
1 
 

Cargo: Cardiologista 
 
Língua Portuguesa  
 
Leia o texto abaixo e responda o que se pede.  
 

A evolução dos fundamentos ao longo de 1999 não 
ratificou as expectativas pessimistas formuladas ao início do ano, 
quando o impacto da crise financeira internacional sobre a 
economia brasileira determinou a reordenação dos principais 
condicionantes internos, com o objetivo de possibilitar que a 
condução da política econômica preservasse a estabilidade 
econômica e as condições necessárias ao processo de 
crescimento sustentado.  
(Relatório Anual do Banco Central do Brasil – 1999, vol. 35 p.9, 
com adaptações)  
 
01. Quanto à coesão e coerência, a alternativa que completa 
corretamente o texto dando-lhe continuidade, é:  
a) Assim deve-se assinalar a introdução de alterações 

significativas institucionais que, no paralelismo entre políticas 
cambiais e políticas monetárias no ajuste efetivo da 
promoção de contas públicas refere-se ao desempenho do 
governo.  

b) Dessa maneira, assinale-se que a introdução de alterações 
institucionais significativas, paralelamente à continuidade do 
esforço governamental na promoção de eficaz ajuste das 
contas públicas, no que se refere à política cambial e 
monetária.  

c) Nesse contexto, a introdução de alterações institucionais 
relevantes marcam, no que se refere à política cambial e à 
política monetária, de forma paralela à continuação no 
empenho governamental na realização de efetivo ajuste de 
contas públicas.  

d) Nesse contexto, assinale-se a introdução de alterações 
institucionais significativas, no que se refere às políticas 
cambial e monetária, paralelamente à continuidade do 
empenho governamental na promoção de efetivo ajuste das 
contas públicas.  

 
02. A palavra ratificou,em “A evolução dos fundamentos ao longo 
do ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas 
formuladas no início do ano, (...)” tem o significado de:  
a) Confirmou  
b) Corrigiu  
c) Alterou  
d) Reuniu  
 
03. Retificar e ratificar são palavras com grafias semelhantes, 
porém de significados diferentes. Palavras como retificar e 
ratificar são conhecidas pelo nome de:  
a) Sinônimos  
b) Homônimos homógrafos  
c) Parônimos  
d) Homônimos homófonos  
 
04. Por crescimento sustentado entende-se:  
a) O aumento da população  
b) A deflagração da crise financeira  
c) O aumento da capacidade produtiva  
d) A condução da política econômica  
 
05. Assinale a opção que apresente pontuação incorreta.  
a) No entanto, a piora acentuada das cenários econômico e 

político internos desde a última análise – com o surgimento 
de novos fatores de incerteza – tende a reduzir a taxa de 
crescimento do PIB em 2001.  

b) O setor de serviços – que representa aproximadamente 60% 
do PIB – registrou crescimento de 2,76% em relação ao 
mesmo período, do ano passado.  

c) O ritmo de atividade econômica permaneceu robusto ao longo 
do primeiro trimestre de 2001 – período no qual a economia 
brasileira cresceu 4,13% em relação ao mesmo período do 
ano passado.  

d) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – 
também divulgou nova estimativa para o PIB de 2000, com o 
crescimento de 4,46%, revisando para cima a estimativa 
anterior de 4,20%.  

 
(Trechos adaptados do Relatório de Inflação – Banco Central do 
Brasil, junho de 2001 – volume 3, nº2, p. 7)  
 
06. Assinale a alternativa em que a palavra grifada tem a mesma 
classe gramatical da palavra “trabalho” na frase “Um grupo de 
trabalho...”:  
a) “No campo da Fazenda de Belém, boa parte do óleo...”  
b) “Os resultados das inovações foram praticamente...”  
c) “Porém, não é qualquer água que é usada...”  
d) “Atualmente, um dos geradores de vapor...”  
 
