
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com o enunciado das 40(quarenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:

DISCIPLINAS Nº QUESTÃO
Língua Portuguesa 10
Conhecimentos Gerais da Área Médica 05
Sistema Único de Saúde-SUS 05
Conhecimentos Específicos 20

b) Uma Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser 
entregue ao fiscal no final.

2 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de incrição conferem com os que 
aparecem na confirmação de incrição. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 

3 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à 
caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.

4 - Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha 
somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior - BARRA DE 
RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

5 - Na prova, as questões objetivas são identificadas pelo mesmo número que se situa acima do enunciado.
6 - Na Folha de Respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas que estão 

identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.
7 - Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); 

Só uma corresponde adequadamente ao quisito proposto. Você só deve assinar UMA RESPOSTA. A marcação de 
nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA. 

8 - Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certa deve ser feita cobrindo 
TODO O ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de 
tinta preta ou azul, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, 
preencha os campos de marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível 
dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.

9 - SERÁ ELIMINADO do concurso o candidato que: 
a) se utilizar durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como 

rádios, gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha 

de Respostas.
10 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações 

assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.
11 - Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A LISTA DE 

PRESENÇA.
12 - TRANSCREVA A FRASE ABAIXO, utilizando letra CURSIVA, no espaço reservado no canto superior do sua 

Folha de Respostas.

“ Aprender sem pensar é tempo perdido.”

Médico Angiologista

Prefeitura Municipal de Japeri
Concurso Público - 2013

Prefeitura Municipal de Japeri

www.pciconcursos.com.br
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LINGUA PORTUGUESA 

Texto para as questões 1, 2, 3 e 4.

Depois

Depois de sonhar tantos anos,
De fazer tantos planos
De um futuro pra nós.

Depois de tantos desenganos,
Nós nos abandonamos como tantos casais
Quero que você seja feliz
Hei de ser feliz também

Depois de varar madrugada
Esperando por nada
De arrastar-me no chão
Em vão
Tu viraste-me as costas
Não me deu as respostas
Que eu preciso escutar
Quero que você seja melhor
Hei de ser melhor também

Nós dois
Já tivemos momentos
Mas passou nosso tempo
Não podemos negar
Foi bom
Nós fizemos histórias
Pra ficar na memória
E nos acompanhar
Quero que você viva sem mim
Eu vou conseguir também

Depois de aceitarmos os fatos
Vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém
Meu bem
Vamos ter liberdade
Para amar à vontade
Sem trair mais ninguém
Quero que você seja feliz
Hei de ser feliz também
Depois

(Arnaldo Antunes/Carlinhos Brown/Marisa Monte)

(Disponível em: http://www.vagalume.com.br/marisa-monte/depois.html)

QUESTÃO 1
O texto acima mostra:

(A) o reencontro do casal;
(B) a separação do casal;
(C) a união do casal depois de altos e baixos;
(D) a união do casal depois de alguns desenganos;
(E) o início do relacionamento.

QUESTÃO 2
A ideia de traição no relacionamento está expressa nos 
seguintes versos:

(A) “Depois de varar madruga/Esperando por nada”
(B) “Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar”
(C) “Vamos ter liberdade/Para amar a vontade/Sem trair 

mais ninguém”
(D) “Já tivemos momentos/Mas passou nosso tempo/ Não 

podemos negar”
(E) “Quero que você seja feliz/Hei de ser feliz também/

Depois”

QUESTÃO 3
O relacionamento chegou ao fim. Essa conclusão fica 
clara nos versos:

(A) “Depois de varar madrugada/Esperando por nada”
(B) “Já tivemos momentos/Mas passou nosso tempo/Não 

podemos negar”
(C) “De fazer tantos planos/de um futuro pra nós”
(D) “De arrastar-me no chão/Em vão” 
(E) “Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar”

QUESTÃO 4
A separação é algo cada vez mais comum nos casais da 
nossa sociedade. Esse tema é abordado na letra da música 
interpretada por Marisa Monte. O verso que justifica o 
que está em negrito é:

(A) “Depois de tantos desenganos/Nós nos abandonamos 
como tantos casais”

(B)  “Nós fizemos histórias/Pra ficar na memória”
(C) “Quero que você seja melhor/Hei de ser melhor 

também” 
(D) “Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar”
(E) “Vamos ter liberdade/Para amar à vontade”

