
1 

 

 

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – 

AEBES, FACULDADE BRASILEIRA – MULTIVIX E INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, EDUCAÇÃO, GESTÃO E SAÚDE-

IDEGES 

 

SELEÇÃO PÚBLICA PARA RESIDÊNCIA MÉDICA - 2019 

 

PRÉ REQUISITO EM ÁREA CIRÚRGICA BÁSICA: CIRURGIA VASCULAR 

 

 
QUESTÃO 1 – Mulher de 42 anos, que foi submetida à operação de derivação 
gástrica, por videolaparoscopia, há 8 meses, com perda de 40 kg neste período, 
apresenta episódios recorrentes de dor epigástrica tipo cólica, com irradiação 
ocasional para a região retroesternal, não relacionada com alimentação, e que 
apresenta melhora espontânea, sem outros sintomas associados. Há cerca de 8 
horas, iniciou novo episódio álgico que a fez procurar atendimento emergencial, 
onde os exames laboratoriais foram normais. A tomografia computadorizada do 
abdome mostrou ausência de pneumoperitônio ou coleções líquidas. No entanto, 
foi notada a presença de volumosa distensão do estômago excluso, duodeno e 
jejuno proximal. A hipótese de diagnóstico mais provável é: 
 
A) Síndrome de “Dumping”. 
B) Síndrome da alça eferente. 
C) Úlcera de boca anastomótica. 
D) Hérnia interna pelo espaço de Petersen. 
E) Estenose da anastomose gastrojejunal. 
 
 
QUESTÃO 2 – Paciente de 60 anos, branco, apresentando icterícia há 
aproximadamente 2 meses, procurou atendimento médico com exames 
laboratoriais, mostrando icterícia às custas de bilirrubina direta, fosfatase alcalina 
e gama GT 4 vezes o valor de referência. A ultrassonografia do abdome 
evidenciou dilatação das vias biliares intra-hepáticas, colédoco de diâmetro 
normal e vesícula biliar sem alterações. A principal hipótese diagnóstica e o 
respectivo exame a ser solicitado é: 
 
A) Colangiocarcinoma – CPRE. 
B) Colangiocarcinoma- Colangiorressonância. 
C) Cirrose hepática - Marcadores virais para hepatite. 
D) Colangite esclerosante primária - colangiografia transhepática. 
E) Tumor periampular - Tomografia computadorizada de abdômen superior com 
contraste venoso. 
 
 
QUESTÃO 3 – Um paciente de 42 anos de idade, com antecedente de etilismo 
crônico, queixa-se de intensa dor abdominal que se irradia para a região dorsal 
e é resistente ao uso de analgésicos e/ou anti-inflamatórios. Relata 
emagrecimento e perda de peso importantes. A tomografia computadorizada não 
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evidencia calcificações pancreáticas ou dilatações do ducto de Wirsung. A 
melhor conduta para este paciente é: 
 
A) Papiloesfincterotomia. 
B) Simpatectomia lombar. 
C) Pancreatectomia quase total. 
D) Pancreatojejujoanastomose caudal. 
E) Pancreatojejujoanastomose corpo-caudal. 
 
 
 
QUESTÃO 4 – Mulher de 23 anos, grávida na 20a semana de gestação, há 3 
dias iniciou quadro de dor abdominal no flanco direito, progressiva, com febre, 
vômitos e queda do estado geral. Ao exame físico, fundo uterino palpável pouco 
abaixo do umbigo e dor importante no flanco direito. Leucograma com 14500 
leucócitos por mm3. Ultrassonografia evidencia apêndice aumentado de volume, 
com abscesso periapendicular. A terapêutica indicada é: 
 
A) Terapia com antibiótico por 14 dias. 
B) Apendicectomia vídeo-laparoscópica. 
C) Punção do abcesso guiada por ultrassonografia. 
D) Operação cesariana e antibioticoterapia por 15 dias. 
E) Operação de cesariana e apendicectomia no mesmo tempo. 
 
 
 
QUESTÃO 5 – Uma mulher, de 44 anos, no segundo dia de pós-operatório, 
apresenta queixas de dor e contratura muscular. No exame físico, os sinais de 
Chvostek e de Trousseau se apresentam positivos. A cirurgia realizada e o 
distúrbio ocasionado pela complicação cirúrgica são, respectivamente: 
 
A) Nefrectomia e hipofosfatemia. 
B) Adrenalectomia e hipocalemia. 
C) Tireoidectomia e hipocalcemia. 
D) Pancreatectomia e hiponatremia. 
E) Pancreatectomia e hipofosfatemia. 
 
