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1) Assinale a opção que contém os itens que fazem parte da cha-

mada Síndrome Aórtica Aguda.

(A) Hipertensão renovascular, aneurisma de aorta e dissecção

aórtica.

(B) Aneurisma de aorta tóraco-abdominal, oclusão aorta ter-

minal e aneurisma de tronco celíaco.

(C) Dissecção aorta, Síndrome de Takayassu e hipertensão

renovascular.
(D) Doença de Beçhet, dissecção de aorta e aneurisma tóraco-

abdominal.

(E) Hematoma intramural, úlcera penetrante de parede aórtica

e dissecção aórtica clássica.

2) A tromboflebite migratória está associada aos eventos lista-

dos a seguir, EXCETO:

(A) doença de Buerger .

(B) carcinoma pancreático.

(C) poliarterite nodosa.
(D) doença de Behçet .

(E) doença de Mondor.

3) Qual a porcentagem de indivíduos que apresentam o Polígono

de Willis completo?

(A) 20% .
(B) 30% .

(C) 40% .
(D) 50% .

(E) 60% .

4) Na Doença de Takayasu (TA) são descritos três tipos básicos

de envolvimento arterial pela classificação de Ueno. Em re-

lação ao Tipo II pode-se dizer que acomete

(A) arco aórtico e seus ramos.
(B) basicamente artérias subclávias e carótidas.

(C) apenas membros inf eriores .
(D) vasos do território cerebral .

(E) aorta torácica descendente e abdominal com seus ramos .
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5) Quais complicações citadas NÄO podem ser relacionadas com a
cirurgia para reconstrução aorto-ilíacas?

(A) Hemorragia e isquemia de membros inferiores.

(B) DPOC e AVC.

(C) Lesão uretral e paraplegia.

(D) Isquemia intestinal e hemorragia.

(E) Falência renal e isquemia de membros inferiores.

6) Na escolha do acesso por via femoral retrógrada para exames

endovasculares, quais os pontos de reparo podem ser utiliza-

dos quando o paciente não apresenta pulsos palpáveis?

(A) Ligamento inguinal e nervo femoral.

(B) Cabeça do rádio e arcada inguinal .
(C) Ligamento cruzado e cabeça do fêmur.

(D) Transição dos terços médio e inferior da cabeça do

fêmur, 1 cm lateralmente.

(E) Articulação escapulo - umeral.

7) Na classificação de DeBakey para dissecção de aorta, o tipo

IIIa refere-se à dissecção

(A) de origem na aorta ascendente e que se extende através

do arco aórtico.

(B) originada e restrita ao arco aórtico.

(C) acometendo apenas um segmento da aorta inferior a 4cm de

extensão.

(D) originada na aorta descendente que se estende até antes

do tronco celíaco.
(E) originada na aorta descente com limites de extensão va-

riáveis pela aorta abdominal.

8) São consideradas arterites de médios e pequenos vasos:

(A) doença de Takayasu e arterite de temporal .

(B) doença de Behçet e Arterite de Takayasu.

(C) poliarterite Nodosa e Síndrome de Marfan.

(D) síndrome de Marfan e Doença de Ehlers-Danlos.

(E) doença de Behçet e Poliarterite Nodosa Doença de

Takayasu e arterite de temporal.

Prova : Amarela Concurso : PRM/ 2010

Profissão : R3 OPCIONAL EM ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA EN-

DOVASCULAR

2/ 12



9) Quando a angioplastia com STENT em artérias carótidas deve

ser indicada?

(A) Pacientes assintomáticos com risco cirúrgico baixo.

(B) Presença de traqueostomia ou laringostomia e/ou parali-

sia do nervo laríngeo-recorrente.

(C) Menores de 50 anos com Hipertensão arterial controlada.

(D) Maiores de 50 anos e assintomáticos.

(E) Sem história prévia de Infarto do Miocárdio.

10) A Síndrome de Klippel-Trenaunay refere-se à

(A) distúrbio esporádico e progressivo das estruturas

vasculares.

(B) telangectasia hemorrágica grave.

(C) hemangioma cavernoso.

(D) higroma cístico.

(E) malformação capilar-linfático-venosa.

11) Qual incidência deve ser utilizada quando está se estudando

a artéria mesentérica superior?

(A) Oblíqua anterior esquerda a 40 graus.

(B) Oblíqua anterior esquerda a 30 graus.

(C) Oblíqua anterior direita a 40 graus.

(D) Oblíqua anterior direita a 30 graus .
(E) Póstero-anterior.

12) Qual é o posicionamento da artéria femoral comum, em relação

a veia femoral comum e o nervo femoral?

(A) Veia femoral comum é mais medial e o nervo mais

inferior.
(B) O nervo femoral é mais lateral e a veia femoral comum

mais medial.

