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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) em uma 
rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde 
está pautada pelas seguintes diretrizes constitucionais:
(A) humanização, integralidade e equidade.
(B) descentralização, atendimento integral e participação 

social.
(C) universalidade, acessibilidade e justiça social.
(D) integralidade, equidade e responsabilização social.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base no processo de regionalização do SUS, o muni-
cípio deverá se organizar para oferecer ao cidadão a as-
sistência à saúde gratuitamente. Nesse contexto, a regio-
nalização do SUS tem o objetivo de
(A) promover  a  articulação  entre  os  municípios  para  a 

prestação  de  serviços  de  alta  complexidade e  alta 
densidade.

(B) estimular os municípios a se organizarem em consór-
cios para a compra de serviços da iniciativa privada.

(C) organizar os serviços de saúde com base nas regiões 
sanitárias, priorizando as necessidades geográficas e 
epidemiológicas.

(D) prestar  as  ações  de  saúde,  seguindo  a  lógica  do 
transporte de pacientes para os municípios maiores.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle do câncer de colo de útero e de mama constitui 
uma das prioridades do Pacto pela Vida. Dentre as metas 
pactuadas  pelos  gestores  das  três  esferas  de  governo, 
está o compromisso de
(A) garantir insumos e medicamentos farmacêuticos para 

o tratamento de 100% das pacientes com câncer de 
colo de útero.

(B) ampliar para 60% a cobertura de exames de mamo-
grafia, conforme protocolo estabelecido pelo Ministé-
rio da Saúde.

(C) reduzir em 50% a razão de mortalidade de mulheres 
diagnosticadas com câncer de mama.

(D) atingir pelo menos 60% de cura de casos novos de 
câncer de colo de útero diagnosticados a cada ano.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância em saúde de um município integra um conjun-
to de saberes e de práticas de saúde pública em um mo-
delo ampliado de saúde, que integra
(A) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e regulação.
(B) vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, controle 

e avaliação e  saúde do trabalhador.
(C) vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, vigi-

lância sanitária e ambiental.
(D) vigilância sanitária, promoção à saúde, vigilância nu-

tricional e ambiental.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As análises sistemáticas e periódicas dos dados coletados 
pelo sistema de vigilância epidemiológica de um município 
têm o objetivo de

(A) identificar as possíveis fontes de infecção de surtos 
em áreas geográficas específicas.

(B) identificar os fatores de risco para o adoecimento da 
população.

(C) documentar  as  investigações  epidemiológicas  dos 
agravos de notificação compulsória.

(D) prover informações aos profissionais de saúde sobre 
a ocorrência de agravos específicos. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doenças emergentes são doenças infecciosas novas que 
apareceram na população recentemente ou doenças anti-
gas cuja incidência aumentou nas duas últimas décadas 
ou tendem a aumentar no futuro. No Brasil, são considera-
das doenças emergentes em saúde pública:

(A) sarampo, poliomielite e meningites.

(B) febre amarela, sífilis congênita e Chagas aguda.

(C) leishmaniose, dengue e influenza.

(D) raiva humana, tuberculose e botulismo.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir apresenta os resultados de uma investi-
gação de um surto de gastroenterite devido ao consumo 
de alimentos, em um jantar comemorativo:

EXPOSIÇÃO DOENTE SADIO TOTAL

MAIONESE

SIM 43 11 54

NÃO 3 18 21

TOTAL 46 29 75

Os resultados desse estudo indicam que o risco de gastro-
enterite entre as pessoas que consumiram maionese é de:

(A) 1,3

(B) 3,1

(C) 4,2

(D) 5,6
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▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dengue é uma doença infecciosa de grande magnitude na 
saúde pública brasileira, e faz parte da lista de notificação 
compulsória (LNC). Conforme a Portaria 104/2011, os cri-
térios definidos para a notificação dos casos de dengue 
são:

(A) óbito por dengue e dengue pelo sorotipo 4 em áreas 
sem transmissão endêmica são agravos de notifica-
ção imediata.

(B) dengue clássico e febre hemorrágica da dengue são 
de notificação compulsória semanal.

(C) síndrome do choque da dengue e febre hemorrágica 
da dengue são agravos notificados pelas Unidades-
Sentinela.