07. Na questão anterior, a palavra “trabalho” contida em “Um 
grupo de trabalho...”, pertence à classe gramatical:  
a) Dos substantivos  
b) Dos adjetivos  
c) Dos advérbios  
d) Dos verbos  
 
08. A expressão “Um grupo de trabalho...” pode ser substituída, 
sem que com isso haja prejuízo de sua compreensão ou 
modificação no seu significado, por:  
a) Um grupo trabalhador  
b) Um trabalho de grupo  
c) Um trabalho grupal  
d) Um grupo de trabalhadores  
 
09. Ao escrevermos “A evolução dos fundamentos ao longo do 
ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas 
formuladas no início daquele ano (...)”, com o verbo grifado no 
Presente do Indicativo, teremos:  
a) Não ratifica  
b) Não ratifique  
c) Não ratificando  
d) Não se ratifique  
 
10. A concordância foi aplicada corretamente na alternativa:  
a) Há na mesa relógio e melancia saborosos.  
b) Há na mesa relógio e melancia saborosas.  
c) Há na mesa relógio e melancia saboroso.  
d) Há na mesa relógio e melancia saborosa.  
 
11. Assinale a única alternativa em que nenhuma palavra é 
acentuada graficamente:  
a) Lapis, canoa, abacaxi, jovens  
b) Traiu, legua, assim, tenis  
c) Flores, ruim, sozinho, voo  
d) Orquídea, grau, açucar virus  
 
12. Assinale a alternativa cujo termo sublinhado é um pronome 
pessoal oblíquo.  
a) “A sua grave beleza ofuscava a todos”.  
b) “Nem a morte lhe emprestava uma fisionomia sem expressão”.  
c) “Com seus sonhos de menina ela passou sorrindo pela vida”.  
d) “Meus eram todos os pensamentos inconfessáveis”.  
 
13. Assinale o item cuja frase se apresenta regida da forma mais 
adequada, considerando-se clareza, precisão, harmonia e 
correção.  
a) Há três exposições que vale a pena ver no museu de Nova 

Iorque. Uma delas homenageia os paraquedistas.  
b) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova 

Iorque. Uma delas homenageia os para-quedistas.  
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c) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova 
Iorque. Uma delas homenageia os pára-quedistas.  

d) Há três exposições que vale a pena ver em Nova Iorque. Uma 
delas homenageia os para-quedistas.  

 
Para responder a questão 14, leia o texto a seguir:  
 

“O tumulto começou quando os manifestantes jogaram 
bombas na direção do portão principal. Os policiais tentaram 
conter a multidão e foi preciso agir com energia. Quando 
explodiu uma bomba perto da viatura, o Capitão Padilha pediu 
reforço, porém a situação já estava fora de controle”.  

                                    (Caros Amigos, junho / 2006)  
 
14. Os pronomes que substituem corretamente as palavras 
grifadas são, respectivamente:  
a) As – la – a – lo  
b) Nas – la – ela – o  
c) Nas – ela – a – lo  
d) As – ela – ela – o  
 
15. Empregue as formas verbais indicadas no parênteses, 
fazendo a necessária concordância com o sujeito.  
I) Eu a __________ desagradável. (supor – pretérito perfeito do 
indicativo)  
II) Outro tanto não __________ as pessoas presentes. (dizer – 
pretérito perfeito do indicativo)  
III) Vós o __________. (pedir – futuro do pretérito do indicativo)  
IV) Do lado direito __________ bancos. (haver – pretérito 
imperfeito do indicativo)  
A sequência correta é:  
a) Supus, disseram, pedireis, havia  
b) Supunha, diziam, pedis, haviam  
c) Supus, diriam, pediste, haveria  
d) Supunha, dirão, pedistes, haveriam  
 
16. Assinale a alternativa na qual todas as palavras encontram-
se corretamente grafadas:  
a) Altesa, obsessão, cidra, seara  
b) Buginganga, regurgitar, tigela, farinje  
c) Herege, cambaxirra, enchotar, xará  
d) Frenesi, execrar, granizo, carcaça  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Nos pacientes que fazem uso de inibidores de protease a 
dislipidemia é caracterizada por: 
a) Aumento de betalipoproteinemia. 
b) Aumento de triglicérides. 
c) Aumento do colesterol total e aumento do LDL-c. 
d) Aumento do colesterol total e aumento do HDL-c. 
 
18. Diante de um paciente que apresenta hipertensão arterial 
sistêmica, o início do tratamento com monoterapia pode se 
afirmar: 
a) Com resina baixa são mais responsivos os antagonistas de 

cálcio. 
b) A raça branca não responde bem com inibidores da enzima 

conversora de angiotensina. 
c) Maiores de 60 anos respondem melhor aos diuréticos e beta-

bloqueadores. 
d) A raça negra é mais sensível aos beta-bloqueadores. 
 
