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Instruções 

1. Só abra este caderno quando o fiscal autorizar. 
2. Verifique se o seu nome está correto na capa deste caderno e se corresponde à área 

profissional em que você se inscreveu. Informe ao fiscal de sala eventuais divergências. 
3. Verifique se o caderno está completo. Ele deve conter 40 questões de múltipla escolha, 

compostas da raiz da questão e de quatro alternativas. Informe ao fiscal de sala eventuais 
divergências. 

4. Durante a prova, são vedadas a comunicação entre candidatos e a utilização de qualquer 
material de consulta, eletrônico ou impresso, e de aparelhos de telecomunicação. 

5. A prova deverá ser feita utilizando caneta esferográfica com tinta azul. 
6. Duração da prova: 02h00. Tempo mínimo de permanência obrigatória: 01h00. Não haverá 

tempo adicional para transcrição de respostas. 
7. Uma foto sua poderá ser coletada para fins de reconhecimento facial, para uso exclusivo da 

FUVEST, nos termos da lei. 
8. Ao final da prova, é obrigatória a devolução da folha de respostas acompanhada deste 

caderno de questões. 
 

Declaração 
Declaro que li e estou ciente das informações que constam na capa desta prova, na folha de 
respostas, bem como dos avisos que foram transmitidos pelo fiscal de sala. 
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ASSINATURA 

O(a) candidato(a) que não assinar a capa da prova será considerado(a) ausente da prova. 
  



TABELA DE VALORES LABORATORIAIS NORMAIS 

 



Processo Seletivo – Residência Médica – Neurorradiologia – Áreas de Atuação (COREME/FM – 04/2022) 

 

Neurorradiologia 
Figura para as questões 01 e 02 

 

01 
 
Na figura, qual artéria corresponde ao número 1 e por qual estrutura óssea ela penetra no crânio, representada pela seta em 
branco? 

a) Meníngea média; forame redondo. 
b) Temporal profunda média; forame oval. 
c) Meníngea média; forame espinhoso. 
d) Temporal profunda média; forame espinhoso. 
 

02 
 
Na figura, qual é a artéria assinalada pelo número 11? 
 
a) Temporal profunda média. 
b) Temporal superficial. 
c) Meníngea acessória. 
d) Temporal superficial anterior. 
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03 
 

Na figura abaixo, as estruturas venosas representadas pelos números 3, 6 e 9 são, respectivamente: 

 
 
a) Veias tálamo-estriada, basal de Rosenthal e cerebral interna.  
b) Veias septal, basal de Rosenthal e cerebral interna. 
c) Veias tálamo-estriada, cerebral interna e basal de Rosenthal. 
d) Veias septal, cerebral interna e basal de Rosenthal. 
 

04 
 
O arco arterial que irriga o processo odontoide recebe irrigação de dois diferentes grupos arteriais e que é um importante 
sitio de anastomoses perigosas. Qual, dentre as alternativas, corresponde a essas artérias? 
 
a) Faríngea ascendente – occipital. 
b) Occipital – vertebral. 
c) Vertebral – Faríngea ascendente. 
d) Faríngea ascendente – Maxilar interna. 
 

05 
 
Qual das anastomoses carótido-basilar ocorre entre o segmento petroso da artéria carótida interna e a artéria basilar? 
 
a) Artéria trigeminal primitiva. 
b) Artéria ótica persistente. 
c) Artéria hipoglossal persistente. 
d) Artéria pró-atlantal persistente. 
 

06 
 
Sobre a evolução temporal do infarto cerebral agudo, é correto afirmar: 

a) não há infarto cerebral em até 6 horas de oclusão arterial. 
b) Após a oclusão intracraniana, a disfunção cerebral, a área de penumbra e sua conversão para infarto dependem 

principalmente da circulação colateral pial. 
c) não há infarto cerebral após 6 horas de oclusão arterial. 
d) Após 6 horas de evolução da isquemia não há mais penumbra. 
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07 
 
Sobre as técnicas de trombectomia, assinale a alternativa correta. 

a) Stentretriever e cateteres de aspiração podem ser usados em conjunto. 
b) Medicações antitrombóticas, como heparina, não podem ser usadas na trombectomia, mesmo que o paciente não 

tenha recebido trombolíticos por via endovenosa. 
c) Uma vez iniciada aspiração por cateteres, fica descartado o uso de stentretriever, mas a ordem inversa é possível. 
d) Não há dúvidas de que stentretriever é uma técnica superior à aspiração. 
 

