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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1 
 
 Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “Este 
ano só o Chico vai ficar em recuperação”. – Ele pergunta: – “I os otro? Foro reprovado direto?” 
 Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras 
implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 
apresenta como evidente por si mesmo. 
 A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: se 
[somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]); e uma pragmática, em que levamos em conta o 
contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação. 
 A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, 
realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse 
que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram 
aprovados direto. 
 Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo 
político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para 
compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada 
terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista. 
 Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que 
seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com 
implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu 
passarinho verde? Qual é a sua? 
 

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa,  
Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado. 

 
 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do 
Texto 1. 
 
A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas 

desempenham diversas funções, merecendo destaque a 
função de cooperar para o ato de ‘protestar’. 

B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de 
duas operações de naturezas distintas: uma delas é de 
natureza lógica e a outra é de natureza pragmática. 

C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a 
apreensão tanto das informações explícitas quanto 
daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.  

D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações 
implícitas não reflete necessariamente sua intenção de 
manipular ou enganar seu interlocutor. 

E) Informações implícitas podem ser identificadas nas 
perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são 
aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente 
inferir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com o Texto 1, seu autor também pretendeu: 
 
A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição 

gramatical. 
B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a 

comunicação humana. 
C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor 

nas tirinhas. 
D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação 

verbal.  
E) comentar as estratégias discursivas características de 

Maurício de Sousa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 
QUESTÃO 02
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No que se refere à composição, uma estratégia selecionada 
pelo autor do Texto 1 foi: 
 
A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso 

utilizado para ilustrar as ideias apresentadas. 
B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que 

cumprem a função de evitar possíveis refutações. 
C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo 

compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas. 
D) a técnica do flash-back, que permite ao autor se reportar 

ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente. 
E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a 

fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas 
informações. 

 
 
 
 
Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite 
concluir que ele: 
 
1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem 

restritamente uma operação do tipo lógico, quando 
estabelecemos uma implicação. 

2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, 
principalmente os implícitos, veiculados nos textos 
falados e escritos. 

3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do 
qual se processa a interação.  

4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das 
situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia. 

 
Estão corretas: 

 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 “Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o 
que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito.” – Analise a relação semântica que se estabelece 
entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa 
mesma relação semântica está presente em:  
 
A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, 

para as quais concorrem operações cognitivas e 
pragmáticas. 

B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram 
a importância dos elementos contextuais para a 
compreensão.   

C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a 
compreensão é tão dependente de dados contextuais 
quanto de dados linguísticos. 

D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de 
sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete 
adequadamente. 

E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de 
que possamos interpretar corretamente um texto.  

 
 
Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da 
professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas 
não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se 
a professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto. 
 
 
 
O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função 
de: 
 
A) marcar a paráfrase de um segmento anterior. 
B) sinalizar a introdução de uma explicação. 
C) introduzir um segmento indicador de causa. 
D) marcar uma reformulação corretiva do autor. 
E) indicar a conclusão do pensamento do autor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06
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Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança 
na orientação argumentativa do texto em: 
 
A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na 

fala da professora, realizou a operação lógica 
adequadamente”. 

B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”. 

C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a 
professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria:”. 

D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica 
adequadamente, mas não a operação pragmática”. 

E) “se a professora não disse que todos os outros alunos 
foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu 
fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados 
direto.”. 

 
 
 
 “Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas 
mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. 
Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está 
mantido. 
 
A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem 

até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia: 
B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está 

edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos 
mais banais: 

C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que 
algumas perguntas banais da nossa vida devem ser 
construídas com base neles: 

D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que 
edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos 
perguntas banais: 

E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base 
sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de 
nossa vida diária:  

 
 
 
Assinale a alternativa na qual o termo destacado está 
empregado em seu sentido conotativo. 
 
A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas 

explicitamente e deixamos outras implícitas”. 
B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 

apresenta como evidente por si mesmo”. 
C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico 

Bento”. 
D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário 

perceber o implícito”. 
E) “Deixar informações implícitas não significa 

necessariamente manipular ou enganar”. 
 

 
 
 
 “informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são 
“informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, 
é correto afirmar que:  
 
A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade 

de falar”. 
B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as 

pessoas que a visitam”.  
C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser 

ouvido”. 
D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser 

tingido”. 
E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser 

realizado”. 
 