QUESTÃO 5
No verso “Vou trocar seus retratos pelos de um outro 
alguém”, as palavras destacadas podem ser classificadas, 
respectivamente, como:

(A) Pronome possessivo e pronome indefinido;
(B) Pronome possessivo e pronome demonstrativo;
(C) Pronome pessoal e pronome possessivo;
(D) Pronome demonstrativo e pronome indefinido;
(E) Pronome oblíquo e pronome indefinido.
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QUESTÃO 6
A frase em que ocorre oração subordinada substantiva 
subjetiva é:

(A) Na ata da reunião não constava que elas estivessem 
presentes.

(B) Nossa maior preocupação era que chovesse.
(C) Ele sempre teve receio que você o abandonasse.
(D) Seus amigos confiam em que você vencerá.
(E) Teus pais estavam certos de que tu voltarias.

QUESTÃO 7
Indique o conjunto de palavras escritas 
INCORRETAMENTE:

(A) Privilégio – frustração – extenso;
(B) Misto – defesa – análise;
(C) Extenso – miséria – defesa;
(D) Análise – misto – extenso;
(E) Estenso – mizéria – defeza.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 08 E 09.

É preciso saber viver
(Composição: Erasmo Carlos e Roberto Carlos)

Quem espera que a vida
Seja feita de ilusão
Pode até ficar maluco
Ou morrer na solidão
É preciso ter cuidado
Pra mais tarde não sofrer
É preciso saber viver

Toda pedra do caminho
Você pode retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar
Se o bem e o mal existem
Você pode escolher

É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
Saber viver, saber viver!

Fonte: http://www.kboing.com.br/script/radioonline/busca_artista.

php?artista=titas&cat=music – 2/11/2009 – adaptada.

QUESTÃO 8
Toda pedra do caminho
Você pode retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar

Indique a figura de linguagem presente nos versos acima:

(A) metáfora;
(B) metonímia;
(C) hipérbole;
(D) catacrese;
(E) eufemismo.

QUESTÃO 9
“Se o bem e o mal existem”

Indique a figura de linguagem presente no verso acima.

(A) metáfora;
(B) metonímia;
(C) hipérbole;
(D) catacrese;
(E) antítese.

QUESTÃO 10
Assinale o item em que a vírgula foi usada para isolar o 
aposto.

(A) Ele já morou em Natal, em Fortaleza, em São Paulo.
(B) Os dois rapazes, Rodrigo e Paulo, eram primos.
(C) Com muito cuidado, a advogada analisou o documento.
(D) A igreja era pequena e pobre. Os altares, humildes. 
(E) Você ainda não sabe, mocinha vaidosa, que a vida é 

difícil.
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CONHECIMENTOS GERAIS DA 
ÁREA MÉDICA  

QUESTÃO  11
Considerando-se que as doenças cardiopulmonares estão 
entre as principais causas de morte em todo o mundo e 
que a prevalência de morte súbita é elevada no Brasil, 
bem como na maioria dos países ocidentais, assinale a 
alternativa correta.

(A) Durante a reanimação cardíaca, as compressões 
torácicas devem ser feitas na frequência de 100 por 
minuto, com força suficiente para abaixar o tórax 
em 4 a 5 cm e permitir o completo retorno da parede 
torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos 
com esta. 

(B) Durante a reanimação cardíaca, as compressões 
torácicas devem ser feitas na frequência de 60 por 
minuto, com força suficiente para abaixar o tórax 
em 4 a 5 cm e permitir o completo retorno da parede 
torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos 
com esta.

(C) Durante a reanimação cardíaca, as compressões 
torácicas devem ser feitas na frequência de 60 por 
minuto, com força suficiente para abaixar o tórax em 
10 a 15 cm e permitir o completo retorno da parede 
torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos 
com esta.

(D) Durante a reanimação cardíaca, as compressões 
torácicas devem ser feitas na frequência de 100 por 
minuto, com força suficiente para abaixar o tórax em 
10 a 15 cm e permitir o completo retorno da parede 
torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos 
com esta.

