PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA – PE
CONCURSO PÚBLICO 2015
15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS
Cordulina ouvia, e abria o coração àquela esperança; mas
correndo os olhos pelas paredes de taipa, pelo canto onde na
redinha remendada o filho pequenino dormia, novamente sentiu
um aperto de saudade, e lastimou-se: - Mas, Chico, eu tenho
tanta pena da minha barraquinha! Onde é que a gente vai viver,
por esse mundão de meu Deus? A voz dolente do vaqueiro
novamente se ergueu em consolações e promessas:
- Em todo pé de pau há um galho mode a gente armar a tipoia...
E com umas noites assim limpas até dá vontade de se dormir no
tempo... Se chovesse, quer de noite, quer de dia, tinha carecido
se ganhar o mundo atrás de um gancho?
Cordulina baixava a cabeça. Chico Bento continuou a falar. O
animal trocado com Vicente chegava de manhãzinha. Iria nele
até o Quixadá, ver se arranjava as passagens de graça que o
governo estava dando.
Recebendo o dinheiro do Zacarias da Feira, se desfazendo da
burra e matando as criaçõezinhas que restavam, para comerem
em caminho, que é que faltava? Nem trem, nem comida, nem
dinheiro... Cordulina levantou-se para balançar o menino que
acordou chorando. Era madrugada. Passarinhos desafinados, no
pé de turco espinhento do terreiro, cantavam espaçadamente. A
barra do dia foi avermelhando o céu. Os golinhas continuaram a
cantar com mais força. (Rachel de Queiroz. O Quinze. 56ª ed.,
São Paulo, Siciliano, 1997.)

B. A presença iminente de uma condição climática, ainda
que suposta, mantém a família na dúvida entre sair ou
não de onde está.
C. Representam o que de mais genuíno existe no Nordeste
brasileiro: o vaqueiro que enfrenta as intempéries sem o
desejo de migrar.
D. Eles são vítimas de uma tragédia e por isso as condições
climáticas interagem para a decisão peremptória de
mudança, embora não sejam decisivas.
E. Estão diante da prefiguração do próprio destino, mas não
agem no sentido prevenir tal situação.
04- Quando se produz uma narrativa, utilizam-se alguns
elementos
para
que
ela
faça
sentido.
Personagens, espaço e tempo são exemplos desses elementos.
Mas quem conta a história é o narrador, que no trecho
destacado:
A. Confunde-se com o autor, pois está na terceira pessoa.
B. Está imbuído da qualidade de autor da obra já que
descreve um relato pessoal.
C. É quem conduz a narrativa na qualidade de narradorpersonagem.
D. Assume a perspectiva sob a qual a história é contada. No
caso, a terceira pessoa.
E. É personagem da narrativa e se revela onisciente na
história.

01- Sobre o texto e sua temática:
A. A seca se faz perceber em todo o trecho inclusive por
meio da citação da própria palavra por diversos
personagens.
B. O papel da seca no trecho restringe-se a pano de fundo,
cenário da ação.
C. A seca, embora não mencionada explicitamente, apoderase dos fios volitivos das personagens em questão,
representando a certeza de uma e a dúvida esperançosa
da outra.
D. Por detrás das palavras do texto literário, reside o
mistério da própria criação textual, que torna o leitor uma
peça decorativa do ato da leitura.
E. A seca é a grande metáfora do texto e a leitura torna-se
superficial para o leitor comum.

05- “A alternância entre os tempos verbais do pretérito
imperfeito e futuro do pretérito se torna possível pelo fato de
esses verbos compartilharem a possibilidade de manifestar
traços de aspecto inconcluso.”
Em qual dos períodos abaixo houve essa alternância de tempos
verbais?
A. “A voz dolente do vaqueiro novamente se ergueu em
consolações e promessas”
B. “E com umas noites assim limpas até dá vontade de se
dormir no tempo”
C. “O animal trocado com Vicente chegava de
manhãzinha.”
D. “Era madrugada.”
E. “Os golinhas continuaram a cantar com mais força.”

