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Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

2 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 
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3 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

4 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

5 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 
homem era uma realidade [...]”. 

 

6 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 

projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 

incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 

 

7 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 

dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 

tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 
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8 

Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 
datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  

 

10 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 
Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 

Mesquita. 
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Conhecimentos Específicos 

11 

Segundo a quarta definição universal de infarto 
agudo do miocárdio de 2018, o subtipo de infarto 
4c está associado a qual das seguintes 
condições? 

 

(A) Reestenose intrastent. 

(B) Desbalanço entre oferta e consumo de oxigênio 

(ex. sepse). 

(C) Ruptura de placa ateroma com trombose de 
artéria coronariana. 

(D) Pós-trombose de stent. 

(E) Cirurgia de revascularização miocárdica. 

 

12 

A presença de terceira bulha cardíaca (B3) está 
associada a qual das condições clínicas listadas a 
seguir? 

 

(A) Estenose mitral. 

(B) Disfunção diastólica. 

(C) Insuficiência aórtica importante. 

(D) Miocardiopatia hipertrófica. 

(E) Hipotireoidismo. 

 

13 

A partir dos resultados do estudo PARADIGM-HF, 
qual das seguintes drogas passou a ser indicada 
para pacientes com insuficiência cardíaca com 
fração de ejeção reduzida (já com terapia tripla 
otimizada), a fim de reduzir a morbimortalidade? 

 

(A) Hidralazina + monocordil. 

(B) Sacubitril/valsartan. 

(C) Dapaglifozina. 

(D) Ivabradina. 

(E) Digoxina. 

 

14 

Considerando a diretriz brasileira sobre 
diagnóstico, tratamento e prevenção de Febre 
Reumática (FR), assinale a alternativa correta. 

 

(A) A cardite é a manifestação mais grave, enquanto 
o eritema marginatum é o sintoma mais frequente 
da doença. 

(B) A prevenção secundária para pacientes com FR 
sem cardite prévia se estende até os 25 anos. 

(C) A febre, muito comum no surto agudo, é 
considerada como critério maior para o 
diagnóstico de FR. 

(D) O acometimento pericárdico é a marca da cardite 
na FR, porém, quando ocorre o envolvimento do 
endocárdio, a valva aórtica é classicamente a 
mais envolvida. 

(E) A penicilina G benzatina é a droga de escolha 

para profilaxia primária. 

 

15 

Em investigação de miocardite, paciente de  48 
anos apresenta turgência jugular, hipofonese de 
bulhas e sinais de choque durante procedimento 
de biópsia miocárdica. Qual é a principal hipótese 
diagnóstica para o caso descrito? 

 

(A) Infarto agudo do miocárdio. 

(B) Tromboembolismo pulmonar. 

(C) Bloqueio AV total. 

(D) Tamponamento cardíaco. 

(E) Valvopatia mitral aguda. 

 

16 

Homem negro de 45 anos, hipertenso e tabagista, 
chega ao pronto atendimento com quadro de dor 
precordial súbita intensa com irradiação para 
dorso. Ao exame físico, apresenta sopro 
diastólico 3+/6+ em 2°espaço intercostal direito, 
fácies de dor e sudorese importante – 
PA:100/80mmHg. Qual é o mecanismo 
fisiopatológico da principal hipótese diagnóstica 
para esse caso? 

 

(A) Acometimento reumático de valva aórtica. 

(B) Isquemia de músculos papilares da valva mitral.  

(C) Dissecção entre camadas da artéria aorta. 

(D) Inflamação viral do pericárdio. 

(E) Trombose em artéria pulmonar. 
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17 

No cenário recente da insuficiência cardíaca, o 
estudo EMPEROR-reduced validou a utilização de 
qual das seguintes drogas para pacientes com 
fração de ejeção reduzida? 

 

(A) Dapaglifozina. 

(B) Sacubitril/valsartan. 

(C) Ivabradina. 

(D) Rivaroxabana. 

(E) Empaglifozina. 

 

18 

Está em acompanhamento ambulatorial paciente 
com diagnóstico de doença coronariana (lesão de 
70% em artéria coronária direita), assintomático, 
ele apresenta LDL-c de 70mg/dl em uso de 
rosuvastatina 10mg/dia. Após estratificação de 
seu risco cardiovascular, qual é a melhor 
orientação em relação ao alvo terapêutico do    
LDL-c?  

