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GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

Instruções: As questões de 01 a 10 se referem ao texto a seguir.

Como premiar a moderação na rede?
                                                                                                     Ronaldo Lemos*

1. Quer ter uma experiência completamente diferente da internet? Basta instalar no seu navegador o plug-in 
chamado Demetricator. Ele oculta totalmente os likes, coraçõezinhos, joinhas, retuítes, compartilhamentos 
mas também outras métricas que são usadas para indicar quantas pessoas se “engajaram” com uma 
publicação.   

2.  A experiência é atordoante. Vivenciei-a. Estamos tão acostumados a enxergar os números das reações que vêm 
com cada publicação. Após enxergar um post sem esses números, somos obrigados a ver o conteúdo por si 
só, nu e cru, sem adornos, e a pensar qual o valor que aquilo tem por si.

3. Esse experimento com o Demetricator pode ajudar a melhorar o sistema e o acesso à internet. O estado 
geral da rede hoje é de inflamação generalizada. Por causa desses números (likes, compartilhamentos, 
retuítes), as redes sociais se tornaram um concurso de histeria. Ganha quem é mais histriônico, chocante 
ou apelativo.

4. Um caminho é repensar a arquitetura das redes sociais. É preciso criar mecanismos mais sofisticados de 
indexar a importância do que é publicado por meio delas. Hoje, o mecanismo é simples: quanto mais radical 
um post, mais engajamento ele gera, o que, por sua vez, leva a mais distribuição e ainda mais engajamento. 
Essa dinâmica não precisa ser assim. Esse desenho premia o extremismo. É possível sim um desenho que 
premie racionalidade e moderação. 

5. Criar uma métrica assim permitiria que os usuários organizassem sua experiência na rede. Quem 
quisesse ver histeria ficaria livre para isso. Mas quem estivesse cansado e quisesse moderação, em vez de 
radicalização inflamatória, selecionaria essa outra opção, que hoje não existe. 

6. Em outras palavras, criar outros critérios de organização da informação e deixar que os usuários decidam 
como querem ver suas timelines é um caminho promissor: traz mais racionalidade à internet.

* Advogado, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro.

Folha de S. Paulo. Mercado, p. A 20, 8 abr. 2019. Adaptado.

 01)  É correto afirmar que, considerando-se especificamente o comportamento do frequentador das redes sociais, 
a atitude que melhor responde à indagação proposta no título do texto remete à ideia de que este usuário 
deve, fundamentalmente, 

a) publicar um post indicando quais as suas preferências de compartilhamento.
b) dissimular, no seu navegador, a instalação do plug-in chamado Demetricator.
c) reorganizar sua experiência nas redes e decidir como deseja ver suas timelines.
d) selecionar no dia a dia os likes, coraçõezinhos, joinhas, retuítes de interesse próprio.

02)  É correto afirmar que uma estratégia argumentativa utilizada pelo autor é 

a) apoiar-se apenas em posicionamentos de estudiosos que são similares aos seus.
b) basear-se em fatos históricos passados para responder à pergunta retórica do título do texto. 
c) apresentar, com total imparcialidade, pontos de vista diversos sobre a arquitetura das redes sociais.
d) utilizar a primeira pessoa verbal para se aproximar do leitor e obter adesão para o que busca defender.

03)  Na frase “Ganha quem é mais histriônico, chocante ou apelativo.”, é correto afirmar que a palavra sublinhada, 
conforme é popularmente conhecida, pode ser substituída, sem alteração do sentido, por

a) híspido.
b) historial.
c) histérico.     
d) historiento.
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04)  Observe a figura a seguir.

                   Disponível em: <https://www.temapesquisa.com/single-post/2016/08/03/Brasil-cultiva-discurso-de-%C3%B3dio-nas-redes-
sociais-mostra-pesquisa>. Acesso em: 08 fev. 2020. Adaptado.

Em Como premiar a moderação na rede?, o autor aborda a necessidade de se “repensar a arquitetura das 
redes sociais” quanto às postagens e aponta alguns aspectos negativos que as envolvem.

As palavras transcritas do texto que referendam a ausência de moderação na rede e, de certo modo, dialogam 
com a imagem apresentada são, exceto

a) “histeria”.
b) “extremismo”.
c) “radicalização”.
d) “racionalidade”.

05)  “No processo de leitura e contrução de sentido dos textos, levamos em conta que a escrita/fala baseiam-se em 
formas-padrão e relativamente estáveis de estruturação. [...] Os gêneros textuais – práticas sociocomunicativas 
– são constituídos de um determinado modo, com uma certa função, em dadas esferas de atuação humana, 
o que nos possibilita (re)conhecê-los e produzi-los, sempre que necessário.”

KOCH, Ingedore V. O texto e a construção de sentidos. São Paulo: Contexto, 2012, p. 101-102.

A partir desse conceito, preencha corretamente as lacunas do texto a seguir.

Como premiar a moderação na rede? pertence ao gênero _______________. Caracteriza-se por ser um 
texto _______________ em que o autor defende um ponto de vista sobre uma questão polêmica, muitas 
vezes debatida em sociedade, como é o caso das redes sociais e suas nuances. O contexto de circulação 
desse tipo texto é, geralmente, o meio _______________.

A sequência que preenche corretamente as lacunas é

a) relato pessoal / injuntivo / publicitário.
b) relato pessoal / descritivo / acadêmico.
c) artigo de opinião / expositivo / científico.
d) artigo de opinião / argumentativo / jornalístico.

06)  A denotação e a conotação dizem respeito às variações de significado que ocorrem no signo linguístico – 
elemento que representa o significado e o significante. Nem sempre os vocábulos contêm apenas um 
significado (denotação), podendo apresentar uma variedade deles de acordo com o contexto em que são 
empregados (conotação).

A esse respeito, é correto afirmar que a frase na qual há palavras empregadas no sentido conotativo é

a) “... selecionaria essa outra opção, que hoje não existe.”
b) “Mas quem estivesse cansado e quisesse moderação ...”
c) “O estado geral da rede hoje é de inflamação generalizada.”
d) “... deixar que os usuários decidam como querem ver suas timelines.”
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07)  Para produzir o texto Como premiar a moderação na rede? o autor utiliza elementos coesivos que promovem 
a sua manutenção temática.

A partir dessa perspectiva, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre os elementos 
coesivos.

(  ) No fragmento “... somos obrigados a ver o conteúdo por si só, nu e cru, sem adornos...”, identifica-se a 
presença da coesão por elipse do sujeito.

(  ) Na passagem “Após enxergar um post sem esses números...”, o conector destacado, considerando-se 
sua semântica corretamente analisada, exprime uma noção de tempo.

(  ) Na frase “... quanto mais radical um post, mais engajamento ele gera...”, a palavra em destaque reforça 
a ideia de congruência e de moderação que perpassa as postagens.

