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a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa
época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse
objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência
supera a ficção.

LÍNGUA PORTUGUESA

Quando a ciência supera a ficção

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml o.

Marcelo Gleiser

QUESTÃO 01

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após
passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço
a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a
sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma
mensagem para a central de controle vinculada à missão:
“Olá, mundo!”
Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu
alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo
correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda
Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície
do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por
humanos num cometa.
O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a
gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros
de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma
combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo
para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro
do que pousar na Lua.
Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto
ele vai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante,
como os leitores que viram o filme Armageddon devem se
lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol,
sua superfície vai esquentando e seu material começa a
sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que,
como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção
do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol.
Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material
que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás.
Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos
variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de
diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória
da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também
estudar a nossa origem.
A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos
científicos, mandará imagens da superfície do cometa
e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição
química da superfície do cometa, buscando, em particular,
por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm
abaixo da superfície para coletar amostras do solo.
Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda
estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra.
Imagine pilotar um robô a essa distância...
Existem dois mistérios profundamente interligados com
cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da
vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da
água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram
aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do
Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e
esses estudos serão úteis para elucidar a questão.
Também sabemos que cometas têm matéria orgânica,
isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos.
Será interessante verificar se o cometa 67P/ChuryamovGerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são
como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram
aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A expressão destacada que NÃO constitui locução
verbal se encontra em
“Philae terá que usar uma combinação...”
“...uma sonda criada por nós pode pousar...”
“...e seu material começa a sublimar.”
“Imagine pilotar um robô a essa distância...”
“...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa cuja expressão destacada
indica o modo da ação verbal.
(A)
“O pouso em si será incrivelmente difícil...”
(B)
“...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
(C)
“...é praticamente nula.”
(D)
“Isso tudo será feito remotamente...”
(E)
“Existem dois mistérios profundamente interligados...”
QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“...à medida que o cometa vai se aproximando do
Sol, sua superfície vai esquentando...”
A expressão destacada estabelece, no contexto,
relação semântica de
comparação.
proporção.
condição.
modo.
consecução.

QUESTÃO 04

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a
gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”
Todas as expressões a seguir podem ocupar o
espaço da expressão em destaque, EXCETO
visto que.
como.
porquanto.
uma vez que.
dado que.

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz
referência a algo anteriormente mencionado no
texto, encontra-se na alternativa
“Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”.
“...estudá-los significa também estudar a nossa origem.”.
“...e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.”.
“...pode pousar nesse objeto tão distante...”.
“Existem dois mistérios...”.

Cargo: Médico - Cirurgia Vascular

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a
expressão destacada funciona, sintaticamente, como
predicativo.
objeto direto.
complemento nominal.
objeto indireto.
adjunto adverbial.

QUESTÃO

Três amigas vão passar as férias em lugares
diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra
ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra
Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia,
São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente
nesta ordem. Sabendo que

QUESTÃO 07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma
a respeito das expressões destacadas a seguir.
Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da
origem do Sistema Solar.
Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na
direção...”, pode ficar no plural.
Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída
por à.
Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”,
retoma o Sol.
Em “...cometas têm matéria...”, pode ser grafada sem
acento.

•
•
•

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 08

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória
da origem do Sistema Solar...”
A oração destacada estabelece, com a oração que
lhe segue, uma relação semântica de
tempo.
conclusão.
causa.
concessão.
proporção.

A expressão destacada que NÃO funciona
sintaticamente como adjunto adverbial é
“...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
“Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
“Ninguém sabe de onde veio a água aqui...”
“É nessas horas que a ciência supera a ficção.”
“Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

(B)
(C)
(D)
(E)

Sendo assim, é correto afirmar que
a loura é Wendy e ela vai ao Rio de Janeiro.
a ruiva é Wendy e ela vai à São Paulo.
a ruiva é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
a morena é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
a loura é Mira e ela vai à Bahia.

QUESTÃO 13
Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 10

(A)

a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o
Rio de Janeiro.
a morena diz que o nome dela não é Mira e nem
Wendy.
a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São
Paulo.

