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MÉDICO – CARDIOLOGIA
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 24 (vinte e quatro) páginas numeradas sequencialmente, contendo 80 (oitenta)
questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 15 (quinze) questões,
Legislação 10 (dez) questões, Igualdade Racial e de Gênero 10 (dez) questões, Conhecimentos Gerais Médico 15 (quinze) questões, Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões e 2 (duas) questões
Discursivas

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique
o fiscal.
III. Verifique se este Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas
reclamações posteriores nesse sentido.
IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer
erro, notifique o fiscal.
VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme
o exemplo na própria Folha de Respostas.
VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações
registradas no Caderno não serão levadas em consideração.
X. Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar
na Folha de Respostas.
XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 04 (quatro) horas após seu início. O Caderno de
Questões só poderá ser levado após transcorridas 4h30min (quatro horas e trinta minutos).
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.
Boa Prova!

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
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RASCUNHO

3)

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo para responder às questões
de 1 a 6.
As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em
tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão
Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos
médicos do Brasil [...]. Estudara em Coimbra e Pádua.
Aos trinta e quatro anos regressou ao Brasil [...]
— A ciência, disse ele a Sua Majestade, é o meu
emprego único; Itaguaí é o meu universo.
Dito isso, meteu-se em Itaguaí, e entregou-se de
corpo e alma ao estudo da ciência [...]. Aos quarenta
anos casou com D. Evarista da Costa e Mascarenhas,
senhora de vinte e cinco anos, viúva de um juiz de fora,
e não bonita nem simpática. [...] Ela reunia condições
fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, digeria
com facilidade [...]; estava assim apta para dar-lhe
filhos robustos, sãos e inteligentes. Se além dessas
prendas, — únicas dignas da preocupação de um
sábio, D. Evarista era mal composta de feições, longe
de lastimá-lo, agradecia-o a Deus, porquanto não corria
o risco de preterir os interesses da ciência na
contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte.
Ela mentiu às esperanças do Dr. Bacamarte, não
lhe deu filhos robustos nem mofinos. A índole natural
da ciência é a longanimidade; o nosso médico esperou
três anos, depois quatro, depois cinco. [...] e à sua
resistência (de D. Evarista), — explicável, mas
inqualificável, — devemos a total extinção da dinastia
dos Bacamartes.[...]

II.

2)

Machado de Assis, escritor conceituado do
século XIX, descreve a trajetória de Simão
Bacamarte no conto “O Alienista”. A esse
respeito, assinale a alternativa correta.
a) O protagonista, com trinta e quatro anos,
regressou ao Brasil para estudar as crônicas da
vila de Itaguaí.
b) O protagonista se casou com D. Evarista da
Costa e Mascarenhas que viabilizou a dinastia
dos Bacamartes.
c) O protagonista era considerado o maior dos
médicos do Brasil porque para ele a ciência era
sua única inação e queria dedicar-se
profundamente ao trabalho em sua cidade Itaguaí.
d) D. Evarista era mal composta de feições; não
era bonita nem simpática, mas o protagonista
era grato a Deus porque tinha uma esposa que
o ajudava no trabalho e estudos.
e) O protagonista vem de família aristocrata;
estudou em Portugal e Itália e casa-se por
interesses que o difere da maioria dos casais.

Infere-se que a ideia principal do excerto
discorre sobre o casamento de Simão
Bacamarte com a jovem celibatária D.
Evarista.

III. [...] “é o meu emprego único”. O enunciado
anterior é parte da fala do narrador com foco
narrativo em primeira pessoa do singular.

IV.

[...] “e à sua resistência”. As palavras em
destaque são respectivamente classificadas
como conjunção, fusão de preposição com
artigo definido e pronome possessivo.

Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
c) Apenas a afirmativa IV está correta.
d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
e) Apenas as afirmativas I, II e III estão
corretas.
4)

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000012.pdfoalie
nistaacessoem02/12/2019(adaptado)

1)

Analise as afirmativas abaixo.
I.
Sobre a linguagem, é correto afirmar que, na
maior parte do texto, Machado faz uso da
variedade técnica profissional visto que
apresenta vocábulos que são específicos da
área médica.

Observe: “A ciência, disse ele a Sua Majestade,
é o meu emprego único; Itaguaí é o meu
universo”. Sobre a estrutura e funções
sintáticas dos elementos que compõem o
período citado, assinale a alternativa incorreta.
a) O período é classificado sintaticamente como
composto visto que é formado por mais de uma
oração.
b) A expressão “disse ele a Sua Majestade” tem
a função sintática de agente da passiva do
termo anterior.
c) A expressão “o meu universo” possui dois
adjuntos adnominais e tem a função sintática
de predicativo do sujeito.
d) Na expressão “disse ele a Sua Majestade”, o
verbo “dizer” é bitransitivo e possui um objeto
indireto.
e) Na expressão “disse ele a Sua Majestade”, o
sujeito é o vocábulo “ele” e a oração possui
predicado verbal.

5)

“As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos
remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão
Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos
médicos do Brasil [...]. Estudara em Coimbra e
Pádua”. Quanto ao tempo empregado nos verbos
em destaque, assinale a alternativa correta.
a) pretérito-mais-que-perfeito do indicativo.
b) pretérito imperfeito do subjuntivo.
c) pretérito perfeito do indicativo.
d) pretérito perfeito do subjuntivo.
e) pretérito imperfeito do indicativo.
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“Dito isso, meteu-se em Itaguaí, e entregou-se
de corpo e alma ao estudo da ciência”. Quanto
à classificação e emprego do vocábulo em
destaque, assinale a alternativa correta.
a) Objeto direto.
b) Objeto indireto.
c) Complemento verbal.
d) Pronome reflexivo.
e) Conjunção.
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6)

“D. Evarista era mal composta de feições,
longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus”. Sobre
a norma de colocação pronominal utilizada, em
destaque, no enunciado anterior, assinale a
alternativa
que
preencha
correta
e
respectivamente as lacunas abaixo.

9)

Obedeceu-se à norma da _____, no exemplo
destacado, porque o verbo aparece _____, a oração
está na _____ e não há vocábulos ou tempo verbal que
justifiquem outro tipo de colocação.
a) ênclise / depois da vírgula / afirmativa.
b) mesóclise / depois da vírgula / afirmativa
pretérito imperfeito.
c) próclise / depois da vírgula / afirmativa
pretérito perfeito.
d) ênclise / depois da vírgula / afirmativa
pretérito-mais-que-perfeito.
e) próclise / depois da vírgula / afirmativa
pretérito imperfeito.
7)

8)

Hoje vejo ásperas nuvens bramando antes
da eclosão.

III. O país do futebol sofreu a derrota de ter
perdido em casa.

e

IV.

e

Analise as afirmativas abaixo e dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F).

a

Aos noventa anos, dona Eulália descansou
da longa vida.

a) I. Hipérbole, II. Sinestesia, III. Perífrase,
IV. Eufemismo.

e

( ) “As andorinhas fizeram um vôo incomum”. O
acento da palavra em destaque é obrigatório
porque está sobre vogal tônica com terminação
“oo (s)”.
( ) “O estranho é perceber que as novas
comissárias têm medo de avião”. É obrigatório
o uso de acento circunflexo sobre o verbo em
destaque porque está na terceira pessoa do
plural.
( ) “A feiúra é algo relativo e depende do ponto de
vista de cada um”. O vocábulo em destaque é
acentuado por possuir vogal tônica “u” em
hiato, após um ditongo.
( ) “Semana passada, João não pôde sair de
casa, mas agora pode”. A forma verbal
destacada está incorretamente acentuada,
visto que não há mais acento diferencial.
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II.

e

Analise os enunciados e assinale a alternativa
em que há uma palavra grafada incorretamente.
a) A inclusão sociocultural é algo de grande
relevância.
b) Um material hiper-resistente foi utilizado para
proteger o piso do corredor.
c) Reflitam sobre os modelos socioeconômicos
citados.
d) A socio-linguística relaciona-se com outros
ramos da linguagem.
e) Assuntos sociorreligiosos serão discutidos na
próxima reunião.

Assinale a alternativa que apresenta
sequência correta de cima para baixo.
a) V, V, F, V.
b) F, F, V, F.
c) F, V, F, V.
d) F, V, F, F.
e) V, F, V, V.

As figuras de linguagem são recursos
estilísticos utilizados para dar maior ênfase à
comunicação. Analise os enunciados abaixo e
assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta, de cima para baixo, das figuras
empregadas.
I.
Meu amigo Lucas, goleiro do time, é louco
por cerveja.

b) I. Comparação, II. Hipérbole, III. Anacoluto,
IV. Silepse.
c) I. Hipérbato, II. Sinestesia, III. Eufemismo,
IV. Hipérbole.
d) I. Onomatopeia, II. Aliteração, III. Antítese,
IV. Perífrase.
e) I. Hipérbato, II. Metáfora, III. Onomatopeia,
IV. Anáfora.
10) Quanto às normas para o uso do acento grave
na indicação de crase, assinale a alternativa
incorreta.
a) Diante do público, dirigiu-se à pessoas de todas
as regiões.
b) Encontrei com meus amigos à tardinha.
c) Após muitos dias sem comer, caminhava às
tontas pelo deserto.
d) À proporção que o tempo passa, aprendemos
a viver.
e) Precisou deixar o estabelecimento às pressas.

Leia o texto para responder às questões de 11 a 14.
[...] Mas a ciência tem o inefável dom de curar
todas as mágoas; o nosso médico mergulhou
inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi
então que um dos recantos desta lhe chamou
especialmente a atenção, – o recanto psíquico, o
exame de patologia cerebral. Não havia na colônia, e
ainda no reino, uma só autoridade em semelhante
matéria, mal explorada, ou quase inexplorada. [...]
– A saúde da alma, bradou ele, é a ocupação
mais digna do médico.
– Do verdadeiro médico, emendou Crispim
Soares, boticário da vila, e um dos seus amigos e
comensais.
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A vereança de Itaguaí, entre outros pecados de
que é arguida pelos cronistas, tinha o de não fazer caso
dos dementes. Assim é que cada louco furioso era
trancado em uma alcova, na própria casa [...]; os
mansos andavam à solta pela rua. Simão Bacamarte
entendeu desde logo reformar tão ruim costume; pediu
licença à Câmara para agasalhar e tratar no edifício que
ia construir todos os loucos de Itaguaí. [...] A ideia de
meter os loucos na mesma casa, vivendo em comum,
pareceu em si mesma sintoma de demência e não
faltou quem o insinuasse à própria mulher do médico.
– Olhe, D. Evarista, disse-lhe o Padre Lopes,
vigário do lugar, veja se seu marido dá um passeio ao
Rio de Janeiro. Isso de estudar sempre, sempre, não é
bom, vira o juízo.
[...] Uma vez empossado da licença começou
logo a construir a casa. Era na Rua Nova, a mais bela
rua de Itaguaí naquele tempo, tinha cinquenta janelas
por lado, um pátio no centro, e numerosos cubículos
para os hóspedes.[...] A Casa Verde foi o nome dado
ao asilo, por alusão à cor das janelas, que pela primeira
vez apareciam verdes em Itaguaí. Inaugurou-se com
imensa pompa; de todas as vilas e povoações
próximas, e até remotas, e da própria cidade do Rio de
Janeiro, correu gente para assistir às cerimônias, que
duraram sete dias. Muitos dementes já estavam
recolhidos; e os parentes tiveram ocasião de ver o
carinho paternal e a caridade cristã com que eles iam
ser tratados. [...] Itaguaí tinha finalmente uma casa de
orates.
Fonte:http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000012.p
dfoalienistaacessoem02/12/2019

11) De acordo com o texto, assinale a alternativa
correta.
a) Quando pronta, muitos dementes já estavam
recolhidos nas alcovas da Casa Verde.
b) Uma vez empossado da licença, Crispim
Soares começou a construir a Casa Verde.
c) D. Evarista dizia que isso de estudar sempre
não era bom, que viraria o juízo.
d) A Casa Verde foi o nome dado ao asilo que
possuía cinquenta janelas.
e) Na colônia e reino, não havia autoridade em
psiquiatria; uma área quase inexplorada.
12) Simão Bacamarte construiu um espaço para
abrigar e cuidar de pacientes da cidade.
Quanto aos nomes deste lugar, utilizados pelo
autor no texto, assinale a alternativa incorreta.
a) asilo.
b) alcova.
c) casa de orates.
d) casa verde.
e) edifício.

