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Língua Portuguesa 

TEXTO 1 (Base para responder as questões de 01 a 05).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. Nesse texto, o autor principalmente: 

A) defende as superstições ingênuas do povo de Caruaru, que foi enganado pela “Galega da Cadisa”. 
B) noticia um intrigante e misterioso caso ao povo da cidade, que o dissemina, fazendo comentários  “à boca pequena”. 
C) argumenta, inquirindo o leitor sobre a veracidade do caso da revendedora de automóveis. 
D) narra o caso das aparições de uma sedutora mulher que já havia morrido. 
E) disserta sobre uma história de assombração que afetou, sobretudo, motoristas de táxi em Caruaru. 

02. As relações lógicas estabelecidas a partir do Texto 1 estão corretas em: 

A) A mulher loura assustava preferencialmente os homens, portanto eles acabavam seduzidos por ela e aceitavam lhe 
dar uma carona. 

B) Ainda que a revendedora de automóveis tenha encerrado suas atividades, a mulher loura não mais apareceu. 
C) Os casos de aparição da loura não tiveram grande repercussão, porque foram noticiados por um radialista.   
D) A Galega sempre conseguia caronas, provavelmente porque os homens andavam naquela área em busca de 

prostitutas. 
E) Tudo acontecia em frente a uma revendedora de automóveis em vista de que, a partir de certas horas da noite, uma 

bela mulher levava pânico aos motoristas que por lá ousassem passar. 
 
 
 
 
 
 
 

Galega da Cadisa 
 

No final da década de 1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher que acabou levando pânico a 
todos aqueles que ousassem passar de carro, a partir de certas horas da noite, por um trecho de rua à época pouco 
movimentado, localizado nas proximidades do estádio do Central, na época o principal time de futebol da cidade. 

Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru 
Diesel S.A (Cadisa), em frente ao qual tudo acontecia. Durante o dia, não havia nada de estranho, até crianças 
passavam por ali sem nenhum problema. O perigo era trafegar pela área depois das dez horas da noite. 

Veja como tudo acontecia: quando um carro apontava na esquina, uma bela mulher, loura de olhos azuis, 
surgia de repente, supostamente vinda do interior do prédio da Cadisa que, no entanto, permanecia com todas as 
portas fechadas. Se a pessoa que dirigisse o carro fosse uma outra mulher, a Galega deixava passar. Se fosse um 
homem, ela pedia carona. 

Perto dali ficava a zona de prostituição de Caruaru e, talvez por isso, a Galega da Cadisa sempre 
conseguia caronas. Ela pedia que a deixassem em sua residência, uma pequena casa no bairro do Salgado, e no 
caminho insinuava querer ter um caso amoroso com seus caroneiros. Mas, ao chegar, se despedia e, depressa, 
entrava em casa, dizendo que logo retomaria o contato. 

Os mais encantados com a Galega (a maioria deles motoristas de táxis) acabavam não resistindo e, no dia 
seguinte, iam procurá-la, em casa. Quem atendia, porém, era um senhor de idade, ferreiro de profissão, o verdadeiro 
morador da casa. Ele sabia, sim, que ali havia morado uma mulher loura e informava que ela morrera fazia vinte anos. 

As primeiras aparições da Galega da Cadisa não tiveram grande repercussão, até porque os casos eram 
comentados à boca pequena, apenas entre alguns motoristas que diziam já ter passado pela experiência, ou nas 
rodas-de-bar. Mas, depois que um radialista passou noticiar os causos no programa policial de uma emissora de rádio 
de grande audiência, a estória pipocou na cidade. 

Foram dois anos de muitos causos envolvendo a Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes. Depois, 
quando a revendedora de automóveis encerrou suas atividades, nunca mais se ouviu falar da encantadora loura. 
Ficaram apenas o mistério em torno daquelas aparições e a intrigante constatação de que a Galega só saía do prédio 
para pedir caronas enquanto ali funcionou uma revendedora de automóveis. 

Por que será que a Galega sumiu depois que o edifício passou a ter outro uso? Para essa pergunta, 
ninguém nunca teve resposta. 

