
 

 

 

 

 

 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATA: 19/10/2014 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 
(cinco) opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite 
ao fiscal de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
LEGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, 
tinta preta ou azul escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno 
de questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

CARGO 

CARDIOLOGISTA 

Realização: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2014 
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O problema da má distribuição de médicos no Brasil 

 

 

“As pessoas não têm mais a quem pedir ajuda a não ser a mim. Se tiver mais de três casos urgentes 

para atender imediatamente, como eu faço?” Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta que 

desde abril de 2012 é o único médico em atividade na cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do 

Pará. O único para atender uma população carente de 18 mil habitantes. 

Essa situação não é exclusividade de Santa Maria das Barreiras. A cidade divide o problema com 

milhares de municípios que, como ela, são pequenos e afastados de grandes centros urbanos. Segundo o 

último levantamento do CFM (Conselho Federal de Medicina), feito em 2012, o Brasil abriga 388.015 médicos, 

cerca de 1,8 por mil habitantes. A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7. Ainda assim, 

a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não resolve o problema de saúde do país 

porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil pessoas. E municípios desse porte 

representam quase 90% das cidades. 

O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC (Instituto Superior de 

Ciências Médicas de Villa Clara), em Cuba, com o qual a Faculdade de Medicina da UNESP de Botucatu-SP 

mantém convênio desde 2002. Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões 

carentes foi uma das coisas que aprendeu no curso. O viés ideológico de sua formação o incentivou a trocar a 

cidade de São Simão, em Goiás, que tinha cerca de 15 médicos para seus 17 mil habitantes, para viver com a 

família no interior do Pará, mesmo por um salário menor. “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem 

ideia do que aprendemos por lá”, afirma. 

Para Paulo Henrique Gomes, que assumiu a Secretaria de Saúde de Santa Maria das Barreiras no 

final de 2012, o Programa “Mais Médicos” serve como um alívio. “Eu preciso urgentemente de mais médicos 

na minha cidade, imagino que outros municípios também devam precisar. Eu só tenho um médico no hospital. 

Os profissionais do Pará não querem o salário que Santa Maria das Barreiras pode pagar, que é de R$ 16 mil. 

Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil. Acredito que os profissionais que vão chegar estarão mais dispostos a 

receber o que temos a oferecer.” 

 
(MEDEIROS, Tainah. O problema da má distribuição de médicos no Brasil. Publicado no site: 

http://drauziovarella.com.br/ - Acesso em 13.08.13. Texto adaptado.) 

 

01. Com base no texto lido, é CORRETO afirmar que a autora: 

 

(A) defende o programa “Mais Médicos”, do governo federal, como única saída para a melhoria do 

atendimento básico de saúde à população brasileira. 

(B) compara a situação de Santa Maria das Barreiras, no Pará, com a dos demais municípios brasileiros, nos 

quais, há cerca de 1,8 médico para cada mil habitantes. 

(C) apresenta o viés ideológico da formação dos médicos como algo fundamental para o desenvolvimento do 

senso de humanidade nesses profissionais. 

(D) analisa o problema da falta de médicos no Brasil, considerando como politicamente corretos os 

profissionais que decidem morar em municípios com até 50 mil pessoas. 

(E) sugere a adoção de políticas governamentais que contribuam para o aumento da quantidade de médicos 

até chegar ao mesmo índice de Portugal e Espanha. 

 

02. Com relação às estratégias argumentativas empregadas pela autora, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) O texto faz uso de uma argumentação lógica ao citar constantemente os números, seja com relação à 

quantidade de médicos, seja à faixa salarial dos mesmos. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

http://drauziovarella.com.br/
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(B) O texto traz uma recorrência de citações em primeira pessoa, o que garante ao mesmo a predominância 

da função emotiva ou expressiva. 

(C) O texto lança mão de uma argumentação comparativa ao citar a quantidade de médicos em algumas 

cidades e países. 

(D) O texto utiliza a argumentação pelo exemplo ao citar o Dr. Perini, que deixou a cidade de São Simão, em 

Goiás, para viver com a família no interior do Pará. 

(E) O texto, aparentemente expositivo, contém uma argumentação implícita ao dar voz a determinados 

sujeitos que possuem uma posição ideológica definida. 