13) Analise as afirmativas abaixo e dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) “Foi então que um dos recantos desta lhe
chamou especialmente a atenção”. O vocábulo
em destaque é um pronome de referência
coesiva que retoma o termo “medicina”.
( ) As palavras em destaque: “inefável dom”/ “arguida
pelos cronistas”, possuem o mesmo sentido de
“indescritível” e “argiva”, respectivamente.
( ) “Uma vez empossado da licença”. O vocábulo
em destaque tem sua formação com o sufixo
“em”, a palavra primitiva “posse”, mais o prefixo
nominal “ado”.
( ) – “Do verdadeiro médico, emendou Crispim
Soares, boticário da vila, e um dos seus amigos e
comensais”. A expressão em destaque é
classificada sintaticamente como aposto.
Assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta de cima para baixo.
a) V, F, V, V.
b) V, F, F, V.
c) V, F, F, F.
d) F, V, F, V.
e) V, V, V, F.
14) Observe: “— Olhe, D. Evarista, disse-lhe o
Padre Lopes, vigário do lugar, veja se seu
marido dá um passeio ao Rio de Janeiro. Isso
de estudar sempre, sempre, não é bom, vira o
juízo”. No enunciado anterior, a vírgula foi
empregada diversas vezes. Sobre as regras
utilizadas, assinale a alternativa correta.
a) A expressão “disse-lhe o Padre Lopes” está
entre vírgulas porque é obrigatório este uso
para separar vocativos.
b) A expressão “vigário do lugar” está entre
vírgulas porque é obrigatório este uso para
separar vocativos.
c) A expressão “D. Evarista” está entre vírgulas
porque é obrigatório este uso para separar
vocativos.
d) A expressão “não é bom” está entre vírgulas
porque é obrigatório este uso para separar
orações subordinadas adjetivas negativas.
e) O vocábulo “sempre” está entre vírgulas
porque é obrigatório este uso para separar
complementos nominais.
15) No contexto frasal ou textual, verbos e nomes
regem outros vocábulos que os complementam.
Isto é o que estuda a Regência Verbal e Nominal.
A este respeito, assinale a alternativa correta.
a) Os jornalistas preteriram ao caso porque não o
julgaram de relevância midiática.
b) A torcida favoreceu ao time da casa porque
80% dos ingressos vendidos foram locais.
c) O Paraná é limítrofe com São Paulo e Mato
Grosso do Sul.
d) A falta de chuvas acarretou em perdas para os
agricultores do serrado.
e) Os livros que a jovem mais gosta não são
publicados em editoras nacionais.
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LEGISLAÇÃO
16) Com relação ao disposto no Estatuto dos
Policiais Militares do Estado da Bahia, assinale
a alternativa incorreta.
a) a hierarquia policial militar é a organização em
carreira da autoridade em níveis diferentes, dentro
da estrutura da Polícia Militar, consubstanciada no
espírito de acatamento à sequência de autoridade
b) a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser
observados e mantidos em todas as
circunstâncias da vida, entre os policiais militares
c) os integrantes da Polícia Militar do Estado da
Bahia constituem a categoria especial de
empregados públicos denominados policiais
militares, cuja carreira é integrada por cargos
técnicos estruturados hierarquicamente
d) referidas normas estatutárias regulam o ingresso,
as situações institucionais, as obrigações, os
deveres, direitos, garantias e prerrogativas dos
integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia
e) disciplina é a rigorosa observância e o
acatamento integral das leis, regulamentos,
normas e disposições que fundamentam o
organismo policial militar
17) Dentre outras hipóteses legais, apresenta-se
como requisito ou condição para o ingresso na
Polícia Militar da Bahia:
a) ser eleitor e achar-se em gozo dos seus direitos
políticos
b) possuir Carteira Nacional de Habilitação válida,
categoria C
c) possuir estatura mínima de 1,55 m para
candidatos do sexo masculino e 1,50 m para as
candidatas do sexo feminino
d) ter o mínimo de vinte e um e o máximo de trinta
anos de idade
e) possuir a escolaridade ou formação profissional
exigida ao acompanhamento do curso de formação
a que se candidata, na data de inscrição do certame
18) No que se refere ao “compromisso policial
militar”, assim dispõe o Estatuto dos Policiais
Militares do Estado da Bahia:
a) o compromisso possui caráter formal e deve ser
prestado pelo civil aprovado em certame público
na presença da tropa, no ato de sua investidura
b) todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar,
deve prestar compromisso de honra, no qual deve
afirmar a sua aceitação consciente das obrigações
e dos deveres policiais militares e manifestar a sua
firme disposição de bem cumprí-los
c) ao ser aprovado em concurso público, o candidato
deve prestar compromisso, em solenidade
especial, nos seguintes termos: "perante os
símbolos nacionais, e pela honra do Estado da
Bahia, prometo cumprir os deveres de integrante
da Polícia Militar e dedicar-me inteiramente ao
serviço público e à coletividade"
d) a hierarquia e a disciplina são a base
institucional da Polícia Militar
e) o ingresso na Polícia Militar é assegurado aos
aprovados em processo seletivo público,
mediante matrícula em curso específico,
observadas as condições prescritas no
respectivo edital

4

19) Apresenta-se, respectivamente, como “posto”
e “graduação” próprios da hierarquia policial
militar:
a) 1º Tenente PM e Aspirante-a-Oficial PM
b) Subtenente PM e Tenente Coronel PM
c) 1º Sargento PM e Soldado 1ª Classe PM
d) Coronel PM e Capitão PM
e) Cabo PM e Aluno-a-Oficial PM
20) No que se refere ao tema da “hierarquia policial
militar”, assinale a alternativa incorreta.
a) a antiguidade em cada posto ou graduação é contada
a partir da data da assinatura do ato da respectiva
promoção ou nomeação, salvo quando for fixada outra
data
b) em igualdade de posto, os Oficiais do Quadro de
Segurança possuem precedência sobre os Oficiais do
Quadro de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar
c) a precedência entre policiais militares da ativa, do
mesmo grau hierárquico, é assegurada pela
antiguidade no posto ou graduação e pelo Quadro,
como regra
d) o Subtenente é hierarquicamente superior ao Aluno
Oficial
e) em igualdade de posto, os Oficiais do Quadro de
Oficiais Auxiliares da Polícia Militar possuem
precedência sobre os Oficiais do Quadro
Complementar de Oficiais Policiais Militares
21) Apresentam-se como formas de provimento do cargo
de policial militar expressamente previstas no
Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia:
a) aproveitamento, nomeação e redistribuição
b) ascensão, investidura e substituição
c) readaptação, transferência e promoção
d) posse, nomeação e movimentação
e) nomeação, reversão e reintegração
22) Consideram-se policiais militares da ativa, dentre
outros:
a) os da reserva remunerada
b) os exonerados
c) os agregados
d) os reformados
e) os da reserva não remunerada
23) No que diz respeito ao ato administrativo de
“reversão”, assinale a alternativa correta.
a) a reversão é realizada em caráter permanente,
quando se tratar de provimento de cargos de livre
nomeação e exoneração
b) reversão é o retorno do policial militar exonerado ao
cargo resultante de sua transformação, quando
invalidado o ato de afastamento pela via judicial
c) reversão é o ato pelo qual o policial militar retorna ao
serviço ativo e pode ocorrer quando cessar o período
de exercício de mandato eletivo, devendo retornar ao
mesmo grau hierárquico ocupado e mesmo lugar
que lhe competir na escala numérica no momento de
sua transferência para a reserva remunerada
d) reversão é o retorno do policial militar demitido ao
cargo anteriormente ocupado quando invalidado o
ato de afastamento pela via administrativa
e) a reversão é realizada em caráter temporário,
quando se tratar de provimento em cargo da carreira
ou em caráter provisório
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24) Conforme expressamente previsto no Estatuto dos
Policiais Militares do Estado da Bahia, o estágio
probatório compreende um período de trinta e seis
meses, durante o qual serão observados, entre
outros, os seguintes fatores:
a) assiduidade
no
serviço;
pontualidade;
responsabilidade e eficiência
b) liderança; responsabilidade; disciplina; assiduidade;
capacidade de iniciativa e produtividade
c) chefia; relacionamento interpessoal; observância
das regras militares; inteligência emocional e
eficácia
d) assiduidade; disciplina; observância das normas
hierárquicas e ética militar; responsabilidade;
capacidade de adequação para cumprimento dos
deveres militares e eficiência
e) desempenho; capacidade; aptidão para a vida em
caserna e efetividade

28) No que diz respeito às disposições legais do
Estatuto da Igualdade Racial (Lei n°
12.288/2010), assinale a alternativa correta.
a) O Estatuto da Igualdade Racial trata do direito
à educação, mas não do direito ao esporte e
lazer
b) O direito à saúde da população negra será
garantido pelo poder público mediante políticas
universais, sociais e econômicas destinadas à
redução do risco de doenças e de outros
agravos
c) O Estatuto da Igualdade Racial pretende
defender os direitos étnicos coletivos e difusos,
sendo que os direitos étnicos individuais não
são protegidos pelo Estatuto

25) Em conformidade com a deontologia policial
militar, apresentam-se, dentre outros, como
valores institucionais do profissional:
a) a ética, a efetividade e a capacitação profissional
b) a disciplina, a doutrina e a solidariedade
c) a dignidade humana, a efetividade e a abnegação
d) a hierarquia, a credibilidade e a tradição
e) o espírito profissional, a bravura e a dedicação

d) É dever apenas da sociedade garantir a
igualdade de oportunidades, sendo que o
Estado tem o dever de ser imparcial e inerte em
uma situação de desigualdade
e) As pesquisas e programas de estudo voltados
para temas referentes às relações étnicas, aos
quilombos e às questões pertinentes à população
negra somente poderão ser fomentadas por
entidades privadas com fins lucrativos

IGUALDADE RACIAL E DE GÊNERO
26) Leia abaixo o artigo 289 da Constituição do
Estado da Bahia, inserido no capítulo XXIII - Do
Negro:
“Art. 289. Sempre que for veiculada publicidade
estadual com mais de _____ pessoas, será assegurada
a inclusão de uma da raça negra.”
Assinale a alternativa que preencha corretamente a
lacuna.
a) Duas
b) Três
c) Quatro
d) Cinco
e) Seis

29) O Decreto n° 4.377/2002 promulga a Convenção
sobre a eliminação de todas as formas de
discriminação contra a mulher. Sobre as
disposições da Convenção, analise as afirmativas
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

27) Acerca das disposições legais da Lei n°
11.340/2006 (conhecida como “Lei Maria da
Penha”), leia o artigo 2° abaixo:
“Art. 2º: Toda mulher, independentemente de
classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura,
_____, _____ e _____, goza dos direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as
oportunidades e facilidades para viver sem violência,
preservar sua saúde física e mental e seu
aperfeiçoamento moral, intelectual e social”.
Assinale a alternativa que preencha correta e
respectivamente as lacunas.
a) Aposentadoria / vivência / acesso aos serviços
públicos
b) Sabedoria / benefício previdenciário / experiência
c) Vida / educação / saúde mental
d) Saúde; herança / felicidade
e) Nível educacional / idade / religião