 
 
QUESTÃO 6 – As hérnias da parede abdominal, localizadas entre a borda lateral 
do músculo reto do abdome e a linha semilunar, são as de: 
 
A) Petit. 
B) Littré. 
C) Spiegel.  
D) Grynfelt.  
E) Richter. 
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QUESTÃO 7 – Mulher de 42 anos é atendida na emergência com história de 
colecistectomia vídeolaparoscópica há 16 dias. Ao exame físico foi observada 
icterícia ++/4. O abdômen é flácido na palpação, com discreta dor em 
hipocôndrio direito. A hipótese diagnóstica mais provável é: 
 
A) Cálculo residual. 
B) Secção da via biliar. 
C) Estenose da via biliar. 
D) Tumor da região peri-ampular. 
E) Tumor da confluência dos ductos hepáticos. 
 
 
QUESTÃO 8 – A síndrome de Peutz-Jeghers é caracterizada por pólipos: 
 
A) Adenomatosos disseminados pelo tubo digestivo. 
B) Adenomatosos do trato digestivo associados a osteomas. 
C) Hamartomatosos gastroduodenais associados à tilose plantar. 
D) Hamartomatosos gástricos associado a tumores do sistema nervoso central. 
E) Hamartomatosos do tubo digestivo associados às manchas melano-cutâneas. 
 
 
QUESTÃO 9 – Mulher de 72 anos, com queixa de disfagia, regurgitação e 
episódios esporádicos de engasgamento. Como antecedente, apresentou vários 
quadros de infecção pulmonar sendo que nos últimos necessitou tratamento em 
regime hospitalar para antibioticoterapia intravenosa. Chama a atenção no 
exame físico que a paciente esta caquética. Assinale a alternativa que contém o 
diagnóstico e a conduta correta: 
 
A) Divertículo de Zenker; diverticulectomia, preferencialmente por cervicotomia 
direita. 
B) Parkinson; gastrostomia. 
C) Adenocarcinoma do esôfago; radioterapia paliativa. 
D) Divertículo de Zenker; diverticulopexia e miotomia do músculo cricofaríngeo. 
E) Esôfago em quebra-nozes; passagem de prótese esofágica auto-expansível 
por via endoscópica. 
 
 
QUESTÃO 10 – A herniação imediata de uma víscera abdominal para a cavidade 
torácica através de uma lesão traumática aguda do diafragma é mais provável 
ocorrer após: 
 
A) FAB no 30 EIC à direita na linha axilar média. 
B) FAB no 60 EIC à esquerda na linha axilar anterior. 
C) Trauma abdominal fechado. 
D) FAF no 60 EIC à direita na linha axilar posterior. 
E) FAF no 30 EIC à esquerda na linha hemiclavicular. 
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QUESTÃO 11 – Paciente jovem é admitido no Serviço de Emergência com 
queixa de abaulamento doloroso em região inguinal direita após esforço físico, 
há 1 dia. Acompanhando o quadro refere cólicas abdominais e parada de 
evacuação e eliminação de flatos. Ao exame físico apresentava discreta 
distensão abdominal sem sinais de irritação peritoneal, RHA aumentados e uma 
tumoração inguinal dolorosa compatível com uma hérnia inguinal irredutível, mas 
sem sinais flogísticos locais. O Rx de abdome mostrou distensão de alças de 
delgado com imagens de “empilhamento de moedas” sem outras 
particularidades. A hipótese diagnóstica mais provável e a via de acesso 
preferencial nesse caso são: 
 
A) Hérnia inguinal direita encarcerada - Laparotomia mediana. 
B) Hérnia inguinal direita encarcerada – Inguinotomia direita. 
C) Hérnia inguinal direita estrangulada - Laparotomia mediana. 
D) Hérnia inguinal direita estrangulada - Hernioplastia Vídeolaparoscópica. 
E) Hérnia inguinal direita estrangulada - Inguinotomia direita. 
 
