
 

  

CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 

PARA O CARGO DE ALUNO-A-OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO 

QUADRO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

P
O

L
ÍC

IA
 M

IL
IT

A
R
 D

O
 E

S
T
A
D

O
 D

E
 M

A
T
O

 G
R
O

S
S
O

 

 

EDITAL N.º 005/2022-SEPLAG/SESP/MT E AS 
DEVIDAS ALTERAÇÕES 

 

CADERNO DE PROVAS 

Cargo: ALUNO-A-OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR 
DO QUADRO DE SAÚDE – MÉDICO 

 
Especialidade: CARDIOLOGIA 
 

 

 



 

I N S T R U Ç Õ E S 
 

LEIA COM ATENÇÃO 

1. Este Caderno de Provas, com páginas numeradas de 01 a 25, é constituído de: 
 

► uma Prova Objetiva com 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 5 (cinco) alternativas, assim 

distribuídas:  
 

01 a 20 – Grupo I: Conhecimentos Gerais 

21 a 60 – Grupo II: Conhecimentos Específicos 
 

► uma Prova de Redação.  
 

2. Caso o Caderno de Provas esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua. 
 

3. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas da Prova Objetiva 

 
As respostas das questões deverão ser transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa, 

fabricada em material transparente, para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção. 

O Cartão de Respostas não será substituído por erro ou dano do candidato. 
 

3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa 

escolhida no CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente o círculo correspondente. 
 

Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 

Questão 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

 

3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não houver 

marcação.  
 

3.3. Não rasure nem amasse o CARTÃO DE RESPOSTAS e a FOLHA DE REDAÇÃO. 
 

4. Na elaboração da Redação, poderá ser usada para rascunho a página 24 deste Caderno, mas o texto definitivo deverá ser 

transcrito na FOLHA DE REDAÇÃO. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa fabricada em 

material transparente. 
 

5. Não haverá substituição da FOLHA DE REDAÇÃO por erro do candidato. 
 

6. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.  
 

7. A duração das provas é 4h30min, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS e à 

transcrição do texto definitivo da Redação para a FOLHA DE REDAÇÃO. 
 

8. Somente após decorridas 2h30min do início das provas, o candidato, depois de entregar seu Caderno de Provas, seu 

Cartão de Respostas e sua Folha de Redação, poderá retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala 

de prova antes desse tempo deverá assinar Termo de Ocorrência declarando sua desistência do concurso. 
 

9. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Provas somente na última meia hora de prova. 
 

10. Na página 25 deste Caderno de Provas, encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utilizada 

para a transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para posterior 

conferência com o gabarito somente após decorridas 2h30min do início da prova. 
 

11. Após o término das provas, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS e a 

FOLHA DE REDAÇÃO devidamente preenchidos e assinados (nos espaços próprios). 
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GRUPO I – CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 

 
QUESTÃO 01 
A ambiguidade é um recurso muito usado na linguagem poética e em textos publicitários para garantir maior 

expressividade ou humor. É um uso intencional. Na charge abaixo, o contexto desfaz a ambiguidade, 

criando uma situação humorística. 
 

 
(Disponível em: https://www.bing.com/images/search?q=ambiguidade. Acesso em: 10/12/21.) 

 

Na linguagem do dia a dia, é muito comum o uso de duplo sentido, o que prejudica o entendimento. Assinale 

a frase em que a ambiguidade NÃO foi desfeita. 

[A] O comandante falou, no refeitório, que todos gozariam férias em janeiro. 

[B] A ajudante de cozinha auxiliou o cozinheiro com a apresentação do prato. 

[C] Com febre e mal-estar, o soldado solicitou dispensa ao superior. 

[D] Por ser tarde da noite, o policial deteve o suspeito em sua casa. 

[E] O policial pediu à noiva que apanhasse o celular dele no carro. 
 

Instrução: Leia o excerto a seguir para responder às questões de 02 a 04. 
 

Imaginemos uma cena possível do cotidiano:  

Um garoto vai para a escola levado de carro por seu pai. Ao sinal vermelho do semáforo, surge bem em 

frente um menino mirrado, com roupas surradas e um nariz de palhaço, fazendo um triste show circense de 

malabarismo. Outros dois também aproveitam a parada obrigatória para vender balas ou pedir moedas. 

Rapidamente, o vidro do carro sobe depois da ordem e do comentário do pai: Está vendo, filho, é assim que 

começa. Daqui a alguns anos, esses moleques vagabundos que não querem estudar e trabalhar estarão 

roubando e matando. Isso não tem jeito de consertar. Acende o verde e lá vai o garoto para escola um pouco 

assustado, mas aliviado: Ainda bem que minha família é do bem.  

Está plantada a semente do preconceito social. 
(CARDOSO, C.M. Fundamentos para uma educação na diversidade. In: https://acervodigital.unesp.br/bitstream/unesp/. Acesso em 

20/10/2021.) 

QUESTÃO 02 
A respeito do trecho acima, assinale a afirmativa INCORRETA. 

[A] A narrativa presente no trecho constitui um argumento para o autor fundamentar seu ponto de vista. 

[B] A generalização feita pelo pai sobre o futuro dos meninos justifica haver tantas crianças infratoras. 

[C] A frase final aponta que o preconceito social é criado também a partir de pequenas ações 

discriminatórias. 

[D] O gênero textual mostra-se híbrido – argumentação e narrativa, atendendo ao propósito comunicativo. 

[E] A frase que representa o pensar do garoto justifica o que está dito na última frase. 
 

 

LINGUA PORTUGUESA 
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QUESTÃO 03 
Analise as afirmativas sobre a fala do pai constante do excerto. 

I- Emite um juízo de valor que considera os garotos como inferiores a ele em vários aspectos. 

II- Mostra crença na desigualdade natural entre os seres humanos, considerando-se como possuidor da 

verdade absoluta e como padrão de comportamento de referência para todos. 

III- Revela rejeição de culturas diferentes que, potencialmente, segundo ele, possam ameaçar o seu status 

quo. 

IV- Considera os garotos seres semelhantes, porém inferiores, cópias imperfeitas de um modelo único, o 

que justifica a exclusão, a dominação, a exploração. 
 

Estão corretas as afirmativas 

[A] II e III, apenas. 

[B] I, II e III, apenas. 

[C] II e IV, apenas. 

[D] I, III e IV, apenas. 

[E] I, II, III e IV. 

 

 

 

 

QUESTÃO 04 
O uso adequado da vírgula auxilia na construção de textos mais claros, dirimindo, inclusive, ambiguidades. 

Leia a charge a seguir.  

 

 
(Disponível em: https//br.pinterest.com/visaghair/plagiando. In: infoenem.com. 28-01-2016. Acesso em: 23/11/2021.) 

 

A falta de vírgula antes da palavra gente, sintaticamente um vocativo, muda o sentido da frase, efeito 

intencionalmente buscado na charge. Em qual trecho do texto em análise, o uso da vírgula (ou das vírgulas) 

justifica-se pela mesma razão que deveria haver vírgula antes da palavra gente? 

[A] Acende o verde e lá vai o garoto para escola um pouco assustado, mas aliviado 

[B] Rapidamente, o vidro do carro sobe depois da ordem e do comentário do pai 

[C] Está vendo, filho, é assim que começa. 

[D] Ao sinal vermelho do semáforo, surge bem em frente um menino mirrado, com roupas surradas e um 

nariz de palhaço, fazendo um triste show circense de malabarismo. 

[E] Daqui a alguns anos, esses moleques vagabundos que não querem estudar e trabalhar estarão 

roubando e matando. 
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Instrução: Leia o texto a seguir para responder às questões de 05 a 07. 
 

