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ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de PORTUGUÊS 
  
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
 * Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
 * O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas com o Fiscal de Sala. 
 * Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
 * Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
 * Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem 
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
 * Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por 
falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é 
obrigatória. 
 * O Gabarito desta prova estará disponível no dia 14/06/2010, no site www.acaplam.com.br. 
 * Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2010 da PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS de 19/03/2010. 
  
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

MÉD.CARDIOLOGISTA 
 






 

PARTE I – MÉDICO CARDIOLOGISTA 
 
01 - Dentre as opções abaixo, qual não é critério 
diagnostico de síndrome metabólica: 

A) Índice de massa corporal 
B) Obesidade abdominal 
C) Glicemia de jejum ≥100mg/dl 
D) Pressão arterial sistêmica ≥130x85mmHg 
E) HDL c <40mg/dl em homens 

 
02 - Qual a meta de LDL em um paciente considerado de 
alto risco pelo escore de Framingham? 

A) LDL<70mg/dl 
B) LDL<130md/dl 
C) LDL<100mg/dl 
D) LDL<160mg/dl 
E) LDL<110mg/dl 

 
03 - Pacientes classificado com de baixo risco pelo escore 
de risco de Framingham terão: 

A) Probabilidade < 1% de infarto ou morte por 
doença coronariana em 10 anos 

B) Probabilidade < 15% de infarto ou morte por 
doença coronariana em 10 anos 

C) Probabilidade entre 15 e 20% de infarto ou morte 
por doença coronariana em 10 anos 

D) Probabilidade > 10% de infarto ou morte por 
doença coronariana em 10 anos 

E) Probabilidade < 10% de infarto ou morte por 
doença coronariana em 10 anos 

 
04 - Dentre as drogas abaixo, qual não reduz mortalidade 
em pacientes portadores de insuficiência cardíaca 
sistólica? 

A) Carvedilol 
B) Espironolactona 
C) Enalapril 
D) Digoxina 
E) Succinato de metoprolol 

 
05 - Qual a indicação para prescrição de espironolactona 
em paciente portador de insuficiência cardíaca sistólica? 

A) Classe funcional NYHA I 
B) Classe funcional NYHA II 
C) Classe funcional NYHA III ou IV 
D) Hipercalemia 
E) Nenhuma das alternativas anteriores 

 
06 - Assinale a alternativa correta em relação á 
insuficiência cardíaca sistolica: 

A) Enalapril não melhora sobrevida 
B) Digoxina diminui mortalidade 
C) Carvedilol devera ser suspenso sempre que houver 

congestão pulmonar 
D) Espironolactona devera ser prescrita em casos de 

hipercalemia refrataria  
E)  Hiponatremia indica mau prognostico 

 
 
 
 

07 - Em relação aos beta-bloqueadores, assinale a 
alternativa correta: 

A) Não devem ser usados em pacientes diabéticos 
B) Sempre deverão ser suspensos em casos de 

descompensação da insuficiência cardíaca 
C) Metoprolol, via endovenosa, esta contra-indicado 

em síndrome coronariana aguda 
D) Nebivolol melhora sobrevida em pacientes 

portadores de insuficiência cardíaca sistolica 
E) São drogas com efeito cronotrópico positivo 

 
08 - Qual nível alvo de pressão arterial sistêmica em 
paciente hipertenso, portador de nefropatia com 
proteinuria > 1g/24h? 

A) <140x90mmHg 
B) <130x80mmHg 
C) <130x85mmHg 
D) <125x75mmHg 
E) <140X80mmHg 

 
09 - Qual a pressão arterial alvo em paciente hipertenso 
portador de diabetes melito? 

A) <140x90 mmHg 
B) < 130x80 mmHg 
C) <140x85 mmHg 
D) Semelhante a individuos não diabéticos 
E) <135x 85mmHg 

 
10 - Qual a melhor opção terapêutica anti-hipertensiva 
para um paciente diabético e portador de hipertensão 
arterial sistêmica? 

A) Hidroclorotiazida 
B) Carvedilol 
C) Monocordil 
D) Enalapril 
E) Anlodipina 

 
11 - Qual associação de drogas abaixo deve ser evitada em 
paciente com hipercalemia? 

A) Enalapril + carvedilol 
B) Carvedilol + espironolactona 
C) Enalapril + espironolactona 
D) Furosemida + enalapril 
E) Furosemida + carvedilol 

 
12 - Dentre os sinais abaixo, qual não pode ser encontrado 
em pacientes com fibrilação atrial? 

A) Terceira bulha 
B) Ritmo de galope 
C) Sopro sistólico em foco mitral 
D) Refluxo hepatojugular 
E) Quarta bulha  

 
13 - Qual a valva cardíaca mais frequentemente afetada na 
febre reumática? 

A) Pulmonar 
B) Aórtica 
C) Tricúspide 
D) Mitral 
E) Pulmonar e aórtica juntas 

 






 

14 - Em pacientes usuários de drogas ilícitas endovenosas , 
qual o agente etiológico mais comum da endocardite 
infecciosa em valva nativa? 

A) Estafilococo 
B) Criptococo 
C) Enterococo 
D) Bacilo gram negativo 
E) Estreptococo 

 
15 - Eletrocardiograma apresentando taquicardia com 
ritmo regular, QRS estreito e com padrão de pseudo R’ em 
V1 e pseudo S em D2, D3 e aVF. Qual a principal hipótese 
diagnostica? 

A) Flutter atrial 
B) Síndrome de Wolf-parkinson-white 
C) Taquicardia por reentrada nodal 
D) Fibrilação atrial 
E) Taquicardia atrial 

 
16 - Em um paciente que tenha um eletrocardiograma 
revelando ritmo irregular com QRS estreito e ausência de 
onda P, o que esperamos não encontrar na ausculta 
cardíaca ? 

A) Quarta bulha cardíaca 
B) Sopro sistólico em foco mitral 
C) Creptações pulmonaes 
D) Terceira bulha cardíaca 
E) Ritmo de galope 

 
17 - Eletrocardiograma com eixo elétrico desviado para 
esquerda, ondas R amplas em V5 e V6 , ondas S amplas em 
V1 e V2, e sinais sugestivos de sobrecarga atrial sugere: 

A) Sobrecarga ventricular direita 
B) Sobrecarga ventricular esquerda 
C) Síndrome de Brugada 
D) Wolf-Parkinson-White 
E) Infarto do miocárdio 

 
18 - Qual a conduta mais adequada para um paciente sem 
cardiopatia estrutural , assintomático que apresenta 
taquicardia ventricular não-sustentada monomorfica em 
exame de rotina? 

A) Sotalol 
B) Amiodarona 
C) Lidocaína 
D) Propafenona 
E) Observação 

 
19 - Em relação á síndrome coronariana aguda sem supra 
desnivelamento do segmento ST, assinale a alternativa 
correta: 

A) Em pacientes com idade >75 anos a dose da 
enoxaparina é 01mg/Kg, 1 vez ao dia , via 
subcutânea 

B) Em pacientes com idade acima de 75 anos , 
enoxaparina é contra-indicada 

C) Em pacientes com função renal preservada e idade 
<75 anos a dose da enoxaparina é de 01mg/Kg de 
12 em 12horas, via subcutânea 

D) Não devemos fazer o bolus de enoxaparina ,30mg 
via endovenosa. 

E) A dose da enoxaparina independe da função renal 
do paciente 

20 - Em relação aos marcadores de lesão miocárdica, 
assinale a alternativa correta: 

A) CKMB massa é superior á CKMB atividade 
B) CKMB atividade é superior á CKMB massa 
C) DHL tem indicação precisa no diagnostico de 

infarto agudo do miocárdio 
D) Níveis de troponina normalizam-se em torno de 

48horas após episodio de infarto agudo do 
miocárdio 

E) Devemos dosá-los para decisão sobre tratamento 
fibrinolítico ou por angioplastia coronária 
percutânea. 

 
21 - Com relação ao clopidogrel, marque a alternativa 
correta: 

A) Dose de ataque é de 150mg em pacientes com 
angina instável de alto risco 

B) Não deve ser prescrito em angina instável 
C) Pacientes com idade superior a 75 anos deverão 

obrigatoriamente receber a dose de ataque de 
300mg 

D) Dose de manutenção é de 100mg 1 vez ao dia 
E) Dose de ataque é de 300mg em pacientes com 

angina instável de alto risco 
 
22 - O uso de beta bloqueador, via endovenosa , na fase 
aguda do infarto agudo do miocárdio é indicado na 
seguinte situação: 

A) Pressão arterial sistolica menor que 90mmHG 
B) Freqüência cardiaca de 90bpm 
C) Pacientes com pressão arterial elevada e sem 

disfunção ventricular sistólica 
D) Congestão pulmonar 
E) Broncoespasmo 

 
23 - Qual dos medicamentos abaixo não deve ser suspenso 
abruptamente, podendo levar a emergência hipertensiva? 

A) Clonidina 
B) Hidralazina 
C) Minoxidil 
D) Prazosin 
E) Carvedilol 

 
24 - Qual a causa mais comum de hipertensão arterial 
secundaria? 

A) Doença renal parenquimatosa 
B) Feocromocitoma 
C) Sindrome da secreção inapropriada de ADH 
D) Adenoma hipofisario 
E) Estenose de artéria renal 

 
25 - Qual medicamento anti-hipertensivo deve ser evitado 
em portador de hiperuricemia com passado de artrite 
gotosa? 

A) Nifedipina 
B) Diurético tiazidico 
C) Furosemida 
D) Captopril 
E) Hidralazina 

 
 






 

26 - Para realização de cardioversão elétrica em paciente 
portador de fibrilação atrial , qual a a energia inicial a ser 
usada? 

A) 100J em cardioversor monofásico 
B) 150J em cardioversor monofásico 
C) 360J em cardioversor monofásico 
D) 200J em cardioversor bifásico 
E) 100J em cardioversor bifásico 

 
27 - Em um paciente portador de fibrilação atrial 
persistente, coronariopatia e sem disfunção ventricular, 
qual a droga mais adequada para manutenção do ritmo 
sinusal? 

A) Sotalol 
B) Amiodarona 
C) Propafenona 
D) Lidocaína 
E) Quinidina  

 
28 - Sobre as estatinas, assinale a alternativa correta: 

A) Não devem ser prescritas após evento coronariano 
agudo em pacientes com LDL-c <100mg/dl 

B) São drogas utilizadas exclusivamente para 
aumentar níveis de HDL-c  

C) Não tem efeitos sobre musculatura esquelética 
efigado 

D) Devem ser suspensas se houver aumento da CPK 
acima de 2x o limite superior da normalidade 

E) Inibem a enzima HMG-CoA redutase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
 As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte. 
 
 Antigamente, falava-se em reformismo ou socialismo, 
termos que, embora não isentos de ambivalência, indicavam 
a intenção básica de corrigir desequilíbrios na repartição do 
poder político ou econômico em favor dos mais débeis. 
Modernização, ao contrário, evocaria em certas condições o 
que foi descrito por intérpretes da evolução histórica 
brasileira como “modernização conservadora”. É um 
processo, em certos casos ambicioso, de alteração política, 
chegando mesmo às vezes à mudança de regime – a 
Independência, a Proclamação da República, a Revolução 
de 30 –, mas sem tocar em profundidade nas estruturas 
sociais e econômicas. Dirigentes antigos são substituídos 
por “modernos”, esses dispõem-se até a cooptar membros da 
velha classe dirigente – a exemplo dos conselheiros do 
Império, Rodrigues Alves e Afonso Pena, elevados a 
presidentes da República –, mas não há transformações para 
valer nas posições respectivas de dominadores e dominados 
em termos de poder ou de riqueza. 

(Rubens Ricúpero) 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I- A proposta da distribuição desequilibrada do poder 
político partia tanto do “reformismo” como do 
“socialismo”. 
II- De acordo com o quadro proposto pelos “modernos” é 
possível ocorrer verdadeiras transformações nas estruturas 
sociais e econômicas. 
III- A “modernização” é capaz de produzir intensas 
mudanças políticas, porém não modifica a assimetria das 
relações, seja no que se refere a “poder” seja no que diz 
respeito a “distribuição da riqueza”. 

A) Estão corretos itens I e III. 
B) Estão corretos itens II e III.  
C) Todos estão corretos. 
D) Todos estão incorretos. 
E) Apenas item III está correto. 

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I- O vocábulo “débeis” foi empregado no texto com o 
significado de “fraco, frágil”. 
II- Verifica-se ao texto uma maior formalidade ao trocar a 
expressão “para valer” por “significativas”. 
III- Em “falava-se”, o “se” exerce a função sintática de 
objeto direto. 

A) Estão corretos os itens I e III. 
B) Estão corretos os itens I e II. 
C) Apenas o item II está correto. 
D) Todos estão corretos. 
E) Todos estão incorretos. 

 
 
 
 
 
 
 
 






 

31 - Observando a grafia das palavras destacadas nas 
frases seguintes, assinale a alternativa que apresenta erro: 

A) Se não houver seriedade, o país não sairá da 
situação melancólica em que se encontra. 

B) São espíritos afins. 
C) Os primeiros colonizadores surgiram há cerca de 

quinhentos anos. 
D) Não vejo nada demais em sua atitude! 
E) Aonde querem chegar com essas atitudes? 

 
32 - Considerando-se as palavras: bônus, vaivém, fé, 
bússola, assinale a única descrição quanto à acentuação 
que não se refere a uma delas: 

A) A palavra é acentuada porque é uma paroxítona 
terminada em US. 

B) A palavra é acentuada porque é um monossílabo 
tônico terminado em E. 

C) A palavra é acentuada porque é uma oxítona 
terminada em E. 

D) A palavra é acentuada porque é uma 
proparoxítona. 

E) A palavra é acentuada porque é uma oxítona 
terminada em EM. 

 
33 - No período: “O importante, insistiam todos, era que o 
plano desse certo”, as vírgulas foram usadas com a 
seguinte finalidade: 

A) para separar orações intercaladas 
B) para separar orações adjetivas explicativas 
C) para separar orações reduzidas 
D) para separar orações substantivas  quando 

antepostas à principal 
E) para separar orações coordenadas sindéticas 

 
34 - Identifique a sequência em que se classificou uma 
palavra, quanto ao processo de formação, de forma errada: 

A) apelo, afago, perda (derivação regressiva) 
B) indispensável, reposição, acariciar (derivação 

prefixal e sufixal) 
C) ensaboar, esfriar, amadurecer (derivação 

parassintética) 
D) furioso, pescador, fechadura (derivação sufixal) 
E) incapaz, premeditar, antebraço (derivação 

prefixal) 
 
35 - Classifique corretamente os termos integrantes 
destacados: 
 “Elegeram-me representante da classe.” 
 “Temos sido fiéis aos nossos princípios.” 
Respectivamente temos: 

A) objeto direto e complemento nominal 
B) objeto indireto e complemento nominal 
C) objeto direto e objeto indireto 
D) objeto direto pleonástico e objeto indireto 
E) objeto direto pleonástico e objeto direto 

 
 
 
 
 
 

36 - Assinale a alternativa cuja classificação da oração em 
destaque está incorreta: 

A) Tenho certeza de que ainda há esperanças. (oração 
subordinada substantiva completiva nominal) 

B) Nosso desejo era encontrares o teu caminho. 
(oração subordinada substantiva predicativa) 

C) Sinto mudarem as mentalidades. (oração 
subordinada substantiva objetiva direta) 

D) Lembre-se de auxiliar-me em algumas tarefas 
(oração subordinada substantiva subjetiva) 

E) N. D. A. 
 
37 - Indique a alternativa em que o sinal indicativo de 
crase é facultativo: 

A) Cheguei à casa de meus pais. 
B) Prefiro a tela da direita à da esquerda. 
C) Resolvei vestir-se à moda de James Dean. 
D) Aludi àquele jardim. 
E) Correu até à porta da frente e abriu-a. 

 
38 - Assinale a alternativa cuja sequência enumera 
corretamente as frases: 
( 1 ) concordância verbal correta. 
( 2 ) concordância verbal incorreta. 
 

(   ) Mais de um parlamentar se ofendeu na tumultuada 
sessão de ontem. 
(   ) A maioria dos alunos participou da reunião. 
(   ) As Minas Gerais são inesquecíveis. 
 

A) 2, 2, 1 
B) 2, 1, 2 
C) 2, 1, 1 
D) 1, 2, 2 
E) 1, 2, 1 

 
39 - Indique a alternativa em que há erro quanto à 
regência: 

A) Essas medidas visam uma reestruturação do 
ensino público. 

B) Queremos muito aos nossos companheiros. 
C) Assisti muitos anos naquela velha casa de fazenda. 
D) Liberdade implica responsabilidade. 
E) Ainda aspiro a um país melhor. 

 
40 - Nas orações: 
“Faria isso mil vezes se fosse preciso.” 
“Falta-lhe inteligência para compreender isso.” 
 Encontramos, respectivamente, as seguintes figuras de 
linguagem: 

A) antítese e eufemismo 
B) hipérbole e eufemismo 
C) hipérbole e prosopopeia 
D) ironia e eufemismo 
E) hipérbole e gradação 

 
 
 