 

03. Analise o trecho seguinte e assinale a opção CORRETA: “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem 

ideia do que aprendemos por lá”. (linhas 17 a 19) 

 

(A) Na linguagem coloquial, quando falamos, é permitido o uso de “me dá”, entretanto, na linguagem formal, o 

pronome oblíquo “me” não poderia iniciar uma frase. 

(B) A expressão “Quando escuto o CFM falando” revela a existência de uma metáfora, tendo em vista que não 

é o CFM que fala, mas, seus representantes.  

(C) O pronome “eles” exerce uma função anafórica, uma vez que retoma a expressão “médicos estrangeiros”. 

(D) A expressão “podem não ter” revela uma total desconfiança do CFM com relação aos médicos 

estrangeiros.  

(E) As expressões “os médicos estrangeiros” e “aprendemos” remetem à mesma pessoa do discurso, ou seja, 

à primeira pessoa do plural. 

 

04. No período “[...] o cardiologista Sérgio Perini conta que desde abril de 2012 é o único médico em atividade na 

cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do Pará.” (linhas 02 a 04), o trecho sublinhado está separado 

por vírgula. Assinale a opção na qual o uso da vírgula se justifica pela mesma razão. 

 

(A) “Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta...”, (linha 02) 

(B) “A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7.” (linha 08) 

(C) “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável.” (linhas 08 e 09) 

(D) “O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC, em Cuba.” (linhas 12 e 13) 

(E) “Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil”. (linha 24) 

 

05. Observe o trecho a seguir: “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não 

resolve o problema de saúde do país porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil 

pessoas.” (linhas 08 a 10). Os termos destacados exprimem, respectivamente, ideia de  

 

(A) explicação; adição; finalidade. 

(B) adição; contraste; explicação. 

(C) comparação; contraste; causa. 

(D) contraste; contraste; causa. 

(E) contraste; contraste; explicação. 

 

06. Assinale a opção em que o emprego do pronome, para evitar a repetição do termo destacado no trecho 

seguinte, está em desacordo com o uso culto da língua.  

 

“Conclui-se o programa Mais Médicos. Não preciso descrever as vantagens do programa Mais Médicos.” 

 

(A) Conclui-se o programa “Mais médicos” cujas vantagens não preciso descrever. 

(B) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever-lhe as vantagens. 

(C) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as suas vantagens. 

(D) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as vantagens dele. 

(E) Conclui-se o programa “Mais médicos”, que as vantagens não preciso descrever. 
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07. No trecho “[...] imagino que outros municípios também devam precisar.” (linha 22), é CORRETO afirmar sobre 

a forma verbal em destaque: 

 

(A) Encontra-se conjugada no modo indicativo. 

(B) Apresenta-se no presente do subjuntivo. 

(C) Pertence ao imperativo afirmativo. 

(D) Constitui uma forma nominal do verbo. 

(E) Trata-se de um verbo no gerúndio. 

 

08. No período “Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões carentes foi uma das 

coisas que aprendeu no curso.” (linhas 14 e 15), há o acento indicativo da crase no termo em destaque. 

Assinale a opção CORRETA quanto ao uso da crase. 

 

(A) Dr. Perini foi à Cuba buscar formação. 

(B) Santa Maria das Barreiras fica à distância de 1.200km de Belém. 

(C) Os cursos de medicina à distância não surtem efeito. 

(D) Dr. Perini é muito grato à Paulo Henrique Gomes. 

(E) A prescrição de medicamentos à lápis não é recomendável. 

 

09. Assinale a alternativa CORRETA com relação à função da linguagem predominante no texto: 

 

(A) Conativa. 

(B) Emotiva. 

(C) Metalinguística. 

(D) Referencial. 

(E) Fática. 

 

10. Os advérbios “imediatamente” (linha 02) e “urgentemente” (linha 21) remetem a uma ideia de 

 

(A) tempo. 

(B) modo. 

(C) negação. 

(D) dúvida. 

(E) lugar. 

 

 
 
 
11. Conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da 

saúde, a prevenção de agravo, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução dos danos e a 

manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde 

das coletividades: 

 

(A) Atenção integral de saúde 

(B) Atenção básica de saúde 

(C) Atenção integralizada de saúde 

(D) Atenção primitiva de saúde 

(E) Atenção à saúde da família 

 
12. O Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) existe desde o início dos anos 90, foi efetivamente 

instituído e regulamentado em 1997, quando se iniciou o processo de consolidação da descentralização de 

recurso no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Hoje é considerado uma estratégia para: 

 

(A) O Núcleo de Apoio à Estratégia Saúde da Família. 

