Processo Seletivo para Emprego Público da Policlínica
Região de Teixeira de Freitas – Edital nº001/2017 – Código 004
CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 01 A 10)
Leia o texto 1 para responder às questões de 01 a 08.
Texto 1
IBGE revela como anda a saúde do Brasil
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Dos mais de 200 milhões de residentes no Brasil, de acordo com dados do Censo 2013, 71,2% -ou seja, 142,8 milhões – consultaram médico nos últimos 12 meses anteriores à data de referência
da Pesquisa Nacional de Saúde 2013 (PNS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). A pesquisa comprovou, ainda, que 14,1 milhões (7% dos residentes em
domicílios particulares) deixaram de trabalhar, ir à escola ou realizar uma atividade habitual porque
estavam resfriados, com enxaqueca ou não se sentiam bem.
Das 30,7 milhões de pessoas que procuraram algum atendimento de saúde nas duas semanas
anteriores à data da PNS, 97% afirmaram ter conseguido atendimento e 95,3% foram atendidas na
primeira vez em que procuraram o serviço. Das pessoas que não conseguiram atendimento de
saúde na primeira vez, 38,8% alegaram que não havia médico disponível e 32,7% não
conseguiram vaga ou pegar senha.
Do total, 53,4% dos domicílios estavam cadastrados em Unidades de Saúde da Família. Dentre os
que se registraram há um ano ou mais, 17,7% nunca receberam visita de agente comunitário de
saúde ou de um membro de equipe de saúde da família.
A PNS mostra que 10,6% da população brasileira adulta (15,5 milhões de pessoas) já se
sentiram discriminadas na rede de saúde - pública ou privada. A maioria disse ter sido tratada de
forma diferenciada por motivos de natureza econômica: 53,9% em função da falta de dinheiro e
52,5% em razão da classe social.
A proporção de pessoas que consultaram dentista nos últimos 12 meses anteriores à data da
entrevista foi de 44,4% (89,1 milhões). Quanto maior o nível de instrução, mais elevada a
proporção de consulta ao dentista, variando de 36,6% (sem instrução ou com fundamental
incompleto) a 67,4% (superior completo).
A proporção de pessoas que deixaram de realizar atividades habituais por motivo de saúde foi
maior entre as mulheres (8%) que entre os homens (5,9%). A pesquisa também investigou os
motivos de saúde que impediram as pessoas de realizar suas atividades habituais: 17,8% citaram
resfriado ou gripe e 10,5% relataram dor nas costas, problema no pescoço ou na nuca. Em relação
à idade, observou-se que, quanto mais elevada, maior também a proporção do indicador, atingindo
11,5% entre as pessoas de 60 anos ou mais.
Vale considerar que a PNS tem por base dados de 2013, antes de a epidemia de dengue levar o
Ministério da Saúde a uma campanha nacional. Em 2013, 12,9% da população (25,8 milhões)
disseram ter tido dengue alguma vez na vida. As proporções foram maiores que a média nacional
nas regiões Norte (20,5%), Nordeste (18,5%) e Centro-Oeste (17,5%). Dos diagnosticados com
dengue, a maioria era de mulheres (14,3%), acima da média nacional.
Pelo menos 6,4 milhões de pessoas (33,2%) fizeram uso de um dos medicamentos receitados no
serviço público. Embora não houvesse grande diferença entre as regiões, essa divisão ficou mais
clara em relação a cor e grau de instrução: quanto menor o nível de instrução (sem instrução ou
fundamental incompleto), mais pessoas de cor parda (41,4%) obtiveram medicamentos. Do total
de 19,3 milhões que tiveram medicamento receitado no último atendimento de saúde, 21,9% (4,2
milhões) conseguiram o remédio no Programa Farmácia Popular.
A proporção de pessoas que se envolveram em acidente de trânsito com lesões corporais nos
últimos 12 meses anteriores à pesquisa foi de 3,1%, sendo a maioria homens (4,5%) e jovens. Dos
que se envolveram em acidente de trânsito, 47,% deixaram de trabalhar, estudar e realizar outras
atividades, enquanto 15,2% tiveram sequelas ou incapacidades. Em relação à violência, 3,1% das
pessoas de 18 anos ou mais sofreram violência ou agressão de alguém conhecido. Nos 12 meses
anteriores à realização da entrevista, 3,1% da população feminina com mais de 18 anos (2,5
milhões de mulheres) sofreram agressão física, verbal ou emocional cometida por pessoas que
conheciam a vítima.
Disponível em:<https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2015/06/02/ibge-revela-como-anda-a-saude-dobrasil.htm>. Acesso em: 05 jan. 2017. (Adaptado).