02- O texto tem linguagem predominantemente culta, porém
em qual passagem aparece uma marca da oralidade?
A. “novamente sentiu um aperto de saudade, e lastimouse...”
B. “há um galho mode a gente armar a tipoia...”
C. “Se chovesse, quer de noite, quer de dia...”
D. “Iria nele até o Quixadá, ver se arranjava as passagens de
graça...”
E. “Passarinhos desafinados, no pé de turco espinhento do
terreiro...”
03- Sobre o posicionamento das personagens no texto:
A. A família vê-se impelida à condição de retirante, tendo
que abdicar do que conhecem como lar em nome da
sobrevivência.
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06- Assinale a alternativa que contém uma correta interpretação
do texto acima:
A. A identificação do contexto é facilitada por se tratar de
um tema de conhecimento comum.
B. Os termos „São Paulo‟ e „splash‟ levam o leitor a refletir
sobre o contexto em que se dá a ação na charge.
C. Por se tratar apenas de uma brincadeira, fica fácil
identificar o contexto sem a necessidade de lançar mão
de conhecimentos exteriores.
D. A religiosidade, por ser um tema assaz polêmico, é
tratada de modo recorrente em charges e cartuns, como
exemplifica o texto acima.
E. O texto nos leva a refletir sobre como fatores sociais
refletem diretamente na questão ambiental.
07- Assinale a alternativa correta:
A. Utilizando-se de ícones da religião moderna, o texto
apela para a consciência do leitor com a intenção de
mudar sua postura frente a um problema.
B. A ausência de adjetivação no texto dificulta a construção
de sentidos, pois não esclarece a verdadeira posição do
autor.
C. No segundo balão, a marca da interlocução se dá por
meio do uso do verbo no imperativo.
D. O pronome demonstrativo serve para advertir, embora a
mensagem só seja decifrada quando o leitor volta e relê o
primeiro quadrinho.
E. Com o intuito de persuadir o leitor a comover-se com um
problema, o autor abusa das figuras de linguagem.
A vereadora Isabella de Roldão (PDT), conhecida pelos
projetos de lei contra maltratos de animais, apresentou na
Câmara dos Vereadores uma proposta copiada de uma
polêmica lei municipal de São Paulo. Ela quer proibir no Recife
um prato considerado uma iguaria, uma “comida de luxo” da
culinária francesa, o foiegras, o fígado gordo de ganso, servido
como patê, que sai por mais de R$ 1 mil o quilo. Ela justifica o
pedido de proibição principalmente com base no sofrimento a
que os animais são submetidos para a obtenção do produto, que
ainda por cima é “apenas um aperitivo”. Se o projeto virar lei,
Isabella pede multa de R$ 5 mil em caso de reincidência,
exatamente o mesmo valor previsto na lei de São Paulo.
Quatro dias antes da vereadora apresentar o projeto no Recife, o
prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), sancionou lei
proibindo o foiegras, com base em projeto aprovado na Câmara
daquela cidade pelo vereador Laércio Benko (PHS). Em São
Paulo a lei gerou polêmica, já que o tema não seria uma
atribuição municipal. Entre os famosos que entraram na
polêmica está o jurista Ives Gandra Martins. Também foram
para a discussão chefs de restaurantes chiques.
Por aqui é até difícil saber quem consome a iguaria. Mas se a
pergunta fosse sobre galinha à cabidela, bastava assuntar na
primeira esquina. O projeto de Isabella não menciona, nem
proíbe, a comida típica nordestina, preparada à base de “sangue
vivo” do animal, imediatamente após o abate. (Adaptado de
Jornal do Commercio, PE, 07/07/2015)

08- No texto acima o redator grafou e empregou uma palavra
em desacordo com a norma padrão. Marque a alternativa em
que estão a palavra e sua grafia correta:
A.
B.
C.
D.
E.

Maltratos – Maus tratos
Obtenção – Obtensão
Reincidência – Reincidênscia
Discussão- Discursão
Iguaria – Inguaria