(  ) Em “Ele oculta totalmente os likes, coraçõezinhos, joinhas, retuítes, compartilhamentos mas também 
outras métricas...”, o conector sublinhado inicia uma oração que exprime ideia de contraste.

A sequência correta é

a)  (V); (V); (F); (F).
b)  (F); (V); (F); (V).
c)  (F); (F); (V); (V).
d)  (V); (F); (V); (F).

08)  Leia os textos a seguir.
Texto I

“Esse experimento com o Demetricator pode ajudar a melhorar o sistema e o acesso à internet.” (3º §)

Texto II

Disponível em: <https://www.diariocachoeirinha.com.br/_conteudo/2016/12/noticias/regiao/2043675-charges-e-cartuns-ganham-mais-
espaco-com-internet-e-redes-sociais.html>. Acesso em: 08 fev. 2020.

A crase representa um dos metaplasmos por supressão de fonemas a que as palavras estão sujeitas à 
medida que uma língua evolui. 

A esse respeito, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Entendendo-se que a crase se caracteriza pela fusão de duas vogais idênticas, está correto o seu 
emprego em “... acesso à internet.” (Texto I), pois indica-se adequadamente a contração da preposição 
“a”, exigida pela regência da palavra “acesso”, com o artigo feminino “a”, que acompanha o substantivo 
feminino “internet”.
                                                                 ASSIM,

II. o sinal indicativo de crase também deveria ser usado em “inventei a internet” (Texto II) e, por esse 
motivo, a sua ausência caracteriza um erro quanto ao seu emprego na referida frase, já que “inventar” 
é um verbo transitivo indireto, regido de preposição “a”, e o artigo “a” determina o substantivo feminino 
“internet”; logo, o certo é grafar: “inventei à internet”.

Sobre essas asserções, é correto afirmar que

a)  a primeira é uma afirmativa falsa; e a segunda, verdadeira.
b)  a primeira é uma afirmativa verdadeira; e a segunda, falsa.
c)  as duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
d)  as duas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
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09)  “Preposição é uma palavra invariável que liga um termo dependente a um termo principal, estabelecendo uma 
relação entre ambos.”

                       CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
2010, p. 268.

Com base nesse conceito, avalie as frases em que o termo “a” em destaque foi empregado como preposição.

I. “A experiência é atordoante. Vivenciei-a.”
II. “... o que, por sua vez, leva a mais distribuição...”
III. “Estamos tão acostumados a enxergar os números...”
IV. “... sofisticados de indexar a importância do que é publicado...”

Está correto apenas o que se indica em

a)  I e III.
b)  I e IV.
c)  II e III.
d)  II e IV.

10)  Avalie o que se afirma sobre o objetivo da utilização das aspas em “engajaram”, considerando-se o seu 
contexto de uso na frase “... outras métricas que são usadas para indicar quantas pessoas se ‘engajaram’ 
com uma publicação.” (1º §).

I. Isolar um vocábulo de caráter explicativo. 
II. Indicar hesitação ou interrupção do pensamento.
III. Salientar, em si, um termo típico do jargão midiático.
IV. Revelar o uso dessa palavra fora da acepção original.

Está correto apenas o que se informa em

a)  I e II.
b)  I e IV.
c)  II e III.
d)  III e IV.

Instruções: As questões de 11 a 22 se referem ao texto a seguir.

O pai do herói autista

1. O canadense David Shore é o criador da série The Good Doctor, cujo personagem é Shaun Murphy, 
um médico dividido entre seus tormentos pessoais e a capacidade extraordinária de salvar vidas. Com o 
excelente Freddie Highmore na pele de um jovem cirurgião autista, a série, constituída de vários episódios, 
caiu nas graças dos brasileiros. Em parte da entrevista transcrita a seguir, Shore fala sobre os desafios para 
fazer de um autista um personagem tão pop.

2. Um diferencial de The Good Doctor é dar ao espectador a sensação de ver o mundo como um autista. 
Por que essa preocupação com as filigranas sensoriais? Não queria que as pessoas simplesmente 
vissem um autista na tela, mas que pudessem se identificar com ele e se colocassem no lugar de Shaun para 
poderem entendê-lo e amá-lo. Shaun não é perfeito, mas é o nosso herói, e ele tenta superar seus desafios 
com destemor. Queria que o público embarcasse nessa jornada de superação.

3. Como as pessoas com autismo e seus familiares têm reagido à série? Criaram-se expectativas. 
Foi muito gratificante. Havia nervosismos por parte da comunidade autista antes de a série ir ao ar, mas 
as respostas foram emocionantes e acolhedoras. Infelizmente existe muita conversa sobre diversidade na 
televisão, mas a realidade dos autistas nunca tinha sido abordada o suficiente. Eu sabia do risco de não 
agradar a todos, mas me sinto bem por ter feito um personagem como Shaun. Tenho orgulho dele.

4. Shaun enfrenta percalços como a falta de confiança dos pacientes e o desprezo dos colegas 
de profissão. Autistas que tentam trabalhar de forma regular vivem problemas semelhantes? Sim. 
Alimentei-me de muitas leituras e informações sobre isso. Os autistas enfrentam preconceitos, suposições, 
julgamentos injustos e prematuros. Todos nós, em alguma medida, encaramos desafios e somos julgados o 
tempo todo. Mas é um processo mais extremo para Shaun, sem dúvida. E o fato de ele não ficar para baixo 
nunca é uma das coisas mais inspiradoras para mim. Ele exibe uma atitude tão saudável que nos ensina a 
viver bem a vida.

Veja. 18 set. 2019, edição nº 2652, p. 110-101. Adaptado.
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11)   Na entrevista, David Shore esclarece que, embora tenha abordado um assunto polêmico e pouco explorado na 
TV, ao escolher discutir o tema, uma de suas intenções era a de que o espectador observasse o personagem 
central sob outra perspectiva.

Nesse sentido, é correto afirmar que, na concepção do cineasta, o autista deverá ser visto na série, 
fundamentalmente, como um

a)  doente mental que, como muitos, enfrenta barreiras no seu entorno.
b)  indivíduo que vive um processo de exclusão cultural, familiar e social.
c)  ser humano que busca superar situações-limite com intrepidez peculiar.
d)  sujeito que demonstra autoconfiança, ainda que distanciado das pessoas. 

12)  A frase que não apresenta uma opinião de David Shore sobre a série The Good Doctor e seu personagem  
       principal, no contexto em que aparece, é

a)  “... muito gratificante.” (3º §)
b)  “... mas me sinto bem...” (3º §)
c)  “... atitude tão saudável ...” (4º §)
d)  “... não ficar para baixo nunca...” (4º §)

13)  No trecho “... Shore fala sobre os desafios para fazer de um autista um personagem tão pop”, é correto afirmar    
       que a palavra em destaque, no contexto em que foi empregada, assume especialmente o sentido de

a)  popular.
b)  singular.
c)  exemplar.
d)  particular.