                      (www.pe-az.com) 

http://www.pe-az.com/
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03. No que diz respeito ao Texto 1, analise cada uma das 
afirmações a seguir. 

1) Quando o autor diz que “até crianças passavam 
por ali sem nenhum problema”, ele acentua a 
ideia da falta de perigo, evocando a fragilidade 
daqueles que, em princípio, menos teriam chance 
de se defender. 

2) Pelas informações dadas no texto, é possível 
inferir que a Cadisa funcionou no mesmo 
endereço até o fim dos anos setenta. 

3) Há uma contradição entre o fato de uma mulher 
surgir de repente do interior do prédio da Cadisa 
e a informação de que todas as portas do prédio 
continuavam fechadas. Isso justifica o emprego 
do advérbio “supostamente”. 

 

Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 2, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 

  

04. Não existe relação de concordância entre os verbos 
em destaque e as expressões sublinhadas apenas na 
letra: 

A) “No final da década de 1960, SURGIU em 
Caruaru uma bela e loura mulher...” 

B)  “Na esquina desse pedaço de rua FICAVA o 
prédio de uma revendedora de automóveis 
denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa), em 
frente ao qual tudo acontecia.” 

C) “Os mais encantados com a Galega (a maioria 
deles motoristas de táxis) ACABAVAM não 
resistindo e, no dia seguinte, iam procurá-la, em 
casa.” 

D) “FICARAM apenas o mistério em torno daquelas 
aparições e a intrigante constatação.” 

E) “... a Galega só saía do prédio para pedir caronas 
enquanto ali FUNCIONOU uma revendedora de 
automóveis.” 

 
 

 
 

05. O motivo que levou o autor do Texto 1 a empregar 
corretamente a vírgula em “No final da década de 
1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher...” 
não foi levado em conta no seguinte segmento de 
texto: 

A) “Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio 
de uma revendedora de automóveis denominada 
Caruaru Diesel S.A (Cadisa)...” 

B) “...até crianças passavam por ali sem nenhum 
problema...” 

C) “Ela pedia que a deixassem em sua residência...” 
D) “As primeiras aparições da Galega da Cadisa não 

tiveram grande repercussão...” 
E) “Foram dois anos de muitos causos envolvendo a 

Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes.” 
 

 
Leia o Texto 2 abaixo e responda as questões de 06 a 11: 
 
TEXTO 2  

 

 

Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro ritmo. 
Era uma cidade pequena, ainda não chegara aos 100 mil 
habitantes. Desempenhava um papel importante na região 
agreste do Estado de Pernambuco devido à sua posição 
geográfica. Apesar de movimentar a economia local em 
suas feiras e no beneficiamento de algodão, não recebia 
investimentos suficientes do governo para alavancar o 
desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento 
socioambiental. 

José Condé e Nelson Barbalho retrataram bem a 
Caruaru do início do século XX. Embora essas obras sejam 
difícieis de localizar, percebe-se que nas poucas que tive 
acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais. 
Apesar de muitas serem obras de ficção, a imagem daquele 
povo está ali fielmente representada, seja no linguajar, seja 
nos hábitos. 

Percebe-se como o coronelismo era forte na cidade, 
chegando até meados da 2ª metade do século XX. 
Responsáveis pela ocupação dessas terras agrestinas, os 
primeiros coroneis expulsaram os índios cariris, não sem 
antes haver muito derramamento de sangue. 

 
(http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru de 

antigamente...)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru
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06. O sistema linguístico nos oferece a possibilidade de 
articular de diferentes formas as ideias veiculadas em 
um texto, sem que isso contrarie os sentidos originais. 
A única letra em que não se exemplifica corretamente 
essa afirmação é: 

A) “Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro 
ritmo. Era uma cidade pequena, ainda não 
chegara aos 100 mil habitantes. Desempenhava 
um papel importante na região agreste do Estado 
de Pernambuco devido à sua posição 
geográfica.”  
 Caruaru, há menos de cem anos, devido à 

sua posição geográfica, desempenhava 

um papel importante na região agreste do 

Estado de Pernambuco, mesmo sendo 

uma cidade pequena, que tinha outro ritmo 

e ainda não chegara aos cem mil 

habitantes. 