09- Assinale a alternativa que contém uma análise pertinente do
texto:
A. A vereadora é contra a matança de animais para produzir
comidas de luxo, por isso resolveu criar um projeto de lei
referente a esses tipos de animais.
B. Não justifica o sofrimento dos gansos para a produção do
foies gras já que se trata apenas de um aperitivo.
C. Por ser uma grande metrópole, São Paulo
costumeiramente envia sugestões de projetos de lei que
frequentemente são copiados em outros estados.
D. A lei gerou polêmica em São Paulo, pois segundo os
chefs de restaurantes de luxo, não é matéria da
competência do município.
E. O texto reflete certa ironia do autor ao pontuar que a lei
foi copiada, ao afirmar desconhecer quem consome o
aperitivo em Pernambuco e insinuar que num prato
regional também há sofrimento do animal abatido.
10- Em qual das alternativas o vocábulo foi trocado por um
sinônimo?
A. „apresentou na Câmara dos Vereadores uma proposta
copiada de uma polêmica lei municipal de São Paulo.‟
„apresentou na Câmara dos Vereadores uma proposta
copiada de uma controversa lei municipal de São Paulo.‟
B. „Ela justifica o pedido de proibição principalmente com
base no sofrimento a que os animais são submetidos para
a obtenção do produto‟
„Ela justifica o pedido de proibição principalmente com
base no sofrimento a que os animais são conduzidos para
a obtenção do produto‟
C. „Se o projeto virar lei, Isabella pede multa de R$ 5 mil
em caso de reincidência‟
„Se o projeto virar lei, Isabella pede isenção de R$ 5 mil
em caso de reincidência‟
D. „o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT),
sancionou lei proibindo o foie gras‟
„o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad(PT),
promulgou lei proibindo o foie gras‟
E. „a comida típica nordestina, preparada à base de “sangue
vivo” do animal, imediatamente após o abate.‟
„a comida exótica nordestina, preparada à base de
“sangue vivo” do animal, imediatamente após o abate.‟
Eremildo, o idiota
Eremildo é um idiota e à noite joga bola no Aterro do
Flamengo. Estranhou quando o presidente da Fifa, Joseph
Blatter, disse que as prisões de José Maria Marin e outros sete
cartolas “jogaram uma longa sombra no futebol”.
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O idiota acha que a sombra não caiu sobre o futebol, mas sobre
Blatter e a Fifa. O futebol nada tem a ver com isso. Se Blatter
tivesse feito o que devia em 2012, quando foram descobertas as
roubalheiras, Marin não estaria na Comissão Organizadora da
Fifa e o atual presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, não
precisaria ter voltado às pressas para o Brasil.
A CBF e Marin
Se a CBF do doutor Marco Polo Del Nero realmente não queria
prejulgar o antecessor José Maria Marin, não deveria ter
retirado o nome dele da sua sede.
Vale lembrar que Marin herdou de seu antecessor, Ricardo
Teixeira, um jato de 18 lugares e um helicóptero Agusta de
US$ 14 milhões.
Marin e Del Nero moram em São Paulo, e a CBF tem sede no
Rio. O Agusta era usado como equipamento de mobilidade
urbana pela dupla.
(http://www.opopular.com.br/editorias/politica/elio-gaspari1.145049/frankenstein-tem-conserto-1.864190)
11- Pode-se afirmar, de acordo com as características e o tema
tratado, que a coluna reproduzida acima:
A. Traz um fato em primeira mão, já que não teve sua
notícia base publicada anteriormente em nenhum veículo.
B. Tem como função principal guiar a opinião pública no
sentido de difundir um comportamento considerado
padrão pela sociedade.
C. Funciona como um reafirmador da isenção, da
objetividade e do caráter unicamente informativo do
texto jornalístico.
D. Trata de um tema superficial e de pouca importância no
contexto no qual se insere, por isso não ocupa as
primeiras páginas.
E. Revela a visão do colunista sobre um tema de
conhecimento comum e dota o texto de um humor
sarcástico.
12- Assinale a alternativa correta quanto à análise linguística
dos trechos do texto:
A. Em “Se Blatter tivesse feito o que devia em 2012”, há um
fato remotamente provável, expresso no pretérito
imperfeito do subjuntivo, formando uma oração
subordinada adverbial condicional.
B. Na oração “quando foram descobertas as roubalheiras”, o
„quando‟ é partícula expletiva, ou seja, se retirada não
haverá prejuízo semântico à frase.
C. No caso de “Marin não estaria na Comissão
Organizadora da Fifa”, que é oração principal, a
conjunção subordinativa tem valor semântico de
possibilidade.
D. Em “e o atual presidente da CBF”, há uma oração
subordinada substantiva aditiva e “Marco Polo Del Nero”
é um vocativo.
E. “não precisaria ter voltado às pressas para o Brasil”,
exprime a ideia de proporcionalidade.