IBFC_01

( ) Os Estados-Partes tomarão todas as medidas
apropriadas para garantir, à mulher, em
igualdade de condições com o homem e sem
discriminação alguma, a oportunidade de
representar seu governo no plano internacional
e de participar no trabalho das organizações
internacionais.
( ) Os Estados-Partes tomarão todas as medidas
apropriadas, inclusive de caráter legislativo,
para suprimir todas as formas de tráfico de
mulheres e exploração da prostituição da
mulher.
( ) Será considerada discriminatória a adoção
pelos Estados-Partes de medidas especiais,
inclusive as contidas na presente Convenção,
destinadas a proteger a maternidade.
Assinale a alternativa que apresenta
sequência correta de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
e)

a

V, V, V
V, V, F
V, F, V
F, F, V
F, V, F
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30) A Lei n° 11.340/2006, conhecida como “Lei
Maria da Penha”, cria mecanismos para coibir
a violência doméstica e familiar contra a
mulher. No que se refere às disposições da Lei
Maria da Penha, assinale a alternativa correta.
a) A violência doméstica e familiar contra a mulher
só será configurada em relações que a mulher
seja heterossexual
b) Apenas a violência física é considerada uma
forma de violência contra a mulher
c) Na hipótese da iminência ou da prática de
violência doméstica e familiar contra a mulher,
a autoridade policial que tomar conhecimento
da ocorrência adotará, de imediato, as
providências legais cabíveis
d) Em nenhuma hipótese será concedida a
proteção policial, visto que a Lei Maria da
Penha já prevê outros mecanismos de proteção
da mulher
e) A mulher em situação de violência doméstica e
familiar será obrigatoriamente atendida por
servidoras do sexo feminino, mas não terá
direito ao atendimento pericial especializado
31) A ‘Lei Maria da Penha” (Lei n° 11.340/2006)
estabelece que a política pública que visa coibir a
violência doméstica e familiar contra a mulher farse-á por meio de um conjunto articulado de ações
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e de ações não-governamentais. Sobre
as diretrizes de medida integrada de proteção,
analise as afirmativas abaixo e dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Integração operacional do Poder Judiciário, do
Ministério Público e da Defensoria Pública com
as áreas de segurança pública, assistência
social, saúde, educação, trabalho e habitação

32) Acerca da Convenção sobre a eliminação de
todas as formas de discriminação contra a
mulher, promulgada pelo Decreto n° 4.377/2002,
analise as afirmativas abaixo.
Os Estados Partes adotarão todas as medidas
apropriadas para eliminar a discriminação
contra a mulher na esfera dos cuidados
médicos a fim de assegurar, em condições de
igualdade entre homens e mulheres, o acesso
a serviços médicos, inclusive os referentes ao
planejamento familiar.

II.

Os Estados Partes concederão ao homem e à
mulher os mesmos direitos no que respeita à
legislação relativa ao direito das pessoas à
liberdade de movimento e à liberdade de
escolha de residência e domicílio.

III. Os Estados Partes admitem que todo contrato
ou outro instrumento privado de efeito jurídico
que tenda a restringir a capacidade jurídica da
mulher será passível de validação.
Assinale a alternativa correta.
a) As afirmativas I, II e III estão corretas
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
d) Apenas a afirmativa I está correta
e) Apenas a afirmativa II está correta
33) No que se refere ao direito à liberdade de
consciência e de crença e ao livre exercício dos
cultos religiosos previsto no Estatuto da
Igualdade Racial (Lei n° 12.288/2010), analise
as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro
(V) ou Falso (F).

( ) O respeito, nos meios de comunicação social,
dos valores éticos e sociais da pessoa e da
família, de forma a coibir os papéis
estereotipados que legitimem ou exacerbem a
violência doméstica e familiar
( ) A promoção de programas educacionais que
disseminem valores éticos de irrestrito respeito
à dignidade da pessoa humana com a
perspectiva de gênero e de raça ou etnia
( ) A celebração de convênios, protocolos, ajustes,
termos ou outros instrumentos de promoção de
parceria que apenas poderá ocorrer entre
órgãos governamentais
( ) O destaque, nos currículos escolares de todos
os níveis de ensino, para os conteúdos
relativos aos direitos humanos, à equidade de
gênero e de raça ou etnia e ao problema da
violência doméstica e familiar contra a mulher
Assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta de cima para baixo.
a) F, V, F, F, V
b) V, V, F, F, V
c) F, F, F, F, F
d) V, V, V, F, V
e) V, V, V, V, V
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( ) É inviolável a liberdade de consciência e de
crença, sendo assegurado o livre exercício dos
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a
proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
( ) A produção e a divulgação de publicações
relacionadas ao exercício e à difusão das
religiões de matriz africana será proibida nos
municípios que tenham em sua população a
predominância da religião católica.
( ) É assegurada a assistência religiosa aos
praticantes de religiões de matrizes africanas
internados em hospitais ou em outras
instituições de internação coletiva, inclusive
àqueles submetidos à pena privativa de
liberdade.
Assinale a alternativa que apresenta
sequência correta de cima para baixo.
a) V, V, V
b) V, V, F
c) V, F, V
d) F, F, V
e) F, V, F

a

34) O Estatuto da Igualdade Racial (Lei n°
12.288/2010) traz disposições sobre o acesso à
terra e à moradia adequada. Sobre o assunto,
assinale a alternativa incorreta.
a) Os agentes financeiros privados promoverão
ações para viabilizar o acesso da população
negra aos financiamentos habitacionais, sendo
tal ação vedada aos agentes financeiros
públicos
b) Os remanescentes das comunidades dos
quilombos se beneficiarão de todas as
iniciativas previstas nesta e em outras leis para
a promoção da igualdade étnica
c) O poder público elaborará e implementará
políticas públicas capazes de promover o
acesso da população negra à terra e às
atividades produtivas no campo
d) O poder público garantirá a implementação de
políticas públicas para assegurar o direito à
moradia adequada da população negra que
vive em favelas, cortiços, áreas urbanas
subutilizadas, degradadas ou em processo de
degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica
urbana e promover melhorias no ambiente e na
qualidade de vida
e) O poder público promoverá a educação e a
orientação profissional agrícola para os
trabalhadores negros e as comunidades negras
rurais
35) O Decreto Federal n° 65.810/ 1969 promulgou a
Convenção internacional sobre a eliminação
de todas as formas de discriminação racial.
Sobre as disposições desta Convenção,
analise as afirmativas abaixo.

I.

Os Estados Partes que ratificaram a
Convenção condenam a segregação racial
e o apartheid e comprometem-se a proibir e
a eliminar nos territórios sob sua jurisdição
todas as práticas dessa natureza.

II.

Os mandamentos da Convenção deverão ser
interpretadas de modo a contrariar as
disposições legais dos Estados Partes,
relativas à nacionalidade, cidadania e
naturalização, mesmo que tais disposições não
discriminem contra qualquer nacionalidade
particular.

III. Deverá ser aplicada a Convenção para as
distinções, exclusões, restrições e preferências
entre cidadãos e não cidadãos feitas por um
Estado Parte.
Assinale a alternativa correta.
a) As afirmativas I, II e III estão corretas
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
d) Apenas a afirmativa I está correta
e) Apenas a afirmativa II está correta

MÉDICO
36) Um paciente masculino de 29 anos, com
desconforto abdominal há um dia, sem febre e
com parada de eliminação de gases, apresenta
dor à compressão da fossa ilíaca direita
enquanto se eleva o membro inferior direito
esticado. Assinale a alternativa correta, quanto
ao nome dado a esse achado clínico e a patologia
cirúrgica em que ele em geral está associado.
a) Sinal de Aaron, apendicite aguda
b) Sinal de Lapinsky, apendicite retrocecal
c) Sinal do Iliopsoas, apendicite retrocecal
d) Sinal de Dunphy, apendicite aguda
e) Sinal do Obturador, apendicite pélvica
37) A melatonina um hormônio indolaminérgico
sintetizado a partir do triptofano e derivada da
serotonina. Sobre esse hormônio, assinale a
alternativa incorreta.
a) A melatonina é produzida pela neuro-hipófise
na vigência de estimulação noradrenérgica
simpática, através de inervação pós-ganglionar
originada no gânglio cervical superior
b) A produção de melatonina não está sujeita a
mecanismos de retroalimentação sendo que,
portanto, a sua concentração plasmática não
regula sua própria produção
c) A produção diária de melatonina obedece a
uma produção rítmica circadiana sincronizada
ao ciclo de iluminação ambiental característico
do dia e da noite
d) Redução da produção de melatonina, pode-se
associar à resistência insulínica e intolerância à glicose
e) Característica importante do sistema funcional
neural que regula a síntese de melatonina é
que luz presente no meio ambiente, à noite,
pode bloquear a síntese de melatonina
38) A determinação da filtração glomerular pode ser feita
através de diferentes métodos, que fazem parte da
rotina da Patologia em Clínica Médica.
Considerando as recomendações internacionais,
para acompanhamento de rotina de um paciente
adulto com doença renal crônica, assinale a
alternativa correta, quanto ao método mais adequado.
a) Creatinina sérica
b) Equação de Cockcroft-Gault
c) Fórmula de Schwartz
d) Equação CKD-EPI
e) Depuração (clearance) da creatinina, com
amostra de urina de 24 horas
39) Sobre vacinação na infância, considerando o
calendário do Ministério da Saúde, assinale a
alternativa incorreta.
a) A primeira dose da vacina Poliomielite 1, 2 e 3
(inativada) deve ser administrada aos 2 meses
de idade
b) A segunda da dose da vacina Pentavalente
deve ser administrada aos 4 meses de idade
c) A segunda dose da vacina Meningocócica C
(conjugada) deve ser administrada aos 5
meses de idade
d) A primeira dose da vacina contra o Rotavírus humano
deve ser administrada aos 2 meses de idade
e) A primeira dose da vacina BCG deve ser
administrada com 1 mês de idade
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40) A notificação de doenças e agravos é uma
importante estratégia em Saúde Pública, no campo
da Vigilância Epidemiológica. Considerando a lista
nacional de notificação compulsória, analise as
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta
que contém somente doenças ou agravos, cuja
notificação deve ser imediata (dentro de 24 horas).
I.
Hanseníase.
II. Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência
Humana.
III. Leptospirose.
IV. Eventos adversos graves pós-vacinação.
a)
b)
c)
d)
e)

( )A
administração
de
antimicrobianos
intravenosos seja iniciada o mais rápido
possível, dentro de uma hora após o
diagnóstico para sepse e choque séptico.
( ) A dopamina é o agente vasopressor de
primeira escolha.
( ) Transfusão de concentrado de hemácias está
indicada sempre que a concentração de
hemoglobina estiver abaixo de 8 g/dl
( ) Não há qualquer indicação para uso de
corticosteroides sistêmicos.

