pode ser 
utilizado no tratamento da veia safena interna insuficiente com segurança, com benefícios 
comparáveis à fleboextração convencional, principalmente naquele grupo de pacientes com 
doença mais avançada (CEAP 6) em que a técnica convencional apresenta limitações. 

 
 



MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA VASCULAR 14 

24) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE o parágrafo abaixo. 
 

Paciente  de 22 anos é trazida ao Pronto-Socorro após trauma motociclístico, em uso de 
capacete, sendo atingida frontalmente por um carro que trafegava na contramão. No 
atendimento inicial, paciente apresentava PA: 140x80 mmHg, FC 86 bpm, diurese presente e 
clara, pulsos presentes em membros superiores, porém globalmente reduzidos em membros 
inferiores (inclusive femorais). Paciente apresentava déficit sensitivo e motor bilateral.  
Membros inferiores pálidos, porém com hipotermia apenas discreta. Radiografia simples de 
tórax, realizada em decúbito, apresentava alargamento mediastinal e sinais de fratura costal 
bilateral. Realizada tomografia computadorizada de tórax, demonstrou o seguinte achado:  

 
A(  ) Trata-se de lesão traumática de aorta torácica, provavelmente localizada no istmo aórtico, 

exigindo correção imediata por via endovascular ou cirurgia aberta, conforme disponibilidade. 
A primeira opção oferece bons resultados com morbi-mortalidade imediata menor. 

B(  ) Trata-se de fratura costal bilateral com hemotórax bilateral, necessitando de drenagem 
torácica em selo d’água bilateral imediata. 

C(  ) Trata-se de fratura costal bilateral e hemotórax. O quadro de ausência de pulsos e déficits 
motor e sensitivo em membros inferiores justifica-se por quadro de lesão neurológica e 
vasoplegia associadas. 

D(  ) Trata-se de tamponamento cardíaco, necessitando drenagem pericárdica imediata. 

E(  ) Lesões como fratura esternal e de primeiros arcos costais não devem estar associadas, uma 
vez que o mecanismo de trauma não apresenta correlação. 

 
 
 
25) Paciente de 70 anos, feminina, cardiopata isquêmica, tabagista ativa e DPOC é encaminhada 

ao consultório do Cirurgião Vascular por quadro de úlceras gastroduodenais refratárias ao 
tratamento clínico, dor abdominal pós-prandial e emagrecimento de aproximadamente 20 kg 
em 4 meses. As investigações iniciais afastaram, inicialmente, o diagnóstico de neoplasia e 
Síndrome de Zollinger-Ellison. Paciente submetida, previamente, a colecistectomia, porém 
quadro álgico permaneceu após procedimento. Exames de imagem pregressos evidenciaram 
doença aterosclerótica difusa e aneurisma de aorta-abdominal infrarrenal de 
aproximadamente 4,5 cm no maior diâmetro, com grande quantidade de trombos, sem sinais 
inflamatórios, micóticos ou de ruptura.  

 
Quanto ao quadro descrito, é CORRETO afirmar que: 

 
A(  ) o pós-operatório de revascularização visceral desses pacientes pode apresentar um quadro 

de disfunção de múltiplos órgãos causada por fenômeno de isquemia e reperfusão que pode 
confundir com quadro isquêmico por oclusão do enxerto/Stent. 

B(  ) na maioria dos casos, uma estenose de aproximadamente 80% da artéria mesentérica 
superior, sem doença significativa no tronco celíaco ou na artéria mesentérica inferior, já 
seria suficiente para causar esses sintomas. 

C(  ) a correção aberta do aneurisma da aorta abdominal e a revascularização visceral 
concomitante seriam muito bem toleradas nessa paciente, sendo mais prudente a realização 
dessa forma. 

D(  ) na eventual agudização desse quadro esplâncnico, o comprometimento da artéria 
mesentérica superior demonstraria, à laparotomia, necrose intestinal com preservação do 
jejuno proximal. 