(E) Durante a reanimação cardíaca, as compressões 
torácicas devem ser feitas na frequência de 100 por 
minuto, com força suficiente para abaixar o tórax 
em 6 a 8 cm e permitir o completo retorno da parede 
torácica, sem, no entanto, perder o contato das mãos 
com esta.

QUESTÃO 12
Dos microorganismos listados abaixo, estão mais 
comumente relacionados à Doença Inflamatória Pélvica 
(DIP):

(A) Scherichia coli e Pseudomonas aeruginosa.
(B) Clamídia sp e Gonococo.
(C) Pneumococo e Clamídia.
(D) Scherichia Coli e Gonococo.
(E) Clamidia e Scherichia coli.

QUESTÃO 13
Sobre as fases da parada cardiorrespiratória secundária à 
fibrilação ventricular (FV) é correto afirmar que:

(A) A fase elétrica é a primeira, inicia-se imediatamente e 
dura de 0 a 5 minutos.

(B) A fase hemodinâmica é a primeira, inicia-se 
imediatamente e dura de 0 a 5 minutos.

(C) A fase metabólica é a primeira, inicia-se imediatamente 
e dura de 0 a 5 minutos.

(D) A fase elétrica é a primeira, inicia-se imediatamente e 
dura de 10 a 15 minutos.

(E) A fase metabólica é a última, iniciando-se quando a 
PCR dura acima de 20 minutos.

QUESTÃO 14
Algumas das alterações mais comuns em serviços de 
pronto atendimento são as emergências hipertensivas. Das 
drogas abaixo, não é administrada por via endovenosa:

(A) Furosemida.
(B) Nitroprussiato de sódio.
(C) Nitroglicerina.
(D) Hidralazina.
(E) Clonidina

QUESTÃO 15
Sobre a classificação do choque hipovolêmico, observe as 
afirmações a seguir:

I -  Na classe I, a perda sanguínea é de 10 a 15% do 
volume circulante e o paciente normalmente não 
apresenta alterações clínicas.

II - Na classe II, a perda sanguínea é de 15 a 30% do 
volume circulante e o paciente apresenta taquicardia 
e ansiedade.

III - Na classe III, a perda sanguínea é de 30 a 40% do 
volume circulante e o paciente apresenta taquicardia, 
hipotensão, oligúriaa e confusão mental.

Está (ão) correta (s) a (s) afirmativa (s):

(A) Apenas I.
(B) I e II.
(C) I e III.
(D) II e III.
(E) I, II e III.

www.pciconcursos.com.br
 




Prefeitura Municipal de Japeri                                                           CONCURSO PÚBLICO-2013

Pag. 6MEDICO ANGIOLOGISTA

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS  

QUESTÃO 16
Marque a opção correta. A lei 8.080/90 dispõe sobre as 
condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, 
regulando as ações, a organização e o funcionamento dos 
serviços de saúde no país. São ações incluídas nesta lei: 

(A) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou 
coletivamente, voltada apenas para promoção da 
saúde;

(B) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou 
coletivamente, voltada apenas para prevenção e 
diagnóstico;

(C) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou 
coletivamente, voltada apenas para promoção da 
saúde;

(D) Serviços prestados a nível ambulatorial, hospitalar 
e nas unidades de apoio diagnóstico e terapêutico 
geridos pelos governos, bem como em outros espaços 
como domiciliar;

(E) A participação da comunidade na gestão do SUS e 
nas transferências intragovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde. 

QUESTÃO 17
Marque a opção correta. Os recursos financeiros do SUS 
são depositados em conta especial:

(A) O FGTS;
(B) Os Fundos de Saúde;
(C) PIS;
(D) Os Fundos de renda fixa;
(E) Os Fundos de pensão.     

QUESTÃO 18
Marque a opção correta. Os princípios doutrinários do 
SUS são:

(A) A universalidade, a equidade e a integralização da 
atenção;

(B) A simplicidade, a universalidade e a individualidade;
(C) A integralização da atenção, a simplicidade e 

comparação;
(D) A regionalização, a equidade e o controle social;
(E) A descentralização, a regionalização e hierarquização 

do sistema.

QUESTÃO 19
Marque a opção correta. O compromisso firmado entre os 
gestores do SUS em relação às prioridades que apresentam 
impacto sobre a saúde da população brasileira denomina-
se: 

(A) Estratégia da saúde;
(B) Pacto pela vida;
(C) Estratégia da família;
(D) Pacto dos desafios;
(E) Consórcio da saúde.

