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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Saúde – desafios de integração e convergência 
 

A despeito dos imensos desafios, nas últimas décadas, o 
Brasil constituiu uma realidade de promoção e atenção à 
saúde ímpar no mundo e inédita em nossa História. A 
Constituição de 1988 estabeleceu a criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e concomitantemente os setores privados, 
com e sem fins lucrativos, se expandiram. 

Os 30 anos do SUS, recém-completados, sugerem uma 
reflexão. Obviamente, há muito que avançar na atenção à 
saúde, mas pode-se concluir que o SUS se tornou um 
patrimônio nacional. Citando o professor Eugenio Vilaça, “o 
SUS não é um problema sem solução, é uma solução com 
problemas”. 

O SUS atende 207 milhões de brasileiros. Os serviços vão 
desde vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, passando 
por vacinação, transplantes, assistência farmacêutica de alto 
custo, até programas de combate à Aids e à Hepatite C, entre 
outros. 

Integrado ao sistema filantrópico, o SUS avançou e fez 
história, apesar de todas as questões que enfrentamos. Seja por 
sua jornada ainda curta, seja por problemas organizacionais 
crônicos – especialmente o subfinanciamento da União, além 
das ineficiências pela estrutura e pela governança fragmen-
tadas, indicadas em estudo do Banco Mundial –, o SUS 
apresenta muitos desafios a superar, como o excesso de 
judicialização, que mina orçamentos e desorganiza planeja-
mentos. Mas não consigo vislumbrar o futuro do Brasil sem esse 
sistema de saúde. 

Também não consigo enxergar o horizonte sem o 
incremento da integração com os setores privados, tanto os 
sem fins lucrativos (filantrópicos) quanto os com fins lucrativos 
(hospitais, clínicas, serviços de diagnóstico, médicos e outros 
profissionais da saúde). [...] 

Como dissemos, a parceria filantrópica foi essencial à 
consolidação do SUS, conexão que se incrementou com a 
possibilidade de contratos de gestão com organizações sociais 
(OSs), a partir de 1998. Em 1999 criou-se a alternativa de ação 
com as organizações da sociedade civil de interesse público 
(Oscips). Em 2004 foram regulamentadas as parcerias público-
-privadas (PPPs), que permitem buscar financiamento parti-
cular para projetos de interesse público, incluindo a saúde. 

[...] 
Integração, cooperação, diálogo e intercâmbio entre os 

mundos público, privado e não governamental são caminhos 
já comprovadamente bem-sucedidos. Tendo como foco o 
cidadão e como norte o fortalecimento do SUS e o estímulo 
à integração desses universos, é preciso pautar discussões e 
ações acerca do financiamento e regulação do setor; 
políticas públicas; marco produtivo de desenvolvimento 
econômico; modelos de gestão, remuneração, organização 

e assistência; além de recursos humanos, infraestrutura, 
equipamentos e tecnologias. 

Considerando a mudança no quadro epidemiológico, com 
a predominância de doenças crônicas, que demandam atenção 
permanente, sobre doenças agudas, e se quisermos avançar 
para um sistema brasileiro de saúde inclusivo e qualificado, 
ético e economicamente sustentável, não há que se desviar 
dessa rota colaborativa, mas, sim, investir talento e esforço 
político para incrementar o intercâmbio de experiências de 
excelência que o Brasil construiu nos últimos 30 anos, como as 
inovações em gestão nos setores não governamentais e a 
estruturação da atenção primária no sistema público. Desafio é 
o que não falta, mas caminhos já temos. É só avançar na 
caminhada da cooperação. 

(Paulo Hartung. O Estado de S. Paulo, 07/05/2019. Adaptado.)  
 
Questão 01 
No 2º parágrafo do texto, o autor utiliza como recurso de 
linguagem a citação “o SUS não é um problema sem 
solução, é uma solução com problemas”. Considerando a 
estrutura textual apresentada, pode-se afirmar acerca de 
tal recurso que: 
A) Demonstra, como recurso de linguagem, o senso comum; 

fato aceitável que reflete a realidade. 
B) Apresenta uma interpretação como se fosse um fato, 

enfraquecendo o esquema argumentativo. 
C) Trata-se de um recurso da argumentação que contribui 

para um convencimento de um ponto de vista. 
D) Sua relevância deve-se ao fato de se tratar de um recurso 

da argumentação da lógica em que são apresentadas 
causa e consequência. 