Saber parar 
 

Vamos começar pelo final, para ninguém aí querer pular para a última linha. A ansiedade é uma 

antiga conhecida da nossa espécie e tem uma função importante: preparar o corpo e a mente para decisões e 

ações ligeiras numa situação de forte estresse. Por exemplo, a de esbarrar com um predador faminto numa 

savana africana. A questão é que o ambiente e os desafios de hoje mudaram muito desde a Pré-História. Os 

predadores agora são outros e atendem pelo nome de excesso de estímulos – de informação, de tarefas, de 

metas. 

Essas batalhas diárias podem deixar feridas, dor e dúvida. E o pior é que fomos ensinados a passar 

por cima de tudo isso e seguir pleníssimos, apesar do peso. Como se fôssemos máquina. E aí o mecanismo 

natural que nos salva de tantos perigos nunca tem trégua. Fica ligado constantemente, trazendo problemas e, 

muitas vezes, a necessidade de buscar ajuda profissional para ajustá-lo. Porque somos humanos. 

Não sei bem de que forma chegamos até aqui, na normalização do ato de sorrir para o outro enquanto 

por dentro a gente chora. Deve ter a ver com nossa visão equivocada do que é ser forte. Achamos que só tem 

valor aquele que dá conta de tudo, supera limites, alcança o primeiro lugar. Se essas vitórias alcançam a 

saúde física e emocional do tal ser perfeito, poucos parecem se importar. Mas quem disse que precisa ser 

assim? Quem determinou que não podemos parar, desistir, recomeçar? 

[...] O desacelerar pode estar na leitura de um livro, num gole de chá, em uma atividade física, em 

não fazer nada.[...] 
           (KEDOUK, Márcia. In: Revista TODOS, 10/2021.) 

 

QUESTÃO 05 
No penúltimo parágrafo, as duas perguntas feitas pela autora podem ser consideradas retóricas. O que 

justifica serem assim chamadas? 

[A] Buscam obter uma informação nova para complementar os argumentos dados. 

[B] Pretendem provocar ou reafirmar um ponto de vista ou refletir sobre o assunto abordado. 

[C] Têm caráter mal-intencionado, com o propósito de usar as respostas contra quem as formulou.  

[D] São usadas principalmente para ensinar a arte da eloquência, da linguagem. 

[E] Exigem uma resposta imediata do interlocutor, sob pena de não ocorrer compreensão do texto. 

 

 

 

QUESTÃO 06 
Recursos coesivos são usados para conectar semanticamente as partes de um texto, são elementos que 

imprimem textualidade. Sobre elementos coesivos empregados, marque V para as afirmativas verdadeiras e 

F para as falsas. 

(       ) O advérbio aí (linha 1) refere-se a um local distante do autor, o polo do interlocutor/leitor do texto. 

Trata-se de uma coesão referencial exofórica. 

(       ) No trecho Os predadores agora são outros, o advérbio apresenta a mesma ideia de hoje (linha 4), em 

contraponto com a noção de Pré-História (linha 4). 

(       ) A expressão pronominal tudo isso (linha 8) retoma o sentido de Os predadores (linhas 4 e 5), expressão 

citada anteriormente no texto. 

(       ) No trecho Não sei bem de que forma chegamos até aqui, o advérbio aqui se contrapõe ao advérbio aí 

(linha 1), indicando o polo de quem escreveu o texto, também uma coesão referencial exofórica. 

(       ) A expressão essas vitórias (linha 13) retoma anaforicamente a ideia expressa na frase anterior. 
   

Assinale a sequência correta. 

[A] V, V, F, V, F 

[B] V, F, F, V, V 

[C] F, V, V, F, F 

[D] F, F, V, V, F 

[E] V, V, F, F, V  
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QUESTÃO 07 
A respeito de formas verbais utilizadas no texto, assinale a afirmativa correta. 

[A] As formas é (linha 1) e são (linha 5) pertencem ao verbo ser e estão empregadas no tempo presente do 

indicativo, mas em pessoas diferentes. Indicam estados positivos. 

[B] A forma fôssemos (linha 8) pertence ao verbo ser, primeira pessoa do plural,  do tempo presente do 

subjuntivo. Indica fato possível. 

[C] As formas mudaram (linha 4), disse (linha 14) e determinou (linha 15) encontram-se no tempo pretérito 

mais que perfeito do indicativo. Indicam fato concluído. 

[D] Na frase Achamos que só tem valor aquele que dá conta de tudo, supera limites, alcança o primeiro 

lugar., todas as formas verbais, exceto a primeira – Achamos, encontram-se no presente do indicativo, 

indicando ação positiva. 

[E] Em Quem determinou que não podemos parar, desistir, recomeçar?, as formas verbais determinou e 

podemos encontram-se no pretérito perfeito do indicativo. Indicam fato passado. 
 

 

 

 

 

QUESTÃO 08 

Após um longo tempo de disputas territoriais e fronteiriças, as Coroas Ibéricas da Espanha e de Portugal 

firmaram em 1750 o Tratado de Madri em que se buscava solucionar esses conflitos. De um lado, Portugal 

cederia a posse da Colônia de Sacramento, em troca, o rei espanhol entregaria o território das missões 

jesuíticas além Uruguai, onde viviam cerca de 30 mil indígenas da etnia guarani. Além disso, uma comissão 

formada por representantes das duas monarquias deveria demarcar as fronteiras entre a América Espanhola e 

a Portuguesa. Qual o princípio jurídico que norteou as decisões do Tratado de Madri no que tange à 

demarcação das fronteiras entre as Coroas Ibéricas na América? 

[A] Ad hominem 

[B] Imperium plenum 

[C] Libertatem Populi 

[D] Urbe et orbi 

[E] Uti possidetis  

 

 

 

QUESTÃO 09 

“Em 11 de novembro de 1864, uma canhoneira paraguaia aprisionou no Rio Paraguai o navio brasileiro 

Marquês de Olinda, seguindo-se a esse ato o rompimento das relações diplomáticas entre os dois países. As 

operações de guerra começaram efetivamente a 23 de dezembro de 1864 quando López lançou uma ofensiva 

contra Mato Grosso” (FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 1995). A Guerra do Paraguai 

foi resultado de múltiplos fatores dentre os quais a tensão geopolítica na Bacia do Prata. No que diz respeito  

ao Império brasileiro e ao Paraguai, quais eram os principais elementos de divergência entre esses governos? 

[A] Questões de fronteira e a garantia de livre navegação no Rio Paraguai. 

[B] A concorrência pelo comércio da erva mate e a fuga de escravos. 

[C] As missões jesuítas e os tratados de livre comércio com os ingleses. 

[D] A aliança do Império brasileiro com o caudilho argentino Rosas e o transporte de ouro mato-grossense 

pelo Rio Paraguai. 

[E] A política imperial de anexação do Uruguai e o alinhamento econômico do Paraguai com os Estados 

Unidos. 

 

  

HISTÓRIA DE MATO GROSSO 
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QUESTÃO 10 

A produção de erva-mate teve uma importância significativa na economia de Mato Grosso, especialmente 

no período compreendido entre o final da guerra com o Paraguai (1870) e a década de 1960. Neste ramo de 

atividade, teve relevante destaque a atuação da Companhia Mate Laranjeira que recebeu generosas 

concessões públicas para incentivar a produção mateira. Sobre a produção da erva-mate em Mato Grosso, é 

correto afirmar: 

[A] Era uma produção extrativista voltada para a exportação principalmente para a Argentina. 