B) “Apesar de movimentar a economia local em 
suas feiras e no beneficiamento de algodão, não 
recebia investimentos suficientes do governo 
para alavancar o desenvolvimento econômico, 
tão pouco o desenvolvimento socioambiental.” 
 Não recebia investimentos suficientes do 

governo para alavancar os 

desenvolvimentos econômico e 

socioambienteal, embora movimentasse a 

economia local em suas feiras e no 

beneficiamento de algodão. 

C) “Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais.” 

 Nas poucas obras a que tive acesso, 

apesar da dificuldade em localizá-las, 

percebe-se uma riqueza nas observações 

dos costumes locais. 

D) Apesar de muitas serem obras de ficção, a 
imagem daquele povo está ali fielmente 
representada, seja no linguajar, seja nos hábitos. 
 Seja no linguajar, seja nos hábitos, a 

imagem daquele povo está ali fielmente 

representada, ainda que muitas sejam 

obras de ficção. 

E) Percebe-se como o coronelismo era forte na 
cidade, chegando até meados da 2ª metade do 
século XX. 
 Mesmo que o coronelismo tenha sido forte 

na cidade, percebe-se que ele chegou até 

meados da 2ª metade do século XX. 

 

07. governo para alavancar o desenvolvimento econômico, 
tão pouco o desenvolvimento socioambiental”, há um 
equívoco no emprego da expressão sublinhada, que 
está sendo empregada no lugar do advérbio 
“tampouco”. O mesmo equívoco encontra-se em: 

A) Caruaru tinha tão pouco investimento do governo 
que não conseguia alavancar seu 
desenvolvimento econômico. 

B) A cidade era tão pouco movimentada quanto 
qualquer outra do seu porte. 

C) O coronelismo local não se empenhava pelo 
desenvolvimento da cidade, tão pouco o governo 
estadual. 

D) Muitas vezes, os escritores são tão pouco fiéis à 
imagem do seu povo! Não foi o que aconteceu 
com José Condé e Nelson Barbalho. 

E) Caruaru alavancou tão pouco o desenvolvimento 
econômico por conta da falta de apoio do 
governo estadual. 

08. Analise as observações feitas em relação ao período: 
“Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais”. 

1) A conjunção “que” depois da forma verbal 
“percebe-se”, cria a expectativa de um 
complemento em forma de oração, o que não 
acontece. 

2) O autor infringe uma regra da gramática 
normativa quando não coloca uma preposição 
antes do pronome relativo “que” para atender à 
regência da palavra acesso. 

3) A informação adverbial deveria ficar entre 
vírgulas por estar deslocada na oração. 

4) Há um erro na flexão da palavra difícil no plural. 

 
As observações pertinentes são:  

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
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09. Fazendo as correções necessárias ao período citado 
na questão 08, encontramos: 

A) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que, nas poucas que tive acesso, 
uma riqueza nas observações dos costumes 
locais. 

B) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que há, nas poucas que tive acesso, 
uma riqueza nas observações dos costumes 
locais. 

C) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, 
percebe-se que há, nas poucas a que tive 
acesso, uma riqueza nas observações dos 
costumes locais. 

D) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se nas poucas a que tive acesso, uma 
riqueza nas observasões dos costumes locais. 

E) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, 
percebe-se, nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais. 

10. De acordo com as novas regras ortográficas, a palavra 
“coronéis” deve ser acentuada pelo mesmo motivo que 
decide a acentuação de: 

A) idéias 
B) heróico 
C) herói 
D) têxteis 
E) difícil 

11. O emprego da crase é facultativo na situação em que 
ocorre no texto: “devido à sua posição geográfica”, 
mas é obrigatória em: 

A) devido à seu posicionamento 
B) devido às suas posições políticas  
C) devido à questões variadas 
D) devido à minha luta 
E) devido à ela 

 

 
 
 
 

Leia o Texto 3 abaixo e responda as questões de 12 a 14: 

 
TEXTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Na letra de sua canção, o compositor Zé Dantas 
registra formas de uma variante popular oral. Fazendo 
a correspondência entre essas formas e suas 
variantes dicionarizadas, encontramos apenas um 
erro: 