E(  ) já é consenso que o tratamento cirúrgico (aberto ou endovascular) da isquemia mesentérica 
crônica deve ser realizado tanto nos pacientes sintomáticos como nos assintomáticos.  
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26) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

Paciente jovem, 26 anos, é trazido ao Pronto-Socorro vítima de ferimento por arma branca em 
hipogástrio, sendo submetido a laparotomia exploradora por identificação ao exame físico 
inicial de penetração na cavidade peritoneal. Paciente apresenta-se estável 
hemodinamicamente (PA: 136 x 80 mmhg, FC 88 bpm) e exame físico demonstra ferimento 
corto-contuso com, aproximadamente, 2 cm de extensão, localizado na borda lateral do 
músculo reto abdominal, 1 cm abaixo da cicatriz umbilical. Todos pulsos presentes, com 
amplitude normal  e ausentes sopros ou frêmitos. Após inventário da cavidade abdominal, 
evidenciou-se hematoma, não expansível, em Zona III.  

 
 
A(  ) Deve-se prosseguir, se não houver outras lesões abdominais, ao fechamento da parede 

abdominal, uma vez que esse hematoma, pelas suas características, pelos achados clínicos 
e pela localização, não exige exploração. 

B(  ) Nos casos dos hematomas de zona II, por trauma penetrante, a revascularização, em caso 
de lesão da artéria renal, torna-se imperiosa, independentemente do tempo do trauma, das 
características do rim, do hematoma ou da presença ou não de rim contralateral. 

C(  ) No caso de lesão da artéria ilíaca comum e lesão de colon descendente associadas, com 
extravasamento de conteúdo fecaloide há mais de 6 horas, a lavagem exaustiva da cavidade 
e a realização de profilaxia antibiótica, associadas a tratamento posterior estendido, 
permitem o uso, sem qualquer receio, de prótese para reconstrução. 

D(  ) Hematomas retro-hepáticos devem ser sempre explorados, mesmo na evidência de 
estabilidade, sem expansão, do mesmo. 

E(  ) Hematomas de Zona I, decorrentes de trauma penetrante, por regra, devem ser explorados. 
 
 
27) Paciente de 45 anos, diabético tipo I, portador de insuficiência renal crônica, em terapia renal 

substitutiva há quatro anos, apresenta história de utilização de cateteres de longa duração em 
topografia de veia subclávia e veia jugular interna, em ambos os lados. Já foi submetido à 
confecção de fístula arteriovenosa autógena radiocefálica e, posteriormente, à transposição 
basílica em antebraço, ambas em membro superior não dominante (esquerdo). Atualmente 
realizando hemodiálise por meio de fístula arteriovenosa braquiobasílica em membro superior 
esquerdo, que foi confeccionada há 70 dias. Refere início, há 40 dias, de edema de caráter 
progressivo em membro superior esquerdo, que melhora, parcialmente, após as sessões de 
hemodiálise, com recrudescimento entre elas. Também refere dor intensa e diminuição da 
temperatura da mão esquerda durante as sessões de hemodiálise, porém com manutenção 
de bom funcionamento do acesso.  

 
Quanto ao quadro, é CORRETO afirmar que: 

 
A(  ) a programação sequencial de acessos arteriovenosos para hemodiálise foi incorreta, uma 

vez que, diante do insucesso de dois acessos em antebraço esquerdo, dever-se-ia 
confeccionar um shunt com prótese em braço esquerdo por qualidade ruim dos condutos 
autógenos. 

B(  ) trata-se de roubo distal associado à hipertensão venosa em membro superior esquerdo, 
causados, provavelmente, respectivamente, por uma anastomose braquiobasílica de 
generoso diâmetro na artéria braquial e por obstrução venosa central proximal. 

C(  ) o quadro de edema, como descrito, é sempre esperado nos pós-operatórios de confecção de 
acesso arteriovenoso em braço. 

D(  ) para o diagnóstico de roubo distal, a manobra de compressão digital temporária da fístula 
(com observação de melhora dos sintomas e retorno do pulso distal) é insensível, de forma 
que o diagnóstico precisa ser auxiliado por um exame complementar de eco-DOPPLER. 

