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QUESTÃO 01 
De acordo com o Artigo 31 da lei Federal 
8080/90, o orçamento da seguridade social 
destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS) 
de acordo com a receita estimada, os 
recursos necessários à realização de suas 
finalidades, previstos em proposta 
elaborada pela sua direção nacional, com a 
participação dos órgãos da Previdência 
Social e da Assistência Social, tendo em 
vista as metas e prioridades estabelecidas 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias. § 3º As 
ações de saneamento que venham a ser 
executadas supletivamente pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), serão financiadas 
por recursos tarifários específicos e outros 
da União, Estados, Distrito Federal, 
Municípios e, em particular, do: 
a) Sistema Financeiro de Apoio a Saúde 

(SFAS). 
b) Sistema Financeiro Social (SFS). 
c) Sistema Financeiro Monetário (SFM). 
d) Sistema Financeiro da Habitação (SFH). 
 
QUESTÃO 02 
No que tange o Art. 196 da Constituição 
Federal a saúde é direito de todos e dever 
do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua:  
a) ação, prevenção e recuperação. 
b) promoção, ação e recuperação. 
c) promoção, proteção e recuperação. 
d) prevenção, recuperação e proteção. 
 
QUESTÃO 03 
No que tange o Art. 28 da Lei Federal 
8080/90 os cargos e funções de chefia, 
direção e assessoramento, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão 
ser exercidas em regime de tempo: 
a) integral 
b) parcial 
c) parcial e integral 

d) facultativo 
 
QUESTÃO 04 
De acordo com Art. 198 da constituição 
Federal as ações e serviços públicos de 
saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema 
único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: 
a) descentralização, com direção 

participativa em cada esfera de governo; 
b) descentralização, com direção única em 

cada esfera de governo; 
c) centralização, com direção única em cada 

esfera de governo; 
d) centralização, com direção participativa 

em cada esfera de governo; 
 
QUESTÃO 05 
Segundo o Art. 1° da lei Federal 8142/90 o 
Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata 
a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
contará, em cada esfera de governo, sem 
prejuízo das funções do Poder Legislativo, 
com as seguintes instâncias colegiadas: 
a) a Conferência de Saúde e o Conselho de 

Saúde 
b) o Ministério da Saúde e Conselho de 

Saúde. 
c) a Conferência de Saúde e o Ministério da 

Saúde 
d) o Conselho Nacional de Saúde e os 

Secretários Municipais de Saúde. 
 
QUESTÃO 06 
Assinale a alternativa incorreta de acordo 
com o art. 199 da Constituição Federal: 
a) É facultativa a destinação de recursos 

públicos para auxílios ou subvenções às 
instituições privadas com fins lucrativos. 

b) As instituições privadas poderão participar 
de forma complementar do sistema único 
de saúde, segundo diretrizes deste, 
mediante contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
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c) É vedada a participação direta ou indireta 
de empresas ou capitais estrangeiros na 
assistência à saúde no País, salvo nos 
casos previstos em lei. 

d) A lei disporá sobre as condições e os 
requisitos que facilitem a remoção de 
órgãos, tecidos e substâncias humanas 
para fins de transplante, pesquisa e 
tratamento, bem como a coleta, 
processamento e transfusão de sangue e 
seus derivados, sendo vedado todo tipo 
de comercialização. 

 
QUESTÃO 07 
No que concerne o Art. 19-Q da lei Federal 
8080/90 a incorporação, a exclusão ou a 
alteração pelo SUS de novos 
medicamentos, produtos e procedimentos, 
bem como a constituição ou a alteração de 
protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, 
são atribuições do: 
a) Poder Público 
b) Ministério da Saúde 
c) Conselho de Saúde 
d)  Ministério Público 
 
QUESTÃO 08 
De acordo com Art. 2°da lei Federal 8142/90 
os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) serão alocados como, exceto: 
a) despesas de custeio e de capital do 

Ministério da Saúde, seus órgãos e 
entidades, da administração direta e 
indireta; 

b) investimentos previstos no Plano 
Quinquenal do Ministério da Saúde; 

c) cobertura das ações e serviços de saúde 
a serem implementados pelos Municípios, 
Estados e Distrito Federal. 

d) investimentos previstos em lei 
orçamentária, de iniciativa do Poder 
Executivo e aprovados pelo Congresso 
Nacional; 
 