14)  O texto O pai do herói autista apresenta partes de uma entrevista feita com o canadense David Shore, 
criador de The Good Doctor, uma série televisiva atual.

Considerando-se a entrevista como um gênero textual que circula, geralmente, na esfera jornalística, 
preencha as lacunas a seguir.

A entrevista é um texto _______________ cujo objetivo primordial é o de transmitir ao leitor _______________ 
e informações de uma pessoa conhecedora do assunto abordado. Nas perguntas feitas, o entrevistador 
apresenta a ideia essencial que _______________ o pensamento do entrevistado. É feita oralmente e depois 
transcrita para publicação, quando se suprimem as marcas de _______________.

A sequência que preenche corretamente as lacunas é

a)  expositivo / opiniões / sintetiza / oralidade.
b)  injuntivo / acontecimentos / aborda / oralidade.
c)  injuntivo / argumentos / resume / informalidade.
d)  expositivo / instruções / descreve / informalidade.

15)  De acordo com a norma-padrão, é correto afirmar que a frase que contém desvio em termos de regência verbal é

a)  “Eu sabia do risco de não agradar a todos...”
b)  “Por isso as pessoas devem assistir a série...”
c)  “... ele tenta superar seus desafios com destemor...”
d)  “Havia nervosismos por parte da comunidade autista...”

16) Segundo a norma-padrão da língua e atendendo às regras de regência nominal, é correto afirmar que a 
preposição que substitui aquela em destaque na frase “... a série, constituída de vários episódios, caiu nas 
graças dos brasileiros.”, com o mesmo sentido, é

a)  em.
b)  por.
c)  com.
d)  entre.
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17)  “Conforme sua posição junto ao verbo, os pronomes oblíquos átonos podem ser proclíticos (antepostos ao 
verbo), mesoclíticos (intercalados no verbo) e enclíticos (pospostos ao verbo).”

                               CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 2010, p. 538.

A esse respeito, leia os textos a seguir. 
Texto I

Disponível em: < https://br.pinterest.com/pin/780319072916753735/?lp=true >. Acesso em: 10 fev. 2020.

Texto II

                                                        “... para entendê-lo e amá-lo.” (2º §)

Preencha corretamente as lacunas.

De acordo com a norma-padrão, nos dois textos é _______________ a colocação do pronome oblíquo 
enclítico quando ocorre, na oração, a presença do infinitivo_______________ regido da _______________ 
“para”.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

a)  obrigatória / pessoal / conjunção
b)  indiferente / pessoal / preposição
c)  obrigatória / impessoal / conjunção
d)  indiferente / impessoal / preposição

18)  As vozes verbais são um tipo de relação estabelecida entre o sujeito gramatical e o verbo de uma oração. 
Por meio delas é possível identificar quem pratica e quem recebe a ação expressa pelo verbo, ou seja, quem 
é o agente ou o paciente. 

A esse respeito, leia o verbete de dicionário a seguir.

Disponível em: <https://www.dicio.com.br/estupidamente/>. Acesso em: 15 fev. 2020.

Em qual frase transcrita do texto O pai do herói autista registra-se a mesma voz verbal identificada na 
oração do verbete “... machucou-se estupidamente.”?

a)  “Criaram-se expectativas.” (3º §)
b)  “Ele tenta superar seus desafios.” (2º §)
c)  “Alimentei-me de muitas leituras.” (4º §)
d)  “A série foi bem aceita pelos brasileiros”. (1º §)
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19)  É correto afirmar que no período “Não queria que as pessoas simplesmente vissem um autista na tela...”, a 
oração em destaque exerce a mesma função sintática que a oração grifada em

a)  A expectativa é de que a série caia nas graças do espectador e inaugure um novo conceito na TV. 
b)  Fui investigar, pois estava convencido de que The Good Doctor me instigaria do princípio ao fim. 
c)  Não é segredo que os episódios provocarão reações inusitadas no público, inclusive no da área médica. 
d)  O cineasta criador da famosa série antes pesquisou se todos aceitariam um autista como personagem.

20)  Leia as passagens transcritas do texto, nas quais David Shore se expressa acerca do protagonista da série.

I. “... me sinto bem por ter feito um personagem como Shaun. Tenho orgulho dele.” (3º §). 
II. “... o fato de ele não ficar para baixo nunca é uma das coisas mais inspiradoras para mim.” (4º §). 

Essa visão particular e pessoal dá realce à função da linguagem corretamente identificada como função

a)  fática.
b)  apelativa.
c)  expressiva.
d)  metalinguística.

21)  Sobre a coesão textual, no trecho “Ele exibe uma atitude tão saudável que nos ensina a viver bem a vida.”, 
é correto afirmar que a locução “tão...que” tem o valor semântico de

a)  ressalva.
b)  adversão.
c)  aditamento.
d) consequência.

22)  Leia o último parágrafo do texto.

“Shaun enfrenta percalços como a falta de confiança dos pacientes e o desprezo dos colegas de 
profissão. Autistas que tentam trabalhar de forma regular vivem problemas semelhantes? Sim, 
absolutamente. Os autistas enfrentam preconceitos, suposições, julgamentos injustos e prematuros. 
Todos nós, em alguma medida, encaramos desafios e somos julgados o tempo todo. Mas é um processo 
mais extremo para Shaun, sem dúvida. E o fato de ele não ficar para baixo nunca é uma das coisas mais 
inspiradoras para mim.”

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma acerca da grafia e da acentuação das palavras 
presentes no parágrafo.

(  ) Substituir “percalços” por “percalsos” corrige adequadamente a grafia desse vocábulo.
(  ) Emprega-se o “h” medial no termo “semelhantes” por se tratar de uma letra integrante de um dígrafo.
(  ) Colocar o acento circunflexo na sílaba -ÊN de “pacientes” é o mais correto, pois se trata de uma 

palavra paroxítona terminada em “s”.
(  ) Usa-se o acento agudo em “Mas”, que no texto é uma conjunção e um monossílabo, somente se, em 

outro contexto, for empregada como adjetivo.

A sequência correta é

a)  (F); (V); (F); (V).
b)  (V); (F); (F); (V).
c)  (V); (F); (V); (F).
d)  (F); (V); (V); (F).
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Instruções: As questões de 23 a 27 se referem ao texto a seguir.