E(  ) a correção cirúrgica dos sintomas em mão direita pode ser evitada se conseguido um 
controle adequado do quadro com analgesia comum por via oral, tendo em vista uma 
improvável evolução para isquemia crítica do membro.  
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28) No que diz respeito ao reparo endovascular dos aneurismas de aorta abdominal infrarrenal, é 
CORRETO afirmar que: 

 
A(  ) um diâmetro de 30 mm do colo proximal contraindica a realização da correção por esse 

método por causa da ausência de dispositivos disponíveis no mercado que se adequem a 
essa medida. 

B(  ) um formato cônico (afunilado) do colo proximal é mais adequado para programação 
endovascular do que o colo de formato não cônico. 

C(  ) a presença de calcificação e trombo parietal circunferencial no colo proximal configuram 
obstáculo ao implante de endopróteses para a correção do aneurisma de aorta abdominal 
infrarrenal. 

D(  ) um paciente de 70 anos, pneumopata grave e com insuficiência cardíaca congestiva com 
fração de ejeção de 28%, apresenta contraindicações clínicas à utilização deste método. 

E(  ) os dispositivos de peça única em tubo reto aorto-aórticos continuam sendo implantados com 
a mesma frequência que os dispositivos bifurcados modulares ou em peça única. 

 
 
 
29) Paciente de 64 anos, diabético, vem para consulta no ambulatório de Cirurgia Vascular com 

quadro de intensa hiperemia no pé esquerdo há 3 dias. Presença de pulsos tibial posterior e 
pedioso palpáveis. Sem evidência de abscessos ou coleções. Paciente foi encaminhado ao 
Pronto-Socorro, onde realizou exames de sangue e radiografia simples do pé e tornozelo 
esquerdos. O leucograma não demonstrava sinais sugestivos de infecção aguda e as 
radiografias simples demonstravam sinais exuberantes de destruição óssea e articular.  

 
Sobre o caso, é CORRETO afirmar que: 

 
A(  ) A verificação de pulsos distais não permite incluir o quadro sob a designação de pé 

diabético. 

B(  ) em se tratando de osteoartropatia aguda de Charcot, o tratamento baseia-se, principalmente, 
na utilização de anti-inflamatórios. 

C(  ) o quadro de osteoartropatia aguda de Charcot é uma possibilidade diagnóstica. 

D(  ) a neuropatia com consequente deformação em garra do pé, criando pontos de pressão, não 
acontece frequentemente na neuropatia diabética, sendo mais comum em radiculopatias 
degenerativas de outras etiologias. 

E(  ) o quadro clínico descrito não permite o diagnóstico diferencial de acometimento infeccioso do 
membro inferior esquerdo. 

 
 
30) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 
 

Qual das alternativas abaixo representa a denominação empregada para a degeneração 
sarcomatosa dos tecidos linfedematosos? 

 
A(  ) Doença de Von Recklinghausen. 
B(  ) Síndrome de Stewart-Treves. 
C(  ) Síndrome de Klippel-Trenaunet. 
D(  ) Síndrome de Nonne-Milroy. 
E(  ) Síndrome de Buerger. 
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31) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 
 

Das alternativas abaixo qual NÃO é característica de hemangioma tuberoso? 
 
A(  ) Lesões presentes ao nascimento que não apresentam evolução proliferativa nem involução.  

B(  ) Lesões maiores de 10 mm que, ao nascimento, aparecem como manchas de coloração 
rósea a vermelha. 

C(  ) Após 3 semanas do nascimento, a lesão adquire um aspecto volumoso e protuberante, com 
coloração vermelha. 

D(  ) Após 1 ano do nascimento, a lesão inicia um processo de involução (fase de involução) que 
tem duração de até 8 anos. 

E(  ) GLUT 1 é um marcador imuno-histoquímico específico de células endoteliais nos 
hemangiomas. 

 
 
32) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 
 

Em relação às fístulas arteriovenosas, qual o nome dado ao evento clínico que descreve o 
aumento brusco da pressão arterial e a redução da frequência cardíaca (bradicardia) com a 
compressão digital da fístula arteriovenosa? 