(B) A organização das Unidades Básicas de Saúde. 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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(C) A estratégia Saúde da Família. 

(D) Pacto de Gestão. 

(E) Pacto em defesa do Sistema de Saúde. 

 

13. Órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera do governo 

integrante da estrutura básica do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado da Saúde, do Distrito Federal e 

dos Municípios: 

 

(A) Conselho Deliberativo de Saúde 

(B) Comissão Colegiada de Saúde 

(C) Conselho Nacional de Deliberação em Saúde 

(D) Conselho de Saúde 

(E) Comissão de Diretos Humanos 

 

14. É desenvolvido(a) com o(a) mais alto grau de descentralização e capilaridadade, próxima da vida das pessoas, 

deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e comunicação da rede de atenção à 

saúde cuja portaria é de nº 2.488 de 21 de outubro de 2011: 

 

(A) Estratégia Saúde da Família 

(B) Pacto pela Saúde  

(C) Política Nacional de Medicamento  

(D) Programa de Agente Comunitário de Saúde  

(E) Política Nacional de Atenção Básica 

 

15. Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e a lei nº 8.142/90, o Plenário do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), no uso de suas competências regimentais, aprova as diretrizes para criação, reformulação, 

estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde, com poder de decisão, ligada ao poder executivo. Ele 

é composto por: 

 

(A) 50% de trabalhadores, 25% de usuários e 25% de prestadores de serviços. 

(B) 50% de prestadores de serviços, 25% de usuários e 25% de trabalhadores. 

(C) Apenas 50% de trabalhadores e 50% de usuários. 

(D) 50% de usuários e 50% de prestadores de serviços. 

(E) 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de prestadores de serviços. 

 

16. Tem por objetivos observar e analisar permanentemente a situação de saúde da população, articulando-se em 

um conjunto de ações destinadas ao controle determinante dos riscos e danos à saúde da população que 

habita nos territórios, garantindo integralidade da atenção à saúde individual e coletiva:  

 

(A) Atuação Primária de Saúde 

(B) Vigilância em Saúde 

(C) Rede de Saúde 

(D) Diretrizes do Controle de Doenças 

(E) Educação para Saúde 

 

17. Para o Ministério da Saúde, é uma estratégia que visa atender ao indivíduo e à família de forma integral e 

contínua, desenvolvendo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, cujo objetivo geral é contribuir 

para reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica em conformidade com os princípios do 

SUS: 

 

(A) Programa de Atenção Básica 

(B) Programa Saúde Unificada 

(C) Programa de Saúde Pública 

(D) Sistema Unificado de Saúde 

(E) Estratégia da Saúde da Família  
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18. Universalidade de acesso aos serviços de saúde, integralidade da assistencial individual e coletiva, 

preservação da autonomia das pessoas, igualdade da assistência à saúde, divulgação de informações quanto 

ao potencial dos serviços de saúde e utilização pelo o usuário e participação da comunidade constituem:  

 

(A) ações de saúde que complementam o Sistema Único e Descentralizado da Saúde. 

(B) os princípios da rede de atenção à saúde. 

(C) as diretrizes do Estado para a saúde da população. 

(D) os princípios e diretrizes que integram o Sistema Único de Saúde. 

(E) os princípios que integram a gestão do Sistema Único de Saúde. 

 

19. Regula, em todo território nacional, as ações e serviços de saúde, executando isoladamente ou conjuntamente 

em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, bem como 

dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento 

dos serviços correspondentes e dá outras providencias: 

 

(A) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

(B) Lei nº 8.080, de 29 de setembro de 1990. 

(C) Lei nº 8.142, de 19 de setembro de 1990. 

(D) Lei nº 8.142, de 29 de setembro de 1990. 

(E) Lei nº 8.090, de 11 de setembro de 1990. 

 

20. É uma prática social, é um processo sistemático e contínuo, com conteúdo ético, técnico, político e pedagógico 

que contribui para formação da consciência crítica das pessoas, visando à participação da população e à 

qualidade de vida, como um sujeito ativo e transformador da realidade: 

 

(A) Educação popular em saúde. 

(B) Instrumento de gestão em saúde. 