 

(A) Aumentar dose de estatina em uso. 

(B) Trocar estatina atual por sinvastatina 20mg/dia. 

(C) Manter dose de estatina atual e realizar 

acompanhamento laboratorial semestral. 

(D) Manter dose atual de estatina e realizar 
acompanhamento laboratorial trimestral.  

(E) Reduzir dose de estatina em uso. 

 

19 

O médico cardiologista deve conhecer as 
alterações fisiológicas e/ou patológicas do ciclo 
gravídico-puerperal. Em relação às mudanças 
cardiovasculares desse período, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) O aumento do débito cardíaco pode levar à 
descompensação de estenoses valvares 
previamente assintomáticas. 

(B) Gestante de alto risco com doença valvar tem 
indicação absoluta de interrupção da gravidez 
(aborto terapêutico). 

(C) Na gravidez, a ativação do sistema renina-

angiotensina é responsável pela expansão do 
volume plasmático. 

(D) O débito cardíaco e a frequência cardíaca 
aumentam ao longo do período gestacional. 

(E) Como há diminuição da resistência vascular 

periférica, as lesões de insuficiência valvares são 
bem toleradas durante a gestação. 

 

20 

Em consulta ambulatorial prévia, seu João, negro 
de 70 anos de idade, assintomático, foi 
diagnosticado com hipertensão arterial estágio 3 
há 1 mês. Persiste com medidas de PA 
residenciais acima de 180/100mmHg, apesar do 
uso correto de losartan 50 mg 2x/dia, anlodipino 5 
mg/dia, hidroclorotiazida 25 mg/dia e aldactone 25 
mg/dia. Qual é a conduta para esse caso? 

 

(A) Aumentar dose de anlodipino para 10 mg/dia e 
retorno em 3 meses. 

(B) Orientar modificações de estilo de vida e retorno 

em 3 meses. 

(C) Internação hospitalar para controle pressórico 
com drogas endovenosas. 

(D) Iniciar investigação de causa secundária de 

hipertensão. 

(E) Trocar losartan pela associação de hidralazina + 
nitrato. 

 

21 

Dentro do estudo semiológico cardíaco, estão os 
desdobramentos da segunda bulha cardíaca (B2). 
Qual condição a seguir está associada a 
desdobramento persistente fixo de B2? 

 

(A) Bloqueio de ramo esquerdo. 

(B) Comunicação interatrial. 

(C) Bloqueio de ramo direito. 

(D) Estenose aórtica. 

(E) Forma obstrutiva da miocardiopatia hipertrófica. 

 

22 

A presença de síndrome do túnel do carpo 
bilateral, hipotensão postural, disfunção 
autonômica e macroglossia em pacientes com 
sintomas de insuficiência cardíaca levanta a 
suspeita para qual causa de insuficiência 
cardíaca? 

 

(A) Doença de Chagas. 

(B) Hemocromatose. 

(C) Sarcoidose. 

(D) Síndrome de Cushing. 

(E) Amiloidose cardíaca. 
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23 

Paciente de 72 anos, tabagista e hipertenso, é 
atendido em unidade de referência cardiológica 
com quadro de dor definitivamente anginosa há 4 
horas. Apresenta eletrocardiograma sem 
alteração do segmento ST, marcadores de 
necrose miocárdica alterados e sinais de 
insuficiência cardíaca (IC) aguda. Qual é a melhor 
estratégia para esse caso? 

 

(A) Realizar trombólise imediata com alteplase. 

(B) Administrar betabloqueadores, nitrato e terapia 

antiplaquetária dupla, com estudo hemodinâmico 
após compensação da IC. 

(C) Administrar betabloqueador, nitrato, dupla 
antiagregação plaquetária e internação em 
unidade de terapia intensiva com posterior 
estudo hemodinâmico em até 24 h. 

(D) Manter paciente em sala de emergência para 
seriar ECG e marcadores de necrose miocárdica. 

(E) Realizar estratégia invasiva de urgência 
(intervenção coronariana em até 2 h). 

 

24 

José, 60 anos, é portador de miocardiopatia 
isquêmica (intratável) com fração de ejeção de 
26% e eletrocardiograma com bradicardia sinusal, 
bloqueio de ramo esquerdo (QRS de 110ms). Está 
em uso de bisoprolol 10mg/dia, espironolactona 
25mg/dia, furosemida 80mg/dia e 
sacubitril/valsartan 97/103mg 2x/dia, porém 
persiste em classe funcional III. Qual é a melhor 
conduta terapêutica para esse caso? 