(D) casos de dengue pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4 deverão 
ser registrados no SINAN no prazo máximo de sete 
dias.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Publicações recentes sobre o perfil epidemiológico da po-
pulação brasileira mostraram que o país convive com uma 
carga dupla de doenças: infecciosas agudas e crônicas. A 
tendência  de  aumento  da  morbimortalidade  por  causas 
crônicas está relacionada

(A) à falta de diagnóstico precoce, à dificuldade de aces-
so aos serviços de saúde e às desigualdades sociais.

(B) ao envelhecimento  da população,  às mudanças no 
padrão de consumo e nos estilos de vida e à urbani-
zação acelerada.

(C) à falta de intervenções tecnológicas efetivas, às ini-
quidades sociais e ao aumento da pobreza.

(D) às mudanças demográficas e à ausência de um mo-
delo de atenção às doenças crônicas.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre os principais Sistemas de Informações em Saúde 
existentes no SUS, considera-se que

(A) as notificações de violência contra crianças, mulheres 
e idosos são informadas ao Sistema de Informações 
sobre Agravos de Notificação (SINAN).

(B) o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) apre-
senta como documento-base a declaração de óbito 
que deve ser preenchida por médicos e enfermeiros.

(C) o Sistema de Informações Hospitalares (SIH) é ali-
mentado pelas autorizações de internações hospitala-
res  oriundas  dos  hospitais  públicos,  filantrópicos  e 
privados contratados e não contratados pelo SUS.

(D) o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SI-
NASC) apresenta como documento-base a certidão 
de nascimento emitida pelo registro civil.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CLÍNICA GERAL

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as vantagens do uso da dobutamina na terapia da 
insuficiência cardíaca, estão

(A) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pré-carga.

(B) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução da 
pós-carga.

(C) o aumento do inotropismo cardíaco e a redução da 
pré-carga.

(D) o aumento da contratilidade cardíaca e a redução do 
inotropismo.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes hipertensos, a diferenciação de emergência 
hipertensiva faz-se presente em situações de

(A) pressões sistólicas acima de 200 mmHg.

(B) pressões diastólicas superiores a 120 mmHg.

(C) sinais  clínicos  de  comprometimento  de  órgãos  no-
bres.

(D) pressões sistólicas acima de 200 mmHg e pressões 
diastólicas superiores a 120 mmHg.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando se aumenta a oferta de oxigênio por cateter nasal 
para 2l/minuto, qual é a porcentagem de aumento aproxi-
mado na fração inspirada de oxigênio?

(A)    4

(B)    6

(C)    9

(D)  20

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise os eletrocardiogramas apresentados a seguir.

I

II

III

IV

Considerando-se  os  eletrocardiogramas  apresentados, 
os diagnósticos são, respectivamente,

(A) BAV 1° grau, BAV 2:1, flutter atrial, taquicardia ventri-
cular.

(B) BAV 2:1, BAV 1° grau, fibrilação atrial, taquicardia su-
praventricular.

(C) BAV 2:1, BAV 1° grau, flutter atrial, taquicardia supra-
ventricular.

(D) Bradicardia sinusal,  BAV 2° grau, flutter atrial, taqui-
cardia supraventricular.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se  o  protocolo  de  terapia  precoce  aguda 
para os casos de sepse, sepse grave e choque séptico, a 
um paciente com pressão venosa central  de 12 mmHg, 
PAM de 80 mmHg, hematócrito de 35% e saturação veno-
sa mista de 60% deve-se indicar o uso de

(A) bolus com 500 ml de cristaloide.

(B) noradrenalina.

(C) hemotransfusão.

(D) inotrópico.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O período de incubação da dengue é de

(A) 1 a 3 dias.

(B) 7 a 10 dias.

(C) 10 a 18 dias.

(D) 18 a 25 dias.

clinica-geral
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre as reações adversas aos broncodilatadores beta-a-
drenérgicos inclui-se

(A) a bradicardia.

(B) a sonolência.

(C) a diminuição do intervalo Qtc no ECG.

(D) a hipocalemia.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente que apresenta queimadura em toda a face 
anterior do tórax tem a superfície corpórea queimada esti-
mada em

(A)   9%.

(B) 18%.

(C) 27%.

(D) 36%.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dopamina na dose de 30 µg/Kg/min tem o seguinte efei-
to predominante:

(A) α-adrenérgico.

(B) β2 adrenérgico.

(C) β-adrenérgico.