(C) Educação em saúde. 

(D) Determinação social de saúde. 

(E) Educação, cidadania e saúde integral. 

 
 
 
 
 
 

 

21. Indivíduo masculino, 48 anos, com pressão arterial sistêmica de 135/85 mmHg. Este paciente deve ser 

classificado, segundo as diretrizes americanas, como: 

 

(A) normotenso. 

(B) pré-hipertenso.  

(C) hipertenso grau i. 

(D) hipertenso grau ii. 

(E) normotenso para a idade. 

 

22. Constitui-se numa das principais causas de hipertensão arterial secundária: 

 

(A) Não adesão aos medicamentos prescritos. 

(B) Pertencer ao sexo feminino. 

(C) Presença de doença renal parenquimatosa. 

(D) Sedentarismo. 

(E) Uso do cigarro. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 



Prefeitura Municipal de Timon (SEMS) - Concurso Público – Edital 01/2014 – Cargo: Cardiologista 

7 | P á g i n a  

 

23. Pseudo-hipertensão arterial sistêmica pode ocorrer em pacientes idosos. Um sinal semiológico que levanta a 

suspeita deste diagnóstico chama-se: 

 

(A) sinal de Osler. 

(B) sinal de Musset. 

(C) sinal do martelo. 

(D) sinal de Levine. 

(E) sinal de Kussmaul. 

 

24. Na doença cardíaca reumática crônica, pode-se afirmar: 

 

(A) Estenose ou regurgitação valvular frequentemente coexistem. 

(B) Lesões aórticas puras são tão comuns quanto lesões combinadas mitroaórticas. 

(C) Lesões tricúspides são frequentes e podem ocorrer isoladamente. 

(D) Uma história de febre reumática é obtida em acima de 90% dos pacientes. 

(E) Resulta somente de ataques repetidos de febre reumática. 

 

25. Na cardiomiopatia de tako-tsubo, NÃO se pode afirmar: 

 

(A) Dor torácica aguda ou dispneia são sintomas frequentes. 

(B) Coronárias são normais na cateterização cardíaca. 

(C) A recuperação é completa na maioria dos pacientes. 

(D) Poupa mulheres na pós-menopausa. 

(E) Raramente relatam-se episódios de repetição. 

 

26. Na intervenção coronária percutânea primária, no cenário de infarto agudo do miocárdio com supra de ST, 

pode-se afirmar em relação à bivalirudina: 

 

(A) Tem taxas similares de eventos trombóticos e 40% menos sangramento, quando comparada com a 

heparina não fracionada mais abciximab.  

(B) Tem taxas similares de eventos trombóticos e 40% mais sangramento, quando comparada com a heparina 

não fracionada mais abciximab. 

(C) Tem taxas similares de eventos trombóticos, não tendo sangramento como end point, quando comparada 

com a heparina não fracionada mais abciximab. 

(D) Tem taxas similares de eventos trombóticos e 40% menos sangramento, às custas de uma maior 

mortalidade em 30 dias e um ano, quando comparada com a heparina não fracionada mais abciximab. 

(E) não apresentou resultados positivos em relação aos eventos trombóticos e sangramento, quando 

comparada com a heparina não fracionada mais abciximab. 

 

27. O estudo PROVE-IT afirma em relação às estatinas na síndrome coronária aguda: 

 

(A) Não tem indicação neste cenário clínico. 

(B) Tem indicação, não mostrando diferenças quanto à droga utilizada.  

(C) Tem indicação, com atorvastatina sendo superior à sinvastatina, em doses correlatas. 

(D) Só tem benefícios a longo prazo. 

(E) O PROVE-IT não visou síndrome coronariana aguda. 

 

28. Na doença arterial coronariana crônica, contribuem para a probabilidade pré-teste de diagnóstico como a causa 

dos sintomas clínicos, EXCETO: 

 

(A) Laboratório (análises clínicas).   (D)  Idade. 

(B) Etilismo.      (E)  Sexo. 

(C) ECG. 

 

 



Prefeitura Municipal de Timon (SEMS) - Concurso Público – Edital 01/2014 – Cargo: Cardiologista 

8 | P á g i n a  

 

29. Quanto à ranolazina no tratamento da angina pectoris estável crônica: 

 

(A) Aprovada pelo FDA, mas não mostrou prolongar a duração do exercício sem angina. 