 
 

QUESTÃO 09 
Segundo o Art. 27 da lei Federal 8080/90 a 
política de recursos humanos na área da 
saúde será formalizada e executada, 
articuladamente, pelas diferentes esferas de 
governo, em cumprimento dos seguintes 
objetivos: 
a) organização de um sistema de formação 

de recursos humanos exceto de pós-
graduação, além da elaboração de 
programas de permanente 
aperfeiçoamento de pessoal; 

b) organização de um sistema de formação 
de recursos humanos apenas para níveis 
de graduação, além da elaboração de 
programas de permanente 
aperfeiçoamento de pessoal; 

c) organização de um sistema de formação 
de recursos humanos em todos os níveis 
de ensino, inclusive de pós-graduação, 
além da elaboração de programas de 
permanente aperfeiçoamento de pessoal; 

d) organização de um sistema de formação 
de recursos humanos apenas para nível 
médio, abrangendo parcialmente os de 
graduação, além da elaboração de 
programas de permanente 
aperfeiçoamento de pessoal; 

 
QUESTÃO 10 
De acordo com o Art. 4° da lei Federal 
8142/90 para receberem os recursos, de 
que trata o art. 3° desta lei, os Municípios, 
os Estados e o Distrito Federal deverão 
contar dentre outras, com: 
a) Comissão de elaboração do Plano de 

Carreira, Cargos e Salários (PCCS), 
previsto o prazo de (2) dois anos para sua 
implantação. 

b) Comissão de elaboração do Plano de 
Carreira, Cargos e Salários (PCCS), 
previsto o prazo de (1) um ano para sua 
implantação. 

c) Comissão de elaboração do Plano de 
Carreira, Cargos e Salários (PCCS), 
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previsto o prazo de 3 (três) anos para sua 
implantação. 

d) Comissão de elaboração do Plano de 
Carreira, Cargos e Salários (PCCS), 
previsto o prazo de 4 (quatro) anos para 
sua implantação. 

 
QUESTÃO 11 
Paciente com quadro de hipertensão arterial 
de longa data, sem tratamento, Iniciou 
quadro de cefaleia e dispneia passando a 
fazer uso de anti-hipertensivo, em duas 
tomadas diárias. Houve melhora dos 
sintomas iniciais, mas apresentou queixa de 
tosse seca, de predominância noturna com 
sensação de “coceira” na garganta. Uma 
explicação possível para o sintoma tosse 
nessa situação, é o uso oral de uma droga 
pertencente ao seguinte grupo:  
a) diuréticos poupadores de potássio. 
b) vasodilatadores. 
c) inibidores da enzima conversora da 

angiotensina. 
d) bloqueadores dos canais de cálcio. 
 
QUESTÃO 12 
A tríade clínica clássica do aneurisma de 
aorta abdominal roto é : 
a) hipoperfusão tecidual, hipertensão e dor 

lombar 
b) dor abdominal, massa abdominal pulsátil 

e hipotensão 
c) oligúria, dor periumbilical e confusão 

mental 
d) dispneia, dor epigástrica e sudorese 

profusa 
 
QUESTÃO 13 
A isquemia prolongada do miocárdio resulta 
em necrose do músculo cardíaco, conhecida 
como infarto agudo do miocárdio (IAM). 
Assinale a afirmativa correta: 
a) IAM ventrículo direito, apresenta supra do 

ST na derivação V1, com acinesia 
posterior e lateral do VC, com artéria 
descente anterior acometida  

b)  IAM anterior, apresenta supra ST em D1 
e AVL, com acinesia apical e anterior e 
artéria coronária direita acometida 

c) IAM inferior, com supra do ST em D2, D3 
e AVF, acinesia inferior e dorsal, e artéria 
coronária direita ou artéria circunflexa 

d) IAM posterior, com supra ST em V1 a V4, 
com acinesia lateral e/ou dorsal a artéria 
coronária posterior acometida. 