 
Questão 02 
“Obviamente, há muito que avançar na atenção à saúde, mas 
pode-se concluir que o SUS se tornou um patrimônio 
nacional.” (2º§) O trecho anteriormente destacado apresenta 
duas ocorrências da partícula “se” acerca das quais está 
correto o seguinte comentário: 
A) Nas duas ocorrências o “se” pode ser classificado como 

palavra expletiva ou de realce. 
B) Em “pode-se concluir”, o “se” tem a função de conjunção 

subordinativa; o mesmo não ocorre com o segundo “se”. 
C) Nas duas ocorrências, o “se” pode ser classificado como 

substantivo por estar determinado na formação do 
período. 

D) Em “O SUS se tornou um patrimônio nacional.”, o “se” é 
reconhecido como pronome oblíquo correspondente à 
pessoa gramatical do sujeito, o mesmo não ocorre com o 
primeiro “se”. 

 
Questão 03 
A locução prepositiva que dá início ao texto “A despeito 
de” estabelece, de forma coerente e coesa, uma relação de:   
A) Causa. 
B) Compensação. 
C) Contrariedade. 
D) Proporcionalidade. 
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Questão 04 
De acordo com o exposto no 1º parágrafo do texto, pode-se 
afirmar que: 
A) Há segmentos específicos da sociedade cujo retrocesso na 

promoção da saúde de qualidade pode ser identificado, tais 
como setores privados, com e sem fins lucrativos.  

B) O atendimento à saúde no Brasil, segundo dados históricos, 
é peculiar e tem se mostrado completamente eficiente 
mesmo diante dos desafios enfrentados, não deixando de 
considerá-los. 

C) Há uma contradição entre o conteúdo exposto no 1º 
parágrafo e as informações e ideias posteriores que, 
propositalmente, permite que o leitor estabeleça uma 
reflexão acerca do assunto abordado.  

D) Os adjetivos “ímpar” e “inédita” contribuem para o entendi-
mento de que há fatores positivos que permeiam a 
promoção e atenção à saúde no Brasil, o que não é o mesmo 
que excluir deficiências e necessidades de melhorias.  

 
Questão 05 
O sentido produzido pelos vocábulos deve ser reconhecido 
mediante o contexto em que estão inseridos; assim, 
identifique a indicação correta quanto ao significado para 
os vocábulos destacados. 
A) “Integrado ao sistema filantrópico” (4º§) / destituível. 
B) “seja por problemas organizacionais crônicos” (4º§) / 

supervenientes. 
C) “e concomitantemente os setores privados” (1º§) / 

simultaneamente. 
D) “Saúde – desafios de integração e convergência” (título) 

/ alteração de direção. 

 
CONHECIMENTOS SOBRE O SUS 
 
Questão 06 
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 
tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados 
gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemi-
ológica das três esferas de governo. Como gestora do Sinan, 
cabe à União: 
A) Prestar apoio técnico às unidades notificantes. 
B) Consolidar os dados do Sinan provenientes dos municípios. 
C) Coordenar a seleção dos códigos correspondentes aos 

agravos de interesse estadual e municipal, segundo a 
Classificação Internacional de Doenças – CID 10. 

D) Avaliar regularidade, completitude, consistência e integri-
dade dos dados e duplicidade de registros, efetuando os 
procedimentos definidos como de responsabilidade do 
município, para a manutenção da qualidade da base de 
dados. 

 
 
 
 
 

Questão 07 
O Programa Farmácia Popular do Brasil que, atualmente, trata-
-se do “Programa Aqui tem Farmácia Popular”, funciona através 
do credenciamento de farmácias e drogarias comerciais, 
aproveitando a dinâmica da cadeia farmacêutica (produção x 
distribuição x varejo), oferecendo à população mais uma 
alternativa de acesso aos medicamentos considerados essen-
ciais. Em relação aos princípios da Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica, analise as afirmativas a seguir. 
I. Participar de um conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção, e recuperação da saúde, porém de forma inde-
pendente, da Política Nacional de Saúde, mas garantindo os 
princípios da universalidade, integralidade e equidade. 