(D) dopaminérgico.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um paciente instável,  internado na emergência devido 
a choque hipovolêmico, a conduta indicada é

(A) instalar  cateter  venoso  central  e  infundir  volume  e 
drogas vasoativas.

(B) instalar cateter venoso periférico e infundir volume e 
drogas vasoativas.

(C) instalar cateter venoso periférico e infundir volume.

(D) instalar cateter venoso central e infundir drogas vaso-
ativas.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

clinica-geral
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CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento da hipertensão arterial da gestante, 

(A) o risco de hipotensão e hipoperfusão placentária  é 
pequeno e não influencia nas definições das metas 
terapêuticas.

(B) o uso de anti-hipertensivos e a manutenção de níveis 
de pressão arterial adequados diminui o risco de pré-
eclampsia sobreposta.

(C) o uso de inibidores de ECA e o de bloqueadores dos 
receptores de angiotensina II não representam risco 
para a o binômio mãe-feto.

(D) as hipertensas estágio I, sem documentação de lesão 
de órgão-alvo, não necessitam de medicação na pri-
meira metade da gestação. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente de 55 anos, do sexo masculino, é obeso, por-
tador de hipertensão arterial sistêmica e Diabetes mellitus 
tipo II.  Realizou avaliação cardiovascular  recente e está 
em uso atualmente de hidroclorotiazida 50 mg/dia e pro-
pranolol 40 mg/dia. O valor da pressão arterial é de 156 x 
88 mmHg e 164 x 90 mmHg nos membros superiores di-
reito e esquerdo, respectivamente.  Nos exames comple-
mentares,  detectou-se microalbuminúria  na avaliação de 
lesão renal e sobrecarga ventricular esquerda ao eletro-
cardiograma. Considerando-se o exposto, qual seria a me-
lhor proposta terapêutica para este paciente?

(A) Suspender as drogas atuais,  iniciar  tratamento não 
medicamentoso e aguardar por seis meses. Se, nes-
se  período,  houver  controle  pressórico  não  haverá 
necessidade de prescrever drogas anti-hipertensivas.

(B) Substituir o tratamento atual por um inibidor da enzi-
ma conversora de angiotensina (IECA) associado a 
diurético tiazídico em doses baixas ou a um antago-
nista do canal de cálcio.

(C)  Manter a hidroclorotiazida 50 mg ao dia e aumentar 
a dose do propranolol para 40 mg com utilização três 
vezes ao dia, pois a meia-vida do propranolol é curta.

(D) Suspender as drogas atuais e utilizar um IECA asso-
ciado a um bloqueador do receptor de angiotensina, 
pois esta associação é a mais eficiente para controle 
da microalbuminúria e reversão da sobrecarga ventri-
cular esquerda.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hipertensão arterial secundária é uma forma da doença 
com etiologia conhecida, que pode ou não ser passível de 
correção. Neste tipo particular de hipertensão,

(A) a  coarctação  de  aorta  é  encontrada  especialmente 
em crianças e adultos jovens, sendo a quarta cardio-
patia  congênita  mais  comum,  ocorrendo  mais  fre-
quentemente após a origem da subclávia esquerda.

(B) os feocromocitomas são tumores de células croma-
fins do eixo simpático-adreno-medular, produtores de 
catecolaminas, 10% são bilaterais e outros 10% são 
malignos, e ainda cerca de 50% são extra-adrenais.

(C) a prevalência de estenose de artéria renal nos idosos 
e naqueles com hipertensão grave, refratária ou ace-
lerada/maligna, pode atingir 75%, e a etiologia mais 
comum é a aterosclerótica, envolvendo óstio e terço 
proximal do vaso.

(D) a doença renal crônica é a causa mais comum, sendo 
o principal mecanismo da elevação da pressão arteri-
al nestes pacientes a utilização de fármacos como a 
eritropoetina e os esteroides.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No atendimento de um paciente hipertenso, com quadro 
agudo de um acidente vascular cerebral, deve-se reduzir a

(A) pressão arterial em torno de 40% dos níveis prévios 
da pressão arterial média no diagnóstico.

(B) pressão arterial de forma lenta e progressiva, sobre-
tudo em pacientes com aterosclerose conhecida.

(C) pressão arterial de forma individual, conforme o tipo 
de acidente vascular cerebral (isquêmico ou hemorrá-
gico).