 
 
Assinale a alternativa na qual as regras de concordância 
(nominal e verbal) foram respeitadas. 
 
A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que 

algumas pessoas consideram meio temerária. 
B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas 

conversas entre pessoas de diferentes idades.  
C) Quanto menas informações implícitas trazemos para nosso 

discurso, mais óbvio ele se torna.  
D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam 

implícitos em todas as situações de interação. 
E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância 

das informações implícitas no discurso. 
 
 
 
Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de 
regência (verbal e nominal). 
 
1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as 

informações estão explícitas do que ler textos nos quais há 
muitas informações implícitas. 

2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua 
portuguesa quase não se faz alusão das informações que 
ficam implícitas nos textos. 

3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, 
os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos. 

4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, 
poder empregá-los de maneira adequada é algo a que 
todos têm direito. 

 
Estão corretos: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12
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Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas 
segundo as normas de ortografia vigentes. 
 
A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma 

espécie de revesamento entre informações implícitas e 
explícitas. 

B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de 
advinhar o que os outros nos querem dizer. 

C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para 
compreender informações que subjazem às nossas 
palavras.   

D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das 
mais inocentes reivindicações que recebemos.  

E) Em seu livro intitulado Elementos de análise do discurso, 
Fiorin discorre sobre as informações explícitas e 
implícitas.   

 
Texto 2 

 

 
 
 
 
 
Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, 
analise as proposições abaixo. 
 
1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção 

dos sentidos que estão sendo veiculados. 
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por 

meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de 
‘urgência’.  

3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é 
dirigido a um público restrito, formado por leitores 
especializados. 

4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a 
pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma 
posição diante da destruição do planeta. 

 
Está(ão) correta(s): 

 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 3, apenas. 
 

 
 
 
 “Salvar o planeta. É agora ou agora.” – Nesse texto, está 
implícita uma relação semântica de: 
 
A) causa. 
B) comparação. 
C) condição. 
D) alternância. 
E) conclusão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 

 

A amiodorona é um antiarrítmico comumente prescrito pelos 
cardiologistas para o tratamento dos mais diversos tipos de 
arritmia. Sobre seus efeitos adversos é correto afirmar: 
 

A) São relatados efeitos adversos em menos de 20% dos 
pacientes em uso superior a 5 anos. 

B) Dos efeitos adversos não cardíacos o mais grave está 
relacionado à toxicidade pulmonar. 

C) Uma minoria dos pacientes apresenta elevação das 
enzimas hepáticas. 

D) Por apresentar Iodo em sua estrutura química a 
amiodarona pode causar hipertireoidismo, mas não 
hipotireoidismo. 

E) Microdepósitos na córnea são achados pouco frequentes 
em usuários crônicos de amiodarona. 

 
 
 
Sobre o tamponamento cardíaco podemos afirmar que: 
 

A) Acontece apenas em derrames pericárdicos volumosos. 
B) Ao exame físico o pulso paradoxal é comumente 

encontrado e corresponde a uma queda superior a 20 
mmHg na pressão sistólica, durante a inspiração. 

C) São achados eletrocardiográficos sugestivos de 
tamponamento cardíaco: baixa voltagem e complexos 
QRS de amplitude alternante. 

D) O sinal “da raiz quadrada” na curva pressórica ventricular 
é achado frequente em pacientes com tamponamento 
cardíaco. 

E) Ecocardiograma transesofágico é o método de imagem de 
escolha para o diagnóstico de tamponamento cardíaco. 

 
 
 
Qual é o mais frequente microorganismo encontrado em 
paciente com quadro de endocardite infecciosa e neoplasia de 
cólon? 
 

A) Streptococcus pneumonie 
B) Staphylococcus áureos 
C) Escherichia coli 
D) Streptococcus bovis 
E) Enterococcus faecalis 
 
 
 
Sobre a pericardite aguda podemos afirmar que: 
 

A) A maioria dos casos é secundária à infecção bacteriana. 
B) Supradesnivelamento do segmento ST e segmento PR são 

achados eletrocardiográficos da pericardite aguda. 
C) Velocidade de hemossedimentação (VSH) pouco elevada 

é sugestiva de pericardite por tuberculose. 
D) Alterações na silhueta cardíaca e infiltrados pulmonares 

são achados radiológicos comuns na pericardite aguda 
idiopática. 