QUESTÃO 20
Marque a opção correta. O artigo 5º da lei 8.080 trata dos 
objetivos do SUS. Entre estes objetivos podemos destacar:

(A) A execução de ações de vigilância em saúde, incluindo 
a vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do 
trabalhador;

(B) Formulação da política de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos e outros insumos de interesse para a 
saúde;

(C) A execução de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, integrando as ações assistenciais 
com as preventivas, garantindo as pessoas a assistência 
integral à sua saúde;

(D) Participação na formulação da política e na execução 
de ações de saneamento básico;

(E) Assistência integral às pessoas, desde a atenção 
básica à atenção especializada, nos vários níveis 
de complexidade do sistema, incluindo assistência 
farmacêutica.

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
Sobre a insuficiência venosa crônica afirma-se:

I - A insuficiência venosa crônica (IVC) pode ser 
conseqüente a obstrução do retorno venoso, refluxo ou 
combinação de ambos. O exame clínico e os métodos 
de diagnóstico complementar objetivam estabelecer 
quais destas condições estão presentes.

II - O diagnóstico da insuficiência venosa crônica é 
eminentemente clínico através da anamnese e exame 
físico.

II - A avaliação da IVC apresenta um grau de dificuldade 
menor que a avaliação da doença arterial. Os 
diferentes métodos diagnósticos da doença venosa 
são examinador - dependente e requerem habilidade 
clínica específica.

Está (ão) CORRETA (s):

(A) Apenas I;
(B) I e II;
(C) I e III;
(D) II e III;
(E) I, II e III.
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QUESTÃO 22
Sobre a insuficiência venosa crônica é INCORRETO 
afirmar:

(A) O doppler de ondas contínuas é o principal método de 
avaliação após o exame clínico, podendo detectar de 
refluxo em junção safenofemoral ou safeno-poplítea.

(B) O ecodoppler venoso determina a localização e a 
morfologia das alterações, principalmente quando 
se objetiva o tratamento cirúrgico. É indicado para 
avaliação de refluxo envolvendo território da veia 
safena magna e/ ou parva; localização de perfurantes 
incompetentes; esclarecimento diagnóstico de edema 
sem outros sinais de IVC; avaliação de casos de varizes 
recidivadas e anomalias vasculares; investigação de 
trombose venosa profunda prévia e de insuficiência 
valvular e refluxo em sistema venoso profundo.

(C) A pletismografia venosa pode ser utilizada na 
avaliação do grau de acometimento da função venosa 
(obstrução e/ou refluxo), estimando a proporção de 
comprometimento do sistema venoso superficial e 
profundo e desta forma prevendo os resultados de 
cirurgia do sistema venoso superficial nos casos 
que apresentem comprometimento tanto superficial 
quanto profundo. Deve ser considerado como um 
teste quantitativo complementar.

(D) A flebografia é indicada quando os métodos não-
invasivos não forem decisivos para esclarecimento 
diagnóstico e/ou orientação de tratamento; nas 
angiodisplasias venosas e na possibilidade de cirurgia 
do sistema venoso profundo. 

(E) A arteriografia tem sua indicação nos casos em que 
não há suspeita de fístulas arterio-venosas, estando 
contraindicada quando há suspeita das mesmas.

QUESTÃO 23
A principal indicação para o tratamento das telangiectasias 
e veias reticulares é:

(A) Analgesia;
(B) Estética;
(C) Profilaxia de TVP;
(D) Fístula;
(E) Profilaxia de TEP.

QUESTÃO 24
Não é um medicamento venoativo:

(A) Diosmina; 
(B) Dobesilato de cálcio;
(C) Rutina;
(D) Rutosídeos; 
(E) Extrato de castanha de caju.

QUESTÃO 25
Sobre o tratamento da úlceras varicosas ativas afirma-se:

I - Evidências da eficácia da medicação ainda são 
limitadas. O diagnóstico bacteriológico e uso de 
antibióticos rotineiramente não é recomendado, uma 
vez que não apresenta influência no diagnóstico, 
tratamento e prognóstico.

II - Ressalva-se o uso de antibióticos nos casos de 
infecções com manifestações sistêmicas. 