Com ‘Parasita’, Hollywood reconhece que inovação no cinema vem do Oriente
                                                                                                                                                                     Inácio Araújo*

1. “Parasita” conseguiu, para resumir, o que nem Itália nem Japão, em seus melhores dias, conseguiram: 
ser o centro de uma cerimônia destinada, até aqui, a celebrar Hollywood, seu estilo de filmes, sua força 
mercadológica. Caso os apreciadores de bons filmes concordassem e, se a crítica ratificasse, com “Parasita” 
o Oscar 2020 reconheceria que o eixo principal da inovação cinematográfica vem, e há décadas, da Ásia.
2. Ao tratar de conflitos do desenvolvimento atrasado e veloz da Coreia do Sul, Bong Joon-ho, o diretor, 
acertou na mosca: falou ao mundo inteiro dos desequilíbrios demenciais do capitalismo contemporâneo.
3. Mas convém não esquecer, sobretudo, a grande enchente que assola Seul e alaga a casa da família pobre: 
é também dos desequilíbrios climáticos brutais contemporâneos que “Parasita” trata.
4. Toda essa novidade veio num ano em que os indicados estiveram muito acima da média habitual. Pelo 
menos “O Irlandês”, “Coringa”, “História de um Casamento” e “Era Uma Vez em... Hollywood” destacaram-se 
recentemente, para não falar da proeza, mais técnica do que outra coisa, de “1917”.
5. Seja como for, era tido como favorito por muitos desde que levou, também surpreendentemente, o Globo 
de Ouro.

* Articulista da Folha.
Folha de São Paulo. Ilustrada, 11 fev. 2020, p. C1. Adaptado.

23)  No texto, o analista Inácio Araújo faz menção a certas abordagens veiculadas no filme que merecem ser divulgadas. 
A esse respeito, é correto afirmar que algumas delas, presentes no segundo e terceiro parágrafos, envolvem, 
fundamentalmente, uma situação de momento evidenciada por meio de

a)  um paradoxo.
b)  um ceticismo.
c)  uma acessão.
d)  uma denúncia.

24)  Tendo como base a significação contextual de palavras e expressões, preencha corretamente as lacunas do 
texto a seguir.
Na língua portuguesa há porções de frases cujo significado ultrapassa o sentido _______________ das 
suas partes. Significam mais do que a interpretação das palavras que as compõem, implicando uma leitura 
contextual. São comumente utilizadas na linguagem _______________ e algumas estão muito enraizadas 
na cultura linguística dos falantes. Um exemplo desse tipo de expressão presente no texto Com ‘Parasita’, 
Hollywood reconhece que inovação no cinema vem do Oriente é “_______________”.

A sequência que preenche corretamente as lacunas é

a)  literal / informal / “acertar na mosca”.
b)  figurado / informal / “levar o Globo de Ouro”.
c)  literal / formal / “estar acima da média habitual”.
d)  figurado / formal / “ser o centro de uma cerimônia”.

25)  Leia o período transcrito do texto.

“Caso os apreciadores de bons filmes concordassem e, se a crítica ratificasse, com ‘Parasita’ o Oscar 
2020 reconheceria que o eixo principal da inovação cinematográfica vem, e há décadas, da Ásia.”

Avalie o que se afirma sobre as orações sublinhadas.

I. Valem-se da construção verbal na voz passiva.
II.  Apresentam tempos e modos verbais distintos.
III. Exemplificam um tipo de oração subordinada adverbial.
IV. São ambas orações principais do período que integram.
V. Vêm introduzidas por conjunção e exprimem uma circunstância. 

Está correto apenas o que se afirma em

a)  II e IV.
b)  III e V.
c)  I, II e V.
d)  I, III e IV.



11
CAMAR 2021 - Cardiologia (CAR) - Versão A 

26)  Leia o slide a seguir.

Disponível em: <https://pt.slideshare.net/DiegoPrezia/numerais-30801152>. Acesso em: 10 fev. 2020.

É correto afirmar que a palavra especificamente está grafada entre vírgulas pelo mesmo motivo que esse 
sinal gráfico foi empregado em

a)  “... Bong Joon-ho, o diretor, acertou na mosca...”   
b)  “... nem Itália nem Japão, em seus melhores dias, conseguiram...” 
c)  “... a celebrar Hollywood, seu estilo de filmes, sua força mercadológica.” 
d)  “... convém não esquecer, sobretudo, a grande enchente que assola Seul...”

27) Considerando-se as palavras que compõem o texto, uma informação quanto à divisão e à classificação 
silábica está corretamente indicada em

a)  A – QU – I é uma trissílaba.
b)  HÁ – BI – TUAL é uma trissílaba.
c)  TÉ – C – NI - CA é uma polissílaba.
d)  DE – MEN – CI – AIS é uma polissílaba.

28)  Na Língua Portuguesa, há determinadas palavras que podem apresentar uma multiplicidade de significados, 
de acordo com seu contexto de uso. 

A partir desse conceito, leia o texto a seguir.

Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/340232946846670464/?lp=true>. Acesso em: 10 fev. 2020.

A esse respeito, é correto afirmar que o conceito apresentado se aplica à palavra “sonho”, não só por 
apresentar sentido ambíguo perceptível no texto da propaganda, como também porque no seu emprego 
identifica-se um fato linguístico denominado

a)  ironia.
b)  sinonímia.
c)  denotação.
d)  polissemia.
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29)  Se a coerência tem como função a construção dos sentidos da textualidade, é correto afirmar que o período 
que apresenta uma incoerência é

a)  Faz muito tempo que não vamos à biblioteca, ao cinema e ao museu.
b)  Graças à derrota daquele dia, o time não se classificou para o mundial.
c)  Ele pediu para eu guardar segredo, mas foi difícil para mim ficar calada.
d)  Sabíamos que o resultado nada tinha a ver com o desempenho do grupo.

30) O infinitivo pessoal ora se flexiona, ora não. O verbo indicado nos parênteses deverá flexionar-se de modo a 
estabelecer corretamente a concordância em

a)  Alunos e professores acabaram de (sair) para uma visita a Inhotim.
b)  Costumavam (fazer) planos para nunca desistirem de seus sonhos.
c)  Os cientistas ainda não foram capazes de (erradicar) o vírus corona.
d)  O casal viu se (espalhar) pelos ares as páginas de suas lembranças.
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CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS

31)  A Síndrome do QT Longo congênita (SQTL) compreende um grupo de patologias dos canais cardíacos, 
caracterizada por retardo da repolarização do miocárdio, prolongamento do QT e risco elevado de síncopes 
e morte súbita cardíaca na presença de coração estruturalmente normal. 

Sobre a Síndrome do QT Longo congênita (SQTL), é correto afirmar que

a) natação e eventos cardíacos induzidos pelo esforço estão fortemente associados com mutações no 
    CACNAC1 (SQTL tipo II).
b)  indivíduos com SQTL podem manifestar ou não prolongamento do QT em eletrocardiograma de superfície 
     com 12 derivações em repouso.
c)  eventos arrítmicos que acontecem durante o sono ou repouso estão associados com a SQTL tipo II, 
     enquanto gatilhos auditivos e eventos no período pós-parto geralmente ocorrem em pacientes com SQTL 
     tipo III. 
d) o eletrocardiograma da SQTL tipo II está associado com uma onda T de base alargada, a SQTL tipo I a 
     uma onda T de baixa amplitude sulcada ou bifásica e a SQTL tipo III a um longo segmento isoelétrico 
     seguido por uma onda T de base estreita.