As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
Apenas as afirmaivas III e IV estão corretas
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
Apenas as afirmativas II e III estão corretas
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas

41) Sobre o uso terapêutico e profilático dos
antimicrobianos, analise as afirmativas abaixo
e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) O meropenem é um pouco mais ativo contra
bactérias gram-negativas, ao passo que o
imipenem apresenta atividade um pouco
superior contra gram-positivos. O ertapenem
não tem atividade contra Pseudomonas
aeruginosa e Acinetobacter baumannii.
( ) A ampicilina não é considerada atualmente
como opção para o tratamento das infecções
enterocócicas.
( ) A daptomicina é uma opção contra bactérias
resistentes à vancomicina, em particular as
infecções pulmonares.
( ) Profilaxia antimicrobiana iniciada três ou mais
horas após o início da intervenção cirúrgica é
ineficaz, independente da duração do uso.
Assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta de cima para baixo.
a) V, F, F, V
b) V, V, V, V
c) V, F, V, F
d) F, V, F, F
e) F, V, V, V
42) A hemorragia pós-parto é causa importante de
mortalidade materna em todo o mundo. Sobre
esse tema, analise as afirmativas abaixo.
I.
A atonia uterina é a causa mais comum de
hemorragia pós-parto.
II. A ocitocina não é recomendada como
uterotônico na prevenção da hemorragia
pós-parto na cesárea.
III. Coagulopatias são responsáveis por cerca
de 5% dos casos de hemorragia pós-parto.
IV. A palpação do útero após o parto para
identificar a atonia uterina é recomendada
para todas as mulheres.
Assinale a alternativa correta.
a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
e) Apenas a afirmativa III está correta
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43) Considerando as recomendações atuais para
tratamento da sepse e do choque séptico,
analise as afirmativas abaixo e dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F).

Assinale a alternativa que apresenta
sequência correta de cima para baixo.
a) V, F, V, V
b) V, F, V, F
c) F, V, F, F
d) F, V, F, V
e) V, F, F, F

a

44) O hipotireoidismo pode ser o resultado de
disfunções hipotalâmicas (terciário), hipofisárias
(secundário) ou tireóideas (primário). Sobre o
hipotireoidismo na gestação, assinale a
alternativa incorreta.
a) O diagnóstico clínico pode ser difícil de ser
estabelecido, já que 20 a 30% das mulheres
são assintomáticas
b) O diagnóstico é confirmado pelas dosagens
hormonais. A medida do TSH é o melhor teste
diagnóstico para o hipotireoidismo primário
c) A carência de iodo é a etiologia mais frequente
no Brasil e na população mundial
d) O hipotireoidismo materno está relacionado com
risco aumentado de hipertensão gestacional,
abortos e partos prematuros
e) O tratamento do hipotireoidismo na gestação,
assim como nas não gestantes, deve ser feito
com o uso de l-T4 (levotiroxina) oral
45) A crise hipertensiva responde por 0,45-0,59% de
todos os atendimentos de emergência hospitalar.
Considerando a 7ª Diretriz Brasileira de
Hipertensão Arterial, assinale a alternativa correta.
a) Lesão renal aguda rapidamente progressiva não
é considerada uma emergência hipertensiva
b) Pacientes com queixas de cefaleia, dor torácica
atípica, dispneia, estresse psicológico agudo e
síndrome de pânico associados à pressão
arterial elevada caracterizam crise hipertensiva
c) As urgências hipertensivas são situações
clínicas sintomáticas em que há elevação
acentuada da PA (definida arbitrariamente
como PAD ≥ 120 mmHg) sem lesão de órgãoalvo aguda e progressiva
d) O uso de gotas
e) de cápsulas de nifedipino de liberação rápida
na urgência hipertensiva pode ser prescrito, por
ser seguro e eficaz, além de provocar poucas
vezes reduções rápidas e acentuadas da PA

IBFC_01

46) As síndromes coronarianas podem estar
acompanhadas de elevação da PA, devido a um
reflexo do miocárdio isquêmico. Assinale a
alternativa que contém a opção terapêutica
mais indicada nesses casos.
a) Nitroprussiato de sódio
b) Captopril
c) Nitroglicerina por via venosa
d) Nifedipino por via sublingual
e) Clonidina por via venosa
47) Sobre as infecções sexualmente transmissíveis
que cursam com úlcera genital, analise as
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I.
A presença de úlcera genital está associada
a um elevado risco de transmissão e
aquisição do HIV; portanto, o diagnóstico e
tratamento imediato dessas lesões constitui
uma medida de prevenção e controle da
epidemia de HIV.
II. No cancroide, a primeira manifestação é
caracterizada por úlcera, geralmente única,
que ocorre no local de entrada da bactéria
(pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus,
boca ou outros locais do tegumento),
indolor, com base endurecida e fundo limpo.
III. No herpes genital, em pacientes com
imunodepressão, podem ocorrer manifestações
atípicas, com lesões ulceradas ou hipertróficas de
grandes dimensões, que persistem na ausência
de tratamento local ou até mesmo sistêmico.
IV. Na donovanose, o quadro clínico inicia-se com
ulceração de borda plana ou hipertrófica, bem
delimitada, com fundo granuloso, de aspecto
vermelho vivo e de sangramento fácil. A ulceração
evolui lenta e progressivamente, podendo tornarse vegetante ou úlcero-vegetante.
a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
e) Apenas a afirmativa II está correta
48) No tratamento da insuficiência cardíaca
crônica (IC) há evidências consistentes de
condutas que favorecem a evolução clínica e o
prognóstico desses pacientes. A esse respeito
analise as condutas abaixo e assinale a
alternativa incorreta.
a) Betabloqueadores (bisoprolol, carvedilol e
succinato de metoprolol) na disfunção de
ventrículo esquerdo sintomática (fração de
ejeção < 40%) de qualquer etiologia
b) Vacina contra pneumococos, para prevenção
de fatores agravantes na IC
c) IECA na disfunção de VE sintomática (fração
de ejeção < 40%) de qualquer etiologia
d) Início de diuréticos na IC assintomática
e) Hidralazina e nitrato para autodeclarados
afrodescendentes na disfunção de ventrículo
esquerdo sintomática (fração de ejeção < 40%)
em classes funcionais avançadas (III-IV da
New York Heart Association)

49) Considerando
as
recomendações
mais
recentes da American Diabetes Association, no
que diz respeito ao diagnóstico e controle do
diabetes mellitus, analise as analise as
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V)
ou Falso (F).
( ) O diagnóstico de diabetes mellitus pode ser
estabelecido pelo achado de duas glicemias de
jejum com valores ≥ 126 mg/dl, determinados
na mesma amostra de sangue.
( ) O alvo de controle glicêmico em todos os casos
deve corresponder a uma determinação de
hemoglobina glicada (HbA1C) ≤ 7%.
( ) Paciente apresentando duas glicemias de
jejum, determinadas em amostras separadas
com valores, respectivamente, de 110 e 108
mg/dl, pode ser considerado pré-diabético.
( ) Para a maior parte dos pacientes adultos (não
gestantes) valores da glicose plasmática
capilar pré-prandial entre 80 e 130 mg/dl
podem ser considerados adequados, quanto
aos alvos de controle glicêmico.
Assinale a alternativa que apresenta
sequência correta de cima para baixo.
a) V, F, V, V
b) V, F, V, F
c) F, V, F, F
d) F, V, F, V
e) V, V, V, V

a

50) JHS, 71 anos, professor aposentado, apresenta
quadro clínico e radiológico compatível com
pneumonia no lobo inferior esquerdo. O paciente
apresenta pressão arterial de 110 x 70 mmHg,
frequência respiratória = 24 rpm, frequência cardíaca
de 104 bpm, temperatura axilar de 37,9º C, consciente
e com comprometimento discreto do estado geral.
Seus exames de laboratório (ureia sérica, creatinina
sérica, glicemia, urina tipo I) são compatíveis com
normalidade e hemograma apresenta importante
leucocitose com desvio à esquerda. Fez uso de
sulfametoxazol-trimetropim, há cerca de 3 meses,
para tratamento de uma infecção de garganta (sic).
Assinale a alternativa que contém a conduta
terapêutica mais adequada para o caso.
a) amoxicilina + ácido clavulânico via oral, em
regime ambulatorial, por 7 dias
b) azitromicina, inicialmente por via venosa, em
regime de internação, com mudança para a via
oral após a alta, em tratamento por 5 dias
c) ceftriaxona por via intramuscular em regime
ambulatorial, por 7 dias
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d) amoxicilina (ou amoxicilina + ácido clavulânico)
associada à azitromicina, ambos por via oral,
em regime ambulatorial, sendo o tempo de
tratamento de 5 dias para a azitromicina e de
7 dias para a amoxacilina (ou amoxicilina +
ácido clavulânico)
e) levofloxacina, inicialmente por via venosa, em
regime de internação, com mudança para a via
oral após a alta, em tratamento por 7 dias
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
51) Paciente sexo masculino, 63 anos de idade, com
diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de
ejeção do ventrículo esquerda reduzida (30%), de
etiologia hipertensiva. Apresenta dispneia classe
funcional 2 da New York Heart Association (NYHA) há
6 meses, sem demais sintomas. Está há 12 meses em
uso de carvedilol 25 mg 12/12h, sacubitril/valsartana
97/103 mg 12/12h, espironolactona 50 mg 1xd,
hidralazina 50 mg 3xd, dinitrato de isossorbida 40 mg
3xd, furosemida 40 mg via oral 2xd. Ao exame físico
pressão arterial de 88x58 mmHg (em ortostase e
posição supina), frequência cardíaca de 55
batimentos por minuto, níveis de oxigênio em ar
ambiente (SpO2) de 98 %, frequência respiratória de
16 incursões respiratórias por minuto. Bulhas
cardíacas hipofonéticas, presença de terceira bulhar
(B3), ritmo regular. Ausculta pulmonar com discretos
estertores crepitantes bibasais. Demais dados do
exame físico sem alterações. Exames de sangue com
hemograma normal, função renal preservada, níveis
séricos de sódio = 129 mEq/L e potássio = 4,9 mEq/L.
Eletrocardiograma do paciente demonstrado abaixo.

52) A Endocardite Infeciosa continua sendo uma
doença de alta morbidade e mortalidade a
despeito do avanço médico nas últimas datas.
O seu diagnóstico, bem como tratamento
precoce são fundamentais para o desfecho
desses pacientes. Atualmente, 40 a 50% dos
pacientes são submetidos à cirurgia cardíaca
durante a hospitalização. A mortalidade
cirúrgica da Endocardite Infecciosa depende
fortemente da sua indicação. Em relação a
endocardite infecciosa, não constitui indicação
cirúrgica:
a) Endocardite fúngica (Cândida)
b) Vegetação maior do que 10mm associada a
embolizações recorrentes a despeito de
antibioticoterapia adequada
c) Presença de abscesso perivalvar
d) Endocardite
de
prótese
valvar
por
Staphylococcus epidermidis
e) Insuficiência cardíaca causada pela valvopatia
53) Com dados de história clínica e exame físico
conseguimos avaliar com boa acurácia o
diagnóstico de insuficiência cardíaca, além de
levantar hipóteses sobre dados de parâmetros
de pressão venosa, pressão capilar pulmonar,
resistência pulmonar, resistência sistêmica e
débito cardíaco. Analise as afirmativas abaixo:

Considerando o caso em questão e a conduta
mais adequada, buscando redução de
mortalidade, segundo a última Diretriz
Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e
Aguda, assinale a alternativa correta.
a) Frente a hipotensão arterial do paciente, a melhor
conduta seria trocar o sacubitril/valsartana pelo
enalapril, já que esse tem menor efeito hipotensor e
comprovada redução de mortalidade nesse cenário
b) A melhor conduta, visando redução de mortalidade,
seria o implante de cardiodesfibrilador implantável
(CDI)
c) A melhor conduta, visando redução de
mortalidade, seria o implante de terapia de
ressincronização cardíaca (TRC), tendo o seu
maior benefício nos casos de bloqueio do ramo
esquerdo com QRS > 130 ms
d) A melhor conduta, visando redução de
mortalidade, seria o implante de terapia de
ressincronização cardíaca (TRC), tendo o seu
maior benefício nos casos de bloqueio do ramo
esquerdo com QRS > 150 ms
e) Por se tratar de caso com ritmo sinusal, a
melhor opção seria a adição de ivabradina,
objetivando redução de mortalidade
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I.

