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A B C

A 

Exemplo: 

 

INSTRUÇÕES: 
 
Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno de questões. 
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  

     

 

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo 
todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e 
densa. 
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras 
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. 
A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  
04- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, réguas, 
esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do 
início da prova. 
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta 
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do 
candidato. 
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações 
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas. 
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) 
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas. 
08. O candidato NÃO poderá levar o Caderno de Questões em hipótese alguma, sendo que o descumprimento 
deste item causará eliminação do candidato. 
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que 
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso. 
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas 
dependências da escola. 
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 10 de julho de 2017 a partir das 18h. 
 
 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________ 

                      

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA 

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2017 
CRESCER CONSULTORIAS 

 

 Cargo: Médico Cardiologista 
 

 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

Data da Prova:  
09 de julho de 2017 

Duração:  
3 (três) horas 

40 questões 
04 alternativas 

http://www.crescerconcursos.com.br/
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01)  Observe o discurso político exposto e documentado 
pela pesquisadora:  

 
“Todos vocês sabe o que fazer amanhã de manhã. 
Todos vocês sabe o que fazer. Nós fizemos dez dias 
consecutivos. (...) Existe um trabalho a ser feito nos 
bairros, existe um trabalho a ser feito nos pontos de 
ônibus e, o que é mais importante, ninguém ir à porta 
da fábrica. Tudo que eu sou não é fruto da minha 
inteligência não. É fruto da consciência política da 
classe trabalhadora brasileira. Na medida em que 
vocês evoluíram politicamente, na medida em que 
vocês ficaram mais exigente.” (publicado por Marta 
Regina Maia) 
O discurso apresentado, segundo a abordagem da 
autora, a despeito das variações de linguagem, 
pondera que “no discurso político são usados os 
princípios de alteridade, de influência e de regulação 
para que o sujeito político se defina em relação ao seu 
público. A finalidade desses princípios vai além do 
fazer fazer, fazer dizer e fazer pensar. Está 
relacionada à intenção do sujeito comunicante e efeito 
que pretende alcançar com o discurso” (Marta Regina 
Maia)  

 
Assim, pode-se concluir, sobre o discurso exposto que: 
 

A) “Para que o discurso provoque uma ação por parte 
dos ouvintes, os princípios de alteridade e influência 
descaracterizam a lógica do discurso político para 
efetivar sua força. É por meio da definição da 
identidade do sujeito do discurso político que ele se 
discrimina com