E) Pacientes com pericardite podem apresentar elevação dos 
marcadores de necrose miocárdica (CPK e CK-MB). 

 
 
 
Quanto à cardiopatia isquêmica, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Recentes estudos como o INTERHEART têm questionado a 

importância dos fatores de risco tradicionais na gênese e 
evolução da cardiopatia isquêmica 

B) A aterosclerose é uma doença sistêmica, de caráter 
inflamatório, progressiva e incurável que acomete os leitos 
arteriais do organismo. 

C) Na gênese da placa aterosclerótica coronariana, as células 
provenientes da camada média, migram para a região 
subendotelial para formar a capa fibrosa. 

D) O quadro clínico da cardiopatia isquêmica crônica é 
bastante amplo podendo variar desde a morte súbita como 
primeira manifestação da doença até a ICC decorrente da 
disfunção sistólica do VE. 

E) A disfunção endotelial, comum a uma série de patologias, 
pode ser considerada uma fase inicial do processo 
aterosclerótico 

 
 
 
Em relação à avaliação complementar do paciente com 
hipertensão arterial, assinale a afirmativa correta. 
 
A) Em pacientes com síndrome metabólica, recomenda-se 

pesquisa de microalbuminúria. 
B) A MAPA é indicada na avaliação rotineira de todo paciente 

hipertenso. 
C) Em pacientes com glicemia de jejum entre 90 e 100 mg/dl, 

recomenda-se determinar a glicemia duas horas após 
sobrecarga oral de glicose. 

D) O ecocardiograma não é recomendado em hipertensos 
estágio 1, sem hipertrofia ao ECG, com três ou mais fatores 
de risco e naqueles com suspeita clínica de insuficiência 
cardíaca. 

E) O índice tornozelo braquial deve ser determinado de rotina 
na avaliação do hipertenso. 

 
 
 
Qual ou quais dos sinais diagnostica(m) uma estenose de valva 
pulmonar de maior gravidade? 
 
1. Sopro sistólico +++/4 em foco pulmonar. 
2. Presença de quarta bulha. 
3. Clique de ejeção com P2 hiperfonética. 
 
Está(ão) correta(s) 
 
A) 1, apenas. 
B) 2, apenas. 
C) 3, apenas. 
D) 1 e 2, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22
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Homem de 55 anos, assintomático, relata que há um ano, em 
consulta de rotina, foi diagnosticada hipertensão arterial. Pai 
faleceu aos 51 anos por infarto agudo do miocárdio. Tabagista 
(20 cigarros/dia) há mais de 20 anos e sedentário. Peso = 82 
kg. Estatura = 1,70 m. Toma, em média, duas garrafas de 
cerveja por dia. Ao exame: pulsos periféricos palpáveis e 
simétricos; PA = 148 x 100 mmHg; freqüência cardíaca = 88 
bpm. ECG: normal. Colesterol total = 240 mg/dL; HDL-c = 
45 mg/dL; Triglicérides = 180 mg/dL. Urina: normal. Com 
base nas orientações da IV e V Diretrizes Brasileiras de 
Hipertensão, qual o estágio de hipertensão arterial e o risco 
cardiovascular do paciente, respectivamente? 
 
A) I e médio. 
B) I e alto. 
C) II e médio. 
D) II e alto. 
E) III e muito alto. 

 
 
 
Ainda em relação ao paciente da questão anterior, a conduta 
inicial a ser adotada é: 

 
A) tratamento não-medicamentoso isolado por até três 

meses, buscando atingir a meta de PA menor que 140 x 
90 mmHg. 

B) tratamento não-medicamentoso + tratamento 
medicamentoso, buscando atingir a meta de PA menor 
que 130 x 85 mmHg. 

C) tratamento medicamentoso, buscando atingir a meta de 
PA menor que 130 x 80 mmHg. 

D) tratamento não-medicamentoso ou medicamentoso, desde 
que se atinja a meta de PA menor que 140 x 90 mmHg em 
três meses. 