A) Sá – sinhá  
B) Cumpade – compadre 
C) Causo – causa 
D) Forgansa – folgansa 
E) Vêi – veio  

13. O fenômeno fonético que ocorre em “forgansa” é o 
mesmo que ocorre em: 

A) cumpade 
B) sordado 
C) vêi 
D) doi 
E) quato 

 

 
 
 

Forró em Caruaru 
 

No forró de Sá Joaninha em Caruaru 
Cumpade Mané Bento só faltava tu  
Eu nunca vi, meu cumpade  
Forgansa tão boa  
Tão cheia de brinquedo e de animação  
Bebemo na função, dançamo sem parar  
Num galope de matar  
Nas alta madrugada  
Por causo de uma danada que vêi de 
Tacaratu 
Matemo doi sordado, quato cabo e um 
sargento  
Cumpade Mané Bento só faltava tu  

                           (Zé Dantas) 
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14. Considerando o Texto 3, analise as afirmações: 

1) Se o autor registrou as formas “forgansa” e “sordado”, seria coerente registrar fartava e arta. 
2) Se ele registrou “bebemo” e “matemo”, seria coerente registrar dancemo. 
3) Nenhuma das flexões verbais foi registrada no texto de acordo com os preceitos da gramática normativa. 

 

Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 3, apenas. 

 
 
TEXTO 4  
 

 

 
 

(amarildo.com.br) 

15. Na charge do Texto 4, 

1) imagem e texto se complementam na criação do sentido. 
2) o erro na articulação do sujeito com o verbo é inadmissível e não se justifica nesse tipo de texto. 
3) nesse caso, a gramática é sacrificada em prol da riqueza expressiva.  

 

Está(ão) correta(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 2, apenas. 

 

“MORREM” CHICO ANYSIO 
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Conhecimentos Específicos 

16. Com relação aos enxertos vasculares, é incorreto 
afirmar que: 

A) a complicação mais frequente nas próteses de 
dacron é a dilatação. 

B) os enxertos de PTFE são os melhores para a 
confecção de fístulas A-V. 

C) a dilatação pode produzir aneurisma de boca 
anastomótica. 

D) nos enxertos venosos a hiperplasia é mais 
comum próximo às válvulas. 

E) os aneurismas de boca anastomótica são raros 
com o PTFE. 

17. Com relação à avaliação clínica vascular, é correto 
afirmar que: 

A) a claudicação é muito comum nos pés 
B) as obstruções aortoilíacas são mais comuns nas 

faixas etárias mais jovens. 
C) a dor em repouso costuma ocorrer com ITB 

(índice tornozelo-braço) entre 0.6  e 0.8. 
D) com o advento do ecocolordoppler, o Doppler 

portátil (unidirecional) perdeu sua importância. 
E) após exercícios físicos, em membros isquêmicos, 

um sopro ou um frêmito pode tornar-se menos 
evidente. 

18. Sobre a investigação vascular laboratorial, é incorreto 
afirmar que: 

A) a medida das pressões é, na verdade, o mais 
importante parâmetro a ser usado nos exames 
não invasivos com Doppler das artérias dos 
membros inferiores (MMII). 

B) a termometria é muito útil na avaliação do efeito 
de algumas drogas usadas nas doenças arteriais 
dos MMII. 

C) nos pacientes com insuficiência venosa crônica 
CEAP 5 e 6, o melhor exame é pletismografia por 
impedância. 

D) níveis pressóricos, no tornozelo, de 60mmHg 
oferecem a possibilidade de cicatrização de 50-
90%  para as amputações infrapatelares. 

E) o melhor ângulo para insonar uma artéria é 60 
graus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Com relação ao tratamento clínico da doença arterial 
obstrutiva crônica, assinale a alternativa incorreta. 

A) O cilostazol é inibidor da fosfodiesterase 3. 
B) A ação do clopidogrel consiste no bloqueio à 

ativação plaquetária via adenosinadifosfato 
(ADP). 

C) A prescrição dos antiagregantes plaquetários visa 
aumentar a distância de marcha, diminuir a 
degeneração aterosclerótica e os níveis de 
prostaciclina. 