 
QUESTÃO 14 
A hipertrofia ventricular esquerda é situação 
na qual a massa miocárdica do ventrículo 
esquerdo é 97,5% maior que aquela dos 
normotensos de peso somático normal. 
Diante de sobrecargas de trabalho o 
coração utiliza a hipertrofia ventricular 
esquerda (HVE) como um de seus principais 
mecanismos de compensação para manter 
o débito cardíaco adequada. São 
consequências da HVE, exceto:  
a) isquemia miocárdica 
b) insuficiência cardíaca 
c) arritmias ventriculares complexas 
d) angina pectoris com importantes 

obstruções das artérias coronárias 
 
QUESTÃO 15 
A doença aterosclerótica das coronárias é 
de longe a causa mais frequente de óbito. 
Classifique os fatores de risco de acordo 
com a eficácia das diferentes intervenções. 
Categoria I: intervenções provaram reduzir o 
risco de doenças cardiovasculares 
Categoria II: intervenções provavelmente 
reduzem as DCV 
Categoria III: fatores associados com maior 
risco de aterosclerose que, se 
modificados,podem reduzir as DCV 
Categoria IV: fatores de risco associados à 
DCV, mas que não podem ser modificados 
(    )  idade 
(    )  inatividade física 
(    )  tabagismo 
(    )  consumo de álcool 
Assinale a sequência correta: 
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a) IV, II, I, III 
b) II, III, I, IV 
c) I, III, IV, II 
d) IV, I, II, III 
 
QUESTÃO 16 
Segundo as diretrizes de hipertensão 
arterial, qual a meta de redução de pressão 
arterial que é preconizada aos pacientes 
hipertensos de alto risco cardiovascular, 
diabéticos, com nefropatia ou ainda na 
prevenção primária e secundária de 
acidente vascular cerebral? 
a) Inferior a 130/70 mmHg. 
b) Inferior a 140/95 mmHg. 
c) Redução de 10 mmHg na PA sistólica e 

diastólica. 
d) Inferior a 130/85 mmHg. 
 
QUESTÃO 17 
São modificações fisiológicas 
cardiovasculares e do sistema respiratório 
na gravidez, com exceção de: 
a) volume sanguíneo aumenta em torno de 

40% acima dos níveis pré gravídicos 
b) queda do débito cardíaco após a 20° 

semana da gravidez  
c) elevação do débito cardíaco, inclusive 

com a paciente em repouso 
d) redução da resistência vascular periférica  
 
QUESTÃO 18 
Miocardiopatia é definida como doença 
primária do músculo cardíaco. São 
classificadas segundo a categoria 
anatômicas e funcionais em : 
(a) miocardiopatia dilatada  
(b) miocardiopatia hipertrófica 
(c) miocardiopatia restrititiva  
(   )   caracteriza-se pela acentuada 
redução do enchimento diastólico por 
diminuição da capacidade de relaxamento.  
( )  caracterizada por dilatação ventricular e 
disfunção contrátil sistólica 
(  )  é uma doença do miocárdio (músculo do 
coração) na qual uma porção do miocárdio 

está  (espessada) sem nenhuma causa 
óbvia. É a causa mais comum de morte 
súbita em atletas jovens. 
a) b, a, c 
b) a, b, c 
c) b, c, a  
d) c, a, b 

 
QUESTÃO 19 
As cirurgias cardíacas nas doenças 
reumáticas devem ser realizadas se os 
riscos de complicações clínicas ou 
deterioração hemodinâmica e funcional são 
maiores que os riscos cirúrgicos e de 
complicações de uma eventual prótese 
valvar. São indicações cirúrgicas, com 
exceção de: 
a) Insuficiência aórtica com função 

ventricular preservada, e classe funcional 
I e II 

b) Estenose mitral moderada ou importante, 
classe funcional II ou maior  e portadores 
de hipertensão pulmonar  

c) Estenose aórtica importante sintomático 
d) Insuficiência mitral assintomático, com 

fração de ejeção abaixo de 60%  
 
QUESTÃO 20 
Insuficiência cardíaca é a condição clínica 
na qual o coração se torna incapaz de 
bombear o volume sanguíneo necessário 
para suprir as demandas do metabolismo 
tecidual. Considerando os pacientes abaixo, 
assinale a alternativa incorreta:  
a) Paciente com sintomas em repouso 
b) Paciente sintomático diante de grandes 

esforços 
c) Paciente assintomático para as 

atividades habituais 
d) Paciente sintomático aos pequenos e 

mínimos esforços  
a) paciente (a) é classe funcional IV 
b) paciente (c) é classe funcional I 
c) paciente (b) é classe funcional III 
d) paciente (d) é classe funcional III 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mioc%C3%A1rdio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Morte_s%C3%BAbita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Morte_s%C3%BAbita
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QUESTÃO 21 
No que diz a respeito à insuficiência 
cardíaca diastólica, pode-se afirmar que: 
a) os bloqueadores dos canais de cálcio 

devem ser evitados pelo seu efeito 
bradicardizante. 