QUESTÃO 12
Dizer que não é verdade que “José não é mecânico
ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a
dizer que
(A)
José é mecânico e João não é pedreiro.
(B)
José não é mecânico e João não é pedreiro.
(C)
José é mecânico ou João não é pedreiro.
(D)
José não é mecânico ou João não é pedreiro.
(E)
José é mecânico ou João é pedreiro.

QUESTÃO 09

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Assinale a alternativa correta quanto ao que se
afirma a seguir.
A expressão nessas tem suas sílabas separadas em
ne-ssas.
A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
A expressão chegará apresenta um encontro
consonantal.
A expressão poeira apresenta um tritongo.
A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

corresponde?
7%.
15%.
25%.
35%.
37%.

QUESTÃO 14
Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros
preferidos estava em promoção. O box custava
R$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é
o valor deste desconto?
(A)
R$ 25,00.
(B)
R$ 31,75.
(C)
R$ 37,50.
(D)
R$ 39,25.
(E)
R$ 40,15.

4
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QUESTÃO 15

(D)

Observe a sequência a seguir:
1; 3; 5; 7; ...

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com
o sétimo termo?
20.
22.
23.
24.
25.

(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 19

Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, de acordo
com o Estatuto Social, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as corretas.

QUESTÃO 16
O
Conselho
de
Administração
reunir-se-á,
extraordinariamente, sempre que for convocado pelo
Presidente, a seu critério, ou por solicitação
(A)
da maioria absoluta dos membros.
(B)
da maioria simples dos membros.
(C)
de, pelo menos, três de seus membros.
(D)
de, pelo menos, quatro de seus membros.
(E)
de, pelo menos, seis de seus membros.
QUESTÃO 17
Compete à Diretoria Executiva da EBSERH, EXCETO
(A)
autorizar a aquisição, alienação e oneração de
bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo
estabelecer normas e delegar poderes.
(B)
analisar e submeter à aprovação do Conselho de
Administração propostas de aquisição, alienação e
oneração de bens imóveis e valores mobiliários.
(C)
pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser
submetidas ao Conselho de Administração.
(D)
fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por
conselheiro do Conselho de Administração.
(E)
instituir a Comissão de Ética da EBSERH.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 18

(A)

(B)

(C)

reunião de que participarem.
A investidura dos membros do Conselho de Administração
e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura
em livro de termo de posse, enquanto que a investidura
dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de
que participarem.
A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos
membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira
reunião de que participarem.

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da
EBSERH, assinale a alternativa correta.
A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos
membros do Conselho de Administração e da Diretoria
Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira
reunião de que participarem.
A investidura dos membros do Conselho de Administração
e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos
membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de
que participarem.
A investidura dos membros do Conselho de Administração
e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura
dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho
Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira

I.

Conselho Consultivo é o órgão permanente da
EBSERH que tem as finalidades de consulta,
controle social e apoio à Diretoria Executiva e
ao Conselho de Administração.

II.

O presidente do Conselho Consultivo será o
Presidente da EBSERH.

III.

A atuação de membros da sociedade civil
no Conselho Consultivo será remunerada de
acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e
Salários da EBSERH.

IV.

O
Conselho
Consultivo
reunir-se-á
ordinariamente pelo menos uma vez por
semana e, extraordinariamente, sempre
que convocado pelo presidente, por sua
iniciativa ou por solicitação do Conselho de
Administração, ou a pedido de um terço dos
seus membros.

Apenas I, III e IV.
Apenas II, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

(A)

(B)
(C)
(D)

(E)
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Assinale a alternativa INCORRETA.
A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito
Federal, e poderá manter escritórios, representações,
dependências e filiais em outras unidades da Federação.
A EBSERH é uma empresa pública com personalidade
jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.
O prazo de duração da EBSERH é indeterminado.
É dispensada a licitação para a contratação da EBSERH
pela administração pública para realizar atividades
relacionadas ao seu objeto social.
Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação
de empresas públicas de serviços hospitalares.

Cargo: Médico - Cirurgia Vascular

(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
QUESTÃO 21
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. Compete ao Poder Público,
nos termos da lei, organizar a seguridade social,
com base nos seguintes objetivos:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

limitação da cobertura e do atendimento.