[B] A plantação da erva-mate foi pioneira no uso de mão de obra de imigrantes no estado. 

[C] O capital que financiou a atividade veio dos fazendeiros paraguaios cujas terras ficaram improdutivas 

devido à guerra. 

[D] A organização da Companhia seguia os princípios das grandes companhias de comércio holandesas. 

[E] A família imperial era o sócio majoritário dessa empresa. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 11 

Leia os textos. 

TEXTO I 
Um bloco rochoso de aproximadamente 12 metros de comprimento (equivalente ao tamanho de um ônibus) 

despencou do paredão da cachoeira do Véu de Noiva (no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães) e 

deixou cinco pessoas feridas, duas delas em estado grave. O desastre aconteceu por volta das 12h30 de 

segunda-feira (21/04/2008) e por pouco não soterrou as cerca de 30 pessoas que estavam no local, várias 

delas sofreram escoriações. O paredão que despencou interrompeu o curso da queda d’água por alguns 

instantes, fazendo uma grande onda ao cair no riacho. Logo após o acidente o Instituto de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) ordenou que o parque fosse fechado por tempo indeterminado.  
(Fonte: https://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/bloco-que-desabou-tinha-12m/175042. Acesso em: 10/01/2022.) 

 

TEXTO II 
Pela classificação de Ross (1996), o relevo de Mato Grosso apresenta três tipos de unidades 

geomorfológicas: os planaltos, as depressões e as planícies, que foram identificados em cinco grandes 

categorias e compartimentados em subunidades. 
(MORENO, Gislaine et. al. Geografia de Mato Grosso: território, sociedade, ambiente. Cuiabá: Entrelinhas, 2005.) 

 

De acordo com a classificação de Ross e a localização da estrutura rochosa abordada no texto I, esta 

estrutura pertence à unidade de Planalto em 

[A] Intrusão. 

[B] Bacia Sedimentar. 

[C] Cinturão Orogênico. 

[D] Cobertura Residual de Plataforma. 

[E] Depressão.  

  

GEOGRAFIA DE MATO GROSSO 
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QUESTÃO 12 

Leia os textos. 
 

Texto I 

Por ser um grande exportador de matérias-primas e importador de produtos manufaturados, Mato Grosso 

necessita de uma infraestrutura de transporte capaz de suportar a demanda crescente de veículos e de carga, 

que garanta a entrada de produtos e o escoamento da produção. Porém, no estado a malha viária está muito 

aquém das necessidades, sendo um dos fatores responsáveis pela perda de competitividade da produção, 

além de insuficiente, a maior parte desta malha não apresenta a infraestrutura adequada de funcionamento. O 

estado conta com cinco eixos rodoviários federais e oito eixos rodoviários estaduais. 
(MORENO, Gislaine. Geografia de Mato Grosso: território, sociedade, ambiente. Cuiabá: Entrelinhas, 2005. Adaptado). 

 

Texto II 

O deputado estadual Eduardo Botelho afirmou que a construção da 1ª Ferrovia Estadual vai possibilitar o 

crescimento da industrialização na Região Metropolitana de Cuiabá, por meio da implantação de um 

terminal na Capital, cujas obras já são consideradas a realização de um “sonho”. A construção da ferrovia 

estadual prevê 730 quilômetros de linha férrea que vão interligar os municípios de Rondonópolis a Cuiabá, 

além de Rondonópolis com Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, e que vão se conectar à malha nacional, em 

direção ao Porto de Santos (SP). “A baixada cuiabana tem vocação para a agricultura familiar, para força de 

trabalho e esperamos a industrialização para gerar emprego e renda para nosso povo. Se Deus quiser essa 

ferrovia vai alavancar a economia da baixada cuiabana e de todo o Estado de Mato Grosso”, disse Eduardo 

Botelho. 
(Disponível em: http://www.sinfra.mt.gov.br/-/17981944-eduardo-botelho-a-ferrovia-vai-alavancar-a-industrializacao-de-cuiaba-e-de-todo-

estado-. Acessado em: 16/12/2021) 
 

Sobre o assunto, analise as afirmativas. 

I- O eixo ferroviário entre Rondonópolis e Cuiabá tem previsão de conclusão de obras e respectivo 

funcionamento no ano de 2025. Conta com previsão de início das obras para o ano de 2022, sendo 

executadas pela empresa Rumo S/A e ao menos 26 municípios que estão às margens do traçado da 

ferrovia serão beneficiados diretamente com a implantação da malha ferroviária. 

II- Atualmente no estado existem duas empresas que possuem autorização para a prestação de serviço de 

transporte hidroviário. São as empresas Doerner & Cia. Ltda. e Centro Oeste Navegações Ltda., que 

juntas operam um total de 13 travessias, utilizando os rios Arinos, Juruena, Rio Verde, Apiacás, 

Roosevelt e Teles Pires, principalmente. 

III- O principal modal de escoamento de grãos de Mato Grosso se dá pelas rodovias BR-163 (Cuiabá-

Santarém) e BR-364 (Cuiabá-Porto Velho). No ano de 2021 a BR-364 completou 48 anos de existência, 

e conforme dados da empresa Rota do Oeste, a BR-163 apresenta um fluxo de 70 mil veículos 

circulando diariamente nesta rodovia, sendo 70% veículos de carga. 

IV- A hidrovia Paraguai-Paraná está inserida nas bacias dos rios Cuiabá, Paraguai, Taquari, Negro e 

Miranda, sendo, desde o século XIX, uma via fluvial de transporte de grande papel na integração sul-

americana. Porém, foi desativada no início do século XX, em função da implantação da estrada de ferro 

Noroeste do Brasil (NOB), ligando o sul de Mato Grosso à região sudeste do país. 
  

Está correto o que se afirma em 

[A] II e III, apenas. 

[B] I, III e IV, apenas. 

[C] I, II e III, apenas. 

[D] II e IV, apenas. 

[E] III e IV, apenas. 
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QUESTÃO 13 

Sobre a classificação climática de Mato Grosso, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

(       ) Em Mato Grosso, onde as áreas mais elevadas são formadas por chapadas, a altitude associada à 

ventilação constitui o fator geográfico que mais influencia as variações de temperatura e 

pluviosidade. 

(       ) A classificação climática de Strahler divide o clima de Mato Grosso em três tipos Tropical 

Chuvoso de Floresta, de Savana, e Tropical de Altitude, enquanto que a classificação de Koppen 

classifica somente em Equatorial Quente-úmido e Tropical Seco-úmido. 

(       ) Mato Grosso, pela sua localização latitudinal, encontra-se na região tropical, onde a 

continentalidade, a extensão territorial, as variações do relevo e a circulação atmosférica 

influenciam na distribuição espacial da temperatura. 

(       ) A capital do estado, Cuiabá, caracteriza-se por clima tropical, com menos pluviosidade no inverno 

que no verão, de quatro a cinco meses secos, apresentando uma temperatura média acima dos 26°C 

e com uma pluviosidade média anual de 1.498 mm.  
 

Assinale a sequência correta. 

[A] F, V, V, F 

[B] F, V, F, F 

[C] V, V, V, V 

[D] V, F, F, F 

[E] V, F, V, V  

 

 

 

 

QUESTÃO 14 

Leia o texto. 