D) A pentoxifilina flexibiliza as hemácias e melhora a 
filtração dos leucócitos por inibição de sua 
adesão à parede vascular. 

E) Os anticoagulantes têm boa indicação nos casos 
agudos. 

20. Sobre a anticoagulação, é incorreto afirmar que: 

A) a sua fase inicial é desencadeada pela ação da 
tromboplastina. 

B) a heparina é metabolizada no fígado e eliminada 
pelos rins. 

C) o último fator a ser bloqueado pelos 
anticoagulantes antivitamina K é o fator II 
(protrombina). 

D) a heparinoterapia deve ser mantida 
simultaneamente com os antivitamina K pelo 
menos até o quinto dia. 

E) para aumentar a segurança, os anticoagulantes 
orais devem ser fracionados, ao menos em duas 
vezes ao dia. 

21. Sobre os anticoagulantes, assinale a alternativa 
correta.  

A) A ação anticoagulante da heparina deve-se à 
ativação da trombina. 

B) As antivitaminas K não podem ser usadas 
isoladamente, na fase inicial de uma trombose 
pelo risco de queda nos níveis de fibrinogênio. 

C) Valores de INR entre 2.0 e 2.5 são suficientes 
para a profilaxia do embolismo nos portadores de 
prótese. 

D) A trombocitopenia induzida pela heparina pode 
causar trombose arterial ou venosa grave. 

E) as heparinas de baixo peso molecular têm menor 
biodisponibilidade que as heparinas fracionadas. 
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22. Quanto aos aneurismas, assinale a alternativa 
incorreta.  

A) Dos aneurismas envolvendo a aorta torácica e 
toracoabdominal, o mais comum (Crawford) é o  
tipo IV. 

B) A aterosclerose não é o principal fator etiológico 
nos aneurismas envolvendo a aorta torácica. 

C) A aorta abdominal humana tem uma quantidade 
de camadas elásticas menor que a torácica. 

D) A triagem sistemática (screening) para a 
presença de aneurismas da aorta abdominal em 
mulheres não é recompensadora. 

E) As bolhas (blebs) da parede aórtica podem 
contribuir para o risco de ruptura. 

23. Com relação aos aneurismas, assinale a alternativa 
correta.  

A) A ultrassonografia fornece todos os dados 
necessários para o cirurgião tratar um aneurisma 
da aorta abdominal. 

B) A embolização é uma complicação relativamente 
comum nos aneurismas AAA (aneurisma da aorta 
abdominal). 

C) A maioria dos AAA tem aspecto sacular. 
D) O diâmetro máximo do AAA é um dos melhores 

preditores de ruptura. 
E) A via extraperitoneal dificulta o acesso aos ramos 

viscerais da aorta. 

24. Com relação aos aneurismas periféricos, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) O da artéria esplênica é o mais comumente 
encontrado dentro do abdômen. 

B) Os da artéria mesentérica superior, na sua 
maioria são micóticos. 

C) Os da artéria hepática são mais comuns nos 
homens. 

D) Os da artéria renal estão associados à 
fibrodisplasia e comprometem principalmente o 
tronco principal. 

E) Os periféricos extra-abdominais quase nunca são 
ateroscleróticos.  

25. Com relação às dissecções da aorta, é correto afirmar 
que: 

A) o tipo III-A (Crawford) envolve a aorta 
descendente, mas não alcança o abdômen. 

B) a dor só ocorre nos casos graves e habitualmente 
tende a localizar-se no ponto da dissecção. 

C) a anamnese e o exame físico são pouco 
importantes no diagnóstico. 

D) a insuficiência aórtica é rara nas dissecções do 
tipo A.  

E) a hipertensão arterial é rara no tipo B. 

26. Com relação ao pé do diabético, é correto afirmar que: 

A) o diagnóstico é eminentemente baseado em 
exames de imagem. 

B) na classificação de Wagner, o nível 3 significa 
gangrena localizada. 

C) nos quadros isquêmicos, a sede mais frequente 
de obstrução é o território ílio-femoral. 

D) o podobariógrafo permite prever as áreas de risco 
para lesões cutâneas. 