Questão 01 (Peso 2)
São acentuadas pela mesma regra:
A)
B)
C)
D)
E)

saúde (linha 7), família (linha 12) e física (linha 46).
médico (linha 2), média (linha 31) e violência (linha 43).
também (linha 24), nível (linha 36) e remédio (linha 39).
estatística (linha 4), pública (linha 16) e vítima (linha 47).
domicílios (linha 5), instrução (linha 20) e trânsito (linha 40).

Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Extremo Sul da Bahia e Fundação CEFETBAHIA.
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Questão 02 (Peso 1)
De acordo o texto 1, sobre a PNS 2013, é correto afirmar que
A)
B)
C)
D)

as mulheres são mais acometidas pela Dengue do que os homens.
os homens jovens são os que mais se envolveram em acidente de trânsito.
a população com menor nível de instrução consulta mais o médico do que o dentista.
o Programa Farmácia Popular prioriza a distribuição de medicamentos a pessoas de cor parda e
com menor nível de instrução.
E) a proporção de mulheres que procurou atendimento médico foi maior que os homens, por isso
foram elas que mais deixaram de realizar as atividades habituais por motivo de saúde.
Leia o trecho a seguir para responder às questões 03 e 04.
“Embora não houvesse grande diferença entre as regiões, essa divisão ficou mais clara em relação a
cor e grau de instrução [...]” (linhas 35-36).
Questão 03 (Peso 1)
O vocábulo destacado em negrito pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por
A)
B)
C)
D)
E)

caso
ainda que
consoante
desde que
uma vez que

Questão 04 (Peso 2)
A circunstância indicada pelo vocábulo destacado em negrito é
A)
B)
C)
D)
E)

causa.
condição.
concessão.
consequência.
conformidade.

Questão 05 (Peso 1)
Refere-se, respectivamente, ao presente e ao passado, o sentido dos verbos
A)
B)
C)
D)
E)

estar (linha 6) e sentir (linha 6).
haver (linha 10) e ser (linha 41).
haver (linha 13) e valer (linha 29).
haver (linha 35) e conseguir (linha 39).
mostrar (linha 15) e observar (linha 27).

Questão 06 (Peso 2)
No trecho “Dos que se envolveram em acidente de trânsito, 47,% deixaram de trabalhar, estudar e
realizar outras atividades, enquanto 15,2% tiveram sequelas ou incapacidades” (linhas 41-43),
vocábulo em negrito indica
A)
B)
C)
D)
E)

causa.
tempo.
proporção.
concessão.
consequência.

Questão 07 (Peso 3)
No trecho “Em relação à idade, observou-se que, quanto mais elevada, maior também a proporção do
indicador [...] (linhas 26-27), há um caso de colocação pronominal denominado
A)
B)
C)
D)
E)

ênclise, pelo fato do verbo iniciar a frase.
ênclise, atraída pelo pronome relativo que.
próclise, atraída pelo pronome relativo que.
mesóclise, pelo fato do verbo iniciar a frase.
mesóclise, devido ao verbo estar no gerúndio.

Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Extremo Sul da Bahia e Fundação CEFETBAHIA.
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Questão 08 (Peso 3)
No Trecho, “A pesquisa comprovou, ainda, que [...]” (linha 4), a justificativa para o uso das vírgulas é
A)
B)
C)
D)
E)

isolar o aposto.
isolar o vocativo.
indicar supressão.
marcar uma intercalação.
destacar uma conjunção conclusiva.

Questão 09 (Peso 2)
Sobre o uso correto do hífen, de acordo com o novo acordo ortográfico, a alternativa que contém
todas as palavras grafadas da forma correta é
A)
B)
C)
D)
E)

supra-renal, hipo-tensão e anti-tetânica.
anti-séptico, supra-auricular e anti-corpo.
semi-interno, pré-molar, micro-radiografia.
hipo-alergênico, dia-a-dia e anti-histamínico.
médico-cirurgião, auto-observação, pós-operatório.

Questão 10 (Peso 3)
Os profissionais de saúde estão ___________. Já ____ dois meses que o primeiro caso de febre
amarela foi notificado na Bahia. A vacina deve ser tomada por crianças _______ dos nove meses e
pelos adultos que ainda não estão imunizados, porém é _______________ para as pessoas acima
dos 60 anos e para os imunodeprimidos.
De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do
trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

alerta / faz / a partir / contraindicada
alerta / faz / apartir / contraindicada
alertas / faz / apartir/ contraindicada
alertas / fazem / apartir/ contra-indicada
alertas / fazem / a partir / contra-indicada
POLÍTICAS DE SAÚDE (QUESTÕES DE 11 A 25)

Questão 11 (Peso 1)
O Sistema Único de Saúde (SUS) está garantido pelos dispositivos legais, sobretudo na Constituição
Federal de 1988 e na Lei Orgânica da Saúde. Como princípios do SUS, dentre outros, a
democratização do acesso, a atenção integral, a descentralização e a preservação da autonomia da
pessoa são paulatinamente incorporados no processo de consolidação desse sistema.
Sobre os princípios do SUS, é correto afirmar que a
A)
B)
C)
D)
E)

equidade não é um deles.
igualdade não é um deles.
equidade é sinônimo de igualdade, sendo aquela uma diretriz.
equidade não é sinônimo de igualdade, sendo aquela um princípio.
igualdade é uma diretriz e não um princípio, conforme a Lei Federal nº 8080/1990.

Questão 12 (Peso 2)
As diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) estão explícitas na Constituição Federal de 1988.
Conforme esse dispositivo legal, essas diretrizes organizam o sistema de saúde brasileiro.
Com relação a essas diretrizes, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as
falsas.
( ) Uma das dimensões da integralidade tem relação com as práticas do trabalho em saúde.
( ) A igualdade imprime a ideia de oferecer serviços e ações de saúde para quem mais precisa.
( ) A participação da comunidade é exercida por todos, sendo maioria nos conselhos o segmento
Governo.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VFF
VVF
VFV
FFV
FVV

Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Extremo Sul da Bahia e Fundação CEFETBAHIA.
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Questão 13 (Peso 1)
A participação da comunidade, como diretriz constitucional do Sistema Único de Saúde, permitiu
inserção de diversos segmentos da sociedade na gestão desse sistema.
Considerando essa diretriz, é correto afirmar que
A) a igreja não pode participar das reuniões dos Conselhos de Saúde por conta da laicidade.
B) as Conferências de Saúde Mental deixaram de ser realizadas após a Reforma Psiquiátrica
Brasileira.
C) as Conferências de Saúde acontecem a cada quatro anos, sendo comum ocorrerem Conferências
temáticas nas esferas de governo.
D) os Conselhos Municipais de Saúde devem submeter suas deliberações ao Conselho Estadual de
Saúde para serem posteriormente homologadas.
E) a sociedade civil e a sociedade política não participam das Conferências Regionais de Saúde, mas
atuam com destaque no Conselho Nacional de Saúde.
Questão 14 (Peso 2)
Consta na Lei Orgânica da Saúde, que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na
reformulação e na execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de
doenças e outros agravos e ao estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
Considerando a abrangência da Lei Orgânica da Saúde, é correto afirmar que
A)
B)
C)
D)
E)