II. Ser compreendida como política pública norteadora para a 
formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se 
as políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de 
desenvolvimento industrial e de formação de recursos 
humanos, dentre outras, garantindo a intersetorialidade 
inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação 
envolve tanto o setor público quanto privado de atenção 
à saúde. 

III. A assistência farmacêutica trata de um conjunto de ações 
voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 
tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento 
como insumo essencial e visando o acesso e o seu uso 
racional. 

IV. Modernizar e ampliar a capacidade instalada e de produção 
dos laboratórios farmacêuticos oficiais, sendo eles, nacionais 
ou não, visando apenas o suprimento dos medicamentos ao 
SUS e o cumprimento de seu papel como referências de 
custo e qualidade da produção de medicamentos, incluindo-
se a produção de fitoterápicos. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 08 
A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o acesso preferencial dos 
usuários e a principal porta de entrada e centro de 
comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. O 
Componente Construção do Programa de Requalificação de 
UBS tem como objetivo permitir o repasse de incentivos 
financeiros para a construção de UBS municipais e distritais, 
como forma de prover infraestrutura adequada às Equipes de 
Atenção Básica para desempenho de suas ações. “Dentre os 4 
Portes de UBS a serem financiadas por meio do Componente 
Construção, classifica-se como UBS PORT II destinada e apta a 
abrigar, no mínimo, _______ Equipe(s) de Atenção Básica, 
com número de profissionais compatível a _______ Equipe(s) 
de Atenção Básica.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) três / três 
B) uma / uma 
C) duas / duas 
D) quatro / quatro 
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Questão 09 
Considerando os termos citados e suas respectivas definições, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Análise de risco. 
2. Análise de situação de saúde. 
3. Análise do sistema municipal de saúde. 
(     ) É um processo contínuo, oportuno e sintético que permite 

medir, caracterizar, explicar e avaliar o processo saúde/ 
doença, contribuindo para o estabelecimento de estratégias 
políticas e tomada de decisões na área da saúde pública. 

(     ) Conjunto de procedimentos que deve ser incorporado ao 
processo de acompanhamento da situação de saúde, 
visando a oferecer subsídios aos gestores e às instâncias 
de participação e controle social para o planejamento e 
avaliação das ações e serviços de saúde, permitindo 
maior clareza na definição das prioridades e na avaliação 
do resultado de suas ações. 

(     ) Processo de levantamento, avaliação, gerenciamento e 
comunicação de riscos à saúde, considerando o processo 
de trabalho, a possibilidade de escape no ambiente, o 
volume, a concentração e a classe de risco do agente 
biológico a ser manipulado na implementação de ações 
destinadas à prevenção, controle, redução ou eliminação 
dos mesmos. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3.  
B) 1, 3, 2. 
C) 2, 1, 3. 
D) 2, 3, 1. 
 
Questão 10 
“Reunir-se a cada quatro anos com a representação dos 
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e 
propor as diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo 
ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde.” O trecho citado refere-se à(ao): 
A) Conselho de Saúde. 
B) Conferência de Saúde. 
C) Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 
D) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 11 
Analise as situações a seguir. 
I. Bifurcação baixa da artéria femoral comum. 
II. Artérias ilíacas e femorais pequenas. 
III. Necessidade de múltiplas trocas da bainha do introdutor. 
São condições desfavoráveis ao acesso percutâneo para a 
correção endovascular dos aneurismas de aorta abdominal: 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 

Questão 12 
Paciente, sexo masculino, 70 anos, hipertenso, diabético e 
com história de AVC isquêmico há três meses com sequela 
em membro superior direito compareceu à consulta com 
ultrassonografia de vasos cervicais realizada em serviço 
externo há um dia. O exame está sem laudo; porém, nas 
imagens obtidas, tem-se os seguintes dados referentes à 
artéria carótida interna esquerda: 
• Pico de velocidade sistólica: 250 cm/s; 
• Velocidade diastólica final: 120 cm/s; e, 
• Relação do pico de velocidade sistólica na artéria carótida 

interna esquerda com a artéria carótida comum esquerda: 
4,5. 