“A técnica moderna introduziu ações de uma tal ordem inédita de grandeza, com tais novos objetos e 

consequências que a moldura ética antiga não consegue mais enquadrá-las. [...]. A presença do homem no 

mundo era um dado primário e indiscutível de onde partia toda ideia de dever referente à conduta humana: 

agora, ela própria tornou-se um objeto de dever – isto é, o dever de proteger a premissa básica de todo dever, 

ou seja, precisamente a presença de meros candidatos a um universo moral no mundo físico do futuro; isso 

significa, entre outras coisas, conservar este mundo físico de modo que as condições para uma tal presença 

permaneçam intactas”. 
(JONAS, H. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para civilização tecnológica. Rio de Janeiro: Contraponto; Ed. PUC-Rio, 2006) 

 

Considerando o trecho citado e as reflexões de Hans Jonas sobre o princípio da responsabilidade, é correto 

afirmar: 

[A] As premissas das éticas antigas devem ser resgatadas uma vez que permitem repensar a inserção do ser 

humano na natureza e os impactos da ação humana no planeta. 

[B] A responsabilidade ética na sociedade atual exige uma perspectiva antropocêntrica a fim de preservar a 

vida das gerações futuras. 

[C] A separação entre ser humano e natureza, característica da sociedade moderna, permitiu colocar a 

natureza como objeto de responsabilidade ética. 

[D] A ação ética na civilização tecnológica demanda uma responsabilidade coletiva que tome como base as 

futuras gerações. 

[E] A ética da responsabilidade desconsidera a dignidade própria da natureza, mas defende o uso moderado 

dos recursos naturais a fim de preservar as condições materiais de vida das gerações futuras. 

  

PRINCÍPIOS DE ÉTICA E FILOSOFIA 
 



8 de 25 – CONCURSO PÚBLICO – PMMT – Oficial do Quadro de Saúde – Médico – Especialidade: Cardiologia 

QUESTÃO 15  

Leia o texto. 

“Finalmente há um imperativo que, sem pôr no fundamento como condição qualquer outro objetivo a ser 

alcançado mediante uma certa conduta, ordena imediatamente essa conduta. Este imperativo é categórico. 

Ele não diz respeito à matéria da ação e ao que deve seguir-se dela, mas à forma e ao princípio do qual ela 

mesma decorre, e o essencialmente bom da ação consiste na disposição, seja qual for seu resultado. Este 

imperativo pode chamar-se de imperativo da moralidade”. 
(KANT, I. Fundamentação da metafísica dos costumes. In: MARCONDES, D. Textos básicos de filosofia. 2 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2000) 
 

De acordo com o trecho e as características da ética kantiana, é correto afirmar: 

[A] A lei moral é condicionada, em seu princípio, pela cultura. 

[B] O imperativo moral deriva da experiência. 

[C] A lei moral conduz à felicidade. 

[D] O imperativo moral é a priori. 

[E] A lei moral pondera as consequências da ação.  

 

 

 

 

QUESTÃO 16 
Observe o gráfico a seguir: 

 
A partir dessas informações, admita que a área desmatada em 2021 corresponda à média calculada de 2015 a 

2020. Em que ano a meta de 1.143 km
2
 será alcançada, se a cada ano a área desmatada cair 31 km

2
? 

[A] 2040 

[B] 2034 

[C] 2036 

[D] 2037 

[E] 2035 

  

MATEMÁTICA 
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QUESTÃO 17 

Os gráficos a seguir constam do Anuário da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso – 

2019, e analisam os homicídios, Art. 121 do Código Penal, conforme a faixa etária da vítima (gráfico 2.1) e 

a proporção de homicídios por sexo (gráfico 2.2) em Mato Grosso no ano de 2019. 

 

 
Considere que no Gráfico 2.1, dos 10% da faixa etária de 0 a 18 anos, dos 57% da faixa etária de 19 a 29 

anos e dos 33% da faixa etária acima de 29 anos, 4 em cada 5 pessoas, 17 em cada 19, e 10 em cada 11 das 

respectivas faixas eram do sexo masculino. A partir dessas informações, ao se escolher um caso aleatório, 

qual é a probabilidade de esse caso ser de uma pessoa do sexo feminino na faixa etária de 19 a 29 anos? 

[A] 3% 

[B] 2% 

[C] 6% 

[D] 8% 

[E] 5% 

 

 

  



10 de 25 – CONCURSO PÚBLICO – PMMT – Oficial do Quadro de Saúde – Médico – Especialidade: Cardiologia 

QUESTÃO 18 
O Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar (QOSPM) é composto por: 

 
Assinale a alternativa que apresenta o número total de comissões que podem ser formadas com 4 membros 

do QOSPM, dentre os Coronéis, os Capitães ortopedistas e os Capitães odontólogos, que contenham pelo 

menos um Coronel e que não seja uma comissão formada apenas por médicos, nem apenas por odontólogos. 

[A] 53 

[B] 55 

[C] 68 

[D] 70 

[E] 72 

 

 

 

QUESTÃO 19 

Um Perito Criminal, em seu trabalho sobre investigação em local de acidente de tráfego, pode necessitar 

calcular a distância de parada segura para veículos a motor (DPS). Para tanto, ele dispõe da seguinte 

fórmula: 

         
  

   
 

 

Onde:     = Tempo de Reação/Percepção, em segundos; 

  = Velocidade, em metros por segundo; 

   = Fator de aceleração. 
 

Qual é a velocidade, em metros por segundo, considerando     = 63 m,    = 2 s e   = 6 m/s
2
? 

[A] 16 

[B] 18 

[C] 17 

[D] 19 

[E] 20 

 

 

 

QUESTÃO 20 

De um grupo de 21 policiais, 9 participaram da operação Delta, 11 da operação Águia, 8 da operação Brasa, 

4 das operações Delta e Águia, 3 das operações Águia e Brasa, 2 das operações Delta e Brasa e 1 não 

participou de qualquer das três operações. A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta o 

número de policiais que participaram apenas da operação Brasa. 

[A] 1 

[B] 3 

[C] 2 

[D] 4 

[E] 0 

  

Dados:  
 Dentre os Coronéis do QOSPM, um é médico e o outro é odontólogo; 

 Dentre os Capitães do QOSPM, três são ortopedistas e três são odontólogos. 
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GRUPO II – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

QUESTÃO 21 
Analise o quadro abaixo, que apresenta o indicador razão de mortalidade proporcional das populações dos 

países A, B, C e D.  
 

 Razão de mortalidade proporcional por país (%) 

Idade (anos) A B C D 

< 1 50 9 25 30 

1 - 4 15 7 10 5 

5 -19 10 4 5 10 

20 - 49 12 10 40 15 

50 ou mais 13 70 20 40 
 

Com base nos valores percentuais e na proposta de Nelson de Moraes para interpretação desse indicador, os 

níveis de saúde das populações dos quatro países são, respectivamente: 

[A] Muito baixo, regular, elevado, baixo. 

[B] Elevado, baixo, regular, muito baixo.  

[C] Baixo, elevado, muito baixo, regular. 

[D] Baixo, regular, elevado, muito baixo. 

[E] Muito baixo, elevado, regular, baixo. 

 

 

QUESTÃO 22 
O quadro abaixo apresenta as situações de violência interpessoal que são objeto de notificação compulsória 

no Brasil.  
 

 
  (Fonte: Ministério da Saúde, Brasil.) 

 

O sistema de informação nacional, no qual o profissional de saúde e a unidade de saúde devem registrar a 

notificação obrigatória desses casos é: 

[A] Informações Estatísticas de Segurança Pública (SNIESP). 

[B] Enfrentamento à Violência Contra Pessoas (SNEVP). 

[C] Violência Interpessoal (SNVI). 

[D] Agravos de Notificação (SINAN). 

[E] Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA). 