II.

uniformidade e equivalência dos benefícios
e serviços às populações urbanas e rurais.

III.

irredutibilidade do valor dos benefícios.

IV.

diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 25
De acordo com a Resolução 453/2012, as
resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho
de Saúde serão obrigatoriamente homologadas
pelo chefe do poder constituído em cada esfera de
governo, em um prazo de
(A)
05 dias.
(B)
10 dias.
(C)
15 dias.
(D)
30 dias.
(E)
45 dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Apenas II e IV.
Apenas I e IV.
Apenas I, III e IV.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 26

QUESTÃO 22

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A RENAME e a relação específica complementar
estadual, distrital ou municipal de medicamentos
somente poderão conter produtos com registro na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

À direção estadual do Sistema Único de
Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter
complementar, executar ações e serviços, EXCETO
de vigilância epidemiológica.
de vigilância sanitária.
de atendimento psiquiátrico.
de alimentação e nutrição.
de saúde do trabalhador.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 23
De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de
Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou,
extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO
(A)
Conselho de Saúde.
(B)
Ministro da Saúde.
(C)
Ministro de Estado.
(D)
Intergestor regional.
(E)
Secretário de Saúde.

Paciente de 76 anos, tabagista, vem com história
de claudicação em membro inferior direito há
três anos, com piora progressiva, porém sem
atendimento especializado ou qualquer tratamento
até o momento. No exame físico notou-se ausência
de pulsos poplíteos e distais, com pulso femoral
diminuído. O índice tornozelo-braço era de 1,1.
Este fato se deve provavelmente à
compensação por circulação colateral.
calcificação intimal.
hipertensão sistêmica.
calcificação da camada média.
inflamação da adventícia.

QUESTÃO 27
No interior da placa de aterosclerose, abaixo
da capa fibrosa, há um acúmulo das células
espumosas, íntegras ou rotas, e de tecido
conjuntivo. De onde são derivadas estas células?
(A)
Das células gigantes.
(B)
Dos macrófagos.
(C)
Do cálcio intracelular.
(D)
Das plaquetas.
(E)
Dos cristais de colesterol.

QUESTÃO 24
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME compreende a seleção e a padronização
de medicamentos indicados para atendimento de
doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
(B)
A cada um ano, o Ministério da Saúde consolidará
e publicará as atualizações da RENAME, do
respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas.
(C)
A RENAME será acompanhada do Formulário
Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição,
a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
(D)
O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras
diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter
especializado.

QUESTÃO 28
Em pacientes portadores de aterosclerose,
uma das complicações que pode ocorrer após
cateterismos arteriais para diagnóstico ou
tratamento endovascular é a trombose no local da
punção, que ocorre principalmente devido
(A)
ao descolamento da camada íntima.
(B)
à reação inflamatória pelo contraste.
(C)
ao espasmo arterial da punção.
(D)
à formação de pseudoaneurisma pós-cateterismo.
(E)
ao tratamento compressivo excessivo pós-cateterismo.
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QUESTÃO 33
Paciente de 33 anos com diagnóstico estabelecido
de síndrome do desfiladeiro cervicotorácico,
mais precisamente a síndrome dos escalenos,
apresentando sintomatologia importante devido a
esta compressão. A ressecção deste músculo tem
como objetivo liberar as estruturas
(A)
veia subclávia e plexo braquial.
(B)
artéria e veia subclávia.
(C)
apenas o plexo braquial.
(D)
artéria subclávia e plexo braquial.
(E)
artéria e veia subclávia e nervo vago.