Derrame pleural na insuficiência cardíaca é
mais frequentemente bilateral, mas quando
unilateral em geral é restrito ao lado direito
do tórax.

II.

Hepatomegalia em geral se segue ao
desenvolvimento de edema periférico
evidente.

III. A ausência de estertores finos pulmonares
ao exame exclui a presença de uma pressão
capilar pulmonar elevada.

IV.

A ausência de edema periférico indica a
falta de sobrecarga de volume e congestão
venosa sistêmica.

V.

Na insuficiência ventricular esquerda, a
segunda bulhar cardíaca pulmonar (P2) é
frequentemente reduzida.

Assinale a alternativa correta.
a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
b) Apenas a afirmativas I, II e III estão corretas
c) Apenas a afirmativa I está correta
d) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas
e) Apenas a afirmativa III está correta

54) Paciente do sexo masculino, 55 anos de idade, foi
hospitalizado com diagnóstico de infarto agudo de
miocárdio com supradesnivelamento do segmento
ST de parede anterior (V1 a V6), chegando ao pronto
atendimento com 5 horas do início do quadro.
Exame físico de entrada sem alterações.
Apresentava de base diagnóstico de hipertensão
arterial sistêmica, dislipidemia e diabetes sem
necessidade de uso de insulinoterapia. Exame físico
e sinais vitais de entrada sem alterações, exceto por
presença de estertores crepitantes bibasais.
Realizado cineangiocoronariografia, que revelou
oclusão da artéria descendente anterior esquerda
(ADA) proximal sem fluxo nos vasos colaterais.
Demais coronárias sem lesões significativas. Foi
submetido a angioplastia primária da ADA com
sucesso (fluxo de grau TIMI 3). Na evolução
hospitalar paciente cursou com dispneia aos
esforços habituais. Exame físico após procedimento
sem alterações, apresentando pressão arterial
120/80 mmHg, frequência cardíaca 68 batimentos
por minuto. Eletrocardiograma após procedimento
com ritmo sinusal, área inativa anterior nova, sem
demais
alterações.
Ecocardiograma
após
intervenção revela uma fração de ejeção do
ventrículo esquerdo de 35% com acinesia
anteroapical. Nenhum trombo apical é visualizado.
Na telemetria são observados no primeiro dia de
internação episódios curtos de taquicardia
ventricular não sustentada. Seu tratamento atual
inclui uso de ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg 1xd,
ticagrelor 90 mg 2xd, atorvastatina 80 mg 1xd,
enoxaparina 40 mg sc 1xd, succinato de metoprolol
50 mg via oral 1xd e enalapril 10 mg 2xd. Assinale a
alternativa correta, que mostra a intervenção antes
da alta hospitalar que reduziria ainda mais o risco de
mortalidade desse paciente:
a) Implante de um cardiodesfibrilador implantável
(CDI)
b) Amiodarona 200 mg via oral uma vez ao dia
c) Eplerenone 25 mg via oral uma vez ao dia ou
espironolactona 25 mg via oral uma vez ao dia

55) Paciente do sexo masculino de 65 anos de idade,
com histórico de hipertensão arterial sistêmica,
tabagismo (30 maços/ano) e dislipidemia as custas
de níveis elevados de LDL-colesterol. Apresenta-se
na sala de emergência com quadro de dor torácica
em aperto iniciada há 2 horas. Associado relata
dispneia e diaforese. Ao exame físico sua pressão
arterial sistêmica nos 4 membros é de 142/80 mmHg,
frequência cardíaca de 88 batimentos por minuto,
níveis de oxigênio em ar ambiente (SpO2) de 97%,
frequência respiratória de 18 incursões respiratórias
por minuto. Demais dados do exame físico sem
alterações. O eletrocardiograma (ECG) mostra ritmo
sinusal com uma onda R ampla na derivação V2,
depressão do segmento ST do tipo horizontal/
retificado de 2mm nas derivações V1-V3 e elevação
de 0,5 mm do segmento ST na derivação DIII.
Assinale a alternativa correta, que demonstra a
melhor conduta para planejar a estratégia de ação
desse paciente.
a) Repetir o ECG com derivações V3R e V4R
(precordiais direita)
b) Repetir o ECG com derivações V7 a V9
c) Aguardar o resultado da troponina I
ultrassensível
(marcador
de
necrose
miocárdica)
d) Obter uma tomografia computadorizada de
tórax com contraste de artérias pulmonares
para avaliação de embolia pulmonar aguda
e) Obter uma tomografia computadorizada de
tórax com contraste de aorta torácica para
avaliação de dissecção aguda de aorta
Considere o fragmento abaixo para responder
às questões 56 e 57.
O pulso venoso é uma onda de volume que
reflete a dinâmica do retorno venoso ao coração direito.
As ondas observadas no pulso venoso jugular,
traduzem as mudanças de volume que ocorrem no átrio
direito e a cada momento do ciclo cardíaco. O vaso que
melhor reflete às alterações pressóricas cardíacas é a
veia jugular interna direita, pois é uma linha reta com a
veia cava superior e por não sofrer alteração de fluxo
por compressão pela artéria aorta.

d) Valsartana 80 mg via oral uma vez ao dia
e) Implante de terapia
cardíaca (TRC)

de

ressincronização
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56) Faça a associação entre a onda/descenso
(letras A a E) e a sua respectiva definição
(números I a V):
A. Onda A
B. Onda C
C. Descenso X
D. Onda V
E. Descenso Y
I. Reflete o aumento pressórico devido ao
enchimento atrial direito na diástole atrial, com
a valva tricúspide fechada. Ocorre ao final da
sístole ventricular junto ao descenso do pulso
carotídeo.
II. Corresponde ao aumento da pressão atrial
direita pela sístole atrial. Ocorre imediatamente
antes da primeira bulha cardíaca (B1) e da
ejeção ventricular (pulso carotídeo).
III. Corresponde à queda da pressão do átrio
direito pela abertura da valva tricúspide e ao
esvaziamento para o ventrículo direito.
IV. Corresponde ao aumento da pressão devido à
protusão retrógada da valva tricúspide pelo
aumento da pressão ventricular no início da
sístole. Ocorre logo após a primeira bulhar
(B1).
V. Ocorre devido à queda de pressão pelo
relaxamento atrial direito e pela movimentação
valvar tricuspídea para baixo na sístole
ventricular.

58) Paciente de 21 anos, sexo feminino, procura
atendimento no PS pois apresentou episódio
de desmaio. Refere que estava em pé na fila do
banco por 1 hora, quando começou a sentir
náuseas, apresentou escurecimento visual, foi
amparada por outras pessoas e perdeu a
consciência. Pessoas que estavam no local
disseram que paciente ficou “apagada” por 30
segundos.
Após
o
episódio
estava
assintomática. Refere também que já
ocorreram quatro (4) episódios semelhantes
nos (4) últimos anos e relaciona isso com má
alimentação. Nega comorbidades ou uso de
medicações. Ao exame físico paciente em bom
estado geral, pressão arterial em posição
supina de 124/80 mmHg, pressão arterial em
ortostase de 120/78 mmHg com frequência
cardíaca mantida em torno de 72 batimentos
por
minutos.
Exame
físico
normal.
Eletrocardiograma do paciente:

Assinale a alternativa que apresenta a
correlação correta entre a onda/descenso
(letras A a E) com a sua respectiva definição
(números I a V).
a) A – II, B – IV, C – V, D – I, E – III
b) A – IV, B – II, C – V, D – III, E – I
c) A – II, B – I, C – III, D – IV, E – V
d) A – IV, B – I, C – III, D – V, E – II
e) A – IV, B – II, C – I, D – III, E – V
57) Analise as afirmativas abaixo e dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) O Descenso Y ausente ou atenuado pode ser
observado no tamponamento cardíaco.
( ) O Descenso Y proeminente (sinal da raiz
quadrada) pode ser encontrado na pericardite
constritiva e miocardiopatia restritiva com
acometimento do ventrículo direito.
( ) A Onda A em canhão ocorre em arritmias com
dissociação atrioventricular.
( ) A Onda V gigante pode ser observada em
pacientes
com
insuficiência
tricúspide
importante.
( ) São possíveis causas de Onda A aumentada:
estenose tricúspide, atrésia de valva tricúspide,
mixoma de átrio direito e trombo em átrio
direito.
Assinale a alternativa que apresenta
sequência correta de cima para baixo.
a) V, V, V, V, V
b) F, V, V, F, F
c) V, F, F, V, V
d) F, F, F, V, F
e) V, V, F, F, V
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Em relação ao caso em questão, assinale a
alternativa correta.
a) A recorrência dos episódios de síncope com as
características citadas é um fator de gravidade,
apontando para possível causa cardíaca, sendo
fundamental a solicitação de ecocardiograma
doppler colorido transtorácico
b) A recorrência dos episódios de síncope com as
características citadas é um fator de gravidade,
apontando para possível causa cardíaca, sendo
fundamental a solicitação de Holter 24 horas
c) A recorrência dos episódios de síncope com as
características citadas é um fator de gravidade,
apontando para possível causa cardíaca, sendo
fundamental a solicitação de ecocardiograma
doppler colorido transtorácico e Holter 24 horas
d) Trata-se de provável síncope neurorreflexa/
neuromedida, possivelmente por mecanismo
vasovagal. Nesse cenário, a conduta mais indicada
seria alta direto do departamento de emergência,
seguimento ambulatorial e orientações
e) Trata-se de provável síncope neurorreflexa/
neuromedida, possivelmente por mecanismo
vasovagal. Nesse cenário, a conduta mais indicada
seria internação para investigação etiológica e
possível terapia medicamentosa

Considere o fragmento abaixo para responder
às questões 59 e 60.
Paciente do sexo masculino, 18 anos de idade,
apresentou perda súbita e transitória do nível de consciência
enquanto jogava futebol (estava correndo no momento).
Relata que sentiu palpitações com duração de poucos
segundos (3 a 5 segundos) antes de perder a consciência.
Nega demais sintomas. Os colegas do time afirmam que o
paciente ficou desacordado por 30 segundos, retornando ao
nível de consciência em bom estado geral e assintomático.
Nega liberação esfincteriana. Paciente sem comorbidades
conhecidas. Quando perguntado sobre morte súbita na
família não soube responder. Exame físico normal. A seguir
seguem cinco (5) diferentes eletrocardiogramas, nomeados
como ECG 1, ECG 2, ECG 3, ECG 4 e ECG 5. Considere
hipoteticamente o caso atual como referência para os 5 tipos
de eletrocardiogramas apresentados abaixo.

A seguir seguem possíveis diagnósticos para os
eletrocardiogramas supracitados, correlacionando
com a história do paciente:
A. Eletrocardiograma normal.
B. Síndrome de Brugada.
C. Síndrome do QT Longo congênito.
D. Displasia Arritmogênica do Ventrículo Direito.
E. Taquicardia sinusal.

59) Assinale a alternativa que correlaciona corretamente
o traçado eletrocardiográfico (ECG 1 a ECG 5) com
os seus respectivos diagnósticos (A a E).
a) A-ECG 1, B-ECG 2, C-ECG 3, D-ECG 4, E-ECG 5
b) A-ECG 3, B-ECG 2, C-ECG 4, D-ECG 1, E-ECG 5
c) A-ECG 5, B-ECG 1, C-ECG 2, D-ECG 3, E-ECG 4
d) A-ECG 3, B-ECG 1, C-ECG 2, D-ECG 4, E-ECG 5

ECG 1

e) A-ECG 1, B-ECG-2, C-ECG 4, D-ECG 5, E-ECG 3
60) Analise as alternativas abaixo e dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Quanto às orientações de tratamento para o
diagnóstico do ECG 1, deve-se recomendar
fortemente ao paciente para evitar a
participação em esportes competitivos.