 
 
QUESTÃO 12 – Homem, 22 anos, vítima de FAB no 7o EIC esquerdo, na linha 
hemiclavicular. Encontra-se em Glasgow: 15, vias aéreas pérvias, com 
expansibilidade e ausculta pulmonar normais hemodinamicamente normal e sem 
dor abdominal. Rx de tórax normal. O cirurgião responsável pelo atendimento 
decide realizar uma videolaparoscopia com janela pericárdica 
transdiafragmática. Durante o procedimento não evidencia lesões na cavidade 
abdominal e logo à abertura do saco pericárdico, observa saída de pequena 
quantidade de líquido claro. Mas nesse momento o doente começa a apresentar 
hipotensão arterial e bradicardia. Qual a conduta? 
 
A) Toracotomia esquerda. 
B) Esvaziar o pneumoperitônio e observar a resposta hemodinâmica imediata. 
C) Laparotomia mediana. 
D) Esternotomia. 
E) Desfribrilação elétrica externa. 
 
 
 
QUESTÃO 13 – Com relação ao trauma de tórax assinale a alternativa correta: 
 
A) A traumatopnéia é normalmente observada em casos de pneumotórax 
hipertensivo. 
B) A causa mais comum de pneumotórax hipertensivo é a lesão das vias aéreas. 
C) Na chamada “ferida torácica aspirativa” ou pneumotórax aberto, ocorre o 
equilíbrio imediato entre as pressões atmosférica e intratorácica. 
D) A instabilidade hemodinâmica presente no pneumotórax hipertensivo 
representa um exemplo de choque cardiogênico. 
E) A morte ocorre mais rapidamente no pneumotórax aberto do que no 
hipertensivo, pois no primeiro o defeito na parede é maior. 
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QUESTÃO 14 – Paciente de 56 anos etilista, em tratamento há uma semana por 
infecção respiratória com catarro extremamente fétido. Na tomografia de tórax 
nota-se opacificação em lobo superior direito com aspecto de abscesso de 
pulmão. Ao exame endoscópico foi encontrada estenose parcial do brônquio do 
lobo superior direito e tecido de granulação com pequena quantidade de 
secreção purulenta fétida. Qual a melhor conduta nesse momento? 
 
A) Drenagem cirúrgica aberta. 
B) Toracotomia e pneumonectomia. 
C) Toracotomia e lobectomia. 
D) Toracotomia e segmentectomia. 
E) Dilatação e aspiração transbrônquica. 
 
 
QUESTÃO 15 – Em relação ao megaesôfago chagásico, assinale a alternativa 
correta. 
 
A) Nos casos de dolicomegaesôfago, ocorre acalasia e a disfagia é intensa a 
despeito de ocorrer aumento da peristalse esofágica. 
B) O complexo oftalmoganglionar (sinal de Romaña) está presente na maioria 
dos casos na fase tardia, crônica, da doença. 
C) No tratamento, a injeção de toxina botulínica apresenta resultados melhores 
do que a dilatação endoscópica. 
D) As cardiomiotomias com fundoplicatura parcial estão bem indicadas nos 
esôfagos muito dilatados ou deitados sobre o diafragma. 
E) O tratamento com medicamentos que relaxam a musculatura esofágica é 
fugaz e associado a inúmeros efeitos colaterais que limitam o seu uso. 
 
 
QUESTÃO 16 – Em relação à conduta no esôfago de Barrett, assinale a 
alternativa correta. 
 
A) Nos casos em que o resultado da biópsia é indefinido para displasia, deve-se 
realizar tratamento antirrefluxo agressivo e repetir a biópsia em três meses. 
B) Nos casos em que a biópsia demonstre displasia de baixo grau, o resultado 
deve ser confirmado por dois patologistas experientes e a biópsia deve ser 
repetida em três meses. 
C) Nos casos em que a biópsia demonstre displasia de alto grau, ela deve ser 
repetida a cada três meses e a esofagectomia está indicada somente no caso 
de carcinoma invasor (T1a). 
D) Os portadores de esôfago de Barrett sem displasia devem ser submetidos à 
endoscopia com biópsia anual. 
E) A definição quanto à presença ou ausência de displasia pode ser feita na 
vigência de esofagite. 
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QUESTÃO 17 – Em relação às hérnias diafragmáticas, assinale a alternativa 
correta. 
 
A) A presença de uma hérnia paraesofágica é uma indicação formal de reparo 
cirúrgico. 
B) Um procedimento antirrefluxo deve ser adicionado se a dissecção do cárdia 
for necessária durante o reparo de uma hérnia paraesofágica. 
C) No tratamento de uma hérnia paraesofágica, deve-se reduzir o saco herniário 
e realizar o fechamento do hiato. 
D) As hérnias por deslizamento são menos frequentes do que as paraesofágicas. 
E) Cerca de um terço dos pacientes com hérnia de deslizamento apresentam 
sangramento recorrente em função de ulcerações da mucosa gástrica na porção 
herniada do estômago. 
 