08 
 
A oclusão carotídea com êmbolos distais para o polígono de Willis é chamada de “tandem occlusion”. Nessa situação, é 
correto afirmar: 

a) a recanalização cervical é essencial para a recanalização intracraniana. 
b) existem várias possibilidades de abordagem, com e sem recanalização cervical. 
c) após a recanalização cervical, o uso de stent é obrigatório. 
d) nunca se deve tentar a recanalização cervical por risco de piora da oclusão distal. 
 

09 
 
A trombectomia mecânica é uma técnica que se aplica melhor a que modalidade de acidente vascular cerebral isquêmico? 

a) Aterotrombose in situ. 
b) Doença de pequenos vasos. 
c) Embolia cardiogênica. 
d) Dissecções intracranianas. 
 

10 
 
Quanto ao diagnóstico da estenose aterosclerótica de carótida, assinale a alternativa correta. 

a) A angiotomografia não sofre influência de calcificação na sua avaliação. 
b) O doppler tende a subestimar o grau de estenose. 
c) A angioressonância tende a hiperestimar o grau de estenose. 
d) A angiografia não é um bom método para avaliar o leito distal. 
 

11 
 
As dissecções cérvico-cranianas são agrupadas em síndromes, sendo válida a seguinte correlação: 

a) Dissecção vertebral extracraniana- hemorragia sub-aracnoide. 
b) Dissecção carotídea extracraniana- dor e síndrome de Horner. 
c) Dissecção vertebral intracraniana- apenas manifestação hemorrágica, nunca isquêmica. 
d) Dissecção da artéria basilar- aneurisma gigante parcialmente trombosado. 
 

12 
 
Sobre a hemorragia intraparenquimatosa lobar e sua etiologia, qual a correlação válida? 

a) Idade inferior a 20 anos- fístula dural. 
b) Idade inferior a 50 anos- angiopatia amiloide. 
c) Idade inferior a 50 anos- hipertensão. 
d) Idade inferior a 50 anos- malformação arteriovenosa ou cavernoma. 
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13 
 
Na hemorragia intraparenquimatosa, qual o significado do spot sign? 

a) Angiopatia amiloide. 
b) Aneurisma de Charcot-Bouchard. 
c) Presença de malformação arteriovenosa. 
d) Alto risco para crescimento do hematoma. 
 

14 
 
Sobre a artéria meníngea média, assinale a alternativa correta. 

a) Pode ser embolizada sem risco de embolização para a artéria oftálmica. 
b) Passa pelo forame oval. 
c) Passa pelo forame redondo. 
d) Passa pelo forame espinhoso. 
 

15 
 
Com relação à artéria faríngea ascendente, pode-se afirmar: 

a) nutre parte da dura-mater da fossa anterior. 
b) emite um ramo para o forame redondo. 
c) a artéria timpânica inferior nasce dela. 
d) a artéria vidiana nasce dela. 
 

16 
 
Quanto às fistulas durais, assinale a alternativa correta. 
 
a) As da fossa posterior têm maior chance de sangrar. 
b) A drenagem para veias corticais aumenta o risco de sangramento. 
c) São consideradas benignas quando localizadas no seio sagital superior. 
d) O tratamento de escolha é por cirurgia aberta, apesar de haver evolução no tratamento endovascular. 
 

17 
 
Quanto às malformações arteriovenosas intracranianas, assinale a alternativa correta. 

a) A drenagem venosa profunda isolada aumenta a chance de sangramento. 
b) A escala de Spetzler Martin ajuda a predizer o risco de sangramento. 
c) Tem como principal apresentação a epilepsia. 
d) Cigarro e hipertensão são dois fatores de risco de ruptura dessas lesões. 
 

18 
 
Aneurismas cerebrais são a principal causa de hemorragia subaracnóidea não traumática. Qual dessas opções é a localização 
que agrega maior risco de ruptura de um eventual aneurisma? 

a) Carótida interna segmento oftálmico. 
b) Bifurcação da artéria cerebral média. 
c) Carótida interna segmento comunicante posterior. 
d) Carótida interna paraclinoide. 
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19 
 
Paciente com afasia e hemiplegia direita, NIHSS de 21 e 3 horas do ictus. TC de crânio com ASPECTS 9 e angioTC mostrando 
dissecação da carótida esquerda em seu segmento cervical e oclusão de M1 proximal. Assinale a alternativa correta. 

a) Devido à dissecação, a trombolise é contraindicada, devendo o paciente ser submetido à trombectomia apenas. 
b) Devido à dissecação, além da angiografia deve ser realizada angioplastia e stent da carótida cervical nesses casos. 
c) A dissecação da carótida deve ser tratada clinicamente sempre, sem indicação de angioplastia, podendo ser com 

antiagregacão ou anticoagulação. 
d) O paciente deve ser submetido a trombólise e trombectomia mecânica. 
 