E) a ressonância nuclear magnética, por ser 
dispendiosa, não é importante no diagnóstico de 
osteomielite. 

27. Com relação às oclusões arteriais agudas, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) A síndrome dos anticorpos antifosfolipídeos é 
comum como etiologia. 

B) De acordo com a classificação de Rutherford 
para as isquemias agudas, o paciente da classe 
2-b não tem risco imediato e pode ser 
adequadamente investigado. 

C) Nas oclusões por trombose quase sempre há um 
passado de claudicação. 

D) A trombocitopenia pode ocorrer e estar relacionada 
à coagulação intravascular disseminada. 

E) A heparina deve ser administrada imediatamente 
para proteger o leito distal. 

28. Com relação às fasciotomias, é correto afirmar que: 

A) elas devem ser indicadas quando a pressão 
compartimental for superior ao dobro da pressão 
diastólica do indivíduo. 

B) na mão existem dois compartimentos: tenar e 
hipotenar. 

C) a perna tem quatro compartimentos, a saber: 
lateral, medial, lateral superficial e lateral 
profundo. 

D) a complicação sistêmica mais importante é a 
síndrome mionefropática de Haimovici. 

E) são achados metabólicos associados: 
hipercalemia, mioglobinúria e alcalose. 

29. Com relação às infecções de prótese, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) A placa aterosclerótica pode ser o foco de 
infecção. 

B) O Staphilococcus aureus tem capacidade de 
adesão às próteses muito maior que os Gram 
negativos. 

C) As infecções tardias nas próteses são 
frequentemente associadas ao S. epidermidis. 

D) A tomografia computadorizada com contraste é o 
exame de escolha quando houver suspeita 
diagnóstica. 

E) O uso da veia femoral como substituto deve 
sempre ser evitado pelo alto risco de 
desenvolvimento de insuficiência venosa crônica 
grave.  
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30. Com relação às doenças arteriais, assinale a 
alternativa correta.  

A) A principal causa de edema pós-operatório nas 
cirurgias arteriais é a trombose venosa profunda. 

B) A linfocele retroperitoneal nas cirurgias da aorta 
está frequentemente associada à lesão da 
cisterna do quilo. 

C) Com relação aos pseudoaneurismas femorais 
pós-cateterismo, o tratamento por compressão 
guiada por ultrassom é uma boa opção. 

D) As tromboses pós-operatórias são consideradas 
precoces quando ocorrem em até 24 horas. 

E) As oclusões arteriais pós-operatórias tardias 
(após dois anos) são frequentemente devidas à 
hiperplasia intimal. 

31. Com relação aos acessos vasculares para 
hemodiálise, é correto afirmar que: 

A) nas FAV rádio-cefálicas  os percentuais de não-
maturação são acima de 50% (muito elevados) 

B) a veia basílica, por ser muito superficial, quase 
sempre apresenta lesões estenóticas que a 
tornam imprestável para as FAVs 

C) o uso de próteses, como substituto, é valioso 
porque poupa a veia para situações futuras 
complexas 

D) a trombose de uma FAV é sua principal 
complicação 

E) por causa da punções repetidas, o Streptococus 
é o principal causador das infecções de prótese. 

32. Sobre a isquemia visceral, é correto afirmar que: 

A) os avanços nas técnicas diagnósticas e 
terapêuticas nas últimas décadas melhorou 
drasticamente os resultados do tratamento das 
isquemias mesentéricas agudas. 

B) a maioria dos pacientes é masculina. 
C) os testes de laboratório são muito precisos e 

devem fazer parte da abordagem inicial 
D) a dor abdominal após um procedimento 

arteriográfico deve levar à suspeição de isquemia 
intestinal por embolia. 

E) como em outros casos de abdômen agudo, os  
raios-X são muito importantes para o diagnóstico 
de  isquemia intestinal aguda. 

33. Com relação à isquemia intestinal crônica, é incorreto 
afirmar que: 

A) esta é uma entidade clínica incomum. 
B) todos os pacientes têm dor abdominal. 
C) a arteriografia permanece como o melhor 

procedimento diagnóstico. 
D) como na isquemia mesentérica aguda, os testes 

laboratoriais são decisivos para o diagnóstico. 
E) o tempo para o diagnóstico costuma ser longo.  