E) tratamento não-medicamentoso + tratamento 
medicamentoso, desde que se atinja a meta de PA 
menor que 140 x 90 mmHg em seis meses. 

 
 
 
No que tange à doença aterosclerótica cardiovascular, assinale 
a alternativa incorreta: 
 
A) A placa aterosclerótica madura apresenta dois 

componentes estruturais distintos: um núcleo lipídico e a 
capa fibrosa. 

B) Marcadores clínicos podem servir como indicadores da 
presença da aterosclerose, da eminência de eventos 
cardiovasculares ou ser alvos terapêuticos. O marcador 
mais promissor é a proteína C reativa. 

C) A deposição de um trombo mural oclusivo tem pequena 
importância na manifestação clínica do ateroma. 

D) Os mediadores potenciais de vasoespasmo estão 
associados à ativação plaquetária e incluem a serotonina e 
o tromboxano A2. 

E) Linfócitos CD 4+ e CD 8+ são encontrados em grande 
quantidadeem lesões ateroscleróticas. 

 

 
 
 
Quanto ao fluxo coronariano, assinale a resposta correta: 
 
A) Em condições fisiológicas, existe um desequilíbrio entre a 

oferta de oxigênio, dependente do fluxo coronariano e 
resistência vascular e o seu consumo, determinado pelo 
inotropismo, cronotropismo e tensão miocárdica. 

B) Lesões ateroscleróticas raramente geram obstruções 
significativas ao fluxo arterial epicárdico, limitando a oferta 
de oxigênio ao músculo cardíaco. 

C) O músculo cardíaco tem metabolismo predominantemente 
anaeróbico, com elevada extração de oxigênio e baixa 
margem de reserva. 

D) As artérias coronárias apresentam inervação exclusivamente 
simpática, que, quando ativada, causa aumento da 
freqüência e inotropismo cardíaco, aumentando o consumo 
de oxigênio. 

E) Na vigência de isquemia, há uma rápida resposta da 
vasodilatação e incremento de fluxo na microvasculatura, 
denominada hiperemia reativa. 

 
 
 
Em relação à eletrocardiografia de esforço assinale a alternativa 
correta: 
 
A) O avanço da tecnologia nos permite afirmar que o teste 

ergométrico é um exame não invasivo obsoleto, apesar de 
sua relação custo-efetividade favorável. 

B) Existem inúmeros protocolos utilizados, como os de Bruce, 
Ellestad e Naugthon. Mais recentemente, tem sido 
recomendado o uso de protocolos de rampa, principalmente 
pela possibilidade de individualização do esforço. 

C) O subgrupo de mulheres apresenta características peculiares 
pelo maior número de testes com resultado falso-negativo, 
chegando a 50% dos casos na presença de angina atípica. 

D) Existem vários padrões de teste com resposta cardiovascular 
anormal. Entre as variáveis analisadas, o 
infradesnivelamento do segmento ST apresenta pequena 
correlação com isquemia miocárdica, mesmo em uma 
população de alto risco para coronariopatia. 

E) Ao contrário do segmento ST, outros parâmetros como a 
incompetência cronotrópica e o decréscimo da freqüência 
cardíaca no primeiro minuto da recuperação revelaram-se 
fracos preditores de mortalidade por todas as causas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27
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Quanto ao Holter, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) A gravação contínua do eletrocardiograma em três 

derivações bipolares precordiais propiciou o registro de 
alterações intermitentes, sendo a derivação CM5 a que 
possui melhor acurácia para o diagnóstico das alterações 
do ritmo e do segmento ST e a duração de 24 horas aquela 
que apresenta a melhor relação custo-benefício. 

B) O Holter pode ser utilizado no diagnóstico, na avaliação 
terapêutica, na estratificação de risco e no estabelecimento 
do prognóstico de diversas cardiopatias. 

C) A avaliação do segmento ST e a detecção de isquemia 
silenciosa pelo Holter perderam a importância na 
avaliação prognóstica do paciente coronariopata. 

D) A variabilidade da freqüência cardíaca tem valor na 
estratificação de risco de morte súbita e no prognóstico 
dos pacientes com ICC e no pós-infarto do miocárdio. 

E) Nos portadores de Fibrilação Atrial, o Holter pode ser 
utilizado no controle do tratamento após cardioversão 
química ou elétrica, ou após o procedimento de ablação. 