32)  Paciente feminina, 60 anos, foi admitida na sala de emergência com quadro de dispneia progressiva há 1 
semana. Evoluiu com dispneia paroxística noturna e ortopneia. Apresentou edema de membros inferiores, 
hepatomegalia, jugular ingurgitada, B3, perfusão capilar adequada e crepitações difusas. PA: 160x100mmHg, 
FC: 102bpm, FR: 26irpm, SatO2:97%.  

Sobre o quadro clínico apresentado, é correto afirmar que

a) dobutamina deve ser o tratamento de escolha.
b) o perfil hemodinâmico do paciente não determina o tratamento desse paciente.
c) se o paciente apresentar elevação de escórias renais é contraindicado o uso de furosemida.
d) o tratamento principal baseia-se em: diuréticos de alça, vasodilatadores e ventilação não invasiva.

33) Endocardite Infecciosa (EI) é a infecção microbiana do revestimento endotelial do coração. A lesão 
característica de endocardite é a vegetação, um coágulo de plaquetas e fibrina infectado, contendo ainda 
leucócitos e hemácias. A vegetação pode localizar-se em qualquer sítio do endotélio, mas frequentemente 
ocorre nas superfícies endoteliais das válvulas cardíacas e próteses valvares. 

Sobre a Endocardite Infecciosa, é correto afirmar que

a)  insuficiência cardíaca, infecção descontrolada e Acidente Vascular Cerebral são indicações de tratamento 
     cirúrgico.
b)  manchas de Roth, nódulos de Osler e as petéquias conjuntivais são patognomônicas de Endocardite 
     Infecciosa.
c)  o risco de Endocardite Infecciosa entre dependentes de drogas intravenosas é o mesmo que nos pacientes 
     com doença cardíaca reumática ou com valvas protéticas.
d) Endocardite Infecciosa definitiva pelos critérios de Duke modificados é realizado com os seguintes achados: 
     vegetação no ecocardiograma, febre >38ºC, lesões de Janeway e manchas de Roth.

34) Dislipidemia são as alterações dos componentes lipídicos acima ou abaixo dos valores de referência, 
relacionados positivamente ou negativamente com o risco de Doença Arterial Coronariana. 

De acordo com a diretriz americana sobre Dislipidemia de 2013, é correto afirmar que

a) a única estatina de alta potência disponível é a rosuvastatina.
b) estatina de alta potência deve ser iniciada ou continuada em todos os pacientes com LDL > 150mg/dl.
c) estatina de alta potência dever ser iniciada ou continuada em todos os pacientes com colesterol total 
     > 200mg/dl.
d) a dose de sinvastatina de 40mg equivale a dose de atorvastatina de 20mg que é equivalente a dose de 
     rosuvastatina de 5mg.
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35)  Homem de trinta e cinco anos de idade, apresentou, em duas visitas ao consultório, níveis de pressão 
arterial iguais a 120mmHgx80mmHg (1ª visita) e 110mmHgx80mmHg (2ª visita). O paciente realizou exame 
de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA). O resultado apresentou os seguintes valores: 
Pressão arterial média (nas 24 horas):  150 × 90 mmHg, Pressão arterial em vigília: 160x95mmHg e Pressão 
arterial no sono: 140x80mmHg. 

Considerando essas informações, o diagnóstico mais provável nessa condição é de hipertensão arterial

a) residencial.
b) mascarada.
c) sistólica isolada.
d) do avental branco.

36) Homem de 60 anos é avaliado no ambulatório de cardiologia em consulta de rotina. Relata dispneia aos 
esforços maiores que os habituais com início há 6 meses. Nega palpitação, síncope ou pré-síncope. Ao 
exame físico: Pressão arterial: 120x60mmHg e frequência cardíaca: 80bpm. Pressão venosa jugular normal, 
ritmo cardíaco regular e sem bulhas acessórias. Há sopro holossistólico, grau 3/6, melhor audível no ápice 
com irradiação para região axilar. O exame pulmonar é normal.  O ecocardiograma transtorácico demonstra 
uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 55%, medida do ventrículo esquerdo na sístole de 50mm. 
A valva mitral apresenta degeneração mixomatosa com prolapso do folheto posterior com venacontracta de 
8mm e orifício regurgitante efetivo de 0,6cm2. 

Sobre o tratamento desse paciente, é correto afirmar que o mais apropriado é

a) acompanhamento clínico.
b) cirurgia aberta de valva mitral.
c) valvoplastia mitral percutânea por balão.
d) iniciar losartana, furosemida e espironolactona.

37)  Mulher de 68 anos é avaliada no consultório devido à dor torácica iniciada há três meses. Ela descreve uma 
dor precordial, em queimação, que ocorre em repouso ou no esforço físico. A dor dura 10 minutos, é aliviada 
pela alimentação e pelo repouso. Ela é portadora de hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e asma 
persistente moderada. Ela consegue caminhar longas distâncias após o uso de broncodilatador inalatório. O 
eletrocardiograma de repouso é normal. 

Sobre o caso apresentando, é correto afirmar que o exame mais apropriado é a/o

a) escore de cálcio.
b) teste ergométrico.
c) cateterismo cardíaco.
d) cintilografia miocárdica com dipiridamol.

38)  Insuficiência Cardiaca é uma Síndrome clínica caracterizada por sintomas e sinais decorrentes de anormalidades 
estruturais e/ou funcionais cardíacas, que resultam em redução do débito cardíaco ou elevação das pressões 
cardíacas no repouso ou durante o esforço. O diagnóstico de IC utilizando os critérios de Framingham requer 
a presença de pelo menos dois critérios maiores ou um maior e dois menores. 

A sequência que apresenta corretamente dois critérios maiores para o diagnóstico de IC está indicada em

a) galope de B3 / tosse noturna.
b) ortopneia / distensão de veia jugular.
c) dispneia ao esforço / edema de tornozelo.
d) dispneia paroxística noturna / hepatomegalia.
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39)  Homem de 69 anos é admitido no pronto socorro com queixa de dor torácica em aperto com irradiação para 
membro superior esquerdo e região da mandíbula com início há 30 minutos. Ao exame: sudorético, pálido, 
taquicárdico e taquipneico. ECG de repouso apresentando Supra de ST > 1mm de V3-V6. O médico de plantão 
descarta contraindicações a trombólise e inicia Alteplase. Com 30 minutos de infusão do medicamento, o 
paciente apresenta sangramento gengival discreto e evoluiu com fibrilação ventricular que retorna ao ritmo 
sinusal após desfibrilação. 

Sobre o caso apresentando, é correto afirmar que

a) a trombólise deve ser suspensa devido ao sangramento gengival.
b) instabilidade elétrica é indicação de Angioplastia de resgate e ou de urgência.
c) o paciente que apresenta critério de reperfusão não necessita de angioplastia.
d) o risco de sangramento intracraniano no idoso é maior com o uso de Estreptoquinase comparado com a 
     Alteplase.