(C) O nervo femoral e a veia femoral comum não acompanham

a artéria femoral comum.

(D) A veia femoral comum é anterior e o nervo femoral é

posterior.

(E) A artéria femoral comum é anterior, com as outras estru-

turas mais laterais.
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13) Deve-se esperar melhores resultados cirúrgicos ao se fazer

simpatectomia cérvico-torácica em pacientes que apresentam

(A) hiperhidrose palmar.

(B) lúpus eritematoso sistêmico.

(C) vasculite medicamentosa.
(D) dermatomiosite.

(E) esclerodermia.

14) Qual é o principal fator de toxicidade elevada dos contras-

tes iodados utilizados em exames vasculares?

(A) Alta osmolaridade.

(B) Sensibilidade individual.

(C) Insuficiência renal.

(D) Baixa osmolaridade.

(E) Lipossolubilidade.

15) Em relação a valvuloplastia para tratamento dos distúrbios

venosos, a técnica externa refere-se à

(A) utilização de manga externa de PTFE ou Dacron ao redor

da circunferência da veia.

(B) venotomia e sutura dos folhetos valvulares alongados sob

visão direta.

(C) transplante da válvula.

(D) reparo da veia sem venotomia com a aplicação transmural

de suturas pelas linhas de inserção da válvula, diminu-

indo o ângulo comissural.

(E) transposição da válvula.

16) Quando um colo proximal de um aneurisma de aorta abdominal

(AAA) é dito CôNICO, significa que

(A) a diferença entre os diâmetros proximal e distal do colo

não ultrapassa 15% .

(B) a diferença entre os diâmetros do colo do terço distal e

do proximal é superior a 15% .

(C) a diferença entre os diâmetros do terço proximal e do

distal é superior a 15% .

(D) não existe diferença entre os diâmetros proximal e

distal.
(E) não faz parte da avaliação a medição do colo.
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17) Qual a alteração encontrada em pacientes diabéticos, em uso

da medicação metformina, ao serem submetidos a exames com

contraste iodado?

(A) Hipoglicemia.

(B) Choque Séptico.

(C) Acidose Láctica.

(D) Cólica biliar.

(E) Cefaléia.

18) Quando se utiliza um STENT Expansível por Balão, estamos nos

referindo a um STENT

(A) montado dentro de um cateter e liberado pela remoção da

bainha envoltora.

(B) pré-montado com firmeza em um cateter balão e, liberado

quando o balão é insuflado.

(C) usados em vasos menores .

(D) liberados pela temperatura do vaso.

(E) usados em vasos maiores.

19) O clopidogrel e a ticlopidina são antagonistas de

(A) ADP.

(B) GP-IIb/ IIIa.

(C) Alfa 2 tromboxano.

(D) Cicloxigenase.

(E) Fator de Von Willebrand.

20) Qual o aneurisma de artérias periféricas mais comum?

(A) Femoral comum.
(B) Braquial.

(C) Poplítea.

(D) Tibial posterior.

(E) Radial.

21) São fatores maiores de risco para desenvolvimento da Doença

Arterial Periférica:

(A) alcoolismo, tabagismo, sedentarismo.

(B) hipertireoidismo, doença celíaca, doença de Parkinson.

(C) doença de Parkinson, raça negra, hiperlipidemia.

(D) DPOC, artrite reumatóide, tabagismo.

(E) diabete Mellius, hiperlipidemia, tabagismo.
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22) O que são fatores NÃO-ESTOCÁSTICOS?

(A) Fatores acumulativos.

(B) Aumentam com o aumento da dose de radiação.

(C) É necessário existir um valor mínimo de dose ocorrência

do efeito.

(D) Não existe valor mínimo para ocorrência do efeito.

(E) Podem levar à Leucemia.

23) Aneurismas verdadeiros são aqueles que,

(A) acometem todas as camadas da artéria.

(B) apenas uma camada está acometida.

(C) nenhuma camada é acometida.

(D) apresentam alongamento e alargamento da artéria como um

todo.
(E) são falhas nas paredes do vaso causando furos com extra-

vazamento.

24) Conforme técnica conhecida como Seldinger deve-se,

(A) puncionar apenas a parede anterior.
(B) transfixar as paredes anterior e posterior e, a partir

daí realizar a extração da agulha.

(C) puncionar o nervo e lateralizar a agulha.

(D) transfixar as paredes anterior e posterior até encontrar

o vaso mais abaixo.

(E) puncionar em angulação de 90 graus com a pele.

25) O vazamento Tipo IV da endoprótese é decorrente de

(A) fadiga do material utilizado.
(B) falha na zona de fixação proximal e/ou distal.

(C) fluxo retrógrado proveniente das artérias lombares e/ou

mesentérica inferior.

(D) porosidade do tecido.