 
 
 
São indicações para realização de ecocardiografia sob 
estresse, exceto: 
 
A) Teste ergométrico ineficaz, duvidoso 
B) Estratificação de risco pós-infarto 
C) Avaliação de viabilidade miocárdica para decisão 

terapêutica 
D) Estratificação de risco na angina instável de médio/alto 

risco 
E) Avaliação funcional de lesões coronarianas previamente 

conhecidas 
 
 
O tratamento medicamentoso da insuficiência coronariana 
crônica é de vital importância no seguimento dos pacientes. 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Na angina estável de esforço, os nitratos não aumentam o 

tempo para início dos sintomas 
B) A melhora do perfil hemodinâmico, da perfusão 

subendocárdica e a estabilização das placas 
ateroscleróticas compõem o racional para a extensão do 
uso dos inibidores da ECA para os pacientes com DAC 
(Doença Arterial Coronariana). 

C) Os beta-bloqueadores estão indicados por curto espaço de 
tempo nos portadores de infarto prévio. 

D) O uso prolongado de nitratos está associado a desfechos 
clínicos relevantes nos portadores de DAC. 

E) A indicação de revascularização miocárdica cirúrgica ou 
percutânea é superior em termos de sobrevida ao 
tratamento medicamentoso nos portadores de DAC. 

 
 
 
 

 
 
 
O uso de trombolíticos por via endovenosa em pacientes com 
infarto agudo do miocárdio preservam a função ventricular 
esquerda e aumentam a sobrevida. São contra-indicações 
absolutas, exceto: 
 
A) História prévia de qualquer hemorragia cerebral 
B) Neoplasia intracraniana (primária ou metastática). 
C) Suspeita de dissecção de Aorta 
D) Lesão vascular cerebral conhecida 
E) Menstruação 
 
 
 
Sobre a ICC com função sistólica preservada, qual a alternativa 
incorreta: 
 
A) Seu quadro clínico se sobrepõe ao da ICC por disfunção 

sistólica. 
B) Para o diagnóstico correto desta entidade devemos ter a 

combinação do quadro sindrômico de insuficiência 
cardíaca, com a função sistólica normal ou pouco alterada 
ao ecocardiograma. 

C) Controle da HASe isquemia miocárdica são parte 
importante do tratamento. 

D) O prognóstico da ICC com função sistólica preservada é 
melhor que da ICC com disfunção sistólica do VE. 

E) A ICC com função sistólica preservada tem alta 
prevalência, sendo responsável por 40% das internações 
hospitalares por insuficiência cardíaca. 

 
 
 
Fazem parte da ausculta da estenose mitral com repercussão 
hemodinâmica todos os abaixo, exceto: 
 
A) M1 hipofonética 
B) Estalido de abertura protodiastólico 
C) Ruflar diastólico 
D) Reforço pré-sistólico 
E) P2 hiperfonética 
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Sobre valvulopatias, correlacione as colunas abaixo: 
 
(A) Estenose mitral 
(B) Estenose aórtica 
(C) Insuficiência mitral 
(D) Insuficiência aórtica 
  
(    ) Hipertrofia concêntrica de ventrículo esquerdo.  
(    ) Sobrecarga atrial esquerda e ventricular direita no ECG. 
(    ) Ruflar apical associado a estalido de abertura. 
(    ) Principal lesão encontrada na febre reumática. 
(    ) Pulso em martelo d´água. 
(    ) Lesão que pode estar associada ao prolapso de valva 

mitral. 
(    ) Encontramos a tríade clássica: angina - síncope – 

dispnéia. 
(    ) Pressão arterial 160x50x0mmHg (aumento da PA 

diferencial). 
 A sequência correta de cima para baixo é 
 
A) B – A – A – C – D – C – B – D 
B) A – B – C – D – A – A – B – B 
C) B – D – A – C – A – A – C – C 
D) C – C – A – C – D – B – A – D 
E) D – A – C – B – A – D – A – A  
 
 
 
Sobre a febre reumática e suas complicações, assinale V se a 
afirmativa for verdadeira e F se for falsa. 
 
(    ) Coréia, nódulos subcutâneos e eritema marginado são 

frequentemente vistos na doença reumática, sendo que a 
coréia tem aparecimento mais tardio no quadro infeccioso 
da orofaringe. 