20 
 
Criança de 6 meses com hemangioma de cerca de 1 cm na fronte esquerda próximo ao couro cabeludo. Em relação a esse 
caso, pode-se afirmar que: 

a) essa lesão tende a ser permanente se não tratada cirurgicamente. 
b) o propranolol pode ser usado como terapia e deve-se aguardar a evolução. 
c) o corticoide não mostra benefício nesse tipo de tumor. 
d) esse tipo de lesão está presente na síndrome de Sturge Weber. 
 

21 
 
Paciente do sexo masculino, 15 anos, após o início da adolescência, começou a ter obstrução nasal constante, sensação de 
plenitude nasal. O médico suspeitou de alguma lesão com comportamento tumoral. Qual a principal hipótese diagnóstica?  

a) Hemangioma. 
b) Paraganglioma. 
c) Nasoangiofibroma juvenil. 
d) MAV de espaços profundos da face. 
 

22 
 
Paciente de 30 anos do sexo feminino vai ao hospital devido a epistaxe. Relata que apresenta alguns episódios e chega a ir 
ao pronto-socorro uma vez por ano devido ao sangramento nasal. Relata que sua mãe faleceu devido a sangramento no 
pulmão. Ao exame, notam-se telangiectasias na pele. Assinale a alternativa correta. 

a) Considerando a principal hipótese diagnóstica, a paciente pode apresentar malformações arteriovenosas(MAVs), sendo o 
sistema nervoso central a principal localização. 

b) O principal tratamento das epistaxes é através da embolização endovascular com partículas.  
c) O fato da mãe ter tido hemoptise levanta a suspeita de síndrome de PHACE. 
d) MAVs cerebrais múltiplas, MAVs pulmonares, MAVs do trato gastrointestinal associam-se com essa síndrome. 
 

23 
 
Paciente com abaulamento na região cervical; na investigação, foi encontrada lesão hipervascularizada com íntimo contato 
com a carótida interna esquerda, aumentando o ângulo da bifurcação carotídea. O diagnóstico de paraganglioma é 
imperativo. Quanto aos paragangliomas, assinale a alternativa correta. 

a) Na maioria das vezes não são funcionantes. 
b) São tumores geralmente malignos e associados a metástases. 
c) Não há vantagem de fazer o teste de oclusão para o tratamento dessas lesões. 
d) Podem ser tratados de forma curativa com embolização. 
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24 
 
Paciente apresentou AVC isquêmico com NIHSS de 2 há 15 horas. TC com ASPECTS de 10. Angiotomografia da entrada, 
estenose de características ateroscleróticas de carótida interna esquerda de 90% próximo ao bulbo carotídeo. Qual deve ser 
a conduta? 

a) Dupla antiagregação. 
b) Anticoagulação. 
c) Trombólise.  
d) Trombectomia mecânica. 
 

25 
 
Qual condição clínica abaixo representa a melhor indicação para a realização de angiografia digital por subtração? 
 
a) Paciente há 16 dias com quadro de cefaleia em salvas, sem déficits neurológicos e RM de crânio sem alterações. A 

AngioRM de crânio demonstra quadro de RCVS (Síndrome de vasoconstrição cerebral reversível). 
b) Paciente com quadro de cefaleia súbita e TC de crânio com sinais de hemorragia subaracnoideia na fissura silviana direita 

e AngioCT com suspeita de aneurisma sacular na artéria cerebral média direita. 
c) Paciente com quadro de AVCI agudo de circulação anterior esquerda e Doppler de carótidas evidenciando pico de 

velocidade sistólica >250 cm/s e Angio RM cervical compatível com estenose > 70 % no bulbo carotídeo esquerdo. 
d) Paciente com quadro de FA (fibrilação atrial) apresentando AVCI (acidente vascular cerebral isquêmico) (NIHSS = 2) em 

território de circulação anterior direita, sem oclusões de grandes vasos na AngioRM arterial de crânio e sem alterações 
vasculares na Angio RM cervical. O Ecocardiograma com Doppler colorido demonstrou tombo cavitário no átrio esquerdo. 