 

 

  

CONHECIMENTOS BÁSICOS EM SAÚDE PÚBLICA 
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QUESTÃO 23 
Com base em vivências e experiências de profissionais trabalhando em Unidades de Saúde, foi desenvolvida 

a Política Nacional de Humanização no âmbito do SUS. Essa política enfatiza 

[A] maior monitorização sobre os profissionais pelos gestores, com criação de regras e delimitações, 

impedindo que erros na atenção e perda de foco por esses profissionais prejudiquem os usuários. 

[B] maior conhecimento dos profissionais e dos usuários sobre a gestão da unidade, para que possam vigiar 

os atos da administração e denunciar eventuais desvios e condutas impróprias dos gestores. 

[C] tornar o ambiente da unidade de saúde mais acolhedor e amistoso, para diminuir as queixas direcionadas 

à direção e à ouvidoria. 

[D] delimitar os papéis dos diferentes atores no processo de atenção e recuperação de pacientes 

(profissionais, gestores e usuários) para que cada um respeite a função e o espaço do outro, sem 

intromissões ou interações que perturbem o bom desempenho dos profissionais. 

[E] maior interação entre os gestores das unidades e os profissionais de saúde, além dos usuários e 

familiares, na criação de ambiente harmônico e no trabalho coletivo em prol da melhor recuperação do 

paciente. 

 

QUESTÃO 24 
Analise a figura abaixo, que apresenta a história natural de uma doença infecciosa, fazendo analogia com o 

conceito de iceberg.  
 

 
Fonte: Waldman EA (1998). 

 

Considerando que a infecção pelo vírus SARS-Cov2, causador da COVID-19, representa exatamente esse 

perfil de história natural, é correto afirmar que a letalidade dessa virose é 

[A] superestimada, por não se ter em conta o número real de óbitos entre os casos diagnosticados. 

[B] superestimada, por não se ter em conta a proporção de casos não discerníveis clinicamente. 

[C] subestimada, porque infecções inaparentes também aumentam risco de óbitos nesses pacientes. 

[D] superestimada, porque casos graves e óbitos também ocorrem abaixo do horizonte clínico.  

[E] subestimada, por não se ter em conta a proporção de casos não discerníveis clinicamente. 

 

QUESTÃO 25 
Em epidemiologia, os indicadores operacionais de saúde avaliam a qualidade dos serviços prestados aos 

pacientes com uma determinada doença e são calculados como medidas de frequência em saúde. Para 

concluir sobre a probabilidade de cura da doença em um determinado período de tempo, a abordagem 

temporal dessa medida de frequência deve ser feita em avaliação 

[A] por coorte. 

[B] ecológica. 

[C] descritiva. 

[D] por conglomerado. 

[E] transversal. 



14 de 25 – CONCURSO PÚBLICO – PMMT – Oficial do Quadro de Saúde – Médico – Especialidade: Cardiologia 

 

 

QUESTÃO 26 
Sobre o rastreamento do câncer de próstata, analise as afirmativas. 

I- A Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer não 

recomendam o rastreamento, pois não há evidência científica que isto traga mais benefícios do 

que riscos. 

II- O rastreamento só deve ser feito após decisão compartilhada do paciente com a equipe de 

saúde e após o devido esclarecimento sobre os riscos a ele associados. 

III- Para homens com idade superior a 75 anos e assintomáticos, o rastreamento é recomendado, 

pois existe nível adequado de evidência, mostrando que essa estratégia é eficaz e que os danos 

podem superar os benefícios. 

IV- Durante as consultas médicas por qualquer razão, homens com mais de 55 anos devem ser 

induzidos a fazer o rastreamento. 
 

Está correto o que se afirma em 

[A] IV, apenas. 

[B] II, III e IV, apenas. 

[C] I, II, III e IV. 

[D] I e II, apenas. 

[E] I, II e III, apenas.  

 

QUESTÃO 27 
Na investigação de rotina (check-up) de um senhor tabagista de 70 anos, constata-se única queixa 

de dor em perna esquerda ao subir ladeiras e que alivia com a interrupção da caminhada. Que 

manobra semiológica é fundamental para se formular uma forte hipótese etiológica para esse 

quadro clínico? 

[A] Palpação da temperatura superficial comparativa dos membros inferiores, com o dorso da 

mão. 

[B] Aferição da pressão arterial em membros superiores e inferiores, para cálculo do índice 

tornozelo-braquial. 

[C] Avaliação comparativa da perfusão periférica nos dois pés. 

[D] Realização de dorsoflexão do pé esquerdo irá provocar dor intensa (sinal de Homans). 

[E] Compressão da panturrilha contra os ossos da perna esquerda, provocando dor intensa (sinal 

de Bancroft). 

 

QUESTÃO 28 
Após ter comparecido ao Hemocentro para doação de sangue, o Sr. Antônio procura a Unidade de 

Saúde dizendo que o seu sangue não pode ser utilizado em transfusão, porque resultou positivo 

para hepatite B. Que marcador sorológico da infecção pelo vírus da hepatite B indica que o Sr. 

Antônio é atualmente portador dessa virose? 

[A] HBsAg  

[B] Anti-HBc total 

[C] Anti-HBs 

[D] Anti-HBe 

[E] Anti-HBc IgG 

 

QUESTÃO 29 
Que evidência laboratorial é suficiente para classificar um paciente com dengue como de alto risco 

para complicações (Grupo C da classificação de gravidade)? 

[A] Prova do laço positiva 

[B] Plaquetopenia de 50.000/mm
3
 

[C] Leucocitose superior a 10.000/mm
3
 

[D] Elevação progressiva do hematócrito  

[E] Linfopenia inferior a 1.000/mm
3
 

  

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE MEDICINA 
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QUESTÃO 30 
Paciente feminina, 25 anos, solteira, auxiliar de comércio. Procura a Unidade Básica de Saúde 

porque sente mal-estar e desconforto em hipocôndrio direito. A palpação do quadrante superior 

direito do abdome é pouco dolorosa e percebe-se leve icterícia. Ela relata ao médico que já 

apresentou episódios rápidos de icterícia previamente. O médico solicita ultrassonografia de 

abdome superior e exames laboratoriais que mostraram hiperbilirrubinemia total, com aumento 

das bilirrubinas indireta (3,9 mg/dL) e direta (2,1 mg/dL). Todas as enzimas hepáticas resultaram 

normais. O hemograma mostrou anemia normocítica e normocrômica discreta, com reticulócitos 

representando 5,2% das células vermelhas. O ultrassom de abdome superior revelou litíase biliar. 

Qual é a classificação provável dessa icterícia? 

[A] Hepática, por doença inflamatória hepatocítica. 

[B] Colestática, associada à coledocolitíase. 

[C] Pós-hepática, associada à litíase biliar. 

[D] Pré-hepática, associada à doença hemolítica. 

[E] Pré-hepática, por distúrbio enzimático da captação de bilirrubina. 
 

 

 

 

QUESTÃO 31 
De acordo com a Lei Complementar Estadual nº 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do 

Estado de Mato Grosso, o militar estadual encontra-se na ativa em determinadas situações. Considere: 

I- Ingressar na carreira militar e fazer dela profissão. 

II- Ser aluno de órgãos militares de formação, habilitação, adaptação, estágio, aperfeiçoamento, graduação 

e pós-graduação. 

III- Ser convocado após a reforma. 

IV- Ser reincluído. 
 

São situações em que o militar estadual encontra-se na ativa: 

[A] I, III e IV, apenas. 

[B] I, II e IV, apenas. 

[C] I, II e III, apenas. 

[D] III e IV, apenas. 

[E] I e II, apenas. 