 
A(  ) Phalen-Tinel 
B(  ) DeBakey 
C(  ) Nicoladoni-Brahan 
D(  ) Hiatt-Jacobowitz 
E(  ) Kasabach-Merritt 
 
 
33) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a frase abaixo. 
 

Em relação às úlceras de membros inferiores, caracterizam-se como úlceras do tipo 
fagedênica àquelas que: 

 
A(  ) crescem em profundidade. 
B(  ) aumentam de volume. 
C(  ) se tornam infectadas. 
D(  ) crescem em extensão. 
E(  ) apresentam transformação maligna. 
 
 
34) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 
 

Em relação à síndrome do desfiladeiro torácico, qual é aproximadamente a prevalência de 
costela cervical na população geral e, dentre os indivíduos que as possuem, quantos são 
sintomáticos, respectivamente? 

 
A(  ) 10% e 5% 
B(  ) 20% e 35% 
C(  ) 1% e 35% 
D(  ) 5% e 5% 
E(  ) 1% e 10% 
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35) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 
 

Existem alguns espaços anatômicos envolvidos nas síndromes compressivas do desfiladeiro 
cervicotoracicoaxilar. Dentre as alternativas abaixo, qual delas lista os espaços que mais 
comumente estão envolvidos nesta síndrome? 

 
A(  ) Triângulo intercostoecalênico, espaço do músculo de Langer e espaço de Pirrogoff. 

B(  ) Espaço costoclavicular, triângulo de Killing e espaço do músculo de Langer. 

C(  ) Espaço retrocoracopeitoral, espaço costoclavicular e triângulo de Hausted. 

D(  ) Triângulo intercostoecalênico, espaço costoclavicular e espaço retrocoracopeitoral. 

E(  ) Triângulo Hausted, espaço de Griffiths, triângulo de Farabeuf. 
 
 
36) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 
 

Qual das alternativas abaixo aponta a etiologia mais frequente da síndrome da veia cava 
superior? 

 
A(  ) Aneurisma volumoso de aorta torácica. 

B(  ) Trauma contuso com fraturas múltiplas. 

C(  ) Patologias malignas do mediastino (primárias ou metastáticas). 

D(  ) TVP de membros superiores com evolução para veias centrais. 

E(  ) Angiopatias hereditárias. 
 
 
37) Com relação à displasia fibromuscular, é CORRETO afirmar que: 
 
A(  ) é a causa mais frequente de hipertensão renovascular. 

B(  ) caracteristicamente ocorre alteração da camada muscular média e preservação da íntima. 

C(  ) geralmente a lesão característica “em colar de contas” está presente no segmento proximal 
da artéria renal. 

D(  ) local mais comum é a artéria carótida interna, seguida da artéria renal esquerda. 

E(  ) o tratamento endovascular, quando indicado, deve ser realizado com implante primário de 
Stent autoexpansível. 

 
 
38) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 
 

Qual é a localização mais frequente dos aneurismas aórticos sifilíticos? 
 
A(  ) Aorta abdominal. 
B(  ) Aorta descendente. 
C(  ) Istmo aórtico. 
D(  ) Arco aórtico. 
E(  ) Aorta ascendente. 
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39) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

Com relação ao tratamento cirúrgico dos aneurismas da aorta tóraco-abdominal, podemos 
afirmar que o uso de técnicas de proteção medular, como a perfusão aórtica distal e a 
drenagem do líquido cefalorraquidiano, reduziu a incidência de déficit neurológico pós-
operatório imediato para aproximadamente: 

 
A(  ) 2,5%. 
B(  ) 10%. 
C(  )   7%. 
D(  )   1%. 
E(  ) 14%. 
 
 
40) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 
 

Onde comumente se localiza o orifício de entrada em uma dissecção de aorta? 
 
A(  ) Istmo aórtico. 

B(  ) Aorta ascendente. 

C(  ) Aorta descendente. 

D(  ) Aorta abdominal. 

E(  ) Transição tóraco-abdominal da aorta. 
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