 

26 
 
Qual alternativa representa as possíveis complicações encontradas nos exames de angiografia em ordem crescente de 
gravidade? 

a) Déficit neurológico permanente, déficit neurológico transitório, relacionadas ao acesso, sistêmicas. 
b) Relacionadas ao acesso, déficit neurológico permanente, déficit neurológico transitório, sistêmicas. 
c) Sistêmicas, relacionadas ao acesso, déficit neurológico transitório, déficit neurológico permanente. 
d) Relacionadas ao acesso, déficit neurológico transitório, déficit neurológico permanente, sistêmicas. 
 

27 
 
Dentre as opções abaixo, qual relação representa um risco de complicação durante uma angiografia cerebral por subtração 
digital? 
 
a) Injeção de contraste através de bomba injetora – ruptura de aneurisma sacular roto. 
b) Punção femoral acima do ligamento inguinal em região não compressível – hematoma inguinal com expansão para 

retroperitônio.  
c) Espasmo arterial carotídeo induzido pelo cateter – isquemia cerebral por hipofluxo. 
d) Compressão manual do sítio de punção femoral (4F) por 20 minutos – hematoma do sítio de punção. 
 

28 
 
Paciente masculino, 34 anos, apresentando quadro de hemorragia intraparenquimatosa lobar frontal à direita. Qual das 
opções abaixo representa o protocolo de exame mais apropriado para o caso? 
 
a) Angiografia das artérias carótida interna e externa direitas. 
b) Angiografia das artérias carótidas interna, externa e vertebral direitas. 
c) Angiografia das artérias carótidas internas direita e esquerda e vertebral direita. 
d) Angiografia das artérias carótidas internas, externas e vertebrais. 
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29 
 
Com relação à injúria renal induzida pelo contraste, assinale a alternativa correspondente ao conjunto de fatores mais 
fortemente associados à sua ocorrência. 
 
a) rim único, creatinina sérica 1,1 mg/dL, uso de contraste iodado isosmolar (60 mL para 40 kg de peso). 
b) hipertensão arterial sistêmica, taxa de filtração glomerular 50 ml/min, uso de contraste iodado isosmolar (120 mL para 

80 kg de peso). 
c) diabetes mellitus, taxa de filtração glomerular 45 mL/min, uso de contraste iodado hiposmolar (180 mL para 55 kg de 

peso). 
d) cardiopatia, creatinina sérica 1,8 mg/dL, uso de contraste iodado hiperosmolar (180 mL para 50 kg de peso). 
 

30 
 
O conceito atual de injúria renal induzida pelo contraste compreende os critérios correspondentes a qual alternativa abaixo? 
 
a) aumento de creatinina sérica maior que 0,3 mg/dL do nível basal nas primeiras 48 horas de exposição ou aumento maior 

que 1,5 vezes o nível basal de creatinina sérica dentro de 7 dias após a exposição ou volume urinário menor que 0,5 mL/kg/h 
por ao menos 6 horas após a exposição. 

b) aumento de creatinina sérica maior que 1,0 mg/dL do nível basal nas primeiras 48 horas de exposição ou aumento maior 
que 3 vezes o nível basal de creatinina sérica dentro de 7 dias após a exposição ou volume urinário menor que 5 mL/kg/h 
por ao menos 6 horas após a exposição 

c) aumento de creatinina sérica maior que 1,0 mg/dL ou aumento maior que 50% do nível basal de creatinina sérica dentro 
de 2 a 5 dias após a exposição. 

d) aumento de creatinina sérica maior que 1,5 mg/dL ou aumento maior que 75% do nível basal de creatinina sérica dentro 
de 2 a 5 dias após a exposição. 

 

31 
 
Assinale a alternativa que corresponde ao efeito radiológico relacionado diretamente à dose de radiação e no qual a 
gravidade do efeito aumenta proporcionalmente à maior dose de radiação recebida. Este efeito não ocorre abaixo do limiar 
determinado para o dano. 
 
a) Efeito determinístico. 
b) Efeito Compton. 
c) Efeito estocástico. 
d) Efeito fotoelétrico. 
 