 

 

 

 

QUESTÃO 32 

Tendo em vista as disposições gerais da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, que dispõe sobre o 

Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, é INCORRETO afirmar: 

[A] O militar estadual atua junto à comunidade e nunca deverá ser instrumento para favorecimento de 

grupos ou instituições. 

[B] São manifestações essenciais dos valores militares o espírito de corpo, expresso pelo orgulho do militar 

estadual pela organização onde serve. 

[C] É dever fundamental do militar estadual dedicar-se integralmente à atividade militar estadual e à 

instituição a que pertence, mesmo com o risco da própria vida. 

[D] Os atos dos militares estaduais verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer 

ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 

[E] É dever fundamental do militar estadual qualquer prestação de contas, ainda que com atraso, como 

condição essencial da gestão dos bens e direitos da coletividade. 

 

  

LEGISLAÇÃO POLICIAL MILITAR DE MATO GROSSO 
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QUESTÃO 33 

Com base no Decreto Estadual nº 1.400/2012, que aprova o Regulamento de Uniformes da Polícia Militar 

do Estado de Mato Grosso (PMMT), assinale a afirmativa correta. 

[A] É opcional o uso de plaqueta ou tarja de identificação de posto e nome ou graduação e nome, nos 

uniformes previstos no regulamento. 

[B] O Diretor Setorial poderá, mediante proposta da Comissão de Uniformes da PMMT, alterar, criar ou 

extinguir uniformes de acordo com o momento. 

[C] Não é permitido alterar as características dos uniformes, nem a esses sobrepor ou agregar peças, artigos, 

insígnias ou distintivos não previstos em regulamento ou em ato do Comandante-Geral. 

[D] É proibido, em qualquer ocasião, o comparecimento de Oficiais e Praças fardados ou ostentando o 

distintivo policial militar padrão em reuniões e manifestações de caráter político-partidário. 

[E] O uniforme operacional da PMMT é classificado como 2º uniforme, sendo de uso exclusivo para 

Oficiais. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 34 

Em matéria de punição disciplinar, conforme disposto no Decreto Estadual nº 1.329/1978 (Regulamento 

Disciplinar da PMMT), é correto afirmar: 

[A] A prisão do oficial ou aspirante, a critério da autoridade que aplicou a punição, pode ser cumprida na 

própria residência do militar, quando não for superior a 24 (vinte e quatro) horas. 

[B] A advertência, por ser verbal, deve constar das alterações do punido, bem como ser registrada em sua 

ficha disciplinar. 

[C] A repreensão é a punição que não priva o punido da liberdade, nem precisa ser publicada em boletim. 

[D] A detenção consiste no cerceamento da liberdade do punido, que deverá permanecer no local a ele 

determinado, normalmente o quartel, sem que fique, no entanto, confinado. 

[E] As punições disciplinares de detenção e prisão não podem ultrapassar 45 (quarenta e cinco) dias. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 35 

Em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 408/2010, que institui o Sistema de Ensino da 

Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, os exames e testes obrigatórios para o 

ingresso nos cursos de formação são: 

[A] Exame curricular, exame médico-oftalmológico, teste de aptidão física e avaliação psicológica. 

[B] Exame intelectual, exame médico-oftalmológico, teste de aptidão física e investigação social. 

[C] Exame intelectual, exame médico-odontológico, teste de aptidão física e avaliação psicológica. 

[D] Exame curricular, exame médico-odontológico, teste de aptidão física e investigação social. 

[E] Exame intelectual, teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social.  
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QUESTÃO 36 
Qual sinal semiológico NÃO faz parte do quadro clínico da insuficiência aórtica? 

[A] Sinal de Duroziez 

[B] Sinal de Minervini 

[C] Sinal de Hill 

[D] Sinal de Traube 

[E] Pulsus parvus  

 

 

QUESTÃO 37 

NÃO é achado clínico cardiovascular no paciente com tireotoxicose: 

[A] Palpitações taquicárdicas 

[B] Cansaço aos pequenos esforços 

[C] Hiperfonese de primeira bulha cardíaca 

[D] Hipertensão diastólica  

[E] Sopro sistólico ejetivo 
 

 

QUESTÃO 38 

Qual manifestação clínica NÃO é esperada no paciente com cardiomiopatia? 

[A] Hemoptise 

[B] Acidente vascular encefálico 

[C] Morte súbita cardíaca 

[D] Taquiarritmia supraventricular 

[E] Síncope 

 

 

QUESTÃO 39 

Considerando a lei de Frank Starling do coração, assinale a afirmativa correta. 

[A] Aumento da pré-carga leva à redução do volume sistólico e a aumento da contratilidade miocárdica. 

[B] Redução da pré-carga leva a aumento do volume sistólico e à redução da contratilidade miocárdica. 

[C] Aumento da pré-carga leva a aumento do volume sistólico e da contratilidade cardíaca. 

[D] Redução da pré-carga leva à redução do volume sistólico e a aumento da contratilidade miocárdica. 

[E] Redução da pré-carga leva a aumento do volume sistólico e a aumento da contratilidade miocárdica. 
 

 

QUESTÃO 40 

Em relação à farmacologia cardiovascular, qual correlação está correta? 

[A] Venodilatadotes – aumentam o retorno venoso para o coração. 

[B] Vasodilatadores arteriais – reduzem débito cardíaco. 

[C] Venodilatadores – reduzem pré-carga. 

[D] Dilatadores arteriais – aumentam a pós-carga. 

[E] Venodilatadores – aumentam o débito cardíaco. 
 

 

QUESTÃO 41 

Qual é o mecanismo primário de ação dos antiarrítmicos de classe III de Vaughan-Williams e seu efeito? 

[A] Agonista dos receptores beta-adrenérgicos: lentificação da condução através do coração. 

[B] Bloqueio de canais de potássio: prolongamento da fase de repolarização. 

[C] Bloqueio dos canais rápidos de sódio: lentificação da geração do potencial de ação. 

[D] Agonista dos canais de cálcio: vasodilatação e aumento da frequência cardíaca. 

[E] Agonista dos canais de sódio: retardo na geração do potencial de ação. 

  

CONHECIMENTOS DA ESPECIALIDADE 
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QUESTÃO 42 

Paciente LBS, 52 anos, submetido à cirurgia de revascularização miocárdica pós-infarto agudo do miocárdio 

de parede anterior há 1 ano, evoluindo com insuficiência cardíaca classe funcional II (NYHA), com terapia 

medicamentosa otimizada. Há 2 dias, interna com quadro de tontura e dispneia de repouso, sem dor 

precordial, ECG de 12 derivações com BAV 2:1, ecocardiograma com FEVE = 30% com acinesia de parede 

anterior, realizada cineangiocoronariografia, que descartou necessidade de intervenção coronariana. Qual 

conduta deverá ser tomada? 

[A] Implante de CDI dupla câmara transvenoso. 

[B] Estudo eletrofisiológico para definir a necessidade de CDI associado ao marcapasso multissítio. 

[C] Implante de marcapasso multissítio transvenoso. 

[D] Implante de marcapasso com estimulação do sistema de condução cardíaco. 

[E] Implante de CDI multissítio transvenoso. 

 
QUESTÃO 43 

Mulher de 67 anos apresenta ECG com bloqueio de ramo direito e bloqueio divisional ântero-superior 

esquerdo. Qual achado indicaria o implante de um marcapasso definitivo para essa paciente? 

[A] Bloqueio de ramo alternante 

[B] Intervalo PR > 200 ms 

[C] Duração do QRS > 160 ms 

[D] Intervalo HV > 60 ms ao estudo eletrofisiológico 

[E] Intervalo QTc > 450 ms 

 
QUESTÃO 44 

Qual diagnóstico está associado com uma ou mais vias acessórias do lado direito do coração? 