Este paciente apresenta, mais provavelmente, uma este-
nose da artéria carótida interna esquerda: 
A) Entre 30 e 49%. 
B) Entre 50 e 69%. 
C) Entre 70 e 99%. 
D) Menor que 30%.  
 
Questão 13 
Em relação ao manejo terapêutico da trombose venosa 
profunda de membros inferiores e às recomendações das 
diretrizes da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia 
Vascular, assinale a afirmativa correta. 
A) O tratamento inicial de escolha deve ser com varfarina 

isoladamente.  
B) Recomenda-se a monitorização de rotina dos níveis do 

antifator Xa nos pacientes tratados com heparina de 
baixo peso molecular isoladamente. 

C) O risco absoluto de TVP recorrente diminui com o tempo 
de tratamento, enquanto o risco de sangramento aumenta, 
progressivamente, durante o tratamento com anticoagu-
lantes orais. 

D) No primeiro episódio de embolia pulmonar idiopática, em 
pacientes sem fatores de risco para hemorragias e com 
boa monitorização da terapia anticoagulante, recomenda- 
-se tratamento estendido, assim como para pacientes com 
segundo episódio de tromboembolismo venoso idiopático. 

 
Questão 14 
Segundo as recomendações das diretrizes da Sociedade 
Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, a respeito da 
doença carotídea extracraniana, é INCORRETO afirmar que: 
A) A auscultação de sopro carotídeo é fator preditivo de risco 

cardiovascular.  
B) A probabilidade de sopro carotídeo aumenta com a pro-

gressão da estenose e está diretamente relacionada a esta. 
C) Antes da realização da endarterectomia de carótida, re-

comenda-se a administração de aspirina, podendo ser es-
tendida, indefinidamente, após a cirurgia. 

D) Doses diárias de 75 a 325 mg de antiplaquetários são 
recomendadas para pacientes com aterosclerose obstru-
tiva ou não obstrutiva que envolva a carótida extracrani-
ana para prevenção de infarto do miocárdio e outros 
eventos cardiovasculares. 
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Questão 15 
Paciente, sexo feminino, 35 anos, obesa, apresenta quadro 
de insuficiência venosa crônica. Ao exame físico: membros 
inferiores com múltiplas veias varicosas infrageniculares, 
edema 3+/4+, ausência de alterações cutâneas ou de sinais 
de úlceras ativas ou cicatrizadas. De acordo com a classifica-
ção CEAP, a paciente é classificada no critério clínico como: 
A) C2 
B) C3 
C) C4 
D) C5 
 
Questão 16 
Em relação aos aneurismas de aorta torácica e de pacientes 
com esta condição, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Artéria subclávia direita aberrante e coarctação de aorta 

são doenças que podem estar relacionadas à presença de 
aneurisma de aorta torácica. 

B) Para medições realizadas pelo angiotomografia, deve-se 
considerar o diâmetro interno da luz da aorta e este deve ser 
medido, perpendicularmente, ao eixo do fluxo sanguíneo. 

C) São fatores de risco preditores de mortalidade periopera-
tória em pacientes submetidos à correção endovascular 
destes aneurismas: idade, insuficiência renal e diâmetro 
máximo do aneurisma. 

D) Pacientes com síndromes coronarianas instáveis devem 
ser submetidos à revascularização antes ou no momento 
da cirurgia da aorta torácica ou intervenção endovascular 
com intervenção coronária percutânea ou cirurgia conco-
mitante de circulação extracorpórea.  

 
Questão 17 
A exposição das próteses vasculares a micro-organismos 
pode resultar em infecção da prótese, levando, muitas ve-
zes, a consequências catastróficas. A infecção pode ocorrer 
por bacteremia, contaminação pela ferida operatória, ero-
são/fistulização com o trato gastrointestinal, dentre outros. 
O conhecimento dos micro-organismos envolvidos é de ex-
trema importância, visando à melhor escolha da medicação 
antibiótica. Refere-se ao micro-organismo mais prevalente 
nas infecções de próteses vasculares: 
A) Escherichia coli. 
B) Staphylococcus aureus. 
C) Streptococcus pyogenes. 
D) Pseudomonas aeruginosa. 
 