40)  Homem de 30 anos é avaliado durante consulta de rotina. Ele é assintomático e não possui comorbidades 
conhecidas. Ao exame físico apresenta quarta bulha audível. Há um sopro sistólico, grau 2/6, em crescente-
decrescente e melhor audível na borda esternal esquerda inferior. O sopro não irradia para as carótidas. A 
manobra de valsalva aumenta a intensidade do sopro. Os pulsos periféricos apresentam um enchimento 
rápido. 

Nesse caso, o diagnóstico mais provável é o de

a) estenose aórtica.
b) comunicação interatrial.
c) prolapso de valva mitral.
d) cardiomiopatia hipertrófica.

41)  Sobre a Cardiomiopatia Periparto, é correto afirmar

a) pré-eclâmpsia, multiparidade e idade avançada são fatores de proteção.
b) ocorre no último mês de gestação ou no período de cinco meses após o parto.
c) pode ter apresentação de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida ou preservada.
d) o tratamento é o mesmo que o das outras formas de insuficiência cardíaca congestiva, exceto que os 
     betabloqueadores são contraindicados na gravidez.

42)  Mulher de 25 anos, portadora de valva aórtica bicúspide, é avaliada pela cardiologia durante consulta anual 
de rotina. Ela deseja engravidar nos próximos meses. Ela é assintomática e realiza exercício físico de alta 
intensidade cinco vezes por semana. O ecocardiograma mostra uma valva aórtica bicúspide com regurgitação 
moderada-grave. O ventrículo esquerdo na sístole mede 30mm, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo é 
65%, a pressão sistólica na artéria pulmonar é 25mmHg e a raiz da aorta mede 25mm. 

Sobre a gravidez dessa paciente, é correto afirmar que

a) deve ser contraindicada.
b) deve ser liberada após a troca aórtica.
c) nenhuma terapia adicional é necessária.
d) deve-se iniciar enalapril antes da gravidez.

43)   Paciente de 60 anos é admitida na UPA com queixa de dispneia, fadiga e edema periférico com duas semanas 
de evolução. A paciente foi submetida à cirurgia de troca valvar aórtica biológica há dois meses e não faz uso 
de nenhuma medicação. Ao exame físico, a pressão arterial é de 120x80mmHg, a frequência cardíaca é de 
100bpm e a frequência respiratória é de 14irpm. A pressão venosa jugular é elevada e o contorno do pulso 
venoso jugular mostra um descenso Y proeminente. Um ruído diastólico é auscultado. O ecocardiograma não 
mostra derrame pericárdico. As valvas estão normofuncionante. A veia cava inferior mede 4cm e o doppler 
mostra fluxo expiratório reverso nas veias hepáticas. 

Sobre o caso apresentado, qual a principal hipótese diagnóstica?

a) Pericardite constritiva.
b) Insuficiência tricúspide.
c) Cardiomiopatia restritiva.
d) Tamponamento cardíaco loculado.
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44) Mulher de 18 anos, 50Kg, alérgica à Penicilina, com diagnóstico de febre reumática e insuficiência mitral leve 
residual veio para consulta de rotina com cardiologista. Ela pergunta qual medicamento deve ser utilizado 
como profilaxia secundária e qual a duração do tratamento. 

Segundo a Diretrizes Brasileiras para o Diagnóstico, Tratamento e Prevenção da Febre Reumática de 
2009, é correto afirmar que a medicação, a posologia e a duração do tratamento, respectivamente, estão 
corretamente indicadas em

a) Eritromicina 250mg / 12/12 horas / por toda a vida.
b) Eritromicina 250mg / 24/24 horas / até 40 anos ou por toda a vida. 
c) Sulfadiazina 1g VO / 24/24 horas / até 25 anos ou 10 anos após o último surto, valendo o que cobrir maior 
    período.
d) Sulfadiazina 1g VO / 12/12 horas / até 21 anos ou 5 anos após o último surto, valendo o que cobrir  maior 
    período.

45) Paciente de 17 anos é admitido no hospital após quadro de síncope. Ele relata perda súbita de consciência, 
sem pródromos, enquanto assistia televisão assentado. O exame físico é normal. O ecocardiograma não 
demonstra nenhuma cardiopatia estrutural.

O eletrocardiograma pode ser visto abaixo.

Fonte: Arquivo Banca Elaboradora.

Nesse caso, é correto afirmar que a melhor conduta para esse paciente é

a) solicitar o estudo eletrofisiológico, pois a síncope é de alto risco.
b) indicar o implante do cardiodesfibrilador implantável devido ao alto risco de morte súbita.
c) orientar o paciente sobre a benignidade do caso e encaminhar para o cardiologista ambulatorial.
d) fazer teste ergométrico, holter, ressonância magnética cardíaca e teste de inclinação e, se todos normais, 
    orientar sobre benignidade do quadro e fazer alta hospitalar. 

46) A Embolia Pulmonar (EP) e a Trombose Venosa Profunda (TVP) são conhecidas coletivamente como 
tromboembolismo venoso (TEV). O diagnóstico da EP é mas difícil que seu tratamento ou prevenção. 
Sintomas e sinais de EP são inespecíficos e a suspeita clínica é de suma importância na orientação dos 
testes diagnósticos. 

Sobre os testes diagnósticos para suspeita de EP, é correto afirmar que a/o

a)  D-dímero é um ótimo teste para exclusão quando normal, principalmente em pacientes com alta suspeita 
     clínica.
b)  ecocardiograma é melhor usado como teste prognóstico em pacientes com EP estabelecida, ao invés de 
     teste diagnóstico. 
c)  ultrassonografia venosa é um excelente teste para diagnóstico de TVP aguda proximal e um exame normal 
     descarta embolia pulmonar.
d)  tomografia de tórax é o teste diagnóstico de imagem de moderada acurácia para o diagnóstico e pouco 
     utilizado por ser invasiso, caro e desconfortável.
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47)  Homem de 52 anos, assintomático, vem em consulta de rotina trazendo resultado de exame solicitado por 
médico assistente. Ecocardiograma apresenta valva aórtica bicúspide sem estenose ou insuficiência aórtica 
e aorta ascendente com 5,2cm de diâmetro. 

Nesse caso, sobre a cirurgia eletiva recomendada para o aneurisma, baseado no Consenso Europeu de 
Diagnóstico e Tratamento de Doenças da Aorta de 2014, é correto afirmar que deve ser indicada

a) se existir outros fatores de risco para dissecção.
b) somente se o paciente for portador da Síndrome de Marfan. 
c) de urgência com troca de valva aórtica durante o procedimento.
d) conduta expectante, pois o paciente é assintomático e o aneurisma possui diâmetro menor de 5,5cm.