ECG 2

( ) Em relação aos fatores prognóstico para o caso do
ECG 2, são fatores de pior prognóstico: pacientes
com síncope, parada cardiorrespiratória prévia e
história familiar de morte súbita.
( ) Considerando o ECG 3 como o do paciente
citado no caso clínico, dado a ausência de
alteração alarmantes nesse exame e a história
clínica do paciente em questão, a melhor conduta
seria alta com seguimento ambulatorial.

ECG 3

( ) Em relação ao tratamento do diagnóstico
relacionado ao ECG 4, está indicado o uso de
betabloqueadores (nadolol ou propranolol). Em
pacientes com síncope em uso de betabloqueador,
a indicação de cardiodesfibrilador implantável (CDI)
deve ser fortemente considerada.

ECG 4

( ) Considerando o caso clínico e o ECG 5, um
importante diagnóstico diferencial é o de
tromboembolismo pulmonar (TEP).
Assinale a alternativa que apresenta
sequência correta de cima para baixo
a) V, V, V, V, V
b) F, F, F, V, V
c) F, V, V, F, F
d) V, V, F, V, V
e) V, F, V, F, V

ECG 5
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61) Paciente de 50 anos, internado há 1 dia devido a
Infarto com supradesnivelamento do segmento ST
de parede anterior. Apresentou taquicardia
ventricular sem pulso. Realizado desfibrilação,
iniciado Ressuscitação Cardiopulmonar conforme
protocolo do ACLS da American Heart Association
2015 e intubação orotraqueal. Instalado capnógrafo
com a curva abaixo.

63) Paciente do sexo masculino, 60 anos. Há 3
horas com dor torácica de forte intensidade,
associado à sudorese fria e dispneia. No
momento com melhora da dor. Apresenta-se
no
PS
estável
hemodinamicamente.
Eletrocardiograma
abaixo.
Assinale
a
alternativa que apresenta qual a melhor
afirmativa a respeito do caso clínico.

Assinale a alternativa correta quanto a conduta
mais adequada.
a) Trocar o tubo orotraqueal, pois o cuff está com
vazamento
b) Realizar nova intubação orotraqueal, pois o
tubo está em posição esofágica
c) Otimizar a qualidade das compressões torácicas
d) Aumentar a velocidade das compressões
torácicas para 130 por minuto
e) Administrar adrenalina intravenoso agora

a) Deve-se realizar cardioversão elétrica pelo
Bloqueio avançado. Caso não houver melhora,
este paciente tem indicação de marcapasso
definitivo
b) Paciente apresentou complicação elétrica
relacionado à oclusão da artéria coronária
direita. O bloqueio demonstrado tem pouca
chance de reversão independente das medidas
a serem adotadas
c) Paciente apresentou Bloqueio avançado
relacionado ao Infarto agudo do miocárdio.
Tem indicação de angioplastia primária a ser
realizada de emergência. Caso instabilidade
hemodinâmica,
considerar
marcapasso
temporário e indicar marcapasso definitivo caso
não houver resolução da arritmia por dias após
angioplastia
d) Bloqueios avançados são mais comuns
associados à oclusão da artéria coronária
direita em relação à oclusão da artéria
descendente anterior e também apresentam
maior gravidade
e) Paciente apresentou Bloqueio atrioventricular
total (BAVT) e por isso tem indicação de
marcapasso definitivo independente das outras
condutas a serem adotadas, mesmo se houver
resolução da arritmia

62) Paciente de 82 anos, com histórico de Doença
pulmonar
obstrutiva
crônica
gold
D,
Hipertensão arterial sistêmica, Dislipidemia,
Doença arterial coronariana com Infarto agudo
do miocárdio prévio (2013). Paciente aciona o
serviço de emergência por quadro de dor
torácica e dispneia. 1 minuto depois da
chegada da equipe, paciente apresentou
parada cardíaca em Atividade Elétrica Sem
Pulso (AESP) sendo iniciada reanimação
cardiopulmonar. No momento da parada a
equipe realizou monitorização do paciente
(figura abaixo - monitorização de D2 (ECG Lead
2) e de impedância torácica (Thoracic
impedance)),
tendo
recebido
1mg
de
epinefrina, intubação orotraqueal com retorno
à circulação espontânea após 10 minutos - com
ausculta cardíaca e pulmonar normais. Com
base no traçado da monitorização, assinale a
alternativa correta sobre qual conduta deveria
ser tomada imediatamente pelo médico que o
recebeu na sala de emergência do ProntoSocorro.

Analise o caso clínico abaixo para responder
às questões 64 e 65.

a)
b)
c)
d)
e)
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Bicarbonato de sódio intravenoso
Gluconato de cálcio intravenoso
Alteplase intravenoso
Ecocardiograma na emergência
Antibioticoterapia intravenosa de amplo espectro

Paciente do sexo feminino, 48 anos, vem em
consulta ambulatorial de rotina. Assintomática. Pressão
arterial na consulta foi de 144/88 mmHg (medida única).
Sem outras alterações no exame clínico. Foram
solicitados exames para a próxima consulta. Paciente
retorna com o resultado da Monitorização Ambulatorial
da Pressão Arterial (MAPA): Média de 24 horas =
132/82 mmHg, média da vigília = 134/83 mmHg e
média do sono = 117/68.
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64) Com base na última diretriz brasileira de
Hipertensão Arterial, assinale a alternativa correta.
a) A paciente apresenta Hipertensão arterial
sistêmica (HAS), visto que a média de 24 horas
é maior que 130/80 mmHg
b) A paciente apresenta Hipertensão arterial
sistêmica (HAS), visto que a média da vigília é
maior que 130/80 mmHg
c) Não era necessário realização do MAPA, visto que o
diagnóstico de HAS foi realizado na primeira consulta
d) A paciente não apresenta Hipertensão arterial
sistêmica (HAS), visto que a média de 24 horas
é menor que 140/80 mmHg
e) A paciente apresenta Hipertensão do jaleco branco
e não apresenta Hipertensão arterial sistêmica
65) Segundo a última diretriz brasileira de
Hipertensão Arterial, assinale a alternativa
correta quanto aos exames de rotina que estão
indicados para o paciente.
a) Hemograma, creatinina, sódio, urina tipo 1,
hemoglobina glicada, hormônio tireoestimulante
(TSH), radiografia de tórax
b) Creatinina, potássio, urina tipo 1, glicemia de
jejum, colesterol total e frações, triglicérides,
ácido úrico e eletrocardiograma
c) Hemograma, creatinina, sódio, potássio, glicemia
de jejum, ácido úrico, TSH e ecocardiograma
d) Creatinina, potássio, glicemia de jejum,
colesterol total e frações, ultrassonografia de
carótidas e eletrocardiograma
e) Creatinina,
potássio,
urina
tipo
1,
eletrocardiograma, radiografia de tórax, glicemia
de jejum e ecocardiograma
66) Sobre a investigação de Hipertensão Arterial
Resistente e/ou secundária, analise as
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V)
ou Falso (F).
( ) Hipertensão arterial resistente é definida
quando a Pressão Arterial (PA) não controlada
com o uso de 3 ou mais anti-hipertensivos,
sendo um deles um diurético.
( ) Durante a investigação de Hipertensão Arterial resistente,
deve-se pesquisar por causas secundárias, as quais inclui:
Síndrome da apnéia obstrutiva do sono, hipertireoidismo,
hipotireoidismo, doença renal, asma, feocromocitoma,
coarctação de aorta, hiperaldosteronismo primário,
hiperparatireoidismo,
hipoparatireoidismo,
doença
renovascular e acromegalia.
( ) Presença de sopro abdominal é considerado
indicador de probabilidade de alto risco de
hipertensão renovascular.
( ) Para a pesquisa de hiperaldosteronismo primário,
são necessários a pesquisa de aldosterona e renina
sérica. Caso paciente faça uso de medicações antihipertensivas, medicações como enalapril e
espironolactona devem ser suspensas de 4 a 6
semanas antes do exame.
Assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta de cima para baixo.
a) V, V, V, F
b) V, V, F, V
c) V, F, V, V
d) V, F, F, F
e) F, F, V, F

Analise o caso clínico abaixo para responder
às questões 67 e 68.
Paciente, homem, de 68 anos, previamente
hipertenso, procurou atendimento médico de rotina.
Refere ser assintomático. Faz atividade física irregular
e é tabagista. Seu pai apresentou infarto agudo do
miocárdio aos 70 anos. Na avaliação médica, Pressão
arterial de 130/70 mmHg, circunferência abdominal de
105 cm e demais achados do exame físico sem
alterações. Traz os seguintes exames:
-

LDL Colesterol de 192 mg/dl, Glicemia de jejum
de 130 mg/dl e hemoglobina glicada de 6,9%.

-

Angiotomografia de coronária: Sem redução
luminal e com escore de cálcio de 497.

67) De acordo com a diretriz brasileira de
dislipidemia, assinale a alternativa que
apresenta corretamente qual a estratificação
de risco cardiovascular do paciente.
a) Risco muito alto
b) Risco alto
c) Risco intermediário
d) Risco baixo
e) Não é possível definir o risco cardiovascular
com os dados apresentados
68) De acordo com o caso clínico e o uso de
estatinas para o paciente, assinale a alternativa
incorreta.
a) A meta de LDL colesterol para o paciente é
abaixo de 70mg/dl
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b) Deve-se iniciar estatina de alta potência, como
por exemplo atorvastatina 40mg por dia
c) Deve-se dosar rotineiramente os seguintes
exames: Transaminase glutâmico pirúvica
(TGP), transaminase glutâmica-oxalacética
(TGO) e Creatinofosfoquinase (CPK)
d) Caso paciente apresente hipertrigliceridemia, a
associação genfibrozila e estatina está
contraindicada pelo risco aumentado de
rabdomiólise
e) Quando ocorrer elevação transitória de CPK
em baixos níveis e o paciente mantiver
assintomático, não é necessário a suspensão
da estatina
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69) Paciente dá entrada no serviço de emergência
com história de dor torácica de início há 5
horas, sem relação com esforço ou repouso.
Refere melhora da dor ao inclinar o tórax para
a frente e piora da dor ao se deitar. Refere
quadro de resfriado há 2 semanas atrás. Ao
Exame físico, paciente com estabilidade
hemodinâmica e sem alterações. Realiza o
eletrocardiograma (ECG) abaixo:

70) Gestante de 26 semanas, 37 anos, com
histórico de doença valvar que não sabe dizer
o nome e histórico de febre reumática prévia.
Nega uso de medicações contínuas. Refere que
há 10 dias iniciou quadro de palpitações. Nega
angina, dispneia ou síncope. Ao Exame físico,
apresenta sopro em ruflar diastólico em foco
mitral 2+/6+ e realiza Eletrocardiograma com
diagnóstico de Fibrilação atrial (FA) com
frequência cardíaca de 100 batimentos por
minuto. Restante do exame físico sem
alterações. Assinale a alternativa correta
quanto à melhor conduta a ser adotada:
a) Paciente apresenta FA, que tende a ser mal
tolerada durante a gravidez. A conduta mais
indicada neste momento, seria encaminhar ao
Pronto Socorro e indicar cardioversão elétrica
sincronizada de imediato