 

(A) Indicar cardiodesfibrilador implantável. 

(B) Indicar marcapasso ressincronizador. 

(C) Associar ivabradina. 

(D) Aumentar dose de betabloqueador. 

(E) Associar diurético tiazídico. 

 

25 

Os betabloqueadores são drogas muito 
empregadas na área cardiológica. Em relação à 
sua farmacologia, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O bisoprolol é o betabloqueador de maior 

cardioseletividade. 

(B) Seus efeitos metabólicos incluem intolerância à 
glicose e redução dos níveis de triglicerídeos. 

(C) Carvedilol e nebivolol são betabloqueadores com 

ação vasodilatadora. 

(D) Seu efeito inicial envolve aumento no débito 
cardíaco e redução de secreção renina. 

(E) Devido à sua ação inicial de aumento do débito 
cardíaco, são indicados para todos os perfis de 
insuficiência cardíaca. 

 

26 

Gestante de 34 semanas é atendida com quadro 
de edema na face, dispneia e redução do débito 
urinário nas últimas 24 h. Apresenta pressão 
arterial de 190/100mmHg. Qual é a melhor opção 
para o controle pressórico dessa paciente? 

 

(A) Nifedipina sublingual. 

(B) Hidralazina endovenosa. 

(C) Captopril sublingual. 

(D) Nitroprussiato de sódio. 

(E) Metoprolol endovenoso. 

 

27 

Médico cardiologista, ao discutir exames 
complementares (eletrocardiograma) com alunos 
de medicina, ensina sobre os sinais de Sodi-
Pallares e Penaloza-Tranchesi. Qual das 
patologias a seguir poderia apresentar essas 
alterações ao ECG?  

 

(A) Estenose de aorta. 

(B) Comunicação interventricular. 

(C) Dissecção de aorta. 

(D) Comunicação interatrial. 

(E) Infarto agudo do miocárdio. 

 

28 

Diabético e tabagista chega à emergência com 
quadro de dor anginosa e dispneia intensa, de 
início há 3 horas. Ao exame físico, apresenta 
PA:90/60mmHg, FC:150bpm, estertores 
crepitantes em bases pulmonares. 
Eletrocardiograma com ritmo irregular, sem 
presença de ondas P. Assinale a alternativa que 
apresenta o estado hemodinâmico e a conduta 
para o caso, respectivamente. 

 

(A) Estável; propafenona via oral. 

(B) Instável; amiodarona endovenosa. 

(C) Instável; cardioversão elétrica sincronizada. 

(D) Instável; desfibrilação. 

(E) Estável; metoprolol endovenoso. 
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29 

Adolescente de 16 anos com sintomas 
inespecíficos realizou ecocardiograma 
transtorácico que evidenciou presença de 
membrana fibromuscular no átrio esquerdo, 
dividindo essa estrutura em duas câmaras. Essa 
descrição sugere qual cardiopatia congênita? 

 

(A) Cor triatiatum. 

(B) Anomalia de Ebstein. 

(C) Síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. 

(D) Tetralogia de Fallot. 

(E) Transposição de grandes artérias. 

 

30 

Dentro da avaliação de risco cardiovascular no 
paciente com hipertensão arterial, são 
considerados marcadores de lesão de órgão-alvo, 
EXCETO 

 

(A) doença renal crônica estágio 3. 

(B) eletrocardiograma com critérios de hipertrofia 
ventricular esquerda. 

(C) índice tornozelo braquial menor que 0,9. 

(D) sedentarismo. 

(E) albuminúria de 300mg/24h. 

 

31 

Assinale a alternativa INCORRETA sobre as 
cardiopatias congênitas no paciente adulto. 

 

(A) A comunicação interatrial costuma ter evolução 
benigna e o subtipo ostium secundum é o mais 
frequente. 

(B) A tetralogia de Fallot é classificada como 
cardiopatia congênita cianogênica com hipofluxo 
pulmonar. 

(C) O forame oval patente está associado à 

enxaqueca e ao acidente vascular criptogênico, 
sendo o tratamento cirúrgico indicado para todos 
os casos. 

(D) O istmo aórtico é a região mais comum de 
estreitamento na coarctação de aorta. 