(E) desconexão do componente modular.
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26) No tratamento endovascular da hipertensão renovascular cau-

sada por Fibrodisplasia é indicado (a)

(A) controlar com uso de corticóides e imunossupressores.

(B) angioplastia sem uso de STENT com bons resultados

a médio e longo prazo.

(C) utilização de CUTTING-BALLOON.

(D) observação clínica e nefrectomia .
(E) colocação de STENTS em toda extensão da artéria como

tratamento inicial.

27) Quais são as complicações leves conseqüentes ao uso de con-

traste iodado em exames vasculares?

(A) Broncoespasmo, urticária intensa, mal estar e arritmia

cardíaca.
(B) Prurido, mal estar, urticária, náuseas e vômitos, cefa-

léia.

(C) Edema facial, arritmias cardíacas, desmaios, urticária.

(D) Choque anafilático, cefaléia, arrepios, vômitos.

(E) Edema pulmonar, insuficiência respiratória, desmaios,

náuseas e vômitos.

28) O que significa a expressão "Monorail" em relação aos mate-

riais usados em procedimentos endovasculares?

(A) O fio guia é exteriorizado na extremidade distal do

cateter balão.

(B) O fio guia não penetra no cateter balão.

(C) O fio guia se exterioriza apenas pela saída proximal do

cateter balão.

(D) O fio guia é exteriorizado na porção intermediária do
cateter balão.

(E) Não é utilizado fio guia para esse tipo de cateter.

29) São causas de Linfedema secundário:

(A) doença de Milroy e infecção.

(B) tumores com infiltração linfática e Doença de Meige.

(C) filariose e ressecção tumoral.

(D) radiação e história familiar.
(E) hipertensão arterial e diabete Mellitus.

Prova : Amarela Concurso : PRM/ 2010

Profissão : R3 OPCIONAL EM ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA EN-

DOVASCULAR

7/ 12



30) São consideradas complicações locais em relação a procedi-

mentos angiográficos diagnósticos,

(A) arritmia cardíaca e mal estar.

(B) insuficiência respiratória aguda e náuseas.
(C) hematomas e pseudoaneurismas.
(D) embolizações e Tromboembolismo pulmonar.

(E) acidente vascular cerebral e Trombose venosa.

31) O uso profilático de antibiótico na cirurgia dos aneurismas

de aorta abdominal tem por objetivo prevenir infecção por

(A) Pseudomonas aeruginosa.

(B) Streptococcus pyogenes .
(C) Klebsiela pneumoniae.

(D) Staphylococcus aureus .

(E) Serratia marcescens.

32) São consideradas complicações agudas graves após procedimen-

to de angioplastia de artéria carótida interna com colocação

de STENT:

(A) tonteiras e mal estar.

(B) AVC embólico e náuseas.
(C) dissecção e/ou perfuração da carótida e trombose aguda

do STENT.

(D) ruptura da artéria e soluços.
(E) hemorragia cerebral e vômitos .

33) Nos casos tratamento com uso de endopróteses nas dissecções

tipo B da aorta torácica, NÃO devem ser utilizadas

(A) endopróteses que apresentem stents descobertos proximais

ou distais, ou ainda farpas nas extremidades.
(B) endopróteses com boa força radial para permitir a

"ancoragem" .

(C) endopróteses com diâmetro 15 a 20% maior que o calibre

da aorta proximal.

(D) endopróteses onde o seu comprimento deve ser determinado
a partir de um ponto 2 a 3 cm proximalmente do orifício
de entrada.

(E) endopróteses com cobertura mínima de 150 mm da aorta
descendente, nos casos onde não se identifica o orifício

de reentrada.
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34) São causas de aneurismas da aorta torácica e abdominal

em jovens:

(A) aterosclerose e Diabetes Mellitus.

(B) diabetes Mellitus e Síndrome de Marfan.

(C) sedentarismo e Doença de Takayassu.

(D) Síndrome de Marfan e Síndrome de Ehlers-Danlos.

(E) hipertensão arterial e Aterosclerose.

35) São considerados como diagnóstico diferencial da Tromboan-

geíte Obliterante (TAO) , EXCETO

(A) aterosclerose.

(B) vasculites.

(C) embolias.

(D) dislipidemia.

(E) síndrome anticorpo antifosfolipideo.

36) Na Síndrome de Blue Rubber Bleb Nevus tem-se

(A) trombocitopenia grave.

(B) malformações capilares facial.

(C) hemangiomas em dorso.
(D) malformações venosas cutâneas e gastrointestinais.

(E) malformações linfáticas.

37) Quanto à síndrome do desfiladeiro cérvico-torácico, pode-se

dizer que o (a)

(A) tratamento fisioterápico raramente dá bom resultado.
(B) compressão nervosa é mais comum que a arterial.

(C) manobra de Adson positiva indica cirurgia.