III - O valor do uso dos diversos tipos de tratamento local 
ainda não foi comprovado, sendo contra-indicado o 
uso de antibióticos tópicos.

Está (ão) Correta (s):

(A) Apenas I;
(B) I e II;
(C) I e III;
(D) II e III;
(E) I, II e III.

QUESTÃO 26
Sobre as meias de compressão está INCORRETO 
afirmar:

(A) As meias de compressão são classificadas em: meia 
de suporte, preventiva ou profilática (abaixo de 15 
mmHg); meia elástica terapêutica (acima de 15 
mmHg) e a meia antitrombo (18 a 23 mmHg). 

(B) A prescrição de uma meia elástica, realizada 
em receituário médico, deve conter: medidas da 
circunferência do tornozelo, da panturrilha e da coxa, 
altura do joelho e do quadril; tipo de meia a ser usada 
[abaixo do joelho (3/4), acima do joelho (7/8), tipo 
calça ou gestante]; compressão em milímetros de 
mercúrio (mmHg) e forma de uso (a meia deve ser 
vestida pela manhã, nos primeiros 30’, relatar também 
frequência, intensidade e duração). 

(C) É necessário um período de adaptação no início do 
uso, sendo muito importante o médico enfatizar para 
seu paciente que a meia elástica terapêutica é a melhor 
opção no tratamento clínico da insuficiência venosa 
crônica. 

(D) São contraindicações formais para o uso da 
meia elástica: doença arterial periférica, flebites 
sépticas, infecções de pele dos membros inferiores, 
incompatibilidade com o material de meias de 
compressão (alergia), linfangites, erisipelas, eczemas 
de pele, neuropatia periférica avançada, insuficiência 
cardíaca descompensada, desproporção tornozelo/
perna.

(E) As meias de compressão estão indicadas par ao 
tratamento das telangiectasias e veias reticulares, 
obtendo-se excelentes resultados com seu uso.
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QUESTÃO 27
Sobre a síndrome pós-trombótica (SPT) afirma-se:

I - A SPT é o nome dado a todas as alterações que 
acontecem a médio e longo prazo (dentro de 1 a 2 
anos) nos membros inferiores após a ocorrência da 
trombose venosa profunda. 

II - A incidência se aproxima a 100% de todos os pacientes.
III - O mecanismo fisiopatológico envolvido na SPT não 

é ao todo compreendido, entretanto correlacionasse 
à produção de mediadores inflamatórios e ao próprio 
processo de recanalização que induz dano às válvulas 
das veias. Embora muitas veias, sede de trombose, 
apresentem tendência a se recanalizar com o decorrer 
do tempo, essas alterações podem acontecer nas veias 
profundas, quando não existe a recanalização natural 
das veias que trombosaram ou então em decorrência 
da destruição das válvulas das veias ao longo do 
tempo.

Está (ão) CORRETA (s):

(A) Apenas I;
(B) I e II;
(C) I e III;
(D) II e III;
(E) I, II e III.

QUESTÃO 28
A avaliação vascular periférica é necessária em todos 
os diabéticos para estadiamento e classificação do 
risco. Assim, um paciente com sensibilidade diminuída 
deformidade/calo e história de úlcera estaria na categoria 
de risco:

(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(E) 4

QUESTÃO 29
Diz-se que o paciente tem déficit arterial no membro 
inferior quando:

(A) Pressão arterial absoluta no tornozelo menor que a 
pressão braquial;

(B) Pressão arterial relativa no tornozelo menor que a 
pressão braquial;

(C) Pressão venosa absoluta no tornozelo menor que a 
pressão braquial;

(D) Pressão arterial absoluta no tornozelo maior que a 
pressão braquial;

(E) Pressão venosa absoluta no tornozelo maior que a 
pressão braquial.

QUESTÃO 30
Não se inclui entre os tratamentos indicados para 
claudicação intermitente moderada e leve em paciente 
com grave condição clínica geral.

(A) Controle dos fatores de risco: Hipertensão arterial 
sistêmica; dislipidemias;

(B) Alteração de hábitos: eliminação do tabagismo, controle 
da dieta e programa de condicionamento físico; 

(C) Antiagregantes plaquetários;
(D) Drogas hemorroelógicas.
(E) Antinflamatórios não hormonais.