QUESTÃO 29

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Paciente de 69 anos com quadro de oclusão arterial
aguda há seis horas teve a confirmação diagnóstica
de um aneurisma trombosado de artéria poplítea
e obstrução proximal de artérias tibiais. Qual das
condutas a seguir estaria mais indicada neste
caso?
Trombólise orientada por cateter.
Trombectomia com cateter de Fogarty.
Anticoagulação sistêmica e vasodilatadores.
Amputação em nível de coxa.
Prostaglandina intravenosa e antiagregante plaquetário

QUESTÃO 34
Paciente de 72 anos encaminhado do cardiologista,
no qual se trata de hipertensão e hiperlipidemia, por
ter sido verificado sopro carotídeo bilateral. Nega
antecedente de angina ou infarto. Nega episódios
sugestivos de ataque isquêmico transitório. Foi
solicitada uma angiotomografia que mostrou
estenose de 70% em carótida interna esquerda e de
85% em carótida interna direita. Qual é a conduta
mais indicada para este paciente neste momento?
(A)
Primeiramente endarterectomia ou angioplastia + stent
de carótida direita.
(B)
Primeiramente endarterectomia ou angioplastia + stent
de carótida esquerda.
(C)
Endarterectomia ou angioplastia + stent de carótida
direita e esquerda simultaneamente.
(D)
Tratamento clínico com dupla agregação plaquetária.
(E)
Tratamento clínico com anticoagulação oral.

QUESTÃO 30

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Mulher de 27 anos, em tratamento de poliarterite
nodosa, refere que há alguns meses vem
apresentando alterações intermitentes na coloração
da pele dos membros inferiores, indolores, ora mais
azuladas, ora mais avermelhadas, que atualmente
não estão mais desaparecendo e há três dias
algumas delas evoluíram para ulcerações de pele.
Qual das doenças a seguir costuma apresentar este
quadro?
Livedo reticular idiopático.
Cútis marmorata.
Livedo reticular secundário.
Eritromelalgia.
Acrocianose.

QUESTÃO 31

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em pacientes com doença arterial obstrutiva
crônica, a utilização de drogas com função de
antiagregação plaquetária visa, principalmente,
reduzir a viscosidade sanguínea e aumentar o fluxo
sanguíneo em pequenos vasos.
promover a vasodilatação da microcirculação.
diminuir o edema e aumentar o retorno venoso.
aumentar a distância para ocorrer a claudicação
intermitente.
diminuir a incidência de eventos cardiovasculares.

QUESTÃO 35

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 32
Em relação às angiodisplasias, relacione as colunas
e assinale a alternativa com a sequência correta.

1.
2.
3.

Hemangiomas proliferativos.
Hemangiomas planos.
Linfangiomas.

A.

Involução espontânea até os cinco anos de
idade.
Aparecimento
ao
nascimento,
bem
delimitado, permanecendo por toda vida.
Involução mais precoce sobre a ação dos
corticoides.

B.
C.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual é a conduta imediata a ser tomada em uma
criança de quatro anos que chega ao prontosocorro com um ferimento cortante em região
ântero-medial da coxa e apresenta sangramento
em jatos vermelhos rutilantes?
Ampliação do ferimento para exposição da lesão.
Garroteamento acima da lesão.
Elevação do membro e transfusão sanguínea.
Pinçamento às cegas do local do sangramento.
Compressão local.

QUESTÃO 36

(A)
(B)
(C)

1B – 2C – 3A.
1A – 2B – 3C.
1C – 2B – 3A.
1B – 2A – 3C.
1A – 2C – 3B.

(D)
(E)
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Obstetra encaminha paciente primigesta com
gestação de 16 semanas e antecedente de trombose
venosa profunda há um ano. Assinale a alternativa
que apresenta os exames indicados para confirmar
ou afastar o diagnóstico de trombofilia nesta
paciente.
Proteína C reativa, perfil reumático completo e
coagulograma completo.
Proteína C funcional, proteína S funcional, antitrombina
III, anticoagulante lúpico e Fator V de Leiden.
Dosagem de Fator VIII, hemocisteína, fibrinogênio e
anticorpo anticardiolipina.
Coagulograma completo, produtos da degradação da
fibrina e antitrombina III.
Proteína S funcional, fibrinogênio, Fator V de Leiden e
hemocisteína.
Cargo: Médico - Cirurgia Vascular

QUESTÃO 37

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 41

Considerando o quadro clínico da questão anterior,
se confirmado o diagnóstico de trombofilia, qual
a medicação de escolha a ser usada durante o
restante da gestação para se evitar as possíveis
complicações desta doença para o feto e para a
mãe?
Rivaroxabana.
Enoxiparina.
Ticlopidina.
Clopidogrel.
Warfarina.