Assinale a alternativa correta.
a) Paciente apresenta dor torácica e ECG
compatível com infarto agudo do miocárdio
com supradesnivelamento do segmento ST.
Deve-se realizar medicações como Aspirina,
inibidor de P2Y12 e encaminhá-lo ao serviço de
hemodinâmica em caráter de emergência
b) Paciente apresenta quadro clínico compatível
com infarto agudo do miocárdio com
supradesnivelamento do segmento ST. Devese realizar medicações como Aspirina e inibidor
de P2Y12. Dentre os inibidores de P2Y12,
somente Clopidogrel e Ticagrelor podem ser
realizados no momento, visto que Prasugrel só
pode ser realizado após conhecimento da
anatomia coronariana
c) O paciente apresenta quadro clínico e
eletrocardiográfico sugestivo de Pericardite.
Deve-se
coletar
exames
laboratoriais,
ecocardiograma e iniciar corticosteroides de
imediato, sendo a droga de primeira escolha
d) O paciente apresenta quadro clínico e
eletrocardiográfico sugestivo de Pericardite.
Deve-se procurar por fatores de risco que
indicam internação, tais como: febre, elevação
de marcadores de necrose miocárdica,
presença de derrame pericárdico importante,
história de imunossupressão, uso de
anticoagulantes orais ou disfunção ventricular
no ecocardiograma. Nas demais situações,
considerar alta hospitalar com medicações
específicas
e) O paciente apresenta quadro clínico e
eletrocardiográfico sugestivo de Pericardite. A
prescrição de Colchicina deve ser indicada
somente em casos sugestivos de pericardite
recorrente
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b) Deve-se iniciar anticoagulação para a paciente.
Deve-se iniciar enoxaparina Subcutânea até
final da gravidez, visto que outros
anticoagulantes são contraindicados neste
momento. Além disso, deve-se considerar
controle de frequência cardíaca com
propranolol
c) Paciente não é candidata a anticoagulação,
visto apresentar CHADS-VASC escore de 1.
Em relação ao controle de frequência cardíaca,
se necessário, a melhor medicação seria
atenolol. Amiodarona poderia ser opção em
caso de preferência para controle de ritmo
d) Paciente deve iniciar anticoagulação. Uma
opção seria a utilização de varfarina (dose
ajustada para INR entre 2,0 e 3,0) até a 36º
semana de gestação. Após esta data, trocar
anticoagulação para enoxaparina plena
subcutânea até 12-24 horas antes da data
prevista do parto. Em relação ao controle de
frequência cardíaca, propranolol seria uma boa
opção, caso necessário
e) Paciente não é candidata a anticoagulação,
visto apresentar CHADS-VASC escore baixo.
Caso apresenta-se CHADAS-VASC escore
alto, a anticoagulação se faz necessária. Nesta
situação, a utilização de varfarina (dose
ajustada para INR entre 2,0 e 3,0) até a 36º
semana de gestação ou caso a paciente
preferir,
os
novos
anticoagulantes
(rivaroxabana e apixabana) seriam opções

71) Homem, 71 anos, com histórico de Hipertensão
Arterial Sistêmica, Diabetes e Acidente
Vascular Cerebral prévio. Refere arritmia
paroxística de longa data (eletrocardiograma
abaixo da passagem no pronto socorro). Vem
em consulta ambulatorial com sintomas de
palpitações com 2 passagens em pronto
socorros recentes por estes sintomas, com
necessidade de medicação intravenosas e
recebeu alta. Nega angina, síncope, dispneia
ou demais queixas. Faz uso de atenolol 100mg
por dia e varfarina 5mg por dia (INR na consulta
de 2,5). Traz ecocardiograma com fração de
ejeção ventricular 64%, átrio esquerdo de
43mm, septo ventricular de 14mm e parede
posterior de 14mm. Sem alterações em valvas
cardíacas. O paciente questiona sobre a
possibilidade de mudanças nas medicações e
possíveis intervenções relacionadas à arritmia.
Analise as afirmações abaixo:
I.
Para evitar paroxismos da arritmia do paciente,
drogas antiarrítmicas poderiam ser utilizadas.
Dentre elas, amiodarona e propafenona seriam
boas escolhas. A propafenona tem menor
ocorrências de efeitos colaterais e, portanto,
seria a primeira escolha.
II. Indicações de ablação da arritmia seriam:
Caso paciente apresente intolerância às
medicações
antiarrítmicas,
apresente
sintomas relacionados à arritmia, mesmo na
presença de drogas antiarrítmicas, ou tem a
preferência pelo procedimento invasivo.
III. Caso paciente tem o desejo de não utilizar
medicações anticoagulantes pelo receio de
sangramento, a ablação da arritmia seria uma
alternativa e caso sucesso no procedimento, o
anticoagulante poderia ser suspenso.
IV. O uso de novos anticoagulantes (DOACS)
são preferenciais para o paciente, tanto por
melhor posologia, quanto por melhores
benefícios em estudos clínicos.

72) Paciente com histórico de Doença arterial
coronariana crônica, diabetes e hipertensão
arterial sistêmica. Interna eletivamente para
realização de procedimento cirúrgico de
revascularização miocárdica. Procedimento
realizado sem intercorrências, realizado ponte de
artéria
torácica
interna
para
coronária
descendente anterior (DA) e ponte de safena para
coronária direita e coronária circunflexa.
Paciente se encontra no 3º dia pós-operatório.
Encontra-se sem drogas vasoativas, drenos
pleurais e medianos retirados e em programação
de alta da UTI para a unidade de internação
(enfermaria). Você é chamado pela equipe para
avaliar paciente que apresenta neste momento
em Fibrilação Atrial (FA).
Em relação ao caso clínico descrito, assinale a
alternativa incorreta.
a) Fibrilação atrial é complicação comum em pósoperatório de Revascularização miocárdica,
podendo acontecer em até 40% dos casos.
Nesta situação, o controle de ritmo não se
mostrou superior ao controle de frequência
cardíaca em pacientes estáveis
b) Deve-se pesquisar causas reversíveis para a
arritmia, tais como complicações relacionadas à
cirurgia, infecções, distúrbios hidroeletrolíticos,
dor pós- operatório e hipóxia. Realizar exame
físico detalhado, coleta de exames laboratoriais,
eletrocardiograma e considerar ecocardiograma
para avaliar tamponamento cardíaco ou re-infarto
c) A FA pós-operatória é mais comum em
cirurgias cardíacas quando comparadas às
cirurgias não cardíacas. Dentre as cirurgias não
cardíacas, as mais comuns de causar essa
arritmia são: Cirurgias de grande porte
esofagiana e torácica. As condutas em relação
a arritmia são similares quando acontece no
pós-operatório de cirurgias cardíacas e não
cardíacas
d) Anticoagulação deve ser considerada para o
paciente da questão, assim que baixo risco de
sangramento. As maiores evidências de
anticoagulação são em arritmias mais
prolongadas (duração maior que 48 horas)
e) Caso a arritmia apresentada tenha curta
duração e paciente apresente alta em ritmo
sinusal, estudos demonstraram que o paciente
não apresenta maiores risco de morbidade ou
mortalidade quando comparados com os
pacientes não fizeram arritmia

Assinale a alternativa correta.
a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas
e) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
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Analise o caso clínico para as questões 73 e 74.
Paciente do sexo feminino, 65 anos, com
antecedente

de

hipertensão

arterial,

tabagismo,

74) Durante a investigação, a paciente apresentou
piora da angina, atualmente em CCS III e
manteve-se refratária às medicações. Realizou
o cateterismo (imagem abaixo).

diabética e com histórico familiar de doença arterial
coronariana. Vem em consulta ambulatorial com
histórico de angina de início há 6 meses, atualmente
aos

moderados

esforços,

CCS

II

(Canadian

Cardiovascular Society), sem dispneia ou demais
queixas. Em uso ambulatorial de aspirina 100mg ao dia,
atorvastatina 40mg ao dia, metformina 850mg 3x ao
dia, enalapril 20mg 2x ao dia e anlodipino 10mg ao dia.
Exames laboratoriais revelam: LDL colesterol de 88
mg/dl, HDL colesterol de 51 mg/dl, triglicérides de 177
mg/dl, glicemia de jejum de 140 mg/dl e hemoglobina
glicada de 7,4%. Ao exame físico, Pressão arterial de
150/70 mmHg, frequência cardíaca de 79 batimentos
por minuto. Demais sem alterações.
73) Em relação ao manejo farmacológico, assinale
a alternativa que apresenta a melhor mudança
terapêutica, considerando risco residual:
a) Deve-se associar um segundo agente
antitrombótico (clopidogrel), visto paciente
apresentar
alto
risco
de
eventos
cardiovasculares
b) Em relação ao manejo da dislipidemia, os
inibidores de PCSK9 estão formalmente
indicados nesse caso, considerando sua custoefetividade na prevenção de eventos
cardiovasculares
c) O uso de inibidores de SGLT2 ou agonistas de
GLP-1 poderiam ser introduzidos com
benefícios em redução de desfechos clínicos
d) O uso de fibratos estão indicados, visto que a
redução de triglicérides com essa medicação
se mostrou eficaz e com benefício em
mortalidade
e) Em relação ao controle de angina, a medicação
de escolha nesta situação, segundo a última
diretriz brasileira de doença coronária estável,
seria a trimetazidina
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Analise as afirmativas abaixo:
I.
Paciente apresenta lesão grave em artéria
coronária direita e a revascularização
percutânea dessa lesão pode ser realizada
visando melhora de sintomas.
II. Paciente apresenta lesão em artéria
coronária descendente anterior. O uso de
métodos fisiológicos, como reserva de fluxo
coronário (FFR) pode ser indicado para
melhor avaliação e caso FFR menor que 0,8
a revascularização está indicado.
III. Em situações de lesões triarteriais, com
acometimento de coronária descendente
anterior (DA) em porção proximal, há
indicação de revascularização. Deve-se
calcular o Synthax escore e caso ele for maior
que 32, há indicação de revascularização
percutânea (via hemodinâmica) e caso menor
que 32, há indicação de revascularização
cirúrgica.
IV. Independente do tipo de revascularização a
ser indicada (percutânea ou cirúrgica), o
paciente deve receber dupla antiagregação
plaquetária por 1 ano, com indicação Classe
IA de diretrizes.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
b) Apenas a afirmativa III está correta
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas
e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

75) Paciente, homem, 66 anos, comparece a
consulta ambulatorial assintomático. Refere
ser tabagista pesado. Refere que há 3 meses
teve quadro de dor torácica importante,
referida como pior dor da vida com irradiação
para as costas. Foi ao Pronto Socorro, sendo
realizado Eletrocardiograma e marcadores de
necrose miocárdica que estavam normais e
então recebeu alta. No exame físico, paciente
não apresenta alterações. Pela suspeita
diagnóstica de etiologia da dor torácica que
aconteceu há 3 meses, foi solicitado o exame
abaixo e o paciente traz no retorno em 1 mês,
mantendo-se assintomático:

Analise as afirmativas abaixo:
I.
O paciente provavelmente apresentou
dissecção aguda de aorta na sua ida ao
Pronto Socorro há 3 meses. Pelo achado da
imagem, pode-se concluir que se trata de
Dissecção de Aorta Stanford A.

II.

Nos casos de dissecção crônica (caso do
paciente),
deve-se
avaliar
outros
parâmetros para indicação cirúrgica, como
tamanho de aneurisma de aorta, se dor
refratária, Insuficiência aórtica associada.

III. Caso na ida ao Pronto Socorro tivesse sido
realizada a tomografia e identificado o
diagnóstico, o paciente tinha indicação
cirúrgica de urgência/emergência.

IV.

Deve-se prescrever medicações para
manter o controle do duplo produto, ou seja,
manter Pressão arterial bem controlada e
frequência cardíaca próximo a 60
batimentos por minuto.