(D) pressão  arterial  diastólica  a  níveis  entre  70  e 
80mmHg, minimizando assim lesões neurológicas.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A definição diagnóstica da insuficiência cardíaca descom-
pensada pode ser auxiliada pela utilização dos critérios de 
Framingham. Considerando-se esses critérios, conclui-se 
que

(A) o diagnóstico é estabelecido pela presença de dois 
critérios maiores ou um critério maior e quatro critéri-
os menores.

(B) o edema bilateral de tornozelo e a tosse noturna são 
critérios  maiores,  enquanto  refluxo  hepatojugular  é 
critério menor.

(C) o paciente com terceira bulha cardíaca, hepatomega-
lia e derrame pleural tem o diagnóstico de insuficiên-
cia cárdica estabelecido.

(D) o diagnóstico de insuficiência cardíaca descompensa-
da é estabelecido com alta especificidade e sensibili-
dade.

medico-cardiologista
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As  cardiomiopatias  são  condições  que  apresentam  alta 
morbidade e mortalidade. Assim, 

(A) na cardiomiopatia hipertrófica, a morte súbita é uma 
forma clínica de apresentação frequentemente relaci-
onada ao sono REM.

(B) a forma restritiva tem na amiloidose e na sarcoidose 
os principais exemplos de doenças de depósito.

(C) na cardiomiopatia induzida por estresse, as mulheres 
têm um menor acometimento do que os homens.

(D) a displasia arritmogênica do ventrículo direito é me-
lhor  diagnosticada com a utilização da ressonância 
magnética.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente é admitido no pronto-socorro de um hospital 
geral  com quadro clínico sugestivo de edema agudo de 
pulmão. Considerando-se essa situação clínica, 

(A) o edema agudo de pulmão é a apresentação clínica 
inicial de cerca de 8 a 12% dos pacientes com insufi-
ciência cardíaca aguda, e está associado a pior prog-
nóstico intra-hospitalar.

(B) a crise hipertensiva e o abandono das medicações de 
uso crônico são as principais causas do edema agu-
do de pulmão e o controle da pressão por si só é ca-
paz de reverter o quadro.

(C) a abordagem terapêutica tem como objetivo restabe-
lecer a hemodinâmica e o uso de inotrópicos associa-
dos a drogas que bloqueiam o sistema renina angio-
tensina aldosterona são suficientes.

(D) a identificação correta do edema agudo de pulmão e 
o tratamento adequado são medidas que devem ser 
associadas a  um controle  rigoroso  da evolução  da 
fração de ejeção ventricular com o ecocardiograma.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na cardiopatia chagásica, 

(A) as formas de transmissão congênita e transfusional 
vêm diminuindo, com o aumento da transmissão por 
acidentes de laboratório e transplantes. 

(B) a forma latente apresenta títulos baixos de anticorpos 
IgG anti-T.cruzi, aumento de TNF e IFN e supressão 
de citocinas anti-inflamatórias IL-4.

(C) a forma aguda é caracterizada por uma miocardite, 
com intenso parasitismo e infiltrado inflamatório, aco-
metendo as células cardíacas e o sistema de condu-
ção.

(D) os pacientes com a forma crônica indeterminada são 
aparentemente saudáveis, mas têm um prognóstico 
sombrio em até dez anos de seguimento.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tratamento etiológico com o benzonidazol para a doença 
de Chagas deve ser indicado

(A) na reativação em imunossuprimidos.

(B) nas infecções em crianças e gestantes.

(C) na fase crônica da doença indeterminada.

(D) na fase crônica em pacientes com cardiopatia avan-
çada.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um senhor de 58 anos é admitido no pronto-socorro de 
um hospital cardiológico com dor precordial em aperto, de 
forte intensidade, associada a sudorese e náuseas. Relata 
que o quadro iniciou há cerca de uma hora, durante rela-
ção sexual. Nesse caso,

(A) o  paciente  deve  ser  imediatamente  encaminhado 
para a sala de hemodinâmica para realização de an-
gioplastia primária.

(B) o uso de vasodilatadores coronarianos e antiagregan-
tes plaquetários deve ser iniciado imediatamente.

(C) uso  de  trombolíticos  deve  ser  feito  imediatamente, 
pois é a medida inicial mais efetiva para a redução de 
mortalidade cardiovascular.