32 
 
A sensibilidade da tomografia computadorizada para detecção de hemorragia subaracnoideia aneurismática nas primeiras 6 
horas é: 
 
a) 100%. 
b) aproximadamente 98%. 
c) aproximadamente 90%. 
d) aproximadamente 85%. 
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33 
 
Paciente do sexo feminino, 59 anos, tabagista, com história de cefaleia súbita seguida de alteração do nível de consciência. 
Exame de tomografia computadorizada de crânio evidenciou hemorragia subaracnóidea difusa, mais evidente na fissura 
silviana esquerda com aneurisma sacular na bifurcação da artéria cerebral média esquerda. Ao exame, a mesma se apresenta 
com déficit motor à esquerda, abertura ocular ao estímulo álgico, resposta verbal com sons incompreensíveis e com resposta 
motora localizando o estímulo. Assim, esta paciente é classificada segundo a escala de coma de Glasgow e a classificação da 
hemorragia subaracnoidea da World Federation of Neurological Surgeons (WFNS) como grau: 
 
a) Glasgow 8/ WFNS 3. 
b) Glasgow 9/ WFNS 4. 
c) Glasgow 8/ WFNS 5. 
d) Glasgow 7/ WFNS 2. 
 

34 
 
Considerando as lesões abaixo, após uma hemorragia subaracnóidea, qual aquela que traz consigo maior risco de 
ressangramento precoce? 
 
a) Dissecção intracraniana. 
b) Infarto venoso.  
c) Malformação arteriovenosa cerebral. 
d) Fístula dural grau I de Cognard. 
 

35 
 
Considerando os critérios diagnósticos tomográficos da hemorragia subaracnóidea perimesencefálica não aneurismática, 
NÃO se pode visualizar hemorragia no seguinte espaço subaracnóideo: 
 
a) Cisterna pré-pontina. 
b) Cisterna interpedeuncular. 
c) Fissura inter-hemisférica. 
d) Cisterna crural. 
 

36 
 
Em hospital, solicitam-lhe orientação para injeção intra-tecal de contraste. Qual(ais) o(s) contraste(s) adequado(s)? 

a) contraste iônicos de baixa osmolaridade (ex. Hexabrix®). 
b) contrastes não-iônicos (ex. Iopamiron®, Omnipaque®). 
c) contrastes iônicos (ex. Telebrix®, Hypaque®). 
d) contraste iônicos de baixa osmolaridade (ex. Hexabrix®) e contrastes não-iônicos (ex. Iopamiron®, Henetix®) podem ser 

utilizados. 
 

37 
 
Qual a principal característica anatômica da parede arterial que favorece a formação de pseudoaneurisma nas dissecções 
intracranianas? 
 
a) Ausência de musculatura lisa. 
b) Ausência da lâmina elástica interna. 
c) Ausência da adventícia. 
d) Ausência da lâmina elástica externa. 
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38 
 
A frequência de recanalização dos aneurismas embolizados depende: 
 
a) das dimensões do colo e do domus do aneurisma (menor o colo, maior chance de recanalização). 
b) do grau de preenchimento da lesão e do calibre das molas. 
c) da relação entre as dimensões do colo e do domus do aneurisma.  
d) da localização da lesão no sistema carotídeo anterior. 
 

39 
 
Paciente, 73 anos, sexo masculino, foi admitido com o diagnóstico de AVC isquêmico agudo com ictus relatado de 3 horas e 
40 minutos. O paciente encontrava-se hemiplégico à direita, afásico e seu NIHSS era de 19. Foi realizada uma TC de crânio, 
que não mostrou sinais de hemorragia intracraniana. O ASPECTS foi graduado como 8. A angioTC demonstrou uma oclusão 
do segmento M1 da artéria cerebral média esquerda. Qual a conduta adequada? 
 
a) Trombólise endovenosa. 
b) Trombólise endovenosa e encaminhamento imediato para trombectomia mecânica. 
c) Trombólise endovenosa e encaminhamento para trombectomia mecânica caso não haja melhora clínica. 
d) Não trataria, pois o ASPECTs indica sinais extensos de isquemia precoce. 
 

40 
 
Em relação ao tratamento endovascular dos aneurismas intracranianos rotos, assinale a alternativa correta. 
 
a) O uso de stents na fase aguda não aumenta as taxas de morbimortalidade. 
b) Pacientes com hematomas intraparenquimatosos volumosos (> 50mL) e aneurismas na bifurcação da artéria cerebral 

média devem ser tratados preferencialmente pela técnica endovascular.  
c) O tratamento endovascular deve ser considerado nas lesões passíveis de tratamento por embolização ou cirurgia.  
d) Pacientes admitidos com quadro clinico grave (WFNS IV/V) não devem ser tratados. 