não contempla pessoas jurídicas em suas regras.
pode ser aplicada aos serviços privados de saúde.
contempla apenas as entidades jurídicas de direito público.
não se aplica aos serviços conveniados ao Sistema Único de Saúde.
é exclusiva para a organização e o funcionamento dos serviços públicos de saúde.

Questão 15 (Peso 1)
Segundo consta na Lei nº 8.080, de 19 de setembro 1990, os serviços privados de assistência à
saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente
habilitados na promoção, proteção e recuperação da saúde.
Sobre a participação privada em serviços de saúde sob Gestão Estatal, é correto afirmar que
A) a participação de empresas estrangeiras está proibida por lei.
B) a participação direta de empresas com fins lucrativos é proibida.
C) a participação indireta de empresas com fins lucrativos é proibida.
D) a participação complementar dos serviços privados não exige contrato ou convênio.
E) as empresas estrangeiras podem participar operacionalizando, por exemplo, hospital geral,
filantrópico ou especializado.
Questão 16 (Peso 2)
Algumas condições para repasse de recursos estão descritas na Lei Federal nº 8.142, de 28 de
dezembro de 1990. Esses recursos permitem que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
promovam ações e ofereçam serviços de saúde para a população, dentre outras aplicações.
Uma das condições a serem cumpridas pelos municípios é
A) ter Conselho Municipal de Saúde paritário, obrigatoriamente.
B) ter Conselho Municipal de Saúde com 25% de segmento usuários.
C) instituir o Conselho Municipal de Saúde com 50% de segmento governo.
D) possuir Plano de Saúde, Conselho de Saúde e realizar Conferências de Saúde a cada dois anos.
E) instituir duas Conferências Municipais de Saúde e dois Conselhos de Saúde-técnico e operacional.
Questão 17 (Peso 1)
De acordo com a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, o Conselho de Saúde é um órgão
colegiado composto por representantes ___________________________________.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é
A) do colegiado consultivo, dos prestadores de serviço e dos usuários
B) da conferência de saúde, dos prestadores de serviço e dos usuários
C) do conselho local de saúde, do governo e dos profissionais de saúde
D) da sociedade civil, do colegiado consultivo e dos profissionais de saúde
E) do governo, dos prestadores de serviço, dos profissionais de saúde e dos usuários

Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Extremo Sul da Bahia e Fundação CEFETBAHIA.
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Questão 18 (Peso 2)
O Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Além de outras normatizações, esse
decreto definiu as portas de entrada.
Sobre as portas de entrada no SUS elencadas nesse decreto, é correto afirmar que
A) a atenção primária deixou de ser a principal.
B) os entes federativos podem criar novas portas de entrada, além das explícitas nesse decreto.
C) os entes federativos podem criar, excepcionalmente, além das já definidas, apenas a de atenção
psicossocial.
D) os entes federativos podem criar, excepcionalmente, além das já definidas, a de atenção
psicossocial e aquelas especiais de acesso aberto.
E) os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior
complexidade e densidade tecnológica, não podem ser referenciados pela porta de entrada da atenção
primária.
Questão 19 (Peso 3)
A participação de segmento de usuários é fundamental para o exercício da cidadania, uma vez que
outras formas de representação estão sendo, aos poucos, desacreditadas pela sociedade brasileira.
Sobre a participação dos usuários nas Conferências de Saúde, é correto afirmar que
A) os usuários atuam nos debates voltados para o cuidado direto e não sobre a gestão do sistema.
B) a representação de usuários não precisa ter paridade com os demais segmentos participantes.
C) os prestadores de serviço, por atuarem mais na gestão do sistema, ocupam, também, vagas como
usuários.
D) a paridade de usuários em relação aos demais segmentos tem de ser respeitada, assim como
ocorre nos Conselhos de Saúde.
E) os profissionais de saúde, que atuam na atenção primária, podem ser representantes de usuários,
porém os profissionais das unidades hospitalares não têm o mesmo direito.
Questão 20 (Peso 1)
O prazo para o chefe do poder executivo homologar as resoluções do Conselho de Saúde é
A) 15 dias.
B) 20 dias.
C) 30 dias.
D) 45 dias.
E) 60 dias.
Questão 21 (Peso 3)
Sobre o processo de formulação, organização e funcionamento dos Conselhos Municipais de Saúde,
é correto afirmar que
A) o número de conselheiros é definido pelo Conselho Estadual de Saúde.
B) não é recomendada renovação de conselheiros, a cada eleição, para o segmento usuários.
C) quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no município, caberá ao
Conselho Nacional de Saúde assumir junto ao executivo municipal.
D) a esfera de Governo Municipal garantirá autonomia administrativa para o pleno funcionamento do
Conselho Municipal de Saúde, incluindo dotação orçamentária e autonomia financeira.
E) a participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do
Ministério Público, como conselheiros, é permitida nos Conselhos Municipais de Saúde.

Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Extremo Sul da Bahia e Fundação CEFETBAHIA.
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Questão 22 (Peso 3)
De acordo com a Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, “a instituição dos Conselhos de Saúde é
estabelecida por lei federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, obedecida a Lei no 8.142/90
[...]. Na instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde, o Poder Executivo, respeitando os
princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas Conferências de
Saúde, e em consonância com a legislação”. (BRASIL, 2012, p.1).
Sobre as competências dos Conselhos de Saúde, analise as opções a seguir e identifique com V as
verdadeiras e com F as falsas.
( ) Aprovar ou não o relatório de gestão da respectiva Secretaria.
( ) Atuar na formulação e no controle da execução da Política de Saúde.
( ) Apresentar propostas de contratos ou convênios com Sistema Único de Saúde, cabendo ao
poder executivo analisá-las.
( ) Proceder à revisão periódica dos planos de saúde, sobretudo, os de gestão coletiva e aqueles
de contratos individuais entre planos privados e usuários.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A) V V F F
B) V F V F
C) V F F V
D) F V F F
E) F V V V
Questão 23 (Peso 3)
Diversos autores abordam o conceito de Sistema de Informação em Saúde (SIS) relacionando-o com
a visão de mundo, o conceito de saúde, os interesses de uma sociedade, a condução do processo
saúde-doença-cuidado, entre outros aspectos.
Assim, considerando que determinado sistema de informação em saúde esteja centrado no modelo
biomédico, é correto afirmar que
A) os dados biofísicos das pessoas são dispensáveis.
B) a informação trará riqueza para a análise social e de saúde.
C) os dados predominantes serão aqueles relativos aos determinantes sociais.
D) os dados relativos aos aspectos econômicos e sociais serão valorizados na análise da situação de
saúde.
E) os dados de idade, sexo e tipo de doença serão imprescindíveis para a análise da situação de
saúde.
Questão 24 (Peso 2)
São sistemas de informação sob a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS):
A) o Sistema Único de Benefícios e o Sistema de Informação sobre Mortalidade.
B) o Sistema de Informação de Mortalidade e o Sistema Integrado de Dados Orçamentários.
C) o Cadastro Nacional de Informações Sociais e o Sistema Integrado de Dados Orçamentários.
D) o Sistema de Informações sobre Mortalidade e o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.
E) o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos e o Cadastro Nacional de Informações Sociais.
Questão 25 (Peso 3)
Os diversos Sistemas de Informação em Saúde (SIS) fornecem subsídios para planejamento,
avaliação e gestão em saúde. Além disso, a informação, gerada por décadas, é um registro do
comportamento da situação de saúde da população brasileira.
Sobre os aspectos relativos à privacidade das pessoas que têm determinada situação registrada nos
SIS, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