(A)
(B)
(C)
(D)

QUESTÃO 38

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

Paciente de 77 anos estava em seguimento
ambulatorial por aneurisma de aorta abdominal
que no último Ecodoppler há seis meses media
4,9 cm em seu maior diâmetro. Chegou ao prontosocorro com quadro de dor abdominal e foi
solicitada uma tomografia que mostrou sinais de
rotura eminente. Assinale a conduta a ser tomada
neste caso.
Programação de correção endovascular eletivamente.
Analgesia e anticoagulação oral.
Cirurgia de emergência.
Analgesia e pesquisar outras causas de dor abdominal.
Analgesia e alta para continuar o acompanhamento
ambulatorial.

QUESTÃO 42

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 39
Entre os métodos para confirmação diagnóstica da
trombose venosa profunda proximal no membro
inferior, o Ecodoppler tem se mostrado muito
eficaz e o sinal maior durante a realização deste
exame é
(A)
a velocidade aumentada do fluxo no local da trombose.
(B)
a não modulação do fluxo com a compressão distal.
(C)
o índice de enchimento venoso diminuído.
(D)
não conseguir comprimir a veia com o transdutor.
(E)
a fração de ejeção venosa aumentada.

(E)

Paciente do sexo feminino, obesa, chega ao
pronto-atendimento com quadro de queda do
estado geral, febril há um dia, segundo ela, de 39
a 40º C, edema, calor, hiperemia e lesões bolhosas
de pele em membro inferior esquerdo, do terço
distal de oca até o tornozelo. Qual o antibiótico de
escolha para o tratamento desta paciente?
Sulfametoxazol-trimetoprin intravenoso.
Metronidazol intravenoso.
Penicilina cristalina.
Gentamicina intravenosa.
Macrolídeos via oral.

QUESTÃO 43
Preencha as lacunas e assinale a alternativa
correta.
A reperfusão após uma isquemia prolongada forma
quantidades excessivas ________________ que
associada à
intensa
participação___________________, desencadeia
uma série de alterações metabólicas, que por
vezes, pode levar à inviabilização do membro e até
à morte.
(A)
de óxido nítrico / dos macrófagos
(B)
de desidrogenase lática / dos linfócitos
(C)
de adenosina difosfato / dos monócitos
(D)
de xantinas / dos fosfolípides
(E)
de radicais livres do oxigênio / dos neutrófilos

QUESTÃO 40

(A)
(B)
(C)
(D)

Em paciente submetido à angiotomografia por
doença arterial crônica em território aorto-ilíaco,
foi detectado uma oclusão da artéria mesentérica
superior. Não faz uso de vasodilatadores, apenas
de antiagregante plaquetário. Não apresenta
sintomas ou sinais clínicos de isquemia intestinal
aguda ou crônica. A melhor conduta neste caso é
acompanhamento ambulatorial.
angioplastia + stent.
revascularização com reimplante na aorta.
trocar de antiagregante plaquetário por anticoagulante
oral.
dar início ao uso de cilostazol 100mg 12/12 horas.

Paciente diabético com lesão necrótica infectada
no pé, foi submetido a enxerto fêmoro-poplíteo
com prótese de politetrafluoretileno expandido
(PTFE) há 15 dias e se apresenta no momento
com deiscência da incisão e grande quantidade
de secreção purulenta, além de sinais do início de
um quadro de septicemia. Foi indicado amputação
em nível de coxa. Qual a conduta em relação à
prótese?
Ligadura da prótese no nível da amputação.
Substituição da prótese por veia autóloga.
Novo enxerto com prótese de PTFE.
Manutenção do enxerto e coto aberto até melhora do
quadro infeccioso.
Retirada total da prótese.