13- Em qual das alternativas o acento grave foi empregado pela
mesma razão em que “Eremildo é um idiota e à noite joga bola
no Aterro do Flamengo.”
A. “Pacote de medidas proposto por Atenas é similar às
exigidas pelos credores.” (ZH Notícias, 08/07/2015)
B. “Não ligava importância à mulher e aos filhos, que o
seguiam.” (Graciliano Ramos)
C. “Estava; lá repousa na velha Suíça. Acabei de vestir-me
às pressas.” (Machado de Assis)
D. “a couve à mineira destronou a couve à portuguesa”
(Leonardo Pinto Mendes)
E. “Ele deve preparar uma escala de plantões que devem ser
cumpridos por todos, ele inclusive, de segunda à sextafeira.” (Augusto C. Morgado)
“Atire a primeira pedra aquele que nunca se surpreendeu com o
caráter vil, imoral ou bizarro dos próprios pensamentos. Quem
nunca foi assaltado por reflexões intrusivas e assustadoras do
tipo “E se eu pular na frente desse ônibus?” ou “E se eu der um
soco na cara daquela mulher?”. Acontece com todo mundo.
Uma pessoa normal pode ter 4 mil pensamentos por dia,
informa o escritor David Adam no livro O homem que não
conseguia parar: TOC e a história real de uma vida perdida
em pensamentos, um lançamento da Editora Objetiva. Nem
todos os pensamentos são úteis ou racionais. As ideias
absurdas, intrusivas e assustadoras são mais comuns do que se
imagina.
Quando não conseguimos sumir com eles, esses pensamentos
estranhos podem levar à angústia e à doença mental. “Os
amigos que mencionei no livro não deram esse fim às suas
ideias bizarras. Mas eu dei. Transformei as minhas em um
transtorno
obsessivo-compulsivo”,
afirma
Adam.
A doença não impediu que ele tivesse uma carreira bemsucedida. Adam concluiu o doutorado em engenharia química e
atualmente é um dos editores da revista científica Nature. Foi
correspondente do jornal The Guardian nas áreas de ciência,
medicina e meio ambiente e ganhou um prêmio de escritor do
ano pela Associação Britânica dos Escritores de Ciência.
(Época, 04/07/2015)
14- Assinale a alternativa correta de acordo com as regras da
norma padrão da língua:
A. Em “Atire a primeira pedra aquele que nunca se
surpreendeu com o caráter vil, imoral ou bizarro dos
próprios pensamentos”, o emprego da próclise deve-se ao
texto ter sido escrito em linguagem coloquial.
B. Em “As ideias absurdas, intrusivas e assustadoras são
mais comuns do que se imagina”, o pronome foi atraído
pelas palavras de sentido negativo.
C. Em “. “Os amigos que mencionei no livro não deram esse
fim às suas ideias bizarras” , tem um verbo que rege dois
complementos: um sem e outro com preposição.
D. Em “Os amigos que mencionei no livro não deram esse
fim às suas ideias bizarras. Mas eu dei. Transformei as
minhas em um transtorno obsessivo-compulsivo”, o
termo sublinhado refere-se a „bizarras‟.
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E. Em, “A doença não impediu que ele tivesse uma carreira
bem-sucedida.”, o termo sublinhado é um verbo
intransitivo.
15- Qual dos trechos do texto abaixo teve empregada uma
palavra em desacordo com as regras de concordância?
A. “As relações humanas estão se deteriorando a tal ponto
que mesmo as leis não conseguem abrandar o
desrespeito.”
B. “A crônica de dificuldades cotidianas, agravadas por
cenários de crise, ajuda a piorar o estado de
insensibilidade e indiferença com o outro, mas o que
importam não são os motivos e sim os efeitos.”
C. “Nunca a ideia da selva de pedra foi tão adequada para
simbolizar os centros urbanos e o resultado são pessoas
prontas para reagir ao menor sinal de contestação.”
D. “Como se fossem máquinas de guerra que enxerga
inimigos por todos os lados e se mostram implacáveis
com eles.”
E. “Experimente reclamar de alguém que ocupa
indevidamente uma vaga destinada a idosos e
cadeirantes, em um estacionamento. A sorte é que
quando o que fuzila são apenas olhos e palavras, o alvo
da fúria sobrevive para contar a história.”