Questão 18 
Sobre a tromboangeíte obliterante, uma vasculopatia infla-
matória oclusiva, não ateromatosa, segmentar e recidivante, 
de etiologia desconhecida, assinale a afirmativa correta. 
A) Acomete, principalmente, a população idosa. 
B) Acomete, principalmente, pacientes do sexo feminino. 
C) Sua característica marcante no anatomopatológico é a 

presença de necrose fibrinoide. 
D) Acomete, preferencialmente, artérias e veias de médio e 

pequeno calibres, bem como os nervos das extremidades. 
 

Questão 19 
De acordo com as recomendações das diretrizes da Socie-
dade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e da United 
States Preventive Services Task Force (USPSTF), sobre o ras-
treio de estenose de carótida assintomática, na população 
adulta geral, assinale a afirmativa correta. 
A) Não se recomenda o rastreio na população adulta geral 

assintomática. 
B) O rastreio deve ser feito com ultrassonografia Doppler 

em pacientes tabagistas entre 65 e 74 anos de idade.  
C) O rastreio deve ser feito com ultrassonografia Doppler em 

pacientes do sexo masculino, tabagistas, entre 65 e 74 
anos de idade. 

D) O rastreio deve ser feito com ultrassonografia Doppler em 
pacientes do sexo masculino, entre 65 e 74 anos de idade, 
tabagistas ou ex-tabagistas. 

 
Questão 20 
Paciente, 60 anos, sexo masculino, tabagista, etilista, hiper-
tenso, vai à consulta com cirurgião vascular para check up. 
Ao exame físico nota-se sinal de DeBakey. Este achado é 
sugestivo de: 
A) Estenose de artérias renais. 
B) Aneurisma da artéria poplítea. 
C) Estenose da carótida interna > 70%. 
D) Aneurisma toracoabdominal da aorta. 
 
Questão 21 
Em relação à investigação diagnóstica de trombose venosa 
profunda e às recomendações das diretrizes da Sociedade 
Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, assinale a 
afirmativa correta. 
A) Em suspeita de TVP recorrente em indivíduos com 

ultrassonografia Doppler negativa, recomenda-se repetir 
o exame em três a sete dias. 

B) Em pacientes com probabilidade moderada e alta de TVP 
pelo escore de Wells e ultrassonografia Doppler negativa, 
recomenda-se a realização imediata de flebografia. 

C) Em pacientes sem comorbidades conhecidas e com baixa 
probabilidade de TVP pelo escore de Wells, recomenda- 
-se iniciar a investigação com um exame de ultrassono-
grafia Doppler. 

D) Em pacientes grávidas com suspeita de TVP de MMII, 
recomenda-se avaliação inicial com ultrassonografia 
Doppler. Se Doppler negativo, recomenda-se solicitar 
dosagem de d-dímero. 

 
Questão 22 
Em raros casos, é possível indicar o uso de próteses aorto-
monoilíacas na correção endovascular dos aneurismas de 
aorta abdominal infrarrenais. Trata-se de uma indicação rela-
tiva ao uso de próteses aortomonoilícas: 
A) Aneurismas inflamatórios. 
B) Oclusão bilateral das artérias ilíacas internas. 
C) Aneurismas com diâmetro máximo maior que 80 mm. 
D) Diâmetro da porção terminal da aorta muito pequeno 

(<15 mm). 
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Questão 23 
Paciente, 67 anos, hipertenso, diabético, realizou ultrasso-
nografia Doppler solicitada pelo cirurgião vascular para 
avaliação de doença aterosclerótica carotídea. O laudo do 
exame relata que em topografia da artéria carótida interna 
direita foram notadas placas ateromatosas predominante-
mente ecogênicas, com pequenas áreas ecoluscentes. 
“Considerando a Escala de Gray-Weale, este tipo de achado 
é classificado como de Classe ______ de Gray-Weale.” Assi-
nale a alternativa que completa corretamente a afirmativa 
anterior. 
A) I  
B) II  
C) III  
D) IV  
 