 
QUESTÃO 18 – Qual é a causa mais comum da fístula reto-vaginal? 
 
A) Doença inflamatória intestinal.                                                                                               
B) Trauma obstétrico. 
C) Lesão actínica. 
D) Infecção pélvica. 
E) Cirurgia no reto distal. 
 
 
QUESTÃO 19 – Sobre a fístula anal em ferradura, é correto afirmar: 
 
A) A localização mais comum do orifício interno é na linha média posterior. 
B) Antibiótico oral, associado a anti-inflamatório, devem ser usados antes de 
qualquer tratamento cirúrgico. 
C) Geralmente é supraesfincteriana. 
D) O uso de cola de fibrina tem bom resultado como tratamento cirúrgico. 
E) Deve ser tratado um trajeto de cada vez. 
 
 
QUESTÃO 20 – Apesar da antibioticoprofilaxia rotineira para reparo de hérnias 
não ser necessária, alguns fatores de risco para complicações infecciosas, 
quando presentes, determinam o seu uso. Assinale a alternativa que contém 
fatores de risco com essa característica. 
 
A) Hérnia recidivada, técnica de Lichtenstein, obesidade. 
B) Neoplasias, hérnia de Grynfeltt, cateter urinário. 
C) Idade > 75 anos, diabetes, técnica de Shouldice. 
D) Imunossupressão, obesidade, hérnia de Spiegel. 
E) Diabetes, hérnia de Cooper, hérnia recidivada. 
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QUESTÃO 21 – Em pós-operatório de gastroplastia redutora com derivação em 
Y-Roux, o parâmetro clínico mais relevante de uma eventual complicação 
intracavitária é: 
 
A) Oligúria. 
B) Rebaixamento do nível de consciência. 
C) Dor abdominal com descompressão brusca dolorosa presente. 
D) Taquicardia. 
E) Náuseas e vômitos. 
 
 
QUESTÃO 22 – Homem, 39 anos, submetido à apendicectomia laparoscópica 
sem intercorrências. Recebeu alta hospitalar no segundo dia de pós-operatório. 
Retornou ao consultório no 10o dia de pós- operatório sem queixas digestivas 
ou incisionais. O laudo anátomo patológico revelou: neoplasia neuroendócrina 
bem diferenciada do terço distal do apêndice cecal com três cm de diâmetro e 
base apendicular livre de comprometimento neoplásico. Qual a melhor conduta 
para este paciente? 
 
A) Quimioterapia. 
B) Hemicolectomia direita com linfadenectomia. 
C) Observação clínico-oncológica com realização de tomografia de tórax, 
abdome total e pelve a cada seis meses. 
D) Ampliação da ressecção na base do apêndice envolvendo o ceco e metade 
do cólon ascendente. 
E) Radioterapia. 
 
 
QUESTÃO 23 – A principal indicação cirúrgica na pancreatite crônica é: 
 
A) Dor refratária ao tratamento medicamentoso. 
B) Pseudocisto de pâncreas. 
C) Icterícia obstrutiva. 
D) Degeneração maligna. 
E) Ascite pancreática. 
 
 
QUESTÃO 24 – Numa discussão entre um casal, a mulher foi agredida pelo 
marido com uma faca de cozinha. Durante a agressão o cabo da faca quebrou 
ficando a lâmina cravada na face anterior do tórax da vítima, no 40 EIC à E e na 
linha hemiclavicular. À admissão no Pronto Socorro apresentava-se consciente, 
respirando espontaneamente, gemente e muito nervosa. Encontrava-se 
hemodinamicamente normal e sem alteração à ausculta pulmonar. A melhor 
conduta nesse caso é: 
 
A) Videotoracoscopia concomitante à toracotomia mandatória para a retirada da 
lâmina cravada pelo risco de hemorragia grave. 
B) Retirada da lâmina cravada sob analgesia na sala de trauma; seguida da 
realização de um RX de tórax para avaliar necessidade de drenagem torácica. 
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C) Retirada da lâmina na sala de trauma sob analgesia seguida da realização de 
tomografia de tórax e mediastino. 
D) Vídeotoracoscopia com retirada da lâmina sob visão direta, em que pese a 
necessidade de anestesia geral. 
E) Retirada da lâmina na sala de trauma sob analgesia desde que a arteriografia 
dos vasos da base seja normal. 
 