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16 – Referente a taquicardias
INCORRETO afirmar:

ventriculares

(TV)

é

A. São definidas por três ou mais batimentos de origem
ventricular numa freqüência acima de 100 batimentos por
minuto.
B. Podem ser de foco único ou múltiplo levando a quadros
bem tolerados até o comprometimento hemodinâmico
grave.
C. As taquicardias denominadas de idiopáticas ocorrem em
pacientes que apresentam um encurtamento do segmento
QT (QT curto) ou padrões de condução alterados do
QRS.
D. Em casos de corações estruturalmente alterados, com
infartos prévios ou no caso da doença de Chagas ou
outras miocardiopatias, o principal fenômeno é o de
reentrada, sobretudo a macro reentrada envolvendo
circuitos anatômicos sempre definidos pelas três
propriedades de bloqueio unidirecional, presença de vias
com velocidade diferentes de propagação e velocidades
diferentes de refratariedade.
E. Podem ocorrer situações de reentrada funcional, onde
não existem barreiras anatômicas, mas uma série de
fibras contíguas com propriedades eletrofisiológicas
diferentes.

17 – Ocasionam, geralmente, a diminuição da pressão,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Menstruação.
Sono-repouso.
Hipertireoidismo.
Hemorragia grave.
Anemia.

18 – São fatores primários para a hemorragia intracerebral,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Angiopatia amilóide cerebral.
Malformação arteriovenosa.
Telangiectasia.
Angioma cavernoso.
Angioma venoso.

19 – Quanto à dissecção aguda de aorta é INCORRETO
afirmar:
A. Deve-se fazer potente analgesia com morfina e reduzir a
frequência cardíaca para cerca de 60 bpm, com
metoprolol venoso.
B. Reduzir a frequência cardíaca tem importância muito
maior que reduzir a PA na dissecção.
C. A dissecção aguda de aorta é uma das exceções onde se
deve reduzir a PA para níveis mais baixos, com PA
sistólica em torno de 100 a 110 mmHg em geral já nos
primeiros 20 min do tratamento. Por isso, frequentemente
faz-se necessário o uso de um vasodilatador a mais que
geralmente é o nitroprussiato de sódio.
D. Quando houver comprometimento coronariano na
dissecção de aorta, prefere-se a nitroglicerina por via
venosa.
E. Pode ser encontrado na radiologia do tórax: atrofia de
mediastino, deslocamento da calcificação da aorta e
contorno cardíaco irregular.
20 – Quanto à insuficiência cardíaca (IC) é INCORRETO
afirmar:
A. Na IC ocorre queda da função cardíaca, mecanismos
adaptativos são estimulados procurando corrigir a
disfunção ventricular.
B. O mecanismo de Frank-Starling é usualmente um dos
primeiros a ser estimulado e melhora a função cardíaca,
porém, nas lesões maiores não é suficiente e a contínua
dilatação cardíaca dela advinda se torna um mecanismo
desadaptativo.
C. A contínua dilatação (remodelação ventricular), é
deletéria e quanto maior a dilatação ventricular pior o
prognóstico do paciente.
D. A estimulação simpática e a neuro-humoral podem ser
adaptativas no início dos quadros, mas a sua perpetuação
ou maior intensidade de estimulação é deletéria para o
coração.
E. A hipertrofia miocárdica é um mecanismo adaptativo
importante para a compensação do coração, onde ocorre
por diminuição dos níveis de neuro-hormônios.
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21 – Na diferenciação da emergência e urgência hipertensiva,
refere-se a esta última:
A.
B.
C.
D.
E.

Hemorragia Cerebral.
Hipertensão maligna.
Ansiedade com hiperventilação.
Eclâmpsia.
Feocromocitoma.

22 - Na insuficiência coronariana, no tratamento de crise
hipertensiva, deve-se utilizar:
A.
B.
C.
D.
E.

Hidralazina.
Trimetafan propranolol.
Nitroprussiato de sódio.
Enalapril.
Nitroglicerina.

A.
B.
C.
D.
E.

Onda T
Onda P
Intervalo PR
Complexo QRS
Segmento ST

26 – No Escore de Framingham Revisado utilizam-se como
dados base, EXCETO:

23 - A cardiomiopatia chagásica crônica, tipicamente produz,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

25 – A figura (com a parte indicada por setas) representa:

Arritmias ventriculares.
Bloqueios intracardíacos.
Hemorragia cerebral.
Anormalidades contráteis regionais.
Fenômenos tromboembólicos pulmonares
sistêmicos.

e

ou

24 - Sobre arritmias cardíacas é incorreto afirmar:
A. Arritmias cardíacas são o resultado de uma anormalidade
na geração ou condução do impulso elétrico, ou em
ambas, levando a uma contração não rítmica como de
costume.
B. A fisiopatologia das arritmias envolve mecanismos
diversos, relacionados à automaticidade na geração do
impulso, pósdespolarização e disparo do automatismo e
condução do impulso.
C. A ativação elétrica do coração surge normalmente no nó
sinoatrial (SA), mas outros marca-passos subsidiários
podem iniciar o impulso elétrico, quando há supressão ou
perda funcional deste.
D. O quadro clínico é variado, e os sintomas mais
frequentemente observados são síncope, pré-síncope,
palpitação, e dor precordial, sendo a síncope a mais
comum.
E. O diagnóstico inicia-se com uma história clínica
detalhada, exame físico direcionado e registro
eletrocardiográfico (ECG) durante sua ocorrência.

