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INSTRUÇÕES 
 
• Você receberá do fiscal: 

o um caderno de questões  da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta; 

o um cartão de respostas  ótico personalizado. 
• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões  e a codificação do cartão de respostas ótico estão 

corretas. 
• Quando autorizado pelo fiscal do IADES , no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas , 

com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 
 
 

A vida é um palco que não admite ensaios. 
 
 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. 
Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões  da prova objetiva após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova. 
• Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e retirar-se da sala. 
• Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas  devidamente assinado. 
• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta  ou azul , fabricada de material 

transparente . 
• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo 

fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; walkman; 
aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; palmtop; 
régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES . 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.  
 
INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA 

 
• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas . Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) 

a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas . 
• Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa. 
• O cartão de respostas  ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos 

locais destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas  é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta  ou azul , 

o espaço a ela correspondente.  
 

• Marque as respostas assim: 
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QUESTÃO 41 ______________________  
 
Em relação à ecografia com doppler, é correto afirmar que 
 
(A) são emitidas ondas de som em frequência muito alta, 

imperceptíveis ao ouvido humano, que causam 
oscilações nos vasos sanguíneos. 

(B) um computador converte as ondas em imagens em 
preto e branco, bidimensionais ou tridimensionais, 
que refletem o movimento. 

(C) são mostradas as estruturas dos vasos sanguíneos 
através de campos magnéticos. 

(D) uma sonda emite ondas de som, alterando a 
frequência dos ecos, e envia a informação para o 
computador, que então produz imagens coloridas 
bidimensionais que mostram se o fluxo apresenta 
alguma irregularidade. 

(E) são emitidas ondas de som com frequência muito 
baixa que causam alterações nos vasos sanguíneos. 

 

QUESTÃO 42 ______________________  
 
Quais aplicativos mínimos para cálculos de medidas básicas 
deve possuir o equipamento de doppler? 
 
(A) Controle para correção do ângulo; escala de 

velocidade ao lado do traçado do doppler espectral; 
medidas de velocidades máximas e médias; medidas 
de distância no eco bidimensional e doppler a cores; 
medidas de áreas no eco bidimensional e doppler a 
cores. 

(B) Controle para correção do ângulo e escala de 
velocidade ao lado do traçado do doppler espectral. 

(C) Medidas de velocidades máximas e médias; 
medidas de distância no eco bidimensional e 
doppler a cores. 

(D) Percentual de estenose pela distância e pela área. 
(E) Cálculo dos índices de resistência e de pulsatilidade. 

 

QUESTÃO 43 ______________________  
 

 
Considerando a imagem apresentada, assinale a alternativa 
correta quanto ao diagnóstico. 
 
(A) Aneurisma de artéria femoral. 
(B) Aneurisma de artéria mamária. 
(C) Aneurisma de artéria poplítea. 
(D) Aneurisma de artéria esplênica. 
(E) Pseudoaneurisma de artéria ilíaca. 

QUESTÃO 44 _______________________  
 

Em relação ao uso de doppler, é correto afirmar que ele não é 
indicado em caso de 
 

(A) doença oclusiva aortoilíaca. 
(B) aneurismas no abdome. 
(C) varizes. 
(D) trombose venosa profunda. 
(E) aneurismas cerebrais. 

 

QUESTÃO 45 _______________________  
 

Assinale a alternativa que apresenta o posicionamento do 
transdutor para avaliação e detecção da trombose venosa 
profunda. 
 

(A) Longitudinal, para localizar a veia, e 
transversalmente, para realizar ótima compressão 
que deve ocluir o calibre venoso. 

(B) Transversal, para localizar a veia, e 
longitudinalmente, para realizar ótima compressão 
que deve ocluir o calibre venoso. 

(C) Horizontal, para a localização do vaso, e 
transversalmente, para a compressão adequada para 
ocluir o calibre venoso. 

(D) Horizontal, para a localização do vaso, e 
longitudinalmente, para a compressão adequada 
para ocluir o calibre venoso. 

(E) Horizontal, para a localização do vaso, e 
verticalmente, para a compressão adequada para 
ocluir o calibre venoso. 

 

QUESTÃO 46 _______________________  
 

Introdução percutânea de fina agulha pelo médico radiologista 
intervencionista, posicionando sua extremidade no interior do 
tumor. Esse posicionamento da agulha é “guiado” por 
Tomografia Computadorizada (TC) e (ou) ultrassonografia 
(USG), ou seja, a introdução e o posicionamento são 
orientados por algum método de imagem, gerando, assim, 
grande precisão na sua execução. A agulha é então ligada a 
um gerador e, nesse momento, a corrente de radiofrequência 
começa a ser emitida diretamente na lesão tumoral. Essa 
corrente causa agitação iônica, aquecimento tecidual e morte 
celular por meio de necrose de coagulação.  
 

Quanto ao procedimento descrito, é correto afirmar que ele se 
denomina 
 

(A) embolização. 
(B) biopsia guiada por TC ou USG. 
(C) derivação portossistêmica intra-hepática por via 

transjugular (TIPS). 
(D) ablação. 
(E) quimioembolização. 

 

QUESTÃO 47 _______________________  
 

Assinale a alternativa que indica o procedimento que 
proporcionou uma mudança no acesso às cavidades cardíacas. 
 

(A) Toracocentese. 
(B) Videotoracoscopia. 
(C) Endoclamp. 
(D) Geoform. 
(E) Toracotomia. 
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QUESTÃO 48 ______________________  
 
Considerando a diferença entre a ecografia normal e com 
doppler colorido, assinale a alternativa que apresenta uma 
característica apenas da ecografia com doppler colorido. 
 
(A) Especificação do efeito doppler no nome do exame. 
(B) Visualização da estrutura dos vasos sanguíneos. 
(C) Visualização da estrutura dos vasos sanguíneos e da 

velocidade do fluxo no interior desses vasos. 
(D) Conversão das ondas, por meio do computador, em 

imagens bidimensionais em preto e branco, que 
refletem o movimento sanguíneo. 

(E) Conversão das ondas, por meio do computador, em 
imagens bidimensionais coloridas, que refletem o 
movimento sanguíneo. 

 

QUESTÃO 49 ______________________  
 
Em relação à avaliação de pacientes com insuficiência renal 
aguda, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os exames com contraste são mais adequados para 

a definição anatômica do sistema coletor. 
(B) A ecografia com doppler não visualiza anastomoses 

do rim transplantado ou trombose arterial do 
enxerto. 

(C) Os raios X não tem valor algum para esse tipo de 
patologia. 

(D) A cintilografia renal avalia o fluxo e a função renal. 
(E) A ultrassonografia é mais usada, pois é muito útil na 

identificação de IRA pós-renal. 
 

QUESTÃO 50 ______________________  
 
Pressupõe um conjunto de ações que buscam compatibilizar o 
melhor conhecimento cientifico e o zelo pela saúde do 
paciente. Assim sendo, o propósito é superar a simples 
otimização da melhor conduta terapêutica para constituir-se na 
somatória de todos os benefícios possíveis oferecidos na 
complexa relação interpessoal médico-paciente. 
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O fragmento de texto se refere a 
 
(A) bioética. 
(B) beneficência. 
(C) não maleficência. 
(D) autonomia. 
(E) responsabilidade. 
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