Leia estas instruções:

1

Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em
seguida, assine no espaço reservado para isso.
Caso se identifique em qualquer outro local deste Caderno, você será eliminado do
Concurso.

2

Este Caderno contém trinta e quatro questões de Conhecimentos Específicos (quatro
discursivas e trinta de múltipla escolha) e dez questões de Legislação (múltipla
escolha).

3

Verifique se este Caderno está completo e sem imperfeições gráficas que impeçam
a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.

4

Nas questões discursivas, você será avaliado exclusivamente por aquilo que escrever
dentro do espaço apropriado.

5

Escreva de modo legível. Dúvida gerada por grafia ou rasu ra implicará redução de
pontos.

6

Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta.

7

Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir
esclarecimentos aos Fiscais.

8

Utilize, para rascunhos, qualquer espaço em branco deste Caderno e não destaque
nenhuma folha.

9

Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados
para efeito de avaliação.

10

Você dispõe de quatro horas, no máximo, para responder às questões discursivas e
às de múltipla escolha e preencher a Folha de Respostas.

11 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
12

Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno e a Folha
de Respostas.

As s i nat ur a d o Can di dat o : ______________________________________________________

Questões Discursivas
Questão 1
Paciente com 68 anos de idade relata história de dois episódios de AIT. Necessita de avaliação
com exames complementares para indicação do tratamento. Durante a realização do exame de
urografia escretora, apresentou reação adversa. Em relação a este tipo de caso:
A) Mencione os exames indicados para elucidação diagnóstica e os exames contra -indicados.
B) Interprete os resultados dos exames e mencione as indicações cirúrgicas e suas respectivas
técnicas.
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Questão 02
Na doença tromboembólica venosa ílio femoral (TVP), descreva os quatro tipos de tratamento
que podem ser realizados, indicando as drogas usadas.
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Questão 3
Paciente portador de DAOP, submetido a procedimento terapêutico endovascular em MIE, relata
melhora do quadro, conseguindo caminhar 1 km, embora com discreta dor na perna E.
A) Qual sua proposta de acompanhamento da evolução clínica desse paciente?
B) Enumere quatros orientações terapêuticas complementares para es te tipo de caso.
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Questão 04
Mulher, 49 anos, obesa, sedentária, apresenta linfedema em MID, por erisipelas de repetição.
Queixa-se de peso na perna e desconforto ao deambular.
A) Qual a profilaxia adequada para o caso ?
B) Qual a orientação terapêutica para esse paciente?
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