[A] Defeito septal ventricular 

[B] Anomalia de Ebstein  

[C] Estenose pulmonar 

[D] Divertículo do seio coronário 

[E] Defeito septal atrial 

 
QUESTÃO 45 

Considerando a semiologia cardiovascular, assinale a afirmativa correta.  

[A] Sopro circular de Miguel Couto corresponde a um sopro holodiastólico, tipo ruflar, de estenose mitral 

grave, que irradia pelas costelas e ao redor de todo o tórax. 

[B] Sopro de Austin-Flint é o sopro da estenose aórtica, que se irradia para o foco mitral (ocorre devido à 

continuidade anatômica entre os anéis aórtico e mitral). 

[C] Fenômeno de Gallavardin é um sopro mesodiastólico de baixa frequência na área mitral, presente na 

insuficiência aórtica grave, devido às vibrações provocadas pelo grande volume de sangue regurgitado 

ao encontro do fluxo mitral normal. 

[D] A manobra de Riveiro Carvalho é utilizada pera diferenciar um sopro de insuficiência aórtica de 

insuficiência mitral. Se a manobra for negativa, ter-se-á um sopro de insuficiência mitral.  

[E] Graham Steell é um sopro protodiastólico, de alta frequência, que se intensifica com a respiração, mais 

audível em foco pulmonar, associado à regurgitação pulmonar (e hipertensão pulmonar). 

 
QUESTÃO 46 

Qual critério NÃO faz parte do diagn stico de s ndrome metab lica, segundo a Organização Mundial da 

Sa de (OMS) e o  ational  holesterol Education Program’s Adult Treatment Panel     (  EP-ATP III)? 

[A] Triglicérides > 150 mg/dL 

[B] Circunferência abdominal > 102 cm em homens e > 88 cm em mulheres 

[C] LDL colesterol > 130 mg/dL  

[D] HDL colesterol < 40 mg/dL em homens e < 50 mg/dL em mulheres 

[E] Glicemia de jejum > 110 mg/dL 
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QUESTÃO 47 

Assinale a alternativa que apresenta somente drogas consideradas de primeira linha para o tratamento da 

Hipertensão Arterial Sistêmica. 

[A] Clortalidona, enalapril, valsartan, anlodipina. 

[B] Anlodipina, atenolol, captopril, espironolactona. 

[C] Valsartan, propranolol, losartan, anlodipina. 

[D] Carvedilol, losartan, anlodipina, hidrolorotiazida. 

[E] Anlodipina, ramipril, espironolactona, carvedilol. 

 
QUESTÃO 48 

Quando se examina um paciente com pericardite, um atrito pericárdico pode ser detectado. Sobre o 

diagnóstico diferencial entre atrito pericárdico e atrito pleural ao exame físico, assinale a afirmativa correta. 

[A] O atrito pleural só pode ser detectado lateralmente. 

[B] O atrito pericárdico pode ser palpável na parede anterior do tórax que está em contato com o pulso 

apical. 

[C] O atrito pleural aparece somente na inspiração, quando a cavidade torácica expande. 

[D] O atrito pericárdico pode ser audível mesmo com o paciente em apneia. 

[E] Ao exame físico, é impossível distinguir um atrito pericárdico de um atrito pleural. 

 
QUESTÃO 49 

Na ausculta cardíaca de um coração normal, B1 e B2 correspondem, respectivamente, a 

[A] fechamento das valvas semilunares no final da diástole e contração atrial no final da diástole. 

[B] fechamento rápido das valvas semilunares no final da sístole e fechamento das valvas atrioventriculares 

no início da sístole. 

[C] sístole atrial no final da diástole, devido à irrupção do sangue para os ventrículos, e fechamento rápido 

das valvas semilunares no final da sístole. 

[D] fechamento das valvas atrioventriculares no final da sístole e fechamento das valvas semilunares no 

final da diástole. 

[E] fechamento das valvas atrioventriculares no início da sístole e fechamento rápido das valvas 

semilunares no final da sístole.  

 
QUESTÃO 50 

A respeito do débito cardíaco e pós-carga, assinale a afirmativa correta. 

[A] Não existe correlação entre pressão de pós-carga e volume sistólico. 

[B] Se a pós-carga é maior que 160 mmHg, o débito cardíaco aumenta porque maior volume de sangue 

retorna para o coração, melhorando o fluxo. 

[C] Independente da pressão, a pós-carga sempre reduz o volume sistólico. 

[D] Se a pós-carga é maior que 160 mmHg, o débito cardíaco diminui porque o coração está bombeando 

contra maior resistência. 

[E] Se a pós-carga é maior que 160 mmHg, o débito cardíaco diminui porque o retorno venoso para o 

coração diminui, piorando o fluxo. 

 
QUESTÃO 51 

Várias situações na prática clínica podem causar supra-desnivelamento do segmento ST ao ECG de 12 

derivações além do infarto agudo do miocárdio. Assinale a alternativa que NÃO apresenta causa de elevação 

do segmento ST ao ECG.  

[A] Infarto agudo do miocárdio 

[B] Hipocalemia  

[C] Pericardite aguda 

[D] Hemorragia subaracnoidea 

[E] Pós-cardioversão elétrica 
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QUESTÃO 52 

Qual alteração NÃO apresenta achado ecocardiográfico do tamponamento cardíaco? 

[A] Colabamento do átrio direito 

[B] Aumento do fluxo mitral durante a inspiração  

[C] Colapso diastólico do ventrículo direito  

[D] Diminuição da variação respiratória do diâmetro da veia cava 

[E] “Swinging heart” 

 

QUESTÃO 53 

Mulher de 45 anos morre em consequência de um acidente vascular encefálico. Autópsia revela uma extensa 

hemorragia em gânglio da base direito. Apresenta coração aumentado, com predomínio de hipertrofia 

ventricular esquerda, rins pequenos, com fibrose cortical, e microscopicamente foram encontradas arteríolas 

renais pequenas, com estreitamento da luz por espessamento intimal concêntrico. Qual diagnóstico se 

correlaciona com os achados? 

[A] Tumor renal causando hipertensão secundária 

[B] Hipercolesterolemia 

[C] Diabetes mellitus tipo II 

[D] Doença renal policística autossômica dominante 

[E] Emergência hipertensiva  
 

QUESTÃO 54 

Paciente de 67 anos vai ao consultório do cardiologista com queixa de episódios esporádicos de tontura há 3 

meses. Realizado ECG de 12 derivações demonstrado abaixo.  
 

N 25mm/S 

 
 

Qual o diagnóstico eletrocardiográfico e as medidas a serem tomadas? 

[A] Trata-se de ritmo de BAV de 2º grau Mobitz I. Paciente deverá ser internado para implante de 

marcapasso, pelo risco de síncope. 

[B] Trata-se de ritmo sinusal, com BAV de 2º grau Mobitz II, bloqueio geralmente benigno que raramente 

causa sintomas. Um Holter deverá ser solicitado para correlacionar sintomas com o ECG. 

[C] Trata-se de ritmo sinusal, com BAV de 2º grau Mobitz I, bloqueio geralmente supra-hissiano, que 

raramente causa sintomas. Um Holter deverá ser solicitado para correlacionar sintomas com o ECG. 

[D] Trata-se de ritmo de BAV de 2º grau Mobitz II. Paciente deverá ser internado para implante de 

marcapasso, por ser bloqueio infra-hissiano. 