(B) Aprovada pelo FDA, mas apresenta alterações hemodinâmicas importantes.  

(C) Aprovada pelo FDA e mostrou prolongar a duração do exercício sem angina, sem interferir no intervalo 

QT. 

(D) Aprovada pelo FDA e mostrou prolongar a duração do exercício sem angina, mas pode prolongar o 

intervalo QT. 

(E) Não é aprovada pelo FDA com esta indicação. 

 

30. Na doença arterial coronariana crônica, na possibilidade de teste de esteira falso-positivo, pode-se utilizar na 

confirmação ou não do diagnóstico, EXCETO: 

 

(A) Cintilografia de perfusão miocárdica. 

(B) Ecocardiografia de stress. 

(C) Angio CT.  

(D) Tomografia por emissão de pósitron. 

(E) Níveis séricos de BNP. 

 

31. Na cardiomiopatia hipertrófica, o fator que pode piorar a obstrução: 

 

(A) Uso de digoxina. 

(B) Uso de espironolactona. 

(C) Uso de beta-bloqueadores. 

(D) Uso de bloqueadores de cálcio. 

(E) Idade. 

 

32. Na ausculta cardíaca, o desdobramento da segunda bulha no foco pulmonar 

 

(A) é sempre indício de anormalidade. 

(B) é fisiológico, se expiratório. 

(C) é fisiológico, se inspiratório. 

(D) é geralmente associado com bloqueio de ramo direito. 

(E) reflete hipertensão pulmonar importante. 

 

33. Na cardiomiopatia periparto, pode-se afirmar: 

 

(A) Mais frequente em mulheres abaixo de 30 anos de idade. 

(B) Todas as mulheres evoluem para insuficiência cardíaca refratária. 

(C) Recorrência em gestações subsequentes é incomum. 

(D) Há alguma evidência atual para o uso intravenoso de imunoglobulina. 

(E) Mais frequente em mulheres multíparas. 

 

34. Na estenose de valva aórtica nativa, o sintoma/sinal que piora o prognóstico é: 

 

(A) Dispneia. 

(B) Cefaleia. 

(C) Náusea. 

(D) Odinofagia. 

(E) Diplopia. 
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35. Ainda em relação à estenose aórtica de valva nativa, pode-se afirmar: 

 

(A) A mortalidade cirúrgica no idoso para substituição da valva é alta. 

(B) A associação com cardiopatia isquêmica não altera a mortalidade cirúrgica. 

(C) A associação com dislipidemia é infrequente. 

(D) Em geral, próteses aórticas mecânicas são mais sujeitas a trombose que as próteses mitrais mecânicas. 

(E) Valvoplastia percutânea está associada com reestenose precoce no idoso. 

 

36. No prolapso da valva mitral, pode-se afirmar: 

 

(A) Os beta-bloqueadores são contraindicados. 

(B) Redução da póscarga é efetiva quando regurgitação está presente.  

(C) Profilaxia para endocardite não é mais recomendada para a maioria dos pacientes, independente do grau 

de regurgitação. 

(D) É frequentemente associado com doença de raiz da aorta. 

(E) A regurgitação desenvolve-se sempre gradualmente. 

 

37. É contraindicação de inibidores da ECA em pacientes hipertensos: 

 

(A) Em qualquer grau de doença renal hipertensiva. 

(B) Na presença de estenose de artéria renal significante. 

(C) Na presença de diabetes mellitus. 

(D) No uso concomitante com bloqueadores de cálcio. 

(E) Em portadores de DPOC. 

 

38. No defeito do septo atrial, a forma mais comum é 

 

(A) Ostium primum. 

(B) Coronary sinus.  

(C) Sinus venosus. 

(D) Ostium secundum. 

(E) Associada com cleft atrial. 

 

39. Na persistência do ductus arteriosus patente 

 

(A) grandes shunts causam uma alta mortalidade por insuficiência cardíaca. 

(B) é frequente o diagnóstico em adultos. 

(C) endocardite ou endarterite é bastante frequente. 

(D) a ligação cirúrgica não apresenta bons resultados. 

(E) o ecocardiograma é o método principal para o diagnóstico. 