Questão 24 
Paciente, 64 anos, hipertenso, ex-tabagista, apresenta queixa 
de ferida em perna direita há seis meses, que não cicatriza, 
apesar de cuidados locais adequados. Refere claudicação no 
membro inferior direito, de caráter progressivo neste período. 
Atualmente, com dor em repouso. Nega sintomas no membro 
inferior esquerdo. Ao exame físico: membro inferior direito: 
pulso femoral presente; pulsos poplíteo, tibial posterior, tibial 
anterior e pedioso ausentes. Úlcera comprometendo face 
dorsal do pé e face lateral do tornozelo, com cerca de 6 cm de 
diâmetro, seca, com necrose superficial das bordas, sem sinais 
de infecção ativa. Membro inferior esquerdo: pulsos femoral, 
poplíteo e tibial posterior presentes, tibial anterior e pedioso 
ausentes. Ausência de feridas. Traz ultrassonografia Doppler e 
angiotomografia realizada há cinco dias que revelam, no mem-
bro inferior direito, oclusão total a partir do terço distal da 
artéria femoral superficial, comprometendo, também, artéria 
poplítea e trifurcação proximal da perna, com reenchimento a 
partir do terço proximal das artérias tibial posterior e tibial an-
terior e terço médio da artéria fibular, além de ateromatose de 
múltiplos segmentos das artérias do membro inferior direito. 
Não foram identificadas demais estenoses hemodinamica-
mente significativas ou oclusões. Assinale a melhor opção 
terapêutica (considerando perviedade em cinco anos, salva-
mento do membro, necessidade de reintervenção), conforme 
o caso clínico hipotético e sua classificação TASK. 
A) Não está indicada a abordagem cirúrgica; tratamento con-

servador com ácido acetilsalicílico, atorvastatina, analgesia 
otimizada e cuidados locais. 

B) Tratamento cirúrgico com angioplastia das artérias do 
membro inferior direito, além de ácido acetilsalicílico, 
atorvastatina, analgesia otimizada e cuidados locais. 

C) Tratamento cirúrgico com trombólise local por cateter 
inserido na artéria femoral comum direita, além de ácido 
acetilsalicílico, atorvastatina, analgesia otimizada e cuida-
dos locais. 

D) Tratamento cirúrgico com enxerto arterial do membro 
inferior direito, utilizando veia safena magna ipsilateral 
devalvulada, além de ácido acetilsalicílico, atorvastatina, 
analgesia otimizada e cuidados locais. 

 

As informações contextualizam as questões 25 e 26. Leia-as 
atentamente. 
 

“Paciente, 70 anos de idade, sexo masculino, com antecedente 
de hipertensão, diabetes, um infarto agudo do miocárdio pré-
vio, está em pós-operatório de correção endovascular de 
aneurisma de aorta abdominal infrarrenal. Cirurgia foi realizada 
há dois anos. Em angiotomografia de controle foi identificado 
aumento do saco aneurismático de 6,5 cm para 7,6 cm no 
período de doze meses. Exame revelou, ainda, imagem de 
contrastação/vazamento entre o corpo principal da endopró-
tese e uma de suas extensões (direita). Paciente assintomático. 
 
Questão 25 
Qual o tipo de endoleak apresentado pelo paciente? 
A) I  
B) II 
C) III 
D) IV 
 
Questão 26 
Assinale a melhor opção terapêutica para o caso hipotético. 
A) Correção aberta com realização de um enxerto aortobife-

moral com prótese de Dacron.  
B) Correção endovascular com colocação de nova endopró-

tese proximal ao corpo principal. 
C) Embolização da artéria ilíaca interna direita e seguimento 

com angiotomografia a cada seis meses. 
D) Correção endovascular com colocação de nova endopró-

tese/extensão entre o corpo principal e sua extensão 
direita. 

 
Questão 27 
A classificação de Crawford para os aneurismas de aorta 
toracoabdominais tem implicações terapêuticas importan-
tes para a cirurgia a ser realizada, bem como o risco de 
complicações específicas de cada tipo. Segundo esta classifi-
cação, um aneurisma toracoabdominal, que tem início logo 
após a artéria subclávia esquerda e se estende até a bifurca-
ção da aorta em ilíacas comuns, é classificado como do tipo: 
A) I  
B) II 
C) III 
D) IV 
 