b) se a função sistólica for normal, estarão 
contra-indicados os betabloqueadores. 

c) os inibidores da enzima conversora da 
angiotensina devem ser usados com 
cautela, pois, em algumas situações, a 
diminuição da pré-carga pode causar 
hipotensão. 

d) os digitálicos são indicados como 
medicamentos de primeira escolha. 

 
QUESTÃO 22 
A doença de chagas é a infecção causada 
pelo protozoário Trypanosoma cruzi, 
provocando no coração reação inflamatória 
com lesão e necrose tecidual.  Assinale 
abaixo a opção com as alterações 
eletrocardiográficas mais frequentes da 
cardiopatia chagásica crônica: 
a) bloqueio de ramo direito, sobrecarga 

ventricular esquerda e zona eletricamente 
inativa; 

b) bloqueio de ramo esquerdo, alteração 
primária da repolarização ventricular e 
bloqueio átrio-ventricular do primeiro grau; 

c) bloqueio de ramo direito, hemibloqueio 
anterior esquerdo e extra-sistolia 
ventricular; 

d)  fibrilação atrial, hemibloqueio anterior 
esquerdo e alteração primária da 
repolarização ventricular; 

  
QUESTÃO 23 
A obstrução arterial que leva a isquemia 
crônica de uma extremidade ocorre por 
lesão estenotipa ou oclusão de um 
segmento arterial, que se fez 
progressivamente possibilitando o 
desenvolvimento de circulação colateral 
para a porção mais distal do membro. 
Relacione as colunas:  
a) obstrução arterial crônica aorto-ilíaca. 

b) tromboangeite obliterante. 
c)  obstrução arterial crônica femoro-poplitea 
(  )claudicação intermitente, diminuição de 

temperatura e massa muscular na 
extremidade isquêmica. 

(   )presença de isquemia grave e gangrena 
principalmente em membros inferiores, 
em adultos jovens do sexo masculino e 
fumantes. 

(  )claudicação limitante bilateral, disfunção 
erétil, ausência de pulsos femorais. 

a)  b, c, a 
b)  c, b, a 
c)  a, b, c  
d)  a, c, b 
 
QUESTÃO 24 
A incidência de cardiopatias congênitas nos 
adultos é de seis a oito pacientes para cada 
1.000 nascidos vivos. Podem ser 
classificadas em cardiopatias acianóticas  e 
cianóticas. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Persistência do canal arterial, estenose 

pulmonar e comunicação interventricular  
são cardiopatias acianóticas 

b) Tetralogia de Fallot, Transposição das 
grandes artérias e Anomalia de Ebstein 
são cardiopatias cianóticas  

c) Estenose aórtica, coarctação de aorta e 
estenose pulmonar são cardiopatias 
acianóticas  

d) comunicação interventricular, Síndrome 
de Eisenmenger e Tetralogia de Fallot 
são cardiopatias cianóticas 

 
QUESTÃO 25 
A febre reumática é complicação 
inflamatória tardia, não supurativa, de 
infecção das vias aéreas superiores pelo 
estreptococo B-hemolítico do grupo A de 
Lancefield. Em relação à febre reumática, 
observe as afirmações abaixo: 
I. Poliartrite, cardite, eritema marginatum e 

nódulos de Osler são critérios maiores 
para o diagnóstico de febre reumática. 
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II. A Coreia de Sydenham é uma 
manifestação tardia da febre reumática, 
geralmente surgindo 3 meses ou mais 
após a infecção estreptocócica 
precipitante. 

III. Artralgia, VHS elevado e intervalo PR 
prolongado são considerados critérios 
menores para o diagnóstico de febre 
reumática. 

Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I e III estão 

corretas; 
b) Apenas as afirmativas I e II estão 

corretas; 
c) Apenas afirmativas I, II e III estão 

corretas. 
d) Apenas as afirmativas II e III estão 

corretas; 
 
QUESTÃO 26 
É considerada contra-indicação absoluta 
para o uso de trombolítico no infarto agudo 
do miocárdio: 
a) a punção venosa profunda. 
b) o uso de anticoagulante com nível 

terapêutico adequado. 
c) o uso regular de aspirina. 
d) o antecedente de acidente vascular 

cerebral hemorrágico. 
 

QUESTÃO 27 
A Insuficiência cardíaca congestiva é a 
principal causa de internação hospitalar por 
doença cardiovascular. Os medicamentos 
que comprovadamente reduzem a 
mortalidade na insuficiência cardíaca 
congestiva com disfunção sistólica são: 
a) metoprolol, enalapril e diltiazem; 
b) bisoprolol, ramipril e espironolactona. 
c) carvedilol, digoxina e captopril; 
d)  carvedilol, losartan e amlodipina; 
 

QUESTÃO 28 
Qual alternativa abaixo não é verdadeira 
quando se fala sobre marcapasso cardíaco 
artificial? 

a) A hiperpotassemia pode provocar 
alteração na sensibilidade e nos limiares 
de estimulação 

b) Deve-se suspeitar do deslocamento do 
eletrodo ou de posicionamento 
inadequado, se houver falhas de 
sensibilidade. 

c) Os telefones celulares digitais tem baixa 
probabilidade de provocar interferência 
clinicamente importante em sua 
estimulação. 

d) O padrão de bloqueio de ramo direito é 
comum no implante de eletrodo 
endocárdico. 

 

QUESTÃO 29 
As endocardites constituem infecções que 
acometem o endocárdio valvar e 
ocasionalmente o endocárdio mural, tanto 
íntegros como lesados. O critério maior para 
o diagnóstico de endocardite infecciosa, 
segundo os critérios de Duke é: 
a) hemocultura positiva para micro-

organismos típicos de endocardite 
infecciosa, em pelo menos duas amostras 
de sangue separadas; 

b) embolia arterial cerebral ou periférica; 
c)  lesões de Janeway; 
d) manchas de Roth. 
 

QUESTÃO 30 
Sincope é a perda ou diminuição súbita e 
transitória da consciência acompanhada de 
perda do tônus postural, com recuperação 
espontânea. Assinale a alternativa correta:  
a) A taquicardia supraventricular comumente 

provoca síncope. 
b) As causas cardíacas são responsáveis 

por 10% a 20% de seus episódios. 
c) As de origem cardíaca acompanham-se 

de uma taxa de mortalidade de 30 % em 
1 ano. 

d) Suas causas mais comuns tem origem 
vascular, incluindo a sincope mediada 
reflexamente e a hipotensão ortostática. 
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QUESTÃO 31 
A Prevalência de Hipertensão Arterial (H. A.) 
se dá, EXCETO: 
a) Estudos demonstram uma prevalência 

elevada da H.A. na população brasileira. 
Em média a prevalência se situa na casa 
dos 35% da população geral adulta, 
variando conforme estudo e a localidade 
pesquisada de 15 a 50% na população da 
raça branca; 

b) Progressivamente com a idade em ambos 
os sexos. Até os 40 anos a prevalência é 
próxima a 10%, sendo 20% para a raça 
negra; 

c) Os segmentos sociais mais empobrecidos 
são os que possuem maior prevalência da 
H. A. e também complicações como 
Acidente Vascular Cerebral; 

d) O índice de prevalência da H.A. varia 
numa mesma população de determinada 
origem conforme ocorrem migrações, 
portanto o ambiente é um importante fator 
determinante. 

 
QUESTÃO 32 
A artéria mais comumente acometida por 
êmbolo de origem cardíaca é: 
a) Subclávia; 
b) Femoral. 
c) Ilíaca; 
d) Poplítea; 
 

QUESTÃO 33 
São condições necessárias para suspeita de 
sopro inocente, EXCETO: 
a) ausculta cardíaca sugestiva de sopro 

inocente; 
b) taquipneia; 
c)  dificuldade respiratória. 
d) precórdio com hiperatividade; 
 

QUESTÃO 34 
São considerados alto risco em curto prazo 
de morte ou infarto do miocárdio em 
pacientes que se apresentam com sintomas 

sugestivos de síndrome coronariana aguda, 
todas abaixo, exceto: 
a) Dor em repouso prolongada, 

continuada(>20 minutos); 
b)  Edema pulmonar; 
c)  Angina com hipotensão. 
d) Angina noturna; 
 