A.
B.
C.
D.
E.

Idade
Peso e Altura
LDL-C e HDL-C
Pressão arterial
Diabetes

27 – São fármacos simpatolíticos Dde ação central de 2ª
geração:
A.
B.
C.
D.
E.

Metildopa, clonidina.
Rilmenidina, monoxidina.
Mecamilamina, trimetafan.
Reserpina, guanetidina.
Prazosina, beta - propranolol, alfa/beta – labetalol.

28 - A angina instável inclui uma variedade de diferentes
padrões clínicos descritos a seguir:
I.
II.
III.
IV.

Angina em repouso de até uma semana de duração.
Angina aumentando em severidade para dor moderada
ou severa.
Infarto do miocárdio sem onda Q.
Angina pós-infarto do miocárdio continuando por
mais de 24 horas.

Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

I e III
I e II
II e IV
Apenas a I
I, II, III, IV
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29 – A coarctação da aorta é uma estenose aórtica que obstrui a
passagem do fluxo sanguíneo, refere-se à fisiopatologia,
EXCETO:
A. Redução do fluxo sanguíneo para metade inferior do
corpo.
B. Diminuição dos pulsos em membros inferores cianótica.
C. Pode apresentar anomalias associadas.
D. Pulsos fortes em membros superiores.
E. Sobrecarga do ventrículo esquerdo.
30 – São apresentações clínicas do Acidente Vascular Cerebral
Hemorrágico, EXCETO:
A. Rebaixamento do nível de consciência.
B. Sinais precoces de hipertensão intra-craniana.
C. Hipotermia.
D. Rigidez nucal.
E. Crises convulsivas.
31 – Referente à fibrilação atrial é INCORRETO afirmar:
A. A fibrilação atrial (FA) é uma manifestação de múltiplas
ondas simultâneas de ativação de focos atriais.
B. As causas da fibrilação atrial são variadas, desde o
aumento do tamanho atrial com desorganização de suas
fibras, como nas valvopatias mitrais a outros fatores
associados, como hipertensão, diabetes ou doenças
pulmonares.
C. A FA pode existir também isoladamente recebendo o
nome de “lone fibrillation”, uma condição possivelmente
associada com estados inflamatórios agudos.
D. A presença de terminações do nervo vagal nestes óstios
pode resultar numa lentificação do ritmo sinusal com
aumento do tônus parassimpático atrial.
E. A ablação do tecido próximo aos óstios das veias
pulmonares pode ser realizada com possível melhora da
fibrilação atrial.
32 – São contra-indicações absolutas para transplante cardíaco,
EXCETO:
A. Resistência vascular pulmonar fixa maior 5 Wood,
mesmo após provas farmacológicas.
B. Insufiêcia hepática irreversível, doença pulmoar grave.
C. Incompatibilidade ABO na prova cruzada prospectiva
entre receptor e doador.
D. Doença psiquiátrica grave, dependência química e não
aderência às recomendações da equipe.
E. Diabetes insulino-dependente com lesões graves de
órgãos-alvo.
33 - São elementos que levam à suspeita clínica de endocardite
infecciosa os casos de febre associada a, EXCETO:
A.
B.
C.
D.

Próteses intracardíacas.
Condições cardíacas predisponentes.
Primeira manifestação de icc.
Manifestações cutâneas (petéquias, hemorragias xerose,
prurido, hiperpigmentação, calcificantes e bulose) e
oftalmológicas (facoma da retina).
E. Velamentos pulmonares múltiplos (el de coração direito).

34 – A fórmula de Friedewald utilizada para perfil lipídico não
deve ser empregada quando os níveis dos triglicerídeos forem
iguais ou a partir de:
A.
B.
C.
D.
E.