(E) A anomalia de Ebstein possui associação 

importante com síndrome Wolff-Parkinson-White. 

 

32 

Senhor de 60 anos é trazido ao pronto 
atendimento pelo SAMU com quadro de dor 
precordial intensa associado a náuseas e 
vômitos. Durante a triagem pela equipe de 
enfermagem, evolui com rebaixamento do nível de 
consciência, ausência de pulso carotídeo e ritmo 
de fibrilação ventricular durante monitorização. 
Qual é, respectivamente, a principal hipótese 
diagnóstica e conduta? 

 

(A) Infarto agudo do miocárdio; Desfibrilação 
imediata. 

(B) Tamponamento cardíaco; Amiodarona 

endovenoso. 

(C) Dissecção de aorta; Cardioversão elétrica 
sincronizada. 

(D) Infarto agudo do miocárdio; Intubação 

orotraqueal. 

(E) Tamponamento cardíaco;  Xylocaína 
endovenoso. 

 

33 

Dentro do cenário da fibrilação atrial, qual das 
seguintes condições NÃO está associada a maior 
risco de eventos tromboembólicos? 

 

(A) Hipertensão arterial. 

(B) Obesidade. 

(C) Sexo feminino. 

(D) Acidente vascular cerebral prévio. 

(E) Insuficiência cardíaca. 

 

34 

Após quadros recorrentes de síncope, idoso vem 
para consulta ambulatorial cardiológica. Ao 
exame físico, apresenta PA convergente e 
segunda bulha cardíaca com desdobramento 
paradoxal, eletrocardiograma de repouso com 
índice de Sokolow de 40 mm. De acordo com 
esses achados, qual é a principal hipótese 
diagnóstica? 

 

(A) Tromboembolismo pulmonar crônico. 

(B) Doença arterial coronariana. 

(C) Amiloidose cardíaca. 

(D) Estenose aórtica. 

(E) Doença de Chagas. 
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35 

Equipe do sistema de atendimento móvel de 
urgência (SAMU) atende paciente de 19 anos em 
PCR por taquicardia ventricular durante corrida de 
rua. Após desfibrilação e intubação orotraqueal, o 
jovem foi encaminhado para avaliação 
cardiológica. Apresenta ao ECG ondas épsilon, de 
V1 a V3. Diante desses achados, qual é a principal 
hipótese diagnóstica? 

 

(A) Miocardite aguda. 

(B) Infarto agudo do miocárdio. 

(C) Cardiomiopatia hipertrófica. 

(D) Síndrome de Brugada. 

(E) Displasia arritmogênica de VD. 

 

36 

O sopro de Austin Flint e o sopro de Graham-Steel 
estão relacionados, respectivamente, a quais 
valvopatias? 

 

(A) Estenose mitral e estenose tricúspide. 

(B) Insuficiência mitral e estenose pulmonar. 

(C) Insuficiência aórtica e insuficiência pulmonar. 

(D) Estenose mitral e insuficiência pulmonar. 

(E) Insuficiência aórtica e estenose mitral. 

 

37 

Qual dos vírus a seguir é mais frequentemente 
associado ao acometimento inflamatório agudo 
do miocárdio? 

 

(A) Adenovírus. 

(B) Citomegalovírus. 

(C) Herpes vírus humano. 

(D) Coxsackie B. 

(E) Parvovírus. 

 

38 

Em relação à cardiomiocardiopatia hipertrófica 
(CMH), assinale a alternativa correta. 

 

(A) O padrão de acometimento predominante na 
região apical do VE é relativamente comum no 
Japão. 

(B) A síncope (devido a arritmias ventriculares) é o 
sintoma mais comum de apresentação da 
doença. 

(C) Na forma obstrutiva, a manobra de Valsava 
diminui a intensidade do sopro. 

(D) Pacientes com espessura parietal de 20 mm são 
classificados como de alto risco para morte 
súbita. 

(E) Os inibidores da enzima conversora da 

angiotensina (IECA) são a droga de escolha para 
o tratamento medicamentoso. 

 

39 

Paciente de 70 anos é obeso, diabético, portador 
de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e 
possui baixa aptidão cardiovascular, além de 
apresentar eletrocardiograma de repouso com 
bloqueio de ramo esquerdo. Para investigação de 
doença coronariana obstrutiva, qual dessas 
características descritas teria como indicação 
classe III para realização de teste ergométrico 
(TE)? 

