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SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
1.

Este caderno contém 5 questões discursivas. Utilize apenas os espaços em
branco deste caderno para rascunho.

2.

Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se
apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito
dessa natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

3.

Não é permitida a consulta a pessoas, livros, dicionários, apostilas ou a qualquer outro
material.

4.

Verifique se os seus dados constantes na parte inferior do caderno de respostas estão
corretos. Caso contenham erros, notifique-os ao aplicador de prova.

5.

As questões deverão ser respondidas com caneta esferográfica de tinta PRETA,
fabricada em material transparente, no caderno de respostas. Resoluções a lápis
NÃO serão corrigidas e terão pontuação zero.

6.

Questões respondidas fora do local adequado, ou seja, no local destinado a
outra questão, mesmo que identificada a troca, NÃO serão corrigidas e terão
pontuação zero.

7.

Os cadernos de respostas serão despersonalizados antes da correção. Para a
banca corretora, você será um candidato anônimo. Desenhos, recados, orações
ou mensagens, inclusive religiosas, nome, apelido, pseudônimo ou rubrica
escritos na folha de respostas são considerados elementos de identificação. Se
houver alguma ocorrência de caso como os mencionados anteriormente, sua
prova será desconsiderada e atribuir-se-lhe-á pontuação ZERO.

8. Esta prova tem a duração de quatro horas , incluindo o tempo destinado à coleta
de impressão digital, às instruções e à transcrição para o cartão-resposta.
9.

Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem
decorridas duas horas de prova e poderá levar o caderno de prova somente no
decurso dos últimos trinta minutos anteriores ao horário determinado para o
término da prova.

10. AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA AO APLICADOR DE PROVA.
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ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR
▬▬▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Qual o risco da utilização de contraste em pacientes diabéticos que fazem uso de metformina?
Quais os sinais e/ou sintomas que sugerem a manifestação clínica dessa provável complicação?
(2,0 pontos)

▬▬▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Que estudo multicêntrico demonstrou benefício superior da cirurgia em comparação com o tratamento conservador para estenose de carótida maior que 60%, no sexo masculino?
(2,0 pontos)

▬▬▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Cite quatro indicações para implante de filtro de veia cava no segmento suprarrenal.
(2,0 pontos)

▬▬▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Qual a principal indicação para a amputação de Ray em um paciente portador de “pé diabético” infeccioso, sem isquemia?
(2,0 pontos)
▬▬▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Qual é a importância da arteriografia para o diagnóstico de infecção de prótese implantada em posição periférica (distal ao ligamento inguinal)?

(2,0 pontos)
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