A identificação nominal das pessoas é estritamente proibida.
A vinculação entre o evento ou procedimento à pessoa é possível.
As iniciais do nome não podem ser acessadas no Sistema de Informação de Mortalidade.
O sobrenome da mãe pode ser acessado no Sistema de Informação de Mortalidade Infantil.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VVVF
VVFF
VFVF
FFVV
FVFV

Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Extremo Sul da Bahia e Fundação CEFETBAHIA.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO ANGIOLOGISTA (QUESTÕES DE 26 A 40)
Questão 26 (Peso 1)
A persistência da artéria ciática tem como característica comum à presença de _________________.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

alongamento do membro
tronco tíbio-fibular mais baixo
pulsos distais palpáveis com pulsos femorais impalpáveis
edema da perna com varicosidades aumentadas
varizes na face posterior da coxa

Questão 27 (Peso 1)
O desencadeamento da via intrínseca da coagulação pode ser ativado pelo contato com as
superfícies através do Fator _________.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

IX
XII
VII
XIII
tecidual

Questão 28 (Peso 2)
Para melhorar a visualização das artérias nas angiografias, são recomendadas rotações
padronizadas _______________________________.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

nas artérias femorais com 20° de oblíqua inferior ipsolateral
no arco aórtico com 10° de oblíqua anterior esquerda
nas artérias esplênica com 10° de oblíqua anterior direita
nas artéria poplítea com 10° de oblíqua anterior ipsolateral
na trifurcação do tronco tibial com 10° de oblíqua anterior contralateral

Questão 29 (Peso 2)
A medida clínica que tem mais repercussão na melhora clínica dos portadores de doença arterial
obstrutiva periférica é
A)
B)
C)
D)
E)

o controle do peso.
o controle da glicemia.
o controle do colesterol.
a atividade física regular.
a abstinência do tabagismo.

Questão 30 (Peso 3)
Paciente jovem, sem histórico de procedimento vascular invasivo no membro superior, tem
hipotermia, hiper-hidrose, cianose e hiperestesia intensa na mão.
Nesse caso, a hipótese diagnóstica é
A)
B)
C)
D)
E)

Esclerodermia.
Distrofia simpático reflexa.
Embolia arterial.
Doença de Raynaud primária.
Fenômeno de Raynaud secundário.

Questão 31 (Peso 2)
O fator que, isoladamente, tem maior capacidade preditiva de hipertensão renovascular é
A)
B)
C)
D)
E)

presença de frêmito abdominal.
gravidade da hipertensão.
gênero feminino.
idade.
etnia.
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Questão 32 (Peso 3)
Sobre os AAA, é correto afirmar que
A) devem ser tratados com anti-hipertensivos para prevenir a expansão.
B) podem ser identificados com segurança por exame físico minucioso quando o diâmetro passa de 4
cm.
C) apresentam maior probabilidade de sofrer trombose em homens e mulheres com determinado
diâmetro.
D) apresentam uma morbimortalidade elevada (em virtude do reparo eletivo ou da rotura) que não
pode ser reduzida pela vigilância ultrassonográfica em homens com idade entre 65 e 75 anos.
E) necessitarão de reparo dentro de três anos na maioria dos pacientes com diâmetros iniciais de 4 a
5,5 cm em um programa de vigilância que utiliza um diâmetro > 5,5 cm ou os sintomas como
indicações para a intervenção.
Questão 33 (Peso 2)
A lesão inflamatória presente na insuficiência venosa crônica decorre do extravasamento inicialmente
de ___________________________.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

Colágeno
Interleucina
Macrófagos
Fibronectina
Macromoléculas semelhantes ao fibrinogênio e às hemácias