19. Na investigação inicial de um paciente com 50 anos de idade 
e hipertensão arterial, os exames a serem pedidos são: 
a) Eletrocardiograma convencional, análise de urina, ácido úrico, 

perfil lipídico, glicemia de jejum, potássio plasmático e 
Doppler de artérias renais. 

b) Eletrocardiograma convencional, perfil lipídico, análise de 
urina, TSH, glicemia de jejum, ácido úrico, eletrocardiograma 
convencional. 

c) Análise de urina, creatinina plasmática, metanefrinas na urina 
de 24 horas, potássio plasmático, glicema de jejum, perfil 
lipídico. 

d) Creatinina plasmática, análise de urina, potássio plasmático, 
glicemia de jejum, acido úrico plasmático, colesterol total, 
HDL e triglicérides plasmáticos, eletrocardiograma 
convencional. 

 
20. É incorreto afirmar sobre a hipertensão arterial sistêmica: 
a) É fator de risco para IAM e dissecção de aorta. 
b) Os IECAs e BRAs são adequados para diabéticos 

hipertensos, especialmente na vigência de nefropatia 
diabética. 

c) As alterações tireoideanas são as principais causas de 
hipertensão secundária. 

d) Os níveis de pressão sistólica e diastólica de 120 a 139 e 80 a 
89, respectivamente, são considerados pré-hipertensão. 

 
21. Diante de um paciente que apresenta aneurisma de aorta 
infrarrenal de 4,5cm, 68 anos de idade e assintomático, a melhor 
conduta seria: 
a) Acompanhamento ultrassonográfico entre 6 a 12 meses. 
b) Indicar correção cirúrgica. 
c) Solicitar aortografia. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22. Não está correto sobre o uso de anti-hipertensivos: 
a) A reserpina associa-se a depressão, portanto é containdicada 

em pacientes depressivos. 
b) Os inibidores da ATII são classe D no primeiro trimestre e C a 

partir do segundo trimestre de gestação. 
c) A hipercalemia também é mais freqüente em diabéticos, pois 

estes podem apresentar acidose tubular tipo IV que se 
associa com hipercalemia. 

d) Um dos principais efeitos colaterais dos diuréticos poupadores 
de potássio é a hipercalemia, que ocorre com maior 
freqüência em pacientes com insuficiência renal, sendo 
contraindicados nesse caso. 

 
23. São considerados achados sugestivos e indicativos de 
investigação de hipertensão renovascular, exceto: 
a) Doença aterosclerótica. 
b) Sopro abdominal. 
c) Aumento de creatinina sérica com uso de inibidores da ECA. 
d) Todas estão incorretas. 
 
24. No paciente com perda repentina da consciência, a 
informação que poderá ajudar no diagnóstico de síncope é: 
a) Incontinência urinária. 
b) Laceração da língua. 
c) Retorno rápido da função mental normal ao despertar. 
d) Uma aura de odor estranho antes da queda. 
 
25. Marque a alternativa correta: 
a) O desdobramento patológico da B2 na área pulmonar 

caracteriza-se pelo seu desdobramento na inspiração e na 
expiração torna-se única. 

b) Os componentes audíveis no desdobramento patológico da B2 
na área pulmonar são o mitral e tricúspide, que estão 
separados na expiração. 

c) A B1 está relacionada ao fechamento das valvas mitral e 
tricúspide. 

d) Os componentes audíveis no desdobramento fisiológico da B2 
na área aórtica são o aórtico e o pulmonar, que estão 
separados na expiração. 

 
 
 
 
 
 



3 
 

26. Assinale a alternativa incorreta: 
a) A anticoagulação na FA após os 65 anos não é indicada, pois 

essa faixa etária apresenta menor risco de fenômenos 
embólicos. 

b) Quando uma FA crônica apresenta aumento de resposta 
ventricular, podem-se usar medicações para o controle de 
freqüência, como beta-bloqueadores ou bloqueadores de 
canal de cálcio. 

c) Os BAVs são mais comuns com infartos de coronária direita. 
d) A adenosina deve ser usada em taquicardias 

supraventriculares estáveis. 
 