 
 
QUESTÃO 25 – Jovem de 20 anos é vítima de dois ferimentos por arma branca 
(FAB): um em 80 EIC à esquerda na linha escapular de 1,5 cm e outro, no 70 
EIC à esquerda na linha hemiclavicular de 1,0 cm. Chega ao PS consciente, com 
hálito alcoólico referindo dor torácica. Apresenta FC: 88 bpm e PA: 120/80mmHg, 
murmúrio vesicular diminuído em base esquerda e sem dor ao exame abdominal. 
O RX feito na sala de trauma mostrou velamento do seio costofrênico esquerdo. 
A melhor conduta nesse caso é: 
 
A) Drenagem torácica e vídeolaparoscopia diagnóstica. 
B) Observação clínica com RX de controle em 6 horas, desde que, o 
ecocardiograma seja normal. 
C) Drenagem torácica, exame contrastado do esôfago- estômago - duodeno e 
ecocardiograma. 
para avaliar eventual hérnia diafragmática e lesão cardíaca. 
D) Videotoracoscopia com avaliação do saco pericárdico e do diafragma seguida 
da drenagem torácica. 
E) Drenagem torácica seguida do FAST abdominal e de precórdio, pois se trata 
de ferimentos na zona de Ziedler e na transição tóraco-abdominal. 
 
 
 
QUESTÃO 26 – Uma jovem de 18 anos foi admitida no Pronto Socorro vítima de 
queda de moto. Usava capacete. Ao chegar estava consciente, com 13 pontos 
na Escala de Coma de Glasgow, com colar cervical, hematoma periorbital E, 
respirando espontaneamente com máscara de O2, braço e perna direitos 
imobilizados em prancha longa. FC: 120 bpm e perfusão periférica regular. A 
ausculta pulmonar e o exame do abdome eram normais, inclusive com FAST 
abdominal negativo. O RX de tórax foi normal e as tomografias de crânio e 
cervical aparentemente sem lesões. Foi feita reposição volêmica com cristalóide 
e sangue com melhora hemodinâmica. Foi operada pela ortopedia para fixação 
das fraturas após 10 h do trauma. Nesse período evoluiu com rebaixamento do 
nível de consciência, insuficiência respiratória exigindo ventilação mecânica, 
mas hemodinamicamente normal. Estava edemaciada, com petéquias na 
conjuntiva e tórax que desapareceram em poucas horas Essa evolução é melhor 
justificada por: 
 
A) Embolia gasosa pulmonar e cerebral. 
B) Edema pulmonar e cerebral. 
C) Síndrome da embolia gordurosa. 
D) Concussão cerebral e contusão pulmonar. 
E) Síndrome da veia cava superior. 
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QUESTÃO 27 – No paciente com trauma torácico, após atendimento e 
tratamento iniciais adequados a toracotomia está indicada em todos os casos 
abaixo, EXCETO: 
 
A) Nos ferimentos transfixantes de mediastino em pacientes instáveis 
hemodinamicamente. 
B) Nos pacientes vítimas de FAB torácicos que logo após a drenagem 
apresentam escape aéreo durante o esforço de tosse. 
C) Nos pacientes instáveis hemodinamicamente vítimas de ferimentos 
penetrantes torácicos em zona de Ziedler. 
D) Na vítima de ferimento penetrante torácico que apresenta uma PCR no 
atendimento inicial. 
E) Nos ferimentos penetrantes torácicos cuja janela pericárdica é positiva. 
 
 
QUESTÃO 28 – Paciente vitima de FAB em flanco esquerdo é admitido no 
Pronto Socorro hemodinamicamente estável, alcoolizado, com dor à palpação 
de abdome, mas sem peritonite. A exploração digital do ferimento mostrou tratar-
se de um ferimento penetrante sendo indicada laparotomia exploradora. O 
achado foi de mínima quantidade de sangue na pelve, hematoma de zona II de 
retroperitônio à esquerda e lesão em cólon descendente. A melhor conduta 
diante desse hematoma é: 
 
A) Só deve ser explorado se for pulsátil ou estiver em expansão, pois se trata de 
um hematoma de zona II do retroperitônio. 
B) Não explorá-lo, pois o paciente está hemodinamicamente estável. 
C) Exploração sistemática do hematoma. 
D) Exploração não deve ser realizada pelo risco de contaminação pela lesão de 
cólon. 
E) Exploração sistemática somente se hematúria estiver presente. 
 