Assinale a alternativa correta.
a) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas
b) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
e) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas

76) Paciente do sexo feminino, 55 anos. Antecedente
de tabagismo, diabetes e obesidade. Dá entrada na
sala de emergência com história de dor torácica,
pior ao respirar de início há 2 horas de forma súbita,
associado a dispneia. Nega irradiação da dor,
náuseas, vômitos ou sudorese fria. Ao Exame
físico, apresenta Pressão arterial de 110/70 mmHg,
Frequência cardíaca de 110 batimentos por
minutos, Saturação de oxigênio de 88%. Ausculta
cardíaca e pulmonar sem alterações. Feito o
diagnóstico de Tromboembolismo pulmonar
agudo (TEP). Solicitado exames, com troponina 0,8
ng/ml (valor de referência menor que 0,14 ng/ml) e
Peptídeo natriurético atrial (BNP) de 225 ng/ml
(valor de referência menor que 25 ng/ml). Assinale
a alternativa correta.
a) Paciente apresenta TEP maciço. Deve-se
realizar a trombólise com alteplase
b) Paciente apresenta TEP submaciço. Deve-se
realizar a trombólise com alteplase
c) Paciente apresenta TEP de risco intermediário.
Deve-se solicitar ecocardiograma transtorácico
e iniciar anticoagulação plena, podendo ser
com enoxaparina
d) Paciente apresenta TEP de risco intermediário.
Deve-se Deve-se solicitar ecocardiograma
transtorácico e caso este vier com alterações,
indicar trombólise com alteplase
e) Paciente apresenta TEP de risco intermediário.
A indicação de trombólise deve ser realizada
em até 3 dias se houver instabilidade
hemodinâmica. Após esse período, não deve
mais ser realizada
77) Paciente hipertenso, diabético, com doença renal
crônica não dialítica, foi submetido a cirurgia de
amputação de membro inferior direito por
obstrução crônica periférica. No pós-operatório, foi
realizada dosagem de troponina T de alta
sensibilidade e encontrado valor de 97 ng/L (Valor
de referência 14 ng/L). A respeito do caso clínico,
assinale a alternativa incorreta.
a) O uso de troponinas no perioperatório de pacientes
de risco intermediário a alto é importante para
diagnosticar complicações, incluindo infarto agudo
do miocárdio. Deve-se também, se possível, ter um
resultado de troponina basal (prévio a cirurgia) para
comparação
b) A elevação isolada de troponina no pósoperatório não é indicativo de infarto agudo do
miocárdio, devendo-se correlacionar com
outros achados, tais como eletrocardiograma,
ecocardiograma e sintomas do paciente
c) A elevação isolada de troponina sem preencher
outros critérios para infarto agudo do miocárdio
também está relacionada com aumento de
eventos cardiovasculares no perioperatório.
d) Caso fosse coletado outra troponina 6 horas
após este resultado e o valor fosse de 102
ng/ml, o diagnóstico de infarto agudo do
miocárdio está estabelecido
e) Quando ocorre infarto agudo do miocárdio
perioperatório, deve-se investigar causas
secundárias (infarto tipo II), como anemia,
hipóxia, arritmias e hipotensão
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78) Paciente de 25 anos, assintomático até que há
10 dias apresentou quadro de desmaio
enquanto jogava futebol, de curta duração e
recuperação espontânea. Nega liberação
esfincteriana e período pós ictal. Procura
atendimento médico ambulatorial. Nega
doenças prévias ou histórico familiar de
doenças cardíacas. Não faz uso de medicação
ou drogas. Ao exame físico, a única alteração é
de sopro sistólico ejetivo em foco aórtico, que
aumenta
com
manobra
de
valsalva.
Considerando o caso clínico, analise as
afirmativas abaixo:
I.
A hipótese mais provável é de uma
miocardiopatia de origem genética, cuja
transmissão é de forma autossômica
dominante.
II. Durante a investigação, deve-se realizar
eletrocardiografia cujo achado sugestivo
seria de hipertrofia ventricular. Deve-se
também realizar ecocardiograma e Holter.
III. Caso se confirme a principal hipótese
diagnóstica, a ressonância magnética pode
ser útil para quantificar área de fibrose,
espessura de paredes e gradiente de via de
saída do ventrículo esquerdo.
IV. Beta-Bloqueador deve ser iniciado para
todos os pacientes com benefício
prognóstico. Cardiodesfibrilador implantável
deve ser considerado, caso a principal
hipótese seja confirmada.

80) Paciente do sexo masculino, 78 anos de idade
em consulta de rotina com o seu cardiologista.
Paciente relata dispneia aos esforços habituais
iniciada há 6 meses e já teve 2 episódios de
síncope relacionado aos esforços no último ano.
Apresenta como diagnósticos de base
dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica de
longa data e tabagismo importante. Ao exame
físico está com bom estado geral, corado,
hidratado, eupneico em ar ambiente. Pressão
arterial de 150/80 mmHg, frequência cardíaca de
72
batimentos
por
minuto,
frequência
respiratória de 16 incursões respiratórias por
minuto e saturação de oxigênio de 98 % em ar
ambiente. Possui bulhas cardíacas (B1 e B2)
hipofonéticas, sopro sistólico ejetivo com pico
telessistólico +3/+6 com irradiação para fúrcula e
região cervical. Demais dados do exame físico
sem alterações. Paciente faz uso regular de
hidroclorotiazida 25 mg, via oral, uma vez ao dia
e atorvastatina 20 mg, via oral, uma vez ao dia.
Traz exames de sangue de rotina solicitados na
última consulta, que não apresentaram
alterações. Os exames solicitados foram:
hemograma completo, uréia, creatinina, sódio,
potássio, ácido úrico. Também foi realizado
eletrocardiograma, demonstrado a seguir:

Assinale a alternativa correta.
a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
d) Apenas a afirmativa IV está correta
e) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
79) Paciente de 46 anos, sexo feminino. Apresenta
de
comorbidades
hipertensão
arterial
sistêmica, dislipidemia, doença renal crônica
dialítica (dialisa por um cateter venoso central
de longa permanência em veia jugular interna
direita). Foi internado por endocardite
infecciosa aguda de valva tricúspide (3
hemoculturas
positivas
para
Candida
albicans). Sobre o caso acima, assinale a
alternativa correta.
a) O paciente tem indicação de tratamento clínico,
sendo opção Anfotericina B lipossomal associada
Flucitosina ou Equinocandina em altas doses. A
indicação cirúrgica de troca valvar está indicada
nesse caso apenas se falha do tratamento clínico
b) Endocardite infecciosa associado a valvopatia
reumática continua sendo a principal causa nos
países desenvolvidos
c) A maioria dos casos de endocardite infecciosa
(de qualquer etiologia) ocorre em pacientes
sem cardiopatia estrutural
d) Endocardite fúngica apresenta elevada prevalência
e) Há indicação de tratamento clínico associado a
cirurgia de troca valvar

20

IBFC_01

Em relação ao caso descrito e considerando a
última atualização da Diretriz Brasileira de
Valvopatias Anatomicamente Importantes,
assinale a alternativa incorreta.
a) Caso o ecocardiograma transtorácico do paciente
apresente-se com achados compatíveis com estenose
aórtica moderado sem demais comemorativos, deve-se
indicar intervenção cirúrgica, pois trata-se de paciente
sintomático com estenose aórtica moderada
b) Caso o ecocardiograma transtorácico do paciente
apresente-se com achados compatíveis com estenose
aórtica moderado sem demais comemorativos, deverá
ser considerado o estudo hemodinâmico para avaliação
do gradiente ventrículo esquerdo/ aórtico, pois o exame
clínico do paciente é compatível com estenose aórtica
anatomicamente importante
c) A solicitação de ecocardiograma sob estresse com
dobutamina está indicado para avaliação de casos
suspeitos de estenose aórtica baixo fluxo/baixo gradiente
d) Pulso Parvus et Tardus, Fenônemo de Gallavardin e
desdobramento paradoxal de segunda bulhar (B2), são
características no exame físico compatíveis com
estenose aórtica anatomicamente importante
e) A provável causa da estenose aórtica do paciente
em questão é aterosclerótica/ degenerativa

PROVA DISCURSIVA - QUESTÕES
Transcreva a resposta das questões Discursivas de 10 até 20 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.

QUESTÃO 1
Paciente do sexo masculino, 75 anos, com histórico de insuficiência cardíaca prévia de etiologia chagásica, com
fração de ejeção ventricular de 25%. Faz uso ambulatorial de carvedilol 25mg 2x ao dia, enalapril 20mg 2x ao dia,
espironolactona 25mg ao dia, furosemida 40mg ao dia. Paciente refere que há 2 dias teve piora do quadro de dispneia
basal, atualmente ao repouso e que antes era aos grandes esforços. Dá entrada na sala de emergência em mal
estado geral, frequência cardíaca 130 batimentos por minuto, Pressão arterial de 70/50 mmHg, Ritmo cardíaco
regular. Ausculta cardíaca com crepitações até terço médio de ambos hemitóraces, com saturação de oxigênio de
85%. Perfusão periférica lentificada e pulsos finos.
1) Qual o diagnóstico do paciente e quais as condutas imediatas a serem realizadas na sala de emergência?
2) Considerando os exames abaixo como etiologia da descompensação do paciente, qual a conduta primordial
a ser realizada para cada exame?

Exame 1 - Eletrocardiograma

Exame 2 - Tomografia computadorizada de tórax sem contraste

Exame 3 - Ecocardiografia a beira leito
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QUESTÃO 2
Paciente de 62 anos de idade procura o atendimento de emergência, pois iniciou quadro de dor torácica súbita
lancinante de forte intensidade há 30 minutos com irradiação para dorso associado a palidez cutânea e sudorese.
Sem demais sintomas associados. Paciente já apresenta hipertensão arterial sistêmica de longa data com uso
irregular dos medicamentos e tem diagnóstico de Síndrome de Marfan. Ao exame físico paciente com pulsos
femorais, pediosos e radiais assimétricos (diminuído a esquerda), pressão arterial no membro superior direito e
no membro inferior direito de 220/120 mmHg e pressão arterial no membro superior esquerdo e no membro
inferior esquerdo de 180/110 mmHg, frequência cardíaca de 108 batimentos por minutos, frequência respiratório
de 22 incursões respiratórias por minuto e saturação de oxigênio em ar ambiente de 96 %. A ausculta cardíaca
apresenta bulhas rítimicas, regulares, normofonéticas sem sopros. Ausculta pulmonar com estertores finos
bibasais. Demais dados do exame físico sem alterações. Realizado eletrocardiograma (ECG) de entrada sem
alterações significativas. Também solicitado radiografia de tórax como observado a seguir.

Responda as questões a seguir considerado o caso clínico acima.
1) Escreva a principal hipótese diagnóstica
2) Escreva o exame complementar que deve ser solicitado para confirmar a sua principal hipótese diagnóstica
3) Escreva os medicamentos (apenas indicando a via de administração, não sendo necessário a dose)
necessários para o manejo desse paciente na sala de emergência
4) O paciente evoluiu com recorrência da dor torácica, hipotensão arterial, hipofonese de bulhas cardíacas,
sopro diastólico aspirativo, decrescente em foco aórtico acessório e turgência julgular. Realizado novo
eletrocardiograma (ECG) apresentado a abaixo. Com base na evolução do paciente, escreva a
classificação/tipo do diagnóstico respondido na primeira pergunta dessa questão, bem como as
três possíveis complicações que o paciente deve ter evoluído nesse momento.

5) Escreva a conduta fundamental para o caso, que trará impacto em redução de mortalidade.
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