(D) o exame inicial a ser solicitado é o eletrocardiograma, 
servindo como ferramenta diagnóstica e de orienta-
ção da conduta.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um senhor de 65 anos, tabagista, hipertenso e diabético, 
apresenta perda súbita da consciência em casa, antecedi-
da por referência a desconforto torácico. É atendido por 
uma unidade do SAMU, que chega ao local cerca de 10 
minutos após o evento.  Nesse caso,

(A) a rotura da parede livre do ventrículo esquerdo por 
um infarto anterior extenso é a principal possibilidade 
nesta  situação.  O paciente  provavelmente se apre-
senta em atividade elétrica sem pulso, e a chance de 
reversão é praticamente inexistente.

(B) o paciente deve ter sido vítima de um acidente vascu-
lar cerebral  hemorrágico,  e a perda da consciência 
ocorreu pelo efeito de massa do sangramento no sis-
tema nervoso central. Provavelmente, os sinais vitais 
estão estáveis inicialmente.

(C) a possibilidade de um quadro de síndrome coronaria-
na aguda com instabilidade elétrica e arritmia ventri-
cular  complexa  é  grande.  Realizar  a  monitorização 
imediata do ritmo e fazer a sua reversão em caso de 
arritmia é a melhor opção.

(D) o quadro de síndrome coronária aguda com rotura de 
cordoalha da valva mitral é a possibilidade mais plau-
sível.  Aumento súbito da pressão na circulação pul-
monar justifica a perda da consciência por hipoxemia 
de instalação muito rápida. 
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▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 63 anos, do sexo masculino, hipertenso e ta-
bagista, é admitido no pronto-socorro de um hospital geral 
com quadro de dor precordial de forte intensidade com ir-
radiação para o braço esquerdo. Refere sintomas associa-
dos a náuseas e sudorese fria, com duração de cerca de 
uma hora e meia. Foi realizado um eletrocardiograma em 
menos de 10 minutos da entrada do paciente no hospital. 
O eletrocardiograma é apresentado a seguir.

Nesse caso, 
(A) a terapia de reperfusão coronariana é a ideal, não ha-

vendo diferenças se realizada de forma química ou 
mecânica em relação à mortalidade.

(B) a utilização de trombólise química, após 12 horas do 
início da dor, diminui de forma significativa as taxas 
de complicação mecânica do infarto.

(C) os  atrasos  superiores  a  90  minutos  da  reperfusão 
mecânica em relação à química são tolerados, se o 
trombolítico utilizado não for fibrino específico.

(D) a angioplastia primária é o tratamento de escolha se 
o atraso da reperfusão mecânica em relação à quími-
ca não superar 90 minutos.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento da doença arterial coronariana crônica, 
(A) os betabloqueadores são recomendados para todos 

os pacientes com angina crônica, com ou sem infarto 
do miocárdio prévio com manifestações isquêmicas. 

(B) o tratamento percutâneo deve ser indicado somente 
para os pacientes portadores de lesão de tronco de 
coronária sintomáticos e não candidatos a cirurgia de 
revascularização do miocárdio.

(C) o principal alvo do tratamento percutâneo é a diminui-
ção do risco de infarto do miocárdio e morte, com in-
dicação preferencial de stents farmacológicos nos pa-
cientes diabéticos.

(D) a terapia com estatinas deve ser sempre considera-
da, baseada no elevado nível de risco destes pacien-
tes e evidências dos benefícios da manutenção de 
valores de HDL colesterol inalterados.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pacientes portadores de doença arterial coronariana e in-
suficiência cardíaca são frequentemente portadores de do-
ença multiarterial. Na avaliação desses pacientes, é funda-
mental  a compreensão dos termos miocárdio atordoado, 
hibernado e viabilidade miocárdica. Nesses casos,

(A) os  segmentos  miocárdicos  discinéticos  podem per-
manecer  metabolicamente  inativos,  sem  nenhuma 
atividade celular, e recuperar sua contratilidade parci-
al ou total após a reperfusão miocárdica. 

(B) as alterações de contratilidade do miocárdio atordoa-
do, após episódio isquêmico agudo, persistem após 
períodos  variáveis,  inclusive  após  restabelecimento 
do fluxo coronário.

(C) as alterações da contratilidade ventricular no miocár-
dio hibernado, advêm da variabilidade aguda do fluxo 
sanguíneo, e a presença de miócitos viáveis justifica 
a decisão de reperfusão.