 
QUESTÃO 29 – Paciente de 42 anos chega ao Pronto Socorro com queixa de 
dor abdominal em cólica há 4 dias, vômitos e parada de eliminação de gases e 
fezes. Nega febre. Ao exame clínico apresenta-se distendido, com dor discreta 
à palpação profunda do abdome, mas sem sinais de irritação peritoneal e com 
RHA aumentados e metálicos. Toque retal : fezes na ampola. O RX simples de 
abdome mostra grande distensão de alças de delgado com imagem de 
“empilhamento de moedas”; o ceco e todo o cólon sem distensão, praticamente 
sem gás. Com relação ao caso, assinale a alternativa correta: 
 
A) O exame físico da região inguinal pode definir o diagnóstico etiológico. 
B) Está indicada tomografia de abdome com hipótese diagnóstica de volvulo de 
ceco. 
C) A presença de fezes ao toque retal afasta o diagnóstico de abdome agudo 
obstrutivo. 
D) A ausência de peritonite afasta a possibilidade de tratamento operatório. 
E) A tomografia está indicada, pois o quadro clínico e o Rx simples não definem 
o diagnóstico de abdome agudo obstrutivo. 
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QUESTÃO 30 – Paciente de 70 anos é admitido no Pronto Socorro com queixa 
de dor em HCD, febre não aferida e icterícia há 5 dias. Ao exame clínico 
apresenta-se desidratado, taquicárdico, febril com 380 C, ictérico. Sinal de 
Murphy negativo. Apresentava hipocolia e colúria. Com relação a esse caso 
todas estão corretas EXCETO: 
 
A) O método inicial de investigação diagnóstica de escolha é o ultrassom de 
abdome. 
C) O paciente apresenta a Tríade de Charcot que está presente em 50 a 70% 
dos casos de colangite aguda, sendo essa a principal hipótese diagnóstica nesse 
caso. 
C) Como o paciente é idoso e já apresenta sinais de sepse deve ser submetido 
à colecistectomia de urgência, pois o quadro clínico é de colecistite aguda classe 
III de Tóquio. 
D) A conduta terapêutica definitiva depende do diagnóstico etiológico. 
E) A base do tratamento inicial na urgência é a hidratação, antibioticoterapia 
endovenosa e a descompressão da via biliar que deve ser feita 
preferencialmente por via endoscópica. 
 
 
 
QUESTÃO 31 – Assinale a alternativa que se refere ao limite anatômico da 
transição artéria subclávia/artéria axilar e artéria axilar/ artéria braquial 
respectivamente: 
 
A) Borda lateral do músculo peitoral maior, borda superior do músculo redondo 
menor. 
B) Borda lateral da primeira costela, borda inferior do músculo redondo maior. 
C) Borda medial do músculo peitoral menor, borda superior do músculo redondo 
menor. 
D) Borda lateral da primeira costela, borda inferior do músculo peitoral menor 
E) Borda lateral do músculopeitoral menor, borda inferior do músculo redondo 
maior.  
 
 
QUESTÃO 32 – Em relação à anatomia venosa dos membros inferiores, é 
correto afirmar: 
 
A) A veia safena parva passa anteriormente ao maléolo lateral e, na maioria das 
vezes, termina na veia poplítea, lateralmente ao nervo tibial. 
B) As veias comunicantes da perna comunicam o sistema venoso profundo, 
subfascial, ao sistema superficial suprafascial. 
C) É muito rara a comunicação entre as veias safenas magna e parva. 
D) Aveia safena magna se origina da veia marginal medial, passa anteriormente 
ao maléolo medial e termina na veia femoral, medialmente à artéria femoral. 
E) A veia poplítea acompanha a artéria poplítea, em plano mais profundo e mais 
medial. 
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QUESTÃO 33 – A respeito das correlações anatômicas dos vasos da cintura 
escapular e membros superiores, é correto afirmar, exceto: 
 
A) O ducto torácico tem trajeto anterior à artéria subclávia esquerda e 
desemboca no ângulo formado entre a junção da veia subclávia e jugular interna, 
ângulo de pirigoff. 
B) O nervo frênico acompanha a borda anteromedial do músculo escalenno 
anterior. 
C) O nervo laríngeo recorrente, ramo do nervo vago, à direita contorna a artéria 
subclávia e à esquerda contorna o arco aórtico. 
D) As veias cefálica e basílica se fundem com as veias braquiais, dando origem 
à veia axilar. 
E) A artéria subclávia se dirige lateralmente entre os músculos escaleno anterior 
e escaleno médio, posteriormente à veia subclávia. 
 