34. Sobre as simpatectomias, é correto afirmar que: 

A) está indicada nos membros inferiores quando 
associada à claudicação para médias distâncias. 

B) o livedo reticular em crianças não é uma boa 
indicação.  

C) a dispareunia e ejaculação precoce não são suas 
complicações. 

D) o gânglio estrelado é formado pelo gânglio 
simpático médio e o cervical simpático. 

E) a simpatectomia tem indicação na úlcera 
hipertensiva que não cicatriza com o tratamento 
clínico. 

35. Sobre a doença carotídea, é correto afirmar que: 

A) as obstruções ateroscleróticas intracranianas são 
mais comuns que as extracranianas. 

B) os acotovelamentos severos devem sempre ser 
tratados cirurgicamente para a prevenção do 
AVCI. 

C) o acidente vascular em progressão significa que 
o paciente está melhorando do déficit 
neurológico. 

D) todo paciente com déficit neurológico deve ser 
submetido a uma tomografia ou ressonância 
nuclear magnética. 

E) as obstruções vertebrovasculares costumam 
produzir sintomas lateralizantes.  

36. Quanto ao trauma vascular, é correto afirmar que: 

A) a hora dourada (golden hour) começa a ser 
contada a partir do momento que socorro chega à 
cena do trauma. 

B) a ligadura das artérias dos membros superiores 
carrega risco de amputação maior que dos 
membros inferiores. 

C) a clínica mais comum das lesões carotídeas que 
chegam ao hospital é o choque.  

D) o resultado da interação entre o projétil e o tecido 
é conhecido como fragmentação. 

E) a arteriografia deve ser realizada nos traumas 
cervicais da zona II.             

37. Com relação às obstruções carotídeas, é correto 
afirmar que: 

A) com o tratamento endovascular, que é menos 
invasivo, pode-se indicar a angioplastia para 
estenoses assintomáticas de 60% mais 
deliberadamente.  

B) as lesões produzidas pela fibrodisplasia são mais 
comuns no gênero feminino e quase nunca são 
bilaterais. 

C) a clínica mais comum nas dissecções 
espontâneas das carótidas internas é a cefaleia 
unilateral. 

D) o ataque isquêmico transitório é aquele que dura 
no máximo 12 horas e recupera totalmente. 

E) o maleato de enalapril é a melhor indicação para 
o tratamento da hipertensão pós-operatória.  
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38. Sobre as varizes, é incorreto afirmar que: 

A) são dilatações venosas temporárias que 
produzem desconforto e edema nos membros 
inferiores. 

B) a bota de Unna é uma boa indicação para os 
casos graves de insuficiência venosa crônica. 

C) as veias perfurantes insuficientes podem ser 
tratadas por cirurgia, por endolaser e por 
radiofrequência. 

D) o laser tem boa indicação, especialmente nas 
safenas  com diâmetros superiores a 15 mm 

E) os flebotônicos não evitam as recidivas varicosas. 

39. Sobre o tromboembolismo venoso, assinale a 
alternativa correta. 

A) As próteses de joelho, por serem cirurgias 
realizadas sob bloqueio, tem taxas de TVP 
baixas. 

B) A história natural das TVPs nas cirurgia de joelho 
e quadril é semelhante. 

C) As TVPs de origem pélvica nos procedimentos 
ginecológicos são sabidamente baixas. 

D) O tromboembolismo venoso aumenta linearmente 
com a idade. 

E) As TVPs na gravidez se relacionam 
exclusivamente à deficiência de antitrombina.  

40. Sobre as amputações, assinale a alternativa incorreta. 

A) A desarticulação do tornozelo é conhecida como 
cirurgia de Symes. 

B) São consideradas maiores aquelas realizadas 
proximais às amputações de Chopart. 

C) Atualmente, as amputações transtibiais são mais 
frequentes que as transfemorais. 

D) Nas desarticulações do joelho a cartilagem do 
fêmur deve ser removida. 

E) Nas amputações transtibiais o retalho mais 
utilizado é o posterior longo. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