(D) a identificação de miocárdio viável tem pouca influên-
cia na decisão terapêutica de revascularização, pois 
os avanços nas terapias percutâneas de revasculari-
zação minimizam os seus riscos. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A compreensão da fisiopatologia da aterosclerose é funda-
mental  para  o  entendimento  do  processo  saúde-doença 
dentro da cardiologia. A aterosclerose é

(A) um processo dinâmico, de rápida evolução e que se 
inicia na infância e adolescência, com manifestações 
clínicas precoces.

(B) uma desordem sistêmica resultante da interação de 
múltiplos processos associados principalmente a es-
tados de hiperuricemia e disfunção endotelial.

(C) uma situação em que os eventos clínicos cardiovas-
culares são resultantes de instabilidade, progressão e 
rotura de placas de ateroma. 

(D) uma condição clínica de fácil detecção pela sua am-
pla sintomatologia, mesmo em fases iniciais do pro-
cesso de formação de placas de ateroma. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A emergência hipertensiva

(A) é definida como níveis  de pressão  arterial  sistólica 
acima de 200 mmHg, independente da presença de 
lesões em órgãos-alvo.

(B) deve ser tratada com medicações por via oral e meia-
vida curta.

(C) deve ser tratada com drogas por via parenteral em 
unidade de terapia intensiva, pois há o risco de morte 
para o paciente.

(D) é definida como níveis  de pressão  arterial  sistólica 
acima  de  220  mmHg e  concomitante  presença  de 
lesões em órgãos-alvo.
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os critérios hemodinâmicos para a interrupção da valvo-
plastia mitral são:

(A) área valvar mitral maior que 0,5 cm²/m² de superfície 
corporal, diminuição na regurgitação mitral e abertura 
completa de pelo menos uma comissura.

(B) área valvar mitral maior que 1,0 cm²/m² de superfície 
corporal,  aumento na regurgitação mitral e abertura 
completa de pelo menos uma comissura.

(C) área valvar mitral maior que 0,75 cm²/m² de superfí-
cie corporal, aumento na regurgitação mitral e abertu-
ra completa de pelo menos uma comissura.

(D) área valvar mitral maior que 0,1 cm²/m² de superfície 
corporal, diminuição na regurgitação mitral e abertura 
de pelo menos duas comissuras.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento das dislipidemias mistas,

(A) os  derivados  do  ácido  fíbrico  devem ser  utilizados 
sempre como primeira opção quando o valor do trigli-
céride estiver acima de 350 mg/dl.

(B) a associação de estatinas com fibratos está contrain-
dicada.

(C) o ácido nicotínico deve ser  utilizado sempre que o 
HDL colesterol estiver abaixo de 35 mg/dl, pois o au-
mento do HDL diminui a morbimortalidade cardiovas-
cular.

(D) as estatinas de meia-vida curta devem ser ingeridas à 
noite.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas valvopatias,

(A) estenose mitral moderada ou grave não acarreta ele-
vação acentuada da pressão no átrio esquerdo.

(B) o prolapso da valva mitral é uma das anomalias car-
díacas  mais  frequentes  e  acomete  mulheres  e  ho-
mens na proporção 1:2.

(C) as  três  principais  causas  de  estenose  aórtica  são: 
congênita, reumática e degenerativa.

(D) os sintomas que indicam gravidade na estenose aórti-
ca são angina, síncope e extrassistolia frequente.

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões 40 
e 41.

Paciente de 47 anos, do sexo masculino, é tabagista desde 
os 20 anos, portador de hipertensão arterial há sete anos e 
diabetes tipo II há 10 anos. Apresente história prévia de infar-
to agudo do miocárdio, aos 44 anos, por obstrução da coro-
nária direita. Atualmente faz uso de AAS 100 mg/dia e enala-
pril 20 mg de 12/12hs. Pressão arterial no membro superior 
direito: 128 x 80 mmHg. Realizou perfil lipídico recente com 
os  seguintes  achados:  colesterol  total:  200  mg/dl;  HDL 27 
mg/dl; LDL  133 mg/dl e triglicérides 200 mg/dl.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No que se refere à estratificação de risco, um paciente que 
apresenta história prévia de infarto do miocárdio, hiperten-
são, diabetes e tabagismo é considerado um caso de

(A) risco maior que 20% em 10 anos para desfechos car-
diovasculares. Por esse motivo, a meta é reduzir o 
LDL colesterol abaixo de 70 mg/dl.

(B) risco  elevado (escore  de  Framingham) e  por  este 
motivo a meta é reduzir o LDL colesterol abaixo de 
100 mg/dl.