[E] Trata-se de ritmo sinusal, com pausas sinusais que ocorrem frequentemente em pacientes idosos, por 

disfunção do nó sinusal. Um Holter deverá ser solicitado para correlacionar os sintomas com as pausas 

ao ECG. 
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QUESTÃO 55 

A esclerodermia é uma doença reumatológica com comprometimento sistêmico. NÃO é manifestação 

cardiovascular decorrente dessa doença: 

[A] Dissecção da aorta. 

[B] Hipertensão pulmonar com falência do ventrículo direito. 

[C] Taquiarritmias supraventriculares e ventriculares. 

[D] Fibrose miocárdica com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. 

[E] Pericardite. 

 
QUESTÃO 56 

Considerando a encefalopatia hipertensiva, assinale a afirmativa INCORRETA. 

[A] Tomografia de crânio é importante para diferenciar outras apresentações neurológicas de emergências 

hipertensivas. 

[B] Ocorre quando existe quebra da barreira hematoencefálica por hiperfluxo sanguíneo (aumento excessivo 

da pressão arterial média). 

[C] Pressão arterial excessivamente elevada, alteração do nível de consciência e papiledema são achados 

frequentes. 

[D] O tratamento é feito com nitroglicerina intravenosa associada a bloqueadores de canal de cálcio via oral. 

[E] Redução abrupta da PA em hipertensos de longa data e idosos pode causar isquemia cerebral por 

redução significativa do fluxo sanguíneo. 

 
QUESTÃO 57 

As taquiarritmias atriais são comuns nas doenças pulmonares crônicas e nas exacerbações dos quadros 

pulmonares, especialmente na presença de broncoespasmo. Qual medicação pode ser usada para controle da 

frequência ventricular na fibrilação atrial do paciente com essas características? 

[A] Adenosina 

[B] Propafenona 

[C] Diltiazem  

[D] Propranolol  

[E] Sotalol 

 
QUESTÃO 58 

Considerando as peculiaridades da hipertensão arterial no idoso, assinale a afirmativa INCORRETA. 

[A] Hipotensão postural é frequente, devendo sempre se avaliar a pressão nas posições sentado, deitado e 

em pé. 

[B] O diagnóstico de hipertensão do jaleco branco é frequente nesse grupo de pacientes. 

[C] O diagnóstico de hipertensão mascarada pode ser confirmado através da monitorização ambulatorial da 

pressão arterial. 

[D] A presença de hiato auscultatório no idoso superestima a medida da pressão arterial. 

[E] A pseudo-hipertensão pode surgir em idosos com aterosclerose pronunciada e calcificação da parede 

arterial. 

 
QUESTÃO 59 

As estatinas com menor taxa de excreção renal possuem menor risco de rabdomiólise em relação às estatinas 

de maior excreção renal, principalmente nos indivíduos com redução acentuada da função desse órgão. Qual 

estatina deve ser recomendada no tratamento de dislipidemia em pacientes com disfunção renal importante? 

[A] Atorvastatina 

[B] Sinvastatina 

[C] Pravastatina 

[D] Rosuvastatina 

[E] Lovastatina 
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QUESTÃO 60 

Qual distúrbio do ritmo cardíaco em pacientes chagásicos NÃO indica implante de marcapasso? 

[A] BAV de terceiro grau intermitente, mesmo assintomático. 

[B] Disfunção do nó sinusal com síncope documentada. 

[C] Bloqueio bifascicular em pacientes assintomáticos. 

[D] BAV de 2º grau Mobtiz II com sintomas de baixo fluxo cerebral. 

[E] Fibrilação atrial com frequência ventricular média < 40/min em vigília e cansaço. 
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REDAÇÃO 
 

Instrução: Leia atentamente os textos de apoio. 
 

Qualquer experiência que envolva fãs e devotos com intensa paixão e emoção está a um passo do fanatismo. 

O termo fanatismo, do latim fanaticus, “o que pertence a um templo (fanum)”, foi utilizado a partir do 

século XVIII para se referir a pessoas que seriam partidárias extremistas, exaltadas e acríticas de uma causa 

religiosa ou política. O grande perigo do fanatismo consiste na certeza absoluta e incontestável que o devoto 

tem a respeito de suas verdades. Detentor de uma certeza que lhe foi revelada por uma divindade ou por um 

líder (portanto, não uma verdade qualquer, mas A verdade), o fanático não age com a razão quando 

defrontado com posições diferentes ou questionamentos daquilo que defende. São características do 

fanatismo a irracionalidade, o autoritarismo e o agir passional, frequentemente agressivo. 
(CUNHA, Magali. Disponível em:  https://www.cartacapital.com.br/blogs/dialogos-da-fe/ha-alguma-coisa-boa-no-fanatismo/. 

Acesso em 10/12/2021.) 
 

O significado mais comum do conceito de fanatismo diz respeito a um excesso de admiração ou zelo cego e 

veemente em relação a alguma coisa, é um sentimento de cuidado excessivo que não raramente produz 

desprezo e intolerância para com qualquer elemento diferente em qualquer campo ou domínio a que esteja 

associado. A forma de fanatismo que mais frequentemente vem à mente de quem ouve esta expressão é o 

fanatismo religioso, que pode ser verificado tanto na história do cristianismo no ocidente quanto nas guerras 

provocadas por diversos grupos radicais muçulmanos no Oriente Médio durante os séculos XX e XXI, por 

exemplo. 

Outra forma de fanatismo, no entanto, veio à luz ainda no início do século XX e demonstrou ser tão perigosa 

e resistente quanto o fanatismo religioso, perdurando até o presente século: o fanatismo político. Nele, em 

nome da adesão a um partido, uma ideologia ou um movimento político, abolem-se os limites humanos na 

política enquanto divinizam-se tanto certas concepções políticas quanto os indivíduos que as encarnam. 

Nesse sentido, o fanatismo político acaba por assemelhar-se ao fanatismo religioso, onde a ideologia ou o 

indivíduo que a encarna assumem o lugar de Deus, detentor da verdade absoluta.  
(SCHNAELTER, Matheus Maia. Disponível em:  https://www.infoescola.com/comportamento/fanatismo/. Acesso em: 

13/12/2021.) 
 

E torcer no futebol surge como o mais novo fundamento para atitudes antissociais e violências, não só contra 

simpatizantes dos times "inimigos", mas também contra determinados grupos étnicos, mulheres, 

homossexuais e migrantes. Os hooligans e os membros das torcidas organizadas no Brasil são 

evidentemente sujeitos fanáticos. 

Num tempo de perplexidade, em que olhamos para as conquistas da humanidade, por um lado, mas vemos, 

por outro, os homens exibindo sua face mais cruel, é muito importante analisar as várias das diversas faces 

que o fanatismo adquiriu ao longo do tempo e em contextos distintos. Numa época de homens-bomba, 

atentados terroristas, manifestações racistas, ações extremistas, pensar o fanatismo é atual, relevante e 

urgente. 
(PINSKY, Jaime e BASSANEZI, Carla. Disponível em: https://www.tribunapr.com.br/blogs/opiniao/o-fanatismo-na-historia/. 

Acesso em: 14/12/2021.) 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

Os estudiosos costumam apontar quatro principais justificativas ideológicas adotadas por fanáticos: as 

religiosas, as racistas, as políticas e as esportivas. Escolha um desses tipos de fanatismo e produza um texto 

dissertativo-argumentativo, discutindo, também com exemplos, a questão: Como não se influenciar pelo 

fanatismo? 

Lembre-se de que clareza, coesão, coerência e correção gramatical devem estar presentes em seu texto. 

 

 

Atenção: Não assine seu texto. 
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