QUESTÃO 44
Qual a principal suspeita diagnóstica em
uma criança negra de 11 anos que apresenta
cefaleia constante nos últimos meses, epistaxe
desde os seis anos de idade, pressão arterial
180 x110 mmHg, retinopatia hipertensiva grau II e
hipertrofia ventricular esquerda?
(A)
Neurofibromatose.
(B)
Hipertensão renovascular.
(C)
Hemorragia intraventricular.
(D)
Anormalidades renais congênitas.
(E)
Persistência do canal arterial.
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(D)
(E)

QUESTÃO 45
Paciente diabético apresenta uma úlcera crônica
no pé que não cicatriza e tem um índice tornozelobraço de 0,7 neste lado afetado. Qual das medidas
a seguir poderia auxiliar em uma melhor avaliação
das condições arteriais neste caso, antes de se
indicar uma investigação invasiva?
(A)
Realização de uma pletismografia.
(B)
Teste com exercício na esteira rolante.
(C)
Teste de sensibilidade com mononylon.
(D)
Mensuração da pressão nos artelhos.
(E)
Cintilografia óssea.

Subclávio.
Facial.

QUESTÃO 49

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O cilostazol é um medicamento bastante utilizado
nas doenças arteriais periféricas crônicas e a ele
têm sido atribuídos os seguintes efeitos:
inibição do fator Xa e da proliferação celular.
vasodilatador e inibição da função plaquetária.
inibição dos fatores dependentes da vitamina K e da
trombina.
vasodilatador e inibição do fibrinogênio.
hemorreológico e inibição da plasmina.

QUESTÃO 50

QUESTÃO 46
As varizes primárias dos membros inferiores
têm uma alta incidência na população em geral,
sobretudo no sexo feminino. O tratamento,
embora sejam importantes várias medidas
clínicas, é fundamentalmente cirúrgico, tendo este
procedimento os seguintes objetivos:
(A)
essencialmente,
melhorar
a
estética
e
secundariamente, prevenir a ocorrência de úlceras
varicosas.
(B)
eliminar os pontos de refluxo do sistema superficial
para o profundo, melhorando assim a hipertensão
venosa crônica.
(C)
reforçar o tônus venoso, favorecer a microcirculação e
aumentar a permeabilidade capilar.
(D)
melhorar as alterações de pele provocadas pela
hipertensão venosa crônica e a drenagem linfática.
(E)
aliviar a sintomatologia, melhorar a estética e eliminar
os pontos de refluxo do sistema profundo para o
superficial.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Paciente de 51 anos chegou ao pronto-socorro
com quadro de edema súbito em membro inferior
esquerdo. Há sete dias, tinha sido submetido
a uma endoscopia e estava em tratamento de
úlcera duodenal. Enquanto aguardava exames,
apresentou quadro de dispneia e dor torácica.
Foi levado imediatamente para o setor de
hemodinâmica e, após arteriografia pulmonar,
constatou-se uma embolia pulmonar maciça e foi
submetido a uma embolectomia pulmonar, com
resultado satisfatório. Qual das condutas a seguir
tem indicação absoluta neste caso?
Colocação de um filtro de veia cava.
Heparinização
sistêmica
e
na
sequência
anticoagulação oral.
EcoDoppler de membro inferior e, se confirmada,
trombose venosa profunda iniciar rivaroxabana.
Iniciar e manter com clopidrogel.
Fibrinolítico seguido de heparinização sistêmica.

QUESTÃO 47
Existem algumas contraindicações formais para a
cirurgia de varizes, que podem ser definitivas ou
transitórias. Assinale a alternativa que apresenta
APENAS as contraindicações definitivas para este
tipo de operação.
(A)
Úlcera de estase infectada e gravidez.
(B)
Idade avançada e infecção sistêmica.
(C)
Diátese hemorrágica e obesidade.
(D)
Agenesia do sistema venoso profundo e insuficiência
arterial.
(E)
Tromboflebites agudas extensas e fleborragias.
QUESTÃO 48
A região cervical é bastante abordada por cirurgiões
vasculares uma vez que a endarterectomia
carotídea e uma cirurgia bastante frequente.
Diante disto, é fundamental o conhecimento da
anatomia desta região. Assinale qual o nervo que
se encontra neste sítio cirúrgico, normalmente no
quarto plano da dissecção, e que necessita um
cuidado especial para que não seja lesado neste
tipo de operação.
(A)
Frênico.
(B)
Plexo braquial.
(C)
Hipoglosso.
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