48)  Paciente de 48 anos é avalida por fadiga e dispneia. É portadora de cardiopatia reumática e foi submetida 
a uma troca valvar mitral mecânica há quatro semanas. Inicialmente, ela se sentiu muito bem após a alta 
hospitalar, mas iniciou com dispneia aos esforços habituais na última semana. Ela nega febre, calafrios e perda 
ponderal. Ao exame físico, a frequência cardíaca é de 96bpm e a pressão arterial de 120x60mmHg. O exame 
cardiovascular demonstra o clique metálico da primeiro bulha, segunda bulha normofonética e ausência de 
bulhas acessórias. Um sopro holossistólico grau 2/6 e um sopro diastólico grau 2/6 são auscultados na borda 
esternal esquerda inferior. Os exames laboratoriais incluem: hematócrito de 27%; RNI:3; LDH e reticulócitos 
aumentados e haptoglobulina reduzida. 

Nesse caso, o diagnóstico mais provável é o de

a) Leak paravalvar.
b) Abcesso paravalvar.
c) Trombose de valva protética.
d) Endocardite de valva protética.

49)  Paciente de 72 anos é avaliada em consulta de rotina. Ela é assintomática, portadora de hipertensão arterial 
e dislipidemia. Em uso domiciliar de: Enalapril, hidroclorotiazida e sinvastatina. Trouxe exames de rastreio 
anual: Eletrocardiograma normal e o Holter de 24horas com episódio de bloqueio atrioventricular de 2º grau 
Mobitz II durante o sono. 

Nessa situação, qual a conduta mais indicada? 

a) Encaminhar para implante de marca-passo definitivo. 
b) Solicitar teste ergométrico para avaliar cronotropismo cardíaco.
c) Implante de marcapasso definitivo se a paciente se tornar sintomática.
d) Acompanhamento anual com Holter para avaliar progressão do bloqueio. 

50)  A amiloidose cardíaca é uma cardiomiopatia infiltrativa invariavelmente progressiva que apresenta um 
prognóstico reservado. Há quatro síndromes cardiovasculares que se sobrepõem e podem ocorrer na 
amiloidose cardíaca: cardiomiopatia restritiva, insuficiência cardíaca, hipotensão ortostática e distúrbios do 
sistema de condução. 

Nesse caso, é correto afirmar que o paciente portador da Amiloidose Familiar TTR (induzido por transtiretina) 
possui como alternativa de tratamento a/o

a) quimioterapia.
b) transplante renal.
c) transplante hepático.
d) transplante de medula óssea.

51)   Paciente de 72 anos, portador de hipertensão arterial, dislipidemia e diabetes bem controlada, vai ser submetido 
à cirurgia de colecistectomia. ECG: Sobrecarga de ventrículo esquerdo. Creatinina: 2,5. Em uso domiciliar de 
metformina, glibenclamida e enalapril. Nega sintomas cardiovasculares e teve ataque isquêmico transitório 
prévio. Radiografia de tórax com área cardíaca normal. Exame físico sem alterações. 

Em relação à avaliação cirúrgica pelos critérios de Lee, quantos fatores esse paciente apresenta?

a) Zero.
b) Um. 
c) Dois.
d) Três.
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52)  Paciente feminino de 22 anos, portadora de Valvulopatia reumática com implante de prótese mecânica mitral 
há 2 anos, vem para consulta de rotina e informa que esta grávida de 5 semanas. Faz uso de Penicilina 
Benzatina, Metoprolol e Varfarina 20mg/semana. 

Em relação às recomendações adequadas sobre a anticoagulação dessa paciente, é correto afirmar que

a) essa paciente não pode fazer uso da Varfarina durante o primeiro trimestre de gestação. 
b) se a paciente entrar em trabalho de parto em uso de anticoagulação oral a via deve ser vaginal.
c) a Varfarina é contraindicada no segundo e terceiro trimestre de gestação devido ao risco para o concepto.
d) essa paciente pode fazer uso da Varfarina durante toda a gestação fazendo a troca pela heparina não 
    fracionada antes do parto.

53)  Mulher de 66 anos é avaliada durante consulta de rotina. Ela é tabagista e portadora de hipertensão arterial 
sistêmica. Há um ano foi diagnosticada com aneurisma de aorta abdominal infrarrenal de 4,4cm durante 
ultrassonografia de triagem. Ela é assintomática. Em uso crônico de: atenolol, aspirina, atorvastatina e 
anlodipina. Ao exame físico, pressão arterial de 130x80mmHg e frequência cardíaca de 76bpm. O exame 
cardiovascular revela uma quarta bulha. A ultrassonografia abdominal de seguimento mostra um aneurisma 
de aorta infrarrenal de 5,6cm com trombo. 

Qual a conduta mais apropriada nesse momento?

a) Indicar correção do aneurisma.
b) Suspender aspirina e iniciar anticoagulante oral.
c) Orientar sobre a necessidade de suspender o tabagismo, ajuste pressórico e melhor controle de frequência 
    cardíaca.
d) Aumentar o atenolol, trocar a anlodipina por enalapril e repetir a ultrassonografia em seis meses para 
    avaliar crescimento do aneurisma.

54)  A ressonância magnética é utilizada como importante ferramenta diagnóstica na área cardiovascular. Alguns 
pacientes portadores de alguns dispositivos possuem contraindicação de realizar esse exame. 

Qual dispositivo corporal contraindica se submeter à ressonância magnética?

a) Prótese de aorta.
b) Stent coronariano.
c) Implantes cocleares.
d) Sutura metálica no esterno.

55)  A Cardiomiopatia/Displasia Arritmogênica do Ventrículo Direito é uma doença hereditária do músculo cardíaco 
que afeta predominantemente o ventrículo direito. Caracteriza-se pela perda progressiva do tecido miocárdico 
ventricular direito e sua substituição por tecido fibrogorduroso. É uma das principais causas de morte súbita 
arrítmica em jovens e atletas. 

Sobre a Cardiomiopatia/Displasia Arritmogênica do Ventrículo Direito (C/DAVD), é correto afirmar que

a) é uma doença hereditária com padrão autossômico recessivo, causada por anomalias no receptor de 
     rianodina cardíaco.
b) a onda épsilon, embora incomum, é sinal da presença de um estágio avançado da C/DAVD e reflete a 
     presença de potenciais tardios.
c) a C/DAVD possui penetrância idade-dependente e se manifesta tipicamente entre a primeira e terceira 
     década de vida na forma de episódios de arritmias ventriculares.
d) a doença é mais maligna nas mulheres do que nos homens; um achado que pode ser explicado por uma 
     influência direta dos hormônios sexuais sobre os mecanismos envolvidos na expressão fenotípica da 
     doença.
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56)  Paciente masculino de 33 anos leva ao Cardiologista resultado de Holter-24h que demonstra o traçado abaixo. 
Nega sintomas durante a monitorização. Ecocardiograma e teste ergométrico dentro da normalidade. É 
portador de HAS leve, controlada com clortalidona 25mg/dia. Histórico familiar de morte não esclarecida em 
primo de 40 anos. PA 120/80mmHg, FC 58bpm.