(D) escalenotomia frequentemente é curativa.
(E) toda costela cervical deve ser removida.

38) A Síndrome de May-Thurner é conhecida pela compressão da

(A) Veia ilíaca comum esquerda pela artéria ilíaca comum

direita.
(B) Veia ilíaca comum direita pela artéria ilíaca esquerda.

(C) Artéria ilíaca comum esquerda pela veia ilíaca comum
direita.

(D) Artéria ilíaca comum direita pela veia ilíaca comum
esquerda.

(E) Aorta abdominal pela veia cava inferior.
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39) Qual o percentual de ocorrência de aneurismas verdadeiros da

artéria renal que são intraparenquimatosos e do tipo sacular

respectivamente?

GA) 20% e 75% .

(B) 10% e 75% .

(C) 30% e 60% .

(D) 10% e 60% .

(E) 40% e 50% .

40) Os cateteres utilizados em procedimentos vasculares são con-

dutos tubulares de diâmetros diferentes, medidos em

"French". Esta medida se refere

(A) Aos diâmetros interno e externo.

(B) Apenas ao diâmetro interno.

(C) Apenas ao diâmetro externo.

(D) Ao comprimento do cateter.
(E) Apenas em relação a sua extremidade proximal.

41) Quais são os ramos que normalmente emergem do arco aórtico,

respectivamente?

(A) tronco Braquiocefálico, artérias carótidas e artérias

subclávias esquerdas.

(B) Artéria carótida direita, artérias carótidas e subclávia

esquerdas.

(C) Tronco Braquiocefálico e artéria carótida esquerda.

(D) Apenas as artérias subclávias direita e esquerda.

(E) Tronco Braquiocefálico e artérias carótida direita e

subclávia esquerda.

42) Na classificação CEAP, a letra E refere-se à

GA) sinais clínicos.

(B) distribuição anatômica.

(C) presença de refluxo.

(D) úlceras em atividade.

(E) classificação etiológica.
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43) Quando está indicado tratamento trombolítico intravenoso no

Acidente Vascular Encefálico (AVE) ?

(A) Na fase aguda, nas primeiras 8 horas do início, sem
contra-indicações.

(B) Na fase aguda, nas primeiras 3 horas do início, sem

contra-indicações.

(C) Na fase crônica, nas primeiras 12 horas do início, sem
contra-indicações.

(D) Na fase crônica, nas primeiras 24 horas do início, sem
contra-indicações.

(E) Na fase aguda, nas primeiras seis horas do início, com

contra-indicações.

44) A artéria Cerebral anterior tem sua origem a partir de qual

artéria?

(A) Carótida Interna.
(B) Carótida Comum.

(C) Carótida Externa.

(D) Comunicante posterior.

(E) Basilar.

45) A apresentação de quadro de claudicação em pacientes jovens

durante o exercício físico, sem história sugestiva de doença

aterosclerótica pode sugerir

(A) síndrome do aprisonamento de artéria poplítea.

(B) alterações de personalidade.

(C) síndrome da "pedrada".
(D) lombociatalgia ou discopatia.

(E) anemia ferropriva.

46) Podem ser considerados meios de contraste para exames vascu-

lares:

(A) dióxido de carbono e chumbo .

(B) gadolínio e solução salina.

(C) cobre e contraste iodado.

(D) dióxido de carbono e microbolhas.

(E) microbolhas e chumbo.
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47) Dentre as causas benígnas de obstrução da veia cava inferi-

or, qual a mais frequentemente encontrada nas porções supra

e intra-hepática?

(A) Cirurgia pós transplante.

(B) Fibrose retroperitoneal.

(E) Infecções.

(D) Distúrbios da hipercoagulabilidade.

(E) Obstrução membranosa.

48) No tratamento cirúrgico do linfedema, a cirurgia excisional

mais radical inclui:

(A) realização em duas ou mais etapas e, inicia-se pela

porção medial.

(B) excisão subcutânea em etapas .

(C) excisão circunferencial da pele e do tecido subcutâneo

desde a tuberosidade da tíbia até os maléolos.

(D) instalação de anastomoses linfovenosas .

(E) reconstruções linfáticas microcirúrgicas.

49) Qual artéria é citada como responsável pela paraplegia após

correção de aneurisma tóraco-abdominal?

(A) Mesentérica superior.

(B) Ilíaca interna.

(C) Mamária.

(D) Mesentérica superior.

(E) Radicular magna.

50) Na Cirurgia Endovascular, o termo Endoleak Tipo I, refere-se

à,

(A) vazamentos decorrentes do material utilizado.

(B) vazamentos decorrentes do deslocamento da endoprótese.

(C) vazamentos decorrentes da desconexão do material.

(D) ausência de vazamentos após a colocação da endoprótese.

(E) vazamentos decorrentes da acomodação proximal ou distal

inadequada da endoprótese.
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