Questão 28 
O linfedema resulta de fatores que contribuem para a 
obstrução dos vasos linfáticos, gerando, como consequên-
cia, o acúmulo de proteínas e fluidos nos tecidos intersticiais 
das extremidades. Em relação à classificação etiológica dos 
linfedemas, considera-se linfedema primário precoce aquele 
iniciado: 
A) Em 1 e 10 anos de idade. 
B) Entre 1 e 35 anos de idade. 
C) Entre 1 e 12 meses de idade. 
D) Antes de se completar 1 mês de idade. 
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Questão 29 
Paciente, 66 anos, sexo feminino, foi submetida à enxerto da 
artéria femoral comum para a artéria tibial posterior com veia 
safena magna ipsilateral devalvulada por dor isquêmica de 
repouso no membro inferior direito. A cirurgia foi realizada há 
dois anos. A última ultrassonografia Doppler realizada há dois 
dias revelou estenose em anastomose distal do enxerto de, 
aproximadamente, 80%. O exame foi solicitado pelo fato do 
paciente ter voltado a apresentar as mesmas queixas álgicas, 
além de palidez no membro. Assinale a melhor conduta neste 
caso hipotético. 
A) Otimização da analgesia e seguimento com exames de 

imagem. 
B) Exploração arterial do membro inferior direito e passa-

gem de cateter de Fogarty no enxerto. 
C) Arteriografia do membro inferior direito e, a depender dos 

achados, angioplastia da anastomose distal. 
D) Dupla antiagregação plaquetária com ácido acetilsalicílico 

e clopidogrel, otimização da analgesia, e novo exame de 
ultrassonografia com Doppler em três meses. Em caso de 
manutenção ou piora da estenose, deve-se realizar novo 
enxerto arterial. 

 
Questão 30 
Refere-se a um critério desfavorável para a correção endovas-
cular dos aneurismas de aorta abdominal infrarrenal: 
A) Colo proximal paralelo (não cônico). 
B) Extensão do colo proximal de 20 mm. 
C) Diâmetro do colo proximal de 26 mm. 
D) Angulação do colo proximal de 90 graus. 
 
Questão 31 
Sobre a infecção de próteses vasculares, analise as afirma-
tivas a seguir. 
I. Infecções intracavitárias (abdominais) são mais favoráveis 

do que as extracavitárias para a realização de limpeza da 
ferida a partir de múltiplos desbridamentos. 

II. É possível a preservação da prótese em casos selecionados. 
III. A excisão da prótese sem revascularização é possível em 

alguns casos.  
IV. O tratamento convencional envolve a retirada da prótese 

infectada seguida da revascularização do sítio afetado, 
utilizando-se uma via extra-anatômica por tecidos não 
infectados. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) II e IV. 
B) III e IV. 
C) I, II e III.  
D) II, III e IV. 
 
Questão 32 
O aneurisma visceral mais comum se trata da artéria: 
A) Renal. 
B) Hepática. 
C) Esplênica. 
D) Mesentérica superior. 
 

Questão 33 
A Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP) se caracte-
riza pela obstrução aterosclerótica progressiva das artérias 
dos membros inferiores, afetando, gradualmente, e de 
maneira adversa, a qualidade de vida dos pacientes. Muitos 
indivíduos são assintomáticos e cerca de um terço desen-
volve claudicação intermitente. A avaliação funcional do 
paciente com DAOP é baseada em classificações clínicas 
utilizadas na prática diária para definir o grau de comprome-
timento do membro afetado e, também, a conduta a ser 
seguida. A mais conhecida é a classificação de Fontaine. Um 
paciente que apresenta queixa de dor em repouso secun-
dária à DAOP deve ser classificado como de Fontaine: 
A) I 
B) II 
C) III 
D) IV 
 
Questão 34 
Em relação ao manejo de pacientes com diagnóstico de 
insuficiência venosa crônica, analise as afirmativas a seguir. 
I. Para pacientes portadores de varizes dos membros infe-

riores, onde a ultrassonografia Doppler não foi conclusiva 
ou suficiente, é recomendada a realização de flebografia. 

II. Na suspeita de varizes pélvicas, é recomendada a investi-
gação inicial com ultrassonografia Doppler transabdomi-
nal e transvaginal, podendo ser seguido por flebografia, 
angiotomografia venosa ou angiorressonância venosa. 

III. É recomendada a terapia compressiva após a realização 
de procedimentos invasivos para o tratamento da doença 
venosa como: termoablação, cirurgia e escleroterapia de 
veias tronculares. 