 
 
QUESTÃO 34 – Qual das alternativas a seguir, a respeito da anatomia vascular 
dos membros inferiores, é incorreta? 
 
A) A bainha femoral apresenta três compartimentos: o lateral, que é composto 
pelo nervo femoral; o intermediário, composto pela artéria femoral; e o medial, 
composto pela veia femoral e nódulos linfáticos. 
B) O assoalho do trígono femoral é composto pelos músculos iliopsoas e 
pectíneo, sendo seu limite medial formado pelo músculo adutor longo. 
C) Depois da passagem do hiato do músculo adutor magno, os vasos femorais 
passam a se chamar poplíteos. 
D) No acesso à artéria poplítea supragenicular, geralmente se procede à 
dissecção romba entre o músculo sartório, posteriormente, e o músculo vasto 
medial, anteriormente. 
E) No acesso à artéria poplítea supreagenicular, deve-se atentar para não 
lesionar o nervo safeno, pois ele emerge na borda posterior do músculo sartório. 
 
 
QUESTÃO 35 – A veia ázigo desemboca no: 
 
A) Veia cava superior. 
B) Veia cava inferior. 
C) Subclávia. 
D) Hemiázigo. 
E) Jugular direita. 
 
 
QUESTÃO 36 – Entre as condições expressas nas alternativas a seguir, qual se 
assemelha mais ao quadro clínico de trombose venosa profunda de membro 
inferior? 
 
A) Obstrução arterial. 
B) Erisipela. 
C) Síndrome do aprisionamento da artéria poplítea. 
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D) Linfangite. 
E) Cisto de baker roto. 
 
 
QUESTÃO 37 – Qual é o significado fisiopatológico da cianose fixa? 
 
A) Vasoplegia arteriolar irreversível. 
B) Vasoplegia venular irreversível. 
C) Vasoplegia capilar irreversível. 
D) Trombose microvascular. 
E) Vasosespasmo arteriolar. 
 
 
QUESTÃO 38 – Todas as alternativas a seguir se referem a uma complicação 
conhecidamente correlacionada com o uso de heparina, exceto: 
 
A) Choque anafilático. 
B) Hipopotassemia. 
C) Alopécia. 
D) Trombocitopenia. 
E) Osteoporose. 
 
 
QUESTÃO 39 – Mulher jovem com quadros intermitentes de vertigem e mal 
estar, apresenta diferença de pressão nos membros superiores. qual é o exame 
decisivo para o diagnóstico? 
 
A) Ultrassonografia de carótidas. 
B) Ecodoppler de carótidas. 
C) Ecodoppler transcraniano. 
D) Tomografia de tórax. 
E) Arteriografia do arco aórtico com estudo dos troncos supra-aórticos. 
 
QUESTÃO 40 – Em relação à epidemiologia e à fisiopatologia da 
arterioesclerose obliterante periférica é correto afirmar, exceto: 
 
A) Atinge, preferencialmente, pacientes brancos do gênero masculino e se 
manifesta, em geral, entre 60 e 70 anos de idade. 
B) Em mulheres há aumento da prevalência aterosclerose após a menopausa, 
em decorrência da perda do efeito protetor promovido pelo estrógeno. 
C) A hiper-homocisteinemia pode ser promovida pela deficiência dietética de 
vitamina b e de vitamina E. 
D) Nos pacientes diabéticos, o segmento arterial dos vasos da perna, geralmente 
são mais acometidos que os do segmento femoral. 
E) O consumo de etanol em pequenas quantidades, provoca aumento dos níveis 
de HDL, promovendo um efeito protetor para aterosclerose.  
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QUESTÃO 41 – Na isquemia arterial crônica, a dor em repouso é uma 
manifestação de: 
 
A) Neurite. 
B) Tendinite. 
C) Miosite. 
D) Osteomielite. 
E) Vasculite. 
 
 
QUESTÃO 42 – Dentre os tecidos a seguir, qual é o menos resistente à 
isquemia? 
 
A) Pele. 
B) Músculo. 
C) Gordura. 
D) Cartilagem. 
E) Ossos. 
 