(C) risco moderado e, para este paciente, tão importante 
quanto reduzir o LDL colesterol é também utilizar me-
dicamentos que atuem aumentando o HDL colesterol.

(D) risco elevado e a redução do triglicerídeo é mais im-
portante que definir a meta de controle do LDL coles-
terol.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual a melhor opção terapêutica para o tratamento da dis-
lipidemia neste paciente?

(A) Iniciar a terapia medicamentosa com estatina associ-
ada com fibrato.

(B) Iniciar tratamento não medicamentoso para controle 
da dislipidemia e aguardar por seis meses.

(C) Iniciar a terapia medicamentosa com estatina associ-
ada ao ácido nicotínico.

(D) Iniciar o tratamento com uma estatina isoladamente 
seria a opção inicial para este paciente. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No que se refere à farmacologia das estatinas, conclui-se 
que a

(A) sinvastatina é mais potente que a atorvastatina

(B) rosuvastatina tem meia-vida curta e deve ser sempre 
ingerida à noite.

(C) atorvastatina  e  rosuvastatina  apresentam meia-vida 
longa.

(D) sinvastatina  deve  ser  utilizada  na  dose  de  10  até 
160mg/dia.
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os bloqueios infra-hissianos são

(A) benignos, de bom prognóstico e raramente levam ao 
risco de morte súbita.

(B) localizados ao nível do nódulo A-V e necessitam de 
marca-passo cardíaco artificial.

(C) de mau prognóstico e podem evoluir para BAVT com 
foco de escape de baixa FC e instável eletricamente.

(D) diagnosticados pelo estudo eletrofisiológico e sem in-
dicação para marca-passo cardíaco.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O implante definitivo de marca-passo cardíaco artificial é 
indicado na seguinte situação: 

(A) doença do nódulo sinusal assintomática.

(B) bloqueio átrio ventricular de 1° grau.

(C) bloqueio átrio ventricular  total.

(D) bloqueio átrio ventricular de 2º grau Mobitz I.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na febre reumática,

(A) a característica anatômica é o dano às fibrilas coláge-
nas e à substância amorfa do tecido conjuntivo.

(B) o agente etiológico é o estafilococos do grupo A.

(C) as manifestações clínicas maiores são a cardite e o 
eritema marginado e as manifestações clínicas meno-
res são artrite, coreia e nódulos subcutâneos.

(D) a  profilaxia  secundária  com  a  penicilina  benzatina 
não é recomendada atualmente. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O aneurisma dissecante de aorta recebe a classificação 
Tipo A de Stanford quando envolve a

(A) aorta abdominal, apenas.

(B) aorta ascendente, mas não ultrapassa a origem das 
subclávias.

(C) aorta  ascendente  e  provoca  insuficiência  da  valva 
aórtica.

(D) aorta ascendente, independente do seu local de origem.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas complicações da cineangiocoronariografia,

(A) a embolia gasosa é uma ocorrência comum (10%). 

(B) a incidência de morte é maior na presença de doença 
da coronária direita.

(C) o acidente vascular cerebral  é incomum, mas pode 
ocorrer em razão de embolização de fragmentos ate-
roscleróticos.

(D) as reações ao contraste são comuns e ocorrem em 
mais de 20% dos exames.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A parada cardiorrespiratória tem como apresentação mais 
frequente:

(A) dissociação eletromecânica.

(B) assistolia.

(C) taquicardia ventricular.

(D) fibrilação ventricular.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na morte cardíaca súbita (MCS),

(A) a definição é de morte por causas cardíacas, prenun-
ciada  pela  perda  abrupta  da  consciência  até  uma 
hora após o início dos sintomas agudos.

(B) a história de infarto do miocárdio prévio é rara.

(C) a fração de ejeção baixa não é um bom preditor de 
risco em coronariopatas.

(D) as arritmias supraventriculares predizem melhor o ris-
co que as ventriculares em pacientes coronariopatas. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No paciente diabético,

(A) a  avaliação  da  microalbuminúria  pode  diagnosticar 
precocemente a lesão renal.

(B) o tipo de dislipidemia mais frequente é a hipercoleste-
rolemia isolada.

(C) a aspirina está contraindicada quando o risco calcula-
do pelo escore de Framinghan for maior que 10%.

(D) o controle precoce da pressão arterial não interfere 
no risco cardiovascular.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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