IV. É recomendado, como primeira opção, o tratamento atra-
vés da safenectomia ou termoablação das safenas insufici-
entes nos pacientes C2 (sintomáticos) e C3 a C6 (classifi-
cação de CEAP). 

Segundo as recomendações das diretrizes da Sociedade 
Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular estão corretas 
as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e III, apenas.  
C) II e IV, apenas.  
D) II, III e IV, apenas.  
 
Questão 35 
Em relação aos aneurismas de artéria esplênica, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. São mais frequentes em pacientes do sexo feminino. 
II. A fibrodisplasia arterial e a hipertensão portal são fatores 

que predispõem à sua formação. 
III. Sua principal complicação é a embolização distal para o 

baço. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas.  
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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As informações contextualizam as questões 36 e 37. Leia- 
-as atentamente. 
 

“De uma forma geral, os aneurismas anastomóticos vascula-
res complicam 1% a 4% das anastomoses. A incidência é 
influenciada substancialmente pela localização anatômica, 
técnica cirúrgica, tempo da construção anastomótica, dentre 
outros fatores.” 
 
Questão 36 
Analise as condições a seguir. 
I. Dislipidemia. 
II. Hipertensão arterial sistêmica. 
III. Tabagismo. 
IV. Vasculites. 
São fatores sistêmicos associados à formação de aneurismas 
anastomóticos: 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) III e IV, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
 
Questão 37 
Dos sítios anatômicos relacionados é o mais acometido por 
esta afecção: 
A) Aorta. 
B) Artéria ilíaca comum. 
C) Artéria carótida interna. 
D) Artéria femoral comum. 
 
Questão 38 
A maioria das lesões neurológicas ocorridas no intraopera-
tório de endarterectomia ocorre devido a lesões diretas 
durante a dissecção, trauma por retração excessiva, dano 
por eletrocoagulação ou ligaduras equivocadas. Dos nervos 
relacionados, assinale o que mais frequentemente apre-
senta disfunção após a realização de uma endarterectomia 
de carótida. 
A) Vago. 
B) Hipoglosso. 
C) Glossofaríngeo. 
D) Marginal da mandíbula. 
 
Questão 39 
A utilização da ultrassonografia com Doppler é de extrema 
importância na avaliação da doença arterial obstrutiva peri-
férica. Considerando pacientes com fatores obstrutivos do 
leito arterial periférico, assinale a alteração mais precoce 
esperada no Doppler, no local da estenose. 
A) Redução do fluxo local. 
B) Redução da pressão arterial local. 
C) Diminuição do espectro de onda e pequeno aumento da 

velocidade diastólica. 
D) Alargamento do espectro de onda no início da diástole e 

pequeno aumento na velocidade sistólica. 
 
 

Questão 40 
Atualmente, a Angiotomografia (ATG) multislice é o exame de 
eleição para diagnóstico e avaliação topográfica da aorta, pois 
está disponível em muitos centros; apresenta alta sensibili-
dade e especificidade, além de ser realizada de forma rápida 
e pouco invasiva. Muitos pacientes portadores de aneurisma 
de aorta abdominal apresentam, concomitantemente, diabe-
tes mellitus. A administração de contraste iodado em pacien-
tes diabéticos que fazem uso do hipoglicemiante metformina 
deve gerar cuidados, pois 90% deste medicamento é excre-
tado pelos rins e, portanto, acumula-se no organismo em es-
tados de insuficiência renal. Considerando as recomendações 
da sociedade brasileira de angiologia e cirurgia vascular, a 
administração da metformina deve ser interrompida, ideal-
mente, quanto tempo antes da realização do exame de tomo-
grafia com contraste? 
A) 7 dias. 
B) 24 horas. 
C) 48 horas. 
D) Não precisa ser interrompida.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para as vagas de Superior e Nível Médio Técnico. 
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 

o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 3h (três horas) as provas para as vagas de Nível Superior e Nível Médio Técnico. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta.  

8. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

9. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

11. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.  

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- O resultado da Primeira e Segunda Etapas e o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, com a respectiva classificação, 
serão publicados pela Fundação Saúde no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e disponibilizado no site do Instituto 
Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br) e da Fundação Saúde (www.fundacaosaude.rj.gov.br) 