QUESTÃO 31
Pés secos, edemaciados, insensíveis, com fissuras, estão 
sujeitos a infecções. Não está indicado para o tratamento 
de lesões leves:

(A) Cefalosporina de 1a geração;
(B) Amoxacilina / clavulonato; 
(C) Clindamicina;
(D) Fluorquinolona;
(E) Gentamicina.

QUESTÃO 32
Já para o tratamento da infecção moderada do membro 
inferior com vasculopatia está indicado:

(A) Fluorquinolona EV na fase inicial e VO com a melhora;
(B) Amoxacilina / clavulonato VO;
(C) Clindamicina tópica;
(D) Amicacina EV;
(E) Penicilina Cristalina EV.

QUESTÃO 33
Sobre o tromboembolismo venoso afirma-se:

I - Tromboembolismo venoso (TEV) representa 
um espectro de doenças que inclui trombose 
venosa profunda, trombose associada a cateteres 
venosos centrais e, a complicação mais grave, 
tromboembolismo pulmonar (TEP). 

II - Tanto episódios assintomáticos, quanto aqueles 
clinicamente aparentes em pacientes hospitalizados, 
estão associados a fatalidade. 

III - Mais da metade dos pacientes que sofrem TEV 
sintomático não têm doenças cirúrgicas, mas sim 
clínicas.

Está (ão) CORRETA (s):

(A) Apenas I;
(B) I e II;
(C) I e III;
(D) II e III;
(E) I, II e III.
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QUESTÃO 34
Sobre o risco de tromboembolismo venoso em mulheres, 
é o fator de risco mais importante:

(A) Gestação;
(B) Uso de anticoncepcionais orais;
(C) Uso de anticoncepcionais transdérmicos;
(D) Menopausa;
(E) Menstruação.

QUESTÃO 35
Sobre a correlação entre insuficiência cardíaca congestiva 
e TEV é CORRETO afirmar:

(A) Não há correlação entre alterações do ritmo cardíaco 
e TEV. 

(B) Quanto menor a fração de ejeção (FE), maior a 
probabilidade de desenvolvimento de TEV.

(C) O uso de antiagregantes plaquetários não está indicado 
em portadores de ICC.

(D) Quanto menor a fração de ejeção (FE), menor a 
probabilidade de desenvolvimento de TEV.

(E) Quanto maior a fração de ejeção (FE), maior a 
probabilidade de desenvolvimento de TEV.

QUESTÃO 36
Sobre a associação de TEV com acidentes vasculares 
cerebrais isquêmicos afirma-se:

I - Pacientes hospitalizados com AVCI e mobilidade 
reduzida apresentam incidência bastante elevada de 
TVP, acometendo usualmente o membro sadio. 

II - Nestes pacientes, o risco permanece alto por longos 
períodos, já que muitos persistem com hemiplegia, 
mesmo após a alta. 

III - A proporção de pacientes que desenvolvem TEV após 
AVC depende da gravidade da condição e da presença 
de outros fatores como desidratação.

Está (ão) Correta (s):

(A) Apenas I;
(B) I e II;
(C) I e III;
(D) II e III;
(E) I, II e III.

QUESTÃO 37
É o antagonista da heparina não fracionada:

(A) Prometazina;
(B) Protamina;
(C) Clorpromazina;
(D) Proestigmina;
(E) Propofol.

QUESTÃO 38
Padrão-ouro para a profilaxia de tromboembolismo pós-
cirúrgico:

(A) Heparina não fracionada;
(B) Meias de compressão;
(C) Fisioterapia;
(D) Heparinas de baixo peso molecular;
(E) Deambulação precoce.

QUESTÃO 39
Não se inclui entre os efeitos colaterais relacionados ao 
uso de heparina não fracionada:

(A) Hemorragia;
(B) Alopecia;
(C) Eritema;
(D) Febre medicamentosa;
(E) Hipocalcemia.

QUESTÃO 40
 

O ramo arterial representado pelo ramo marcado com o 
número 1, no esquema acima é:

(A) Artéria Tibial Posterior Auxiliar;
(B) Artéria Fibular;
(C) Artéria Calcânea;
(D) Artéria Tibial Comunicante;
(E) Artéria Maleolar medial.
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