Fonte: Arquivo Banca Elaboradora.

Sobre o caso, qual a conduta mais apropriada nesse momento?

a) Implante de cardiodesfibrilador.
b) Investigação e aconselhamento genético.
c) Manter apenas o acompanhamento clínico.
d) Internação hospitalar imediata para cineangiocoronariografia e ressonância cardíaca.

57)  MAPA é o método que permite o registro indireto e intermitente da PA durante 24 horas, ou mais, enquanto o 
paciente realiza suas atividades habituais na vigília e durante o sono. Algumas variáveis da MAPA – quando 
comparadas com as medidas casuais no consultório – podem se correlacionar melhor com desfechos 
cardiovasculares, tais como o infarto do miocárdio e o acidente vascular encefálico. A MAPA apresenta 
vantagens em relação às medidas casuais, como a atenuação do efeito do observador com obtenção de 
valores que se aproximam da PA real nas atividades habituais. Além disso, avalia o comportamento da PA 
durante o sono, a elevação matinal precoce da PA e o comportamento da resposta terapêutica nas 24 horas. 

Sobre a MAPA, é correto afirmar que

a) para um exame ser considerado válido para interpretação adequada, deverá apresentar um número 
    mínimo de medidas válidas – 16 na vigília e 8 durante o período de sono.
b) os valores anormais do MAPA são: pressão arterial média em 24 horas ≥ 130/80mmHg, pressão arterial 
    média em vigília ≥ 140/90mmHg e pressão arterial média no sono ≥ 120/70mmHg.
c) são vantagens para realizar a MAPA: braços com dificuldade do ajuste adequado do manguito, valores 
    muito elevados da PAS, custo relativamente baixo e disponibilidade nos serviços de saúde.
d) recomenda-se que o aparelho seja programado para medir a PA no mínimo a cada 15 minutos, de forma 
    que, ao final das 24 horas, obtenham-se ao menos 32 medidas válidas no período da vigília e 16 durante 
    o sono.
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58)  Mulher de 32 anos é admitida em sala de emergência com quadro de palpitação, dispneia e dor torácica 
com duração de aproximadamente 10 horas. Relata episódio prévio semelhante. Portadora de Valvulopatia 
reumática com troca valvar mitral biológica há 5 anos. Ao exame, pressão arterial 70x50mmHg, ritmo cardíaco 
irregular e crepitações em bases pulmonares. ECG da admissão na imagem abaixo.

Fonte: Arquivo Banca Elaboradora.

Qual a conduta mais apropriada?
a) Metoprolol.
b) Amiodarona.
c) Propafenona.
d) Cardioversão elétrica.

59)  A Insuficiência Cardíaca (IC) deve ser vista como uma doença contínua compreendida por quatro estágios 
inter-relacionados. 

Sobre os estágios, classe funcional e as possibidades terapêuticas, é correto afirmar que os pacientes no 
estágio
a) A estão sob um risco elevado de desenvolver IC, mas não apresentam doença cardíaca estrutural ou 
    sintomas e devem tratar os fatores de risco.
b)  C apresentam doença cardíaca estrutural e sintomas atuais ou prévios de IC; os sintomas desses pacientes 
     podem ser classificados com Classe III ou IV da NYHA.
c) B não apresentam doença cardíaca estrutural e possuem sintomas de IC e devem ser tratados com 
     inibidores da ECA ou bloqueadores dos receptores de angiotensina.
d)  D possuem sintomas refratários de IC em repouso apesar da terapia médica ideal, estão hospitalizados e 
     necessitam de intervenções especializadas ou cuidado hospitalar; possuem sintomas classificados como 
     Classe I, II, III ou IV da NYHA. 

60)   As Cardiomiopatias são doenças do músculo cardíaco resultantes de uma série de agressões, como defeitos 
genéticos, lesão ao miócito cardíaco ou infiltração do tecido miocárdico. São definidas de forma tradicional 
com base em fenótipos estruturais e funcionais. São classificadas como Dilatada, Hipertrófica e Restritiva. 

Sobre a Doença Endomiocárdica, uma forma de Cardiomiopatia Restritiva, é correto afirmar que

a)  existem duas variantes da doença que possuem genótipos similares; se manifestam por obliteração 
     endocárdica fibrótica, afetando o ápice ventricular e as regiões supravalvulares.
b)  a primeira variante é a Endomiocardiofibrose que ocorre em particular em regiões temperadas; a segunda 
     variante, a Endocardite de Loffler, é encontrada principalmente em regiões tropicais.
c)  o único aspecto em comum entre a Endocardite de Loffler ou Síndrome hipereosinofílica e a 
     Endomiocardiofibrose é o fato de que ambas são atribuíveis aos efeitos tóxicos diretos dos eosinófilos 
     no miocárdio. 
d)  a Endocardite de Loffler aparece em indivíduos mais jovens, afeta crianças e não está, necessariamente, 
     associada à eosinofilia; já a Endomiocardiofibrose é mais agressiva e progride muito rápido, afetando 
     principalmente homens, e está associada à eosinofilia.
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EIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 
30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta); 01 (uma) prova de Conhecimentos 
Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).

2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, confira se:

✓ a numeração das questões e a paginação estão corretas;

✓ todas as questões estão perfeitamente legíveis;

✓ a “versão” da prova e a “especialidade” correspondem aos campos “versão” e “especialidade” contidos 
em seu Cartão de Respostas; e

          ✓       Sendo detectada alguma anormalidade, solicite imediatamente a substituição do caderno de questões. 

3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.). 

4. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.

5. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre 
a mesa, óculos escuros, brincos, quaisquer adornos na região das orelhas, colar, pulseira de qualquer tipo 
ou material, gorro, “bibico”, lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares, qualquer recipiente ou 
embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafas e embalagens, luvas, 
cachecol, bolsa, mochila, pochete, livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/
ou anotações (inclusive o cartão de inscrição), lápis, lapiseira, borracha, caneta de corpo não transparente, 
calculadora, protetores auriculares, telefone celular, relógio de qualquer tipo, chave-alarme, aparelhos 
sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos, e/ou quaisquer dispositivos que receba, 
transmita e armazene informações. Os objetos são de responsabilidade do candidato. 

6. No Cartão de Respostas, preencha apenas uma opção (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta 
esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.

7. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de 
Respostas: marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido ou não preenchido 
integralmente ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta, 
será de inteira responsabilidade do candidato e também considerada incorreta.

8. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para não amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo, 
manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.

9. A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.

10. Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 (vinte) minutos do 
tempo total de prova.

11. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer 
obrigatoriamente no Setor de Provas por, no mínimo, 2 (duas) horas após o seu início. O caderno de 
questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, 4 (quatro) 
horas.

12. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de 
Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.

13. É obrigatório que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas e o entregue.

14. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão 
de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a não correção da prova e à exclusão do 
Exame.