 

(A) DPOC. 

(B) Eletrocardiograma com presença de BRE. 

(C) Obesidade. 

(D) Idade de 70 anos. 

(E) Baixa aptidão cardiovascular. 
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40 

Em relação às alterações e manifestações 
cardiológicas nas doenças sistêmicas, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Apesar da semelhança sintomatológica, a 
depressão não altera o prognóstico 
cardiovascular ou a qualidade de vida de   
indivíduos com doença coronariana. 

(B) Isquemia silenciosa, diminuição da agregação 
plaquetária e vasodilatação periférica são 
alterações cardiovasculares associadas à 
hiperglicemia. 

(C) Diminuição do volume sistólico e taquicardia são 

alterações hemodinâmicas clássicas em 
pacientes obesos. 

(D) A doença de béri-béri é causa frequente de 
insuficiência cardíaca de alto débito em nosso 
meio. 

(E) Fibrilação atrial é a alteração cardiovascular mais 

comum em pacientes com hipertireoidismo. 

 

41 

Jovem, sem comorbidades prévias, está internado 
há 15 dias para investigação de quadro febril, 
perda de peso e taquicardia. Foi solicitada 
avaliação da cardiologia para investigação de 
endocardite infecciosa (EI). Das alternativas a 
seguir, qual é considerada critério menor para o 
diagnóstico dessa doença?  

 

(A) Mudança de padrão em sopro preexistente. 

(B) Ecocardiograma com presença de massa 
intracardíaca móvel em valva mitral. 

(C) Pequenos nódulos dolorosos nas polpas e faces 
laterais dos dedos. 

(D) Presença de nova regurgitação valvar. 

(E) Hemocultura positiva para Streptococcus viridans 

em duas amostras separadas.  

 

42 

Estudante de medicina relata que seu pai é 
portador de aneurisma de aorta assintomático e 
pergunta ao seu professor de cardiologia em que 
situações haveria indicação de tratamento 
cirúrgico. Considerando a situação apresentada, a 
resposta correta desse professor apresentaria 
indicação de tratamento cirúrgico em caso de 

 

(A) aneurisma de aorta abdominal de 6,0 cm. 

(B) aneurisma de aorta ascendente de 4,0 cm se 
houver síndrome de Marfan associada. 

(C) aneurisma de arco aórtico com 4,5 cm. 

(D) velocidade de expansão de aneurisma de 0,5 cm 
ao ano. 

(E) aneurisma de aorta descendente de 5,0 cm  se 

houver síndrome de Marfan associada. 

 

43 

Jovem de 25 anos, em investigação de 
hipertensão de difícil controle, apresenta a tríade: 
cefaleia, sudorese profusa e palpitações. Qual dos 
seguintes exames laboratoriais poderia auxiliar na 
confirmação da principal hipótese diagnóstica? 

 

(A) TSH e T4 livre. 

(B) Aldosterona plasmática. 

(C) Cortisol basal e cortisol urinário de 24 h. 

(D) Hormônio de crescimento (GH) sérico. 

(E) Metanefrinas urinárias. 

 

44 

Paciente de 19 anos está em acompanhamento 
ambulatorial devido à lesão residual valvar 
(estenose mitral moderada) após febre reumática, 
há 6 anos. Qual é a melhor orientação em relação 
à profilaxia secundária para essa paciente? 

 

(A) Não indicar profilaxia secundária. 

(B) Manter penicilina benzatina até os 40 anos de 

idade. 

(C) Manter penicilina benzatina até os 21 anos de 
idade. 

(D) Manter penicilina benzatina até os 25 anos de 

idade. 

(E) Manter penicilina benzatina até os 24 anos de 
idade. 
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45 

Em atendimento no pronto-socorro médico, uma 
cardiologista se depara com quadro de 
taquicardia com QRS alargado (etiologia não 
definida). De acordo com o guideline europeu de 
taquiarritmia supraventricular (2019), qual 
conduta a seguir possui indicação classe III? 

 

(A) Adenosina. 

(B) Procainamida. 

(C) Amiodarona. 

(D) Verapamil. 

(E) Manobras vagais. 

 

46 

Senhor de 42 anos, em investigação de síncope 
recorrente e dispneia aos pequenos esforços, 
apresenta, ao exame ecocardiográfico 
transtorácico, insuficiência aórtica importante, 
fração de ejeção de 30% e diâmetro diastólico 
final de 72 mm. Assinale a alternativa correta  em 
relação ao caso descrito. 