 

40. Na estenose mitral, o valor de escore que contraindica a valvoplastia percutânea é: 

 

(A) < 8 

(B) < 4 

(C) > 8 

(D) > 10 

(E) O sistema de escore é usado somente na presença de regurgitação. 
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Paciente deu entrada na emergência com quadro clínico de dispneia aos esforços menores que habituais, 

ortopneia, dispneia paroxística noturna. Ao exame físico, ictus não visível, palpável no 5º espaço intercostal, linha 

axilar anterior, ritmo regular, 3 tempos, galope, sopro sistólico ++/4++, foco mitral, irradiando-se para linha axilar 

posterior. Pulmões com creptos esparsos predominando nas bases. Abdome e extremidades sem alterações dignas 

de nota. Em relação ao quadro em questão, responda às questões 41 e 42.  

 

41. O tipo de droga é útil para a melhora da classe funcional do paciente, sem interferir na sobrevida é: 

 

(A) Bloqueadores de cálcio. 

(B) Diuréticos. 

(C) Beta-bloqueadores. 

(D) Inibidores da ECA. 

(E) Nitratos. 

 

42. Pensando em aumentar a sobrevida deste paciente, a classe de drogas que se usaria considerando uma 

intolerância aos inibidores da ECA/BRA é: 

 

(A) Digitálicos. 

(B) Diuréticos. 

(C) Antagonistas da aldosterona. 

(D) Vasodilatadores diretos e nitratos. 

(E) Inibidores da P2Y12. 

 

43. Quanto à insuficiência cardíaca, pode-se afirmar: 

 

(A) A hipertensão arterial é a causa mais comum desta síndrome. 

(B) Raramente o etilismo está implicado como uma das causas de cardiomiopatia dilatada. 

(C) Aproximadamente metade dos pacientes com insuficiência cardíaca tem função sistólica ventricular 

esquerda preservada. 

(D) Pacientes no estágio A (guidelines americanos) já apresentam algum sintoma. 

(E) Os sintomas só surgem no estágio B. 

 

44. A classe de drogas abaixo que é contraindicada no tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção 

do ventrículo esquerdo reduzida é: 

 

(A) Glitazonas. 

(B) Antibióticos. 

(C) Bloqueadores H2. 

(D) Metformina. 

(E) Beta-agonistas inalatórios.b 

 

45. Na ressincronização para tratamento da insuficiência cardíaca, não se enquadra como pré-requisito para a 

terapia: 

 

(A) Insuficiência mitral secundária. 

(B) QRS alargado. 

(C) Fração de ejeção do VE reduzida. 

(D) Sintomas moderados a severos. 

(E) Todas as situações se enquadram como indicação. 
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46. São causadores de torsades de pointes por prolongarem o intervalo QT: 

 

(A) Anormalidades eletrolíticas. 

(B) Isquemia miocárdica. 

(C) Bradicardia significante. 

(D) Antiarrítmicos classe III.  

(E) Todas estão corretas. 

 

 
 

47. Em relação ao traçado, encontra-se: 

 

(A) Flutter atrial com condução variável. 

(B) BAV 2º grau tipo II. 

(C) Arritmia sinusal. 

(D) Ritmo sinusal. 

(E) BAV total. 

 

48. Ainda em relação ao traçado acima: 

 

(A) nenhum tratamento se faz necessário. 

(B) não tem indicação de marcapasso permanente. 

(C) tem indicação de marcapasso permanente. 

(D) o tratamento passa por cronotrópicos negativos e/ou cardioversão elétrica. 

(E) o tratamento deve ser apenas sintomático. 

 

49. Quanto à etiologia das pericardites, pode-se afirmar: 

 

(A) A pericardite tuberculosa tende a ser subaguda. 

(B) Na pericardite urêmica, o quadro febril é severo. 

(C) A pericardite neoplásica frequentemente é bastante dolorosa. 

(D) Na pericardite bacteriana, o estado geral é sempre bom. 

(E) Na pericardite viral, o leucograma é sempre normal. 

 

50. No diagnóstico do cor pulmonale pode-se afirmar, EXCETO: 

 

(A) Testes de função pulmonar usualmente confirmam a doença pulmonar subjacente. 

(B) O ecocardiograma tem um papel importante. 

(C) Tomografia pulmonar multislice é o método diagnóstico mais específico para êmbolos pulmonares. 

(D) O BNP sérico pode estar elevado. 

(E) O scan de perfusão pulmonar, se negativo, não exclui êmbolos pulmonares. 

 