QUESTÃO 35 
Sobre o clopidogrel  assinale (V) se 
verdadeiras e (F) se falsas, escolhendo 
abaixo a correta: 
(  )É tienopiridina e seu mecanismo de ação 

difere do da aspirina; 
(  )Inibe a ativação plaquetária mediada pelo 

difosfato de adenosina(ADP); 
(  )Sua atividade antiplaquetária é sinérgica 

com a aspirina; 
(  )Diminui o risco de sangramento durante a 

cirurgia de revascularização 
coronariana. 

a) V, V, V, V; 
b)  F, F, V, V; 
c)  F, V, F, F. 
d) V, V, V, F; 
 

QUESTÃO 36 
São contraindicações absolutas da terapia 
fibrinolítica todas abaixo, exceto: 
a) Sangramento ativo ou diátese 

hemorrágica; 
b) AVC isquêmico antigo(>3 meses atrás); 
c) AVC hemorrágico prévio; 
d) neoplasma ou malformação arteriovenosa 

intracraniana. 
 
QUESTÃO 37 
Quanto a colocação de Stent é correto 
afirmar: 
I-Stents farmacológicos são, 

frequentemente, o tratamento de escolha 
quando a intervenção coronária 
percutânea (ICP) é realizada; 

II-Como stents de metal são relativamente 
baratos, a introdução de um stent de 
metal seguido de stent farmacológico 
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temporário, nos casos de reestenose, é 
estratégia usada por alguns centros mais 
preocupados com o custo; 

III-É muito importante que o médico esteja 
ciente da necessidade de instituir uma 
terapia anti plaquetária dupla por 3 a 6 
meses quando stents farmacológicos são 
implantados; 

IV-Deve ser dada preferência ao stent de 
metal no caso de pacientes que 
apresentem contraindicação relativa ou 
absoluta ao tratamento antiplaquetário. 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas a afirmativa I está correta;  
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão 

corretas; 
d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão 

corretas; 
 

QUESTÃO 38 
Na estenose de mitral as características do 
sopro são apresentadas, todas abaixo, 
EXCETO: 
a) Sofre pouca variação com a respiração 
b) Sopro diastólico, timbre baixo, mais forte 

no ápice, pode irradiar-se para a axila ou 
bordo inferior do externo; 

c)  Em geral, os sopros mais longos estão 
associados a uma estenose mais severa; 

d) Melhor auscultado em decúbito lateral 
esquerdo; 

 
QUESTÃO 39 
Quais das seguintes arritmias requerem 
atenção imediata e tratamento urgente por 
ser letal? 
a) Fibrilação ventricular; 
b) Fibrilação auricular; 
c) Extra-sístoles ventriculares bifocais 

esporádicas; 
d) Taquicardia supraventricular. 
 

QUESTÃO 40 
Quanto ao diagnóstico de insuficiência 
cardíaca é correto afirmar: 

I) A suspeita inicial do diagnóstico de 
insuficiência cardíaca é, em geral, 
baseada em sinais e sintomas de 
intensidade e duração variáveis, 
decorrentes de distúrbio do fluxo 
sanguíneo e da consequente disfunção 
de órgãos como pulmões, rins, fígado e 
cérebro; 

II) Estas manifestações em geral ocorrem 
quando a doença cardíaca já determina 
alteração significativa na função de 
impulsionar o sangue; 

III) Entre os sintomas mais frequentemente 
relatados estão: dispneia de esforço de 
caráter progressivo, dispneia paroxística 
noturna, edema agudo pulmonar, 
noctúria, edema dos membros inferiores e 
alterações mentais; 

IV) A frequência cardíaca acima de 100 
batimentos por minuto, em repouso, é um 
sinal de alta sensibilidade, mas não é 
específico; 

V) O ritmo de galope com terceira bulha é o 
sinal mais sensível e específico, 
excetuando crianças e adolescentes, nos 
quais pode constituir achado normal. 

 
a) Apenas as afirmativas I e II estão 

corretas. 
b) Todas estão corretas  
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão 

corretas; 
d) Apenas as afirmativas I e V estão 

corretas. 
 