250md dl
300md dl
350md dl
400md dl
450md dl

35 – Quanto à cardiomiopatia hipertrófica é INCORRETO
afirmar:
A. É uma doença miocárdica primária, de caráter genético
(autossômico dominante), caracterizada pela hipertrofia
ventricular desproporcional, mais frequente no ventrículo
esquerdo (VE), com maior acometimento do septo
interventricular (SIV), do que da parede livre, podendo,
em alguns casos, reduzir o volume ventricular.
B. O VE é o mais acometido, podendo este envolvimento
ser simétrico (concêntrico) ou assimétrico (septal,
medioventricular, apical, lateral e posterior).
C. É classificada segundo a localização da hipertrofia nos
tipos: septal, medioventricular, apical, lateral e
concêntrico, que pode se estender a outras regiões do
coração.
D. Do ponto de vista hemodinâmico é dividida em formas
obstrutiva (septal assimétrica não obstrutiva, concêntrica,
apical, lateral e/ou látero-posterior) e não obstrutiva
(septal assimétrica e medioventricular).
E. O comprometimento do VD ocorre na cardiomiopatia
hipertrófica (CMH) predominante do lado esquerdo,
porém suas manifestações clínicas são menos evidentes,
sendo raros os casos isolados ou com predomínio direito.
36 – São funções do Médico na atenção cardiológica,
EXCETO:
A. Realizar consultas para avaliação diagnóstica, avaliação
dos fatores de risco e co-morbidades.
B. Solicitar exames complementares quando necessário.
C. Verificar o comparecimento dos portadores de
cardiopatias às consultas na unidade de saúde.
D. Programar junto da equipe as estratégias para educação
do paciente.
E. Realizar os encaminhamentos necessários à atenção
secundária ou terciária os casos que se fizerem
necessários.
37 – Sobre a Síndrome do Prolapso da Valva Mitral (PVM) é
INCORRETO afirmar:
A. A síndrome do PVM é uma anomalia cardíaca mais
frequente em mulheres do que em homens, contudo sua
gravidade é maior em homens idosos.
B. O estalido sistólico característico e o sopro meso a
telessistólico são critérios diagnósticos principais.
C. Com mais frequência, o PVM ocorre como condição
primária que não está associada a outras doenças e pode
ser familial (transmitida por forma autossômica) ou nãofamilial.
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D. Os achados da patologia incluem proliferação
mixomatosa das cúspides da valva mitral, fibrose da
superfície dos folhetos, aumento da espessura e/ou
prolongamento da cordoalha tendinosa e lesões
ventriculares por atrito.
E. A fisiopatologia do PVM consiste basicamente da
proliferação mixomatosa, que pode se estender para o
anel mitral e cordoalhas.
38 – Referente à Estenose Aórtica (EAo) é INCORRETO
afirmar:
A. A Estenose Aórtica (EAo) é a obstrução da via de saída
do VE pela calcificação das estruturas valvares,
associada ou não à fusão das válvulas da valva aórtica.
B. Com o tempo e a progressão do processo de calcificação
valvar, a EAo leva à hipertrofia ventricular concêntrica, à
elevação das pressões de enchimento, e finalmente à
disfunção ventricular.
C. A evolução da calcificação valvar é lenta e os sintomas
resultantes da EAo (dor torácica, síncope e dispneia)
tipicamente surgem após a 6ª década de vida, sendo ainda
mais tardios nos casos de EAo degenerativa.
D. No ECG podem ser vistos sinais de sobrecarga de VE nas
lesões moderadas a importantes, onde o aumento de
voltagem é muito habitual na EAo. A presença de
bloqueio de ramo ou bloqueio atrioventricular está
associada a EAo importante.
E. Na radiografia de tórax, é frequente a chamada dilatação
pós-estenótica da aorta.
39 - É um sinal/sintoma da miocardiopatia dilatada:
A.
B.
C.
D.
E.

Insuficiência cardíaca esquerda.
B4.
Angina.
Sinais e sintomas de isquemia.
Ictus hipertrófico.

40 - No Exame Físico na Insuficiência aórtica, o Sinal de
Muller refere-se a:
A. Balanço da Cabeça a cada batimento.
B. Sons sistólicos e diastólicos audíveis sobre a artéria
femoral.
C. Pulsações sistólicas da úvula.
D. Sopro sistólico audível sobre a artéria femoral quando
comprimida proximalmente e sopro diastólico quando
comprimida distalmente.
E. Pulsações capilares.
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