(    ) A seqüência de acometimento valvar é, em ordem 
crescente: mitral, aórtica, tricúspide e pulmonar. 

(    ) As provas laboratoriais para o diagnóstico da febre 
reumática não são específicas e exigem sempre um 
diagnóstico diferencial. 

(    ) Frente à intolerância ao uso de penicilina na prevenção da 
enfermidade, a droga mais usada, como 2ª opção é a 
sulfadiazina. 

(    ) O prognóstico dos pacientes portadores de febre 
reumática é diretamente associado à intensidade da 
cardite e ao número de recorrências da infecção pelo 
estreptococo.  

 
 A sequência correta de cima para baixo é 
A) V – V – F – F – F  
B) F – F – F – F – F 
C) V – V – V – V – V  
D) F– V – V – V – V 
E) V – F – V – V – F  
 
 

 
 
 
Todas as cardiopatias congênitas abaixo relacionadas cursam 
com hiperfluxo pulmonar, exceto: 
 
A) Comunicação interventricular (CIV) 
B) Comunicação interatrial (CIA) 
C) Persistência do canal arterial (PCA) 
D) Tetralogia de Fallot 
E) Drenagem anômala das veias pulmonares 
 
 
 
Em relação ao tromboembolismo pulmonar, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) Raramente a embolia pulmonar tem como causa etiológia a 

trombose venosa profunda. 
B) Não existe correlação prognóstica entre os níveis 

tensionais da hipertensão pulmonar decorrente do 
tromboembolismo pulmonar. 

C) A heparina não fracionada ou a de baixo peso molecular 
estão indicadas no tratamento da trombose venosa e/ou 
embolia pulmonar. 

D) Os fibrinolíticos não devem ser administrados na vigência 
de instabilidade homodinâmica associada ao 
tromboembolismo pulmonar. 

E) A profilaxia da trombose venosa com métodos 
farmacológicos (heparinas) ou não farmacológicos (meias 
elásticas, deambulação) são de pouco valor na prevenção 
dos eventos tromboembólicos. 

 
 
 
Paciente de 58 anos, sexo masculino, tabagista, procura 
cardiologista com queixa de dor precordial em furada, de 
duração variável, algumas vezes relacionada aos esforços 
físicos, há dois meses. Exame físico normal. ECG sem 
alterações significativas. Que exame complementar estaria 
usualmente mais indicado para elucidação diagnóstica? 

 
A) Cinecoronariografia. 
B) Cintilografia miocárdica com estresse físico. 
C) Teste ergométrico. 
D) Cintilografia miocárdica com estresse farmacológico. 
E) Ecodopplercardiograma. 
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Em relação à Morte Súbita Cardíaca (MSC), assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) Cerca de 5 a 10% dos pacientes com história de MSC 

recuperada apresentam coração aparentemente normal, 
mas grande maioria tem patologia cardíaca detectada em 
autópsia.  

B) Novos métodos diagnósticos como estudo genético e 
alternância da onda T, têm sido usados como novas 
perspectivas para a estratificação de risco em prevenção 
primária de MSC. 

C) Doença arterial coronariana raramente associa-se à MSC. 
D) Grandes ensaios clínicos têm demonstrado a superioridade 

do cardioversor-desfibrilador implantável (CDI) sobre as 
drogas antiarritmicas na prevenção primária e secundária 
de MSC. 

E) MSC é a morte natural de causa cardíaca, caracterizada 
por perda súbita de consciência, no período de até uma 
hora, desde o início dos sintomas.  

 
 
 
Numere a segunda coluna de acordo com a primeira: 
 
1. Macrófagos (    ) Estabilidade da placa 

aterosclerótica 
2. Células musculares lisas (    ) Monócitos ativados 
3. Espessura da capa fibrosa (    ) Camada média da artéria 
4. Núcleo lipídico grande (    ) Inflamação 
5. Densidade aumentada de 

Linfócitos T 
(    ) Placa vulnerável 

 
 A sequência correta de cima para baixo é 
 
A) 1-3-4-5-2 
B) 3-1-2-5-4  
C) 3-2-1-4-5 
D) 2-4-5-1-3 
E) 5-4-3-2-1 
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