 
QUESTÃO 43 – Todas as alternativas a seguir se referem a fatores de risco para 
o desenvolvimento de aneurisma de aorta abdominal, exceto: 
 
A) Hipercolesterolemia. 
B) Tabagismo. 
C) História familiar. 
D) Diabetes. 
E) Idade maior que 80 anos. 
 
 
QUESTÃO 44 – Considerando todas as dissecções de aorta, qual a localização 
mais comum do orifício de entrada? 
 
A) Aorta ascendente. 
B) Arco aórtico. 
C) Aorta descendente torácica. 
D) Aortadescedente abdominal. 
E) Artérias ilíacas. 
 
 
QUESTÃO 45 – Qual, dentre as alternativas a seguir, é o método de escolha 
para o diagnóstico de trombose venosa mesentérica? 
 
A) Radiografia simples de abdome. 
B) Ecodoppler. 
C) Tomografia com contraste. 
D) Angiorressonância. 
E) Arteriografia seletiva. 
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QUESTÃO 46 – São considerados fatores importantes para o desenvolvimento 
da ulceração no pé diabético, exceto: 
 
A) Aumento do suor local, promovendo a maceração da pele. 
B) Déficit imunológico dos pacientes diabéticos. 
C) Perda de função dos músculos lumbricóides. 
D) Acometimento da microcirculação. 
E) Alteração da sensibilidade decorrente de neuropatia diabética. 
 
 
QUESTÃO 47 – Uma paciente de 33 anos de idade foi vítima de ferimento por 
arma branca no terço médio da coxa há duas horas. ao exame físico, apresenta 
pulso de 92 bpm, pressão arterial de 120x 80 mmhg, palidez, hipotermia, e 
cianose não fixa do membro acometido, pulso femoral palpável e pulsos poplíteo 
e distais ausentes. qual a seguir, é a melhor conduta para esse caso? 
 
A) Anticoagulação sistêmica e aquecimento passivo do membro. 
B) Solicitação de ultrassonografia doppler para confirmação de lesão vascular. 
C) Antiagregação plaquetária, vasodilatadores sistêmicos. 
D) Solicitação de arteriografia para confirmar a presença de lesão vascular. 
E) Tratamento cirúrgico definitivo aberto ou endovascular. 
 
 
QUESTÃO 48 – As lesões vasculares devem ser reparadas sempre que 
possível; entretanto, há vezes que, em decorrência das condições clínicas do 
paciente, procede-se à simples ligadura do vaso, contando com a rede de 
vascularização colateral para o território por esse irrigado. dentre as artérias 
citadas a seguir, qual deve ser sempre reparada, uma vez que sua ligadura 
geralmente acarreta em isquemia tecidual? 
 
A) Tronco celíaco. 
B) Artéria mesentérica superior. 
C) Artéria hepática comum. 
D) Artéria tibial posterior. 
E) Artéria mesentérica inferior.  
 
 
QUESTÃO 49 – Em relação aos fatores de risco para trombose venosa profunda 
(TVP), qual das alternativas a seguir está incorreta? 
 
A) Pacientes com insuficiência cardíaca e infarto agudo do miocárdio tendem a 
ter incidência aumentada de TVP. 
B) Pacientes com neoplasia submetidos à quimioterapia, apresentam risco maior 
de TVP do que pacientes que não são submetidos ao tratamento quimioterápico. 
C) Gravidez e puerpério são fatores de risco importantes, sendo o risco ainda 
maior após o parto, que durante a gravidez. 
D) O uso de anticoncepcionais aumenta a incidência de TVP, e os de segunda 
geração apresentam risco maior que os de terceira geração.  
E) Existe influência do tipo sanguíneo e a propensão ao desenvolvimento de 
TVP. 
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QUESTÃO 50 – Com relação à anatomofisiologia do sistema linfático, assinale 
a alternativa incorreta: 
 
A) A principal função mecânica do sistema linfático é remover moléculas e o 
excesso de líquidos dos espaços intersticiais. 
B) A quantidade de albumina na linfa é praticamente nula. 
C) O ducto linfático direito drena a linfa proveniente da parte lateral direita da 
cabeça e do pescoço. 
D) A principal comunicação entre o sistema linfático e o sistema venoso é a 
desenbocadura do canal torácico, geralmente na junção venosa jugular interna-
subclávia esquerdas. 
E) Os canais linfáticos apresentam contração própria. 
 

 
 
 
 