Questão 34 (Peso 2)
O fluxo linfático depende principalmente de __________________________________________.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

contração linfática intrínseca
fluxo venoso acelerado no exercício
contração da musculatura da panturrilha
fases de pressão negativa do ciclo respiratório
um impulso anterógrado proporcionado pelas pulsações arteriais (vis a tergo)

Questão 35 (Peso 1)
Com relação ao diagnóstico da trombose venosa profunda (TVP), é correto afirmar que
A)
B)
C)
D)

a presença de veias vicariantes é, isoladamente, o melhor sinal clínico.
a palpação de um cordão hiperemiado em trajeto venoso é indicativo de TVP.
a não visualização do trombo ao Duplex Scan venoso exclui a presença de TVP.
o edema unilateral com empastamento muscular da extremidade é um dos sinais clínicos mais
confiáveis.
E) o Sinal de Homans quando positivo, no paciente jovem acamado, é altamente sensível e
específico para TVP.
Questão 36 (Peso 1)
O local preferencial de assentamento do êmbolo arterial cardiogênico é a
A)
B)
C)
D)
E)

Artéria braquial.
Artéria subclávia esquerda.
Bifurcação da artéria femoral comum.
Bifurcação da artéria ilíaca primitiva esquerda.
Artéria femoral superficial ao nível do canal dos adutores.

Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Extremo Sul da Bahia e Fundação CEFETBAHIA.
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Questão 37 (Peso 3)
Sobre as lesões arteriais traumáticas, é correto afirmar que
A) o sangramento externo abundante é uma regra nas lesões dos membros.
B) a maioria das lesões penetrantes no tórax manifesta-se com um mediastino alargado à radiografia
simples de tórax.
C) a maioria das feridas aórticas contusas ocorre entre as origens das artérias carótida esquerda e
subclávia esquerda e se caracterizam por dissecção da íntima.
D) a consequência das grandes lesões arteriais no abdome depende tanto da presença de
tamponamento retroperitonial, quanto da localização anatômica.
E) o sangramento externo dos traumatismos penetrantes dos membros é controlado,
preferencialmente, com um torniquete acima da lesão até se obter o controle direto por exploração
cirúrgica.
Questão 38 (Peso 3)
A prescrição de Rivaroxabana 15 mg, duas vezes ao dia, por 21 dias, seguida de 20 mg/dia, por seis
meses, é adequada para ______________________.
A)
B)
C)
D)
E)

a profilaxia da cirurgia de quadril, grandes queimados e cirurgia oncológica
o tratamento da trombose venosa profunda ou embolia pulmonar
o tratamento da trombose venosa profunda distal
o tratamento da trombose venosa superficial
o tratamento da embolia pulmonar

Questão 39 (Peso 3)
Uma ponte infrainguinal que resulte em insucesso terá como consequência ___________________.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

o aumento do risco de infecção do enxerto
o aumento da incidência de insuficiência renal aguda
o aumento do risco de mortalidade pré-operatória para a amputação subsequente
o aumento das complicações da ferida e do tempo de cicatrização da amputação subsequente
a redução da massa muscular do membro amputado subsequentemente, repercutindo na
reabilitação pós-operatória

Questão 40 (Peso 1)
De acordo com o Código de Ética Médica, “A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser
humano e da coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza”.
Sobre as disposições do Código de Ética sobre as relações com pacientes e familiares, analise as
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as Falsas.
( )
( )
( )
( )

O Médico não é obrigado a usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento,
cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente, salvo em caso de
iminente risco de morte.
O Médico tem o direito de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou
terapêuticas, devendo, no entanto, comunicar ao paciente sobre as vantagens e riscos
decorrentes da sua escolha.
Ao Médico é vedado deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em
casos de urgência ou emergência, quando não haja outro médico ou serviço médico em
condições de fazê-lo.
Ao Médico é vedado deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e
os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano,
devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VVFF
VFVF
FFVV
FVFV
FVVF
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