 

(A) Pulso parvus/tardus e pressão arterial divergente 
são achados possíveis ao exame físico. 

(B) Esse paciente apresenta critérios complicadores 

prognósticos, e a cirurgia de troca valvar deve 
ser indicada. 

(C) A principal etiologia a ser considerada é a 
degeneração aterosclerótica. 

(D) TAVI (implante transcateter de bioprótese 

aórtica) é o tratamento de escolha para esse 
caso. 

(E) Deve ser iniciado betabloqueador seletivo e o 
acompanhamento clínico/ecocardiográfico deve 
ser semestral. 

 

47 

Paciente com episódios de taquicardia 
supraventricular paroxística associada a intervalo 
PR curto sem presença de ondas delta (pré-
excitação) apresenta qual condição a seguir? 

 

(A) Taquicardia atrial com bloqueio AV variável. 

(B) Síndrome Wolff-Parkinson-White. 

(C) Síndrome Lown-Ganong-Levine. 

(D) Variante de Manain. 

(E) Flutter atrial. 

 

48 

Dona Maria, 70 anos e diabética, queixa-se de 
palpitações e fadiga há 5 dias. Traz 
ecocardiograma que evidencia refluxo mitral 
importante, dilatação moderada de AE e fração de 
ejeção preservada. ECG de repouso apresenta 
ritmo irregular, com ausência de ondas P bem 
delimitadas. Em relação à terapia antitrombótica, 
qual é a orientação correta? 

 

(A) Orientar que não há necessidade de terapia 
antitrombótica. 

(B) Iniciar aspirina. 

(C) Iniciar rivaroxabana. 

(D) Iniciar warfarina. 

(E) Iniciar dabigatrana. 

 

49 

Senhor de 70 anos é atendido em ambulatório de 
Cardiologia com queixa de dispneia aos pequenos 
esforços, com piora nos últimos 3 meses. 
Apresenta, ao exame físico, desdobramento 
paradoxal de segunda bulha (B2) e presença de 
quarta bulha (B4). Qual é o achado mais provável 
ao ecocardiograma transtorácico solicitado? 

 

(A) Estenose aórtica importante. 

(B) Insuficiência mitral importante. 

(C) Estenose mitral. 

(D) Fração de ejeção do VE reduzida. 

(E) Hipertensão pulmonar. 

 

50 

Qual das seguintes condições está associada à 
lesão miocárdica de etiologia não isquêmica? 

 

(A) Embolismo coronariano. 

(B) Anemia grave. 

(C) Hipotensão/choque. 

(D) Bradiarritmia sustentada. 

(E) Miocardite. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

Paciente negro de 30 anos de idade é atendido em pronto-socorro cardiológico com quadro de dispneia 
aos pequenos esforços de início há 3 dias, com piora no dia do atendimento. Relata dor precordial do tipo 
“rasgando” há 5 dias e, no momento, dor de leve intensidade (escala de dor 2/10). Ao exame físico inicial, 
apresenta: sopro diastólico em 2° espaço intercostal direito, presença de terceira bulha (B3), turgência 
jugular patológica, perfusão periférica lentificada e estertores crepitantes em bases pulmonares. 
PA:90/50mmHg, saturação periférica de O2: 89% , FC:110bpm. Eletrocardiograma sem sinais de isquemia 
miocárdica, enzimas cardíacas negativas.  Foi realizado ecocardiograma transtorácico que evidenciou 
sinais de dissecção de aorta (região da raiz aorta), refluxo aórtico moderado/importante, dilatação 
moderada de VE e fração de ejeção de 35%. Considerando o quadro clínico apresentado: 

 

1. descreva os possíveis achados clínicos (semiológicos) relacionados à valvopatia aguda desenvolvida 
pelo paciente; 

2. explique a fisiopatologia da presença de terceira bulha para o caso clínico em questão; 

3. cite pelo menos 3 dos critérios maiores de Framingham para avaliação diagnóstica da IC aguda; 

4. indique qual é o perfil hemodinâmico do paciente; 

5. faça uma prescrição inicial para a estabilização da IC aguda desse paciente; 

6. cite quais classes de drogas devem ser prescritas após estabilização hemodinâmica do paciente com 
objetivo de redução da mortalidade cardiovascular. 

 
1 
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