27. É contraindicação ao uso de fibrinolítico no IAM com supra de 
ST, o paciente que apresentar: 
a) AVE isquêmico há 1 ano. 
b) Infarto anterior extenso. 
c) Diátese hemorrágica. 
d) Hipertensão arterial. 
 
28. Indique o melhor teste para avaliar doença arterial 
coronariana em um paciente idoso, diabético, DPOC e com 
insuficiência arterial periférica: 
a) Cintilografia de perfusão sob “stress” com dipiridamol. 
b) Teste ergométrico computadorizado. 
c) Holter de 24 horas. 
d) Ecocardiograma sob “stress” com dobutamina 
 
29. Não é fator preditor de alto risco para síndrome coronariana 
aguda: 
a) Presença de quarta bulha. 
b) Dor precordial recorrente. 
c) Idade acima de 65 anos. 
d) Instabilidade hemodinâmica. 
 
30. Assinale a alternativa correta sobre a pericardite pós-IAM: 
a) A síndrome de Dressler ocorre classicamente na primeira 

semana pós IAM. 
b) Os AINH são relativamente contra-indicados após IAM. 
c) Aspirina não tem indicação para o tratamento. 
d) O derrame pericárdico é mais comum no IAM inferior. 
 
31. Taquicardia mais comum na displasia arritmogênica do 
ventrículo direito: 
a) Fibrilação atrial. 
b) Fibrilação ventricular. 
c) TV com padrão de BRE. 
d) TV com padrão de BRD. 
 
32. Diante de um paciente com fibrilação atrial aguda a melhor 
conduta a ser tomada para tentar revertê-la é: 
a) Amiodarona endovenosa. 
b) Verapamil endovenoso. 
c) Procainamida endovenosa. 
d) Cardioversão elétrica. 
 
33. O tratamento do ritmo idioventricular acelerado com 
instabilidade hemodinâmica é: 
a) Amiodarona. 
b) Atropina. 
c) Procainamida. 
d) Betabloqueador. 
 
34. Marque a alternativa incorreta sobre a amiodarona: 
a) Dentre os antiarrítmicos a amiodarona é a que apresenta 

menor efeito inotrópico negativo. 
b) A toxicidade pulmonar é seu efeito adverso não cardíaco mais 

grave. 
c) O hipotireoidismo ocorre em menor freqüência que o 

hipertireoidismo. 
d) A sua meia-vida é bifásica. 
 

35. Os marca-passos podem ser classificados 
internacionalmente em: 
a) Câmara estimulada: A átrio, V ventrículo, D ambos. 
b) Câmara onde há sensing: A átrio, V ventrículo, D ambos. 
c) Capacidade de estimulo: I inbição, T estimulação, D ambos. 
d) Todas estão corretas. 
 
36. Assinale a alternativa que pode exacerbar os efeitos do 
digitálicos no coração: 
a) Hipercalemia. 
b) Hipomagnesemia. 
c) Hipocalcemia. 
d) Todas estão corretas. 
 
37. São achados seqüenciais da pericardite constritiva: 
a) Pulso paradoxal, ausência de B3, derrame pericárdico. 
b) Sinal de Kussmaul, turgência jugular, derrame pericárdico. 
c) Pulso paradoxal, sinal de Kussmaul, turgência jugular. 
d) Sinal de Kussmaul, derrame pericárdico, ausência de B3. 
 
38. Marque a alternativa que contenha a doença e seu achado 
típico no exame físico corretamente: 
a) Insuficiência aórtica/terceira bulha. 
b) Insuficiência mitral/estalido de abertura. 
c) Estenose aórtica/pressão de pulso aumentada. 
d) Estenose mitral/quarta bulha. 
 
39. Qual a localização do Knock no ciclo cardíaco: 
a) Diastólico precoce. 
b) Diastólico tardio. 
c) Holossistolico. 
d) Sistólico precoce. 
 
40. O que significa as linhas de “B de Kerley” no raio x de tórax 
de pacientes com estenose mitral significativa: 
a) Edema alveolar pulmonar. 
b) Edema intersticial pulmonar. 
c) Atelectasia pulmonar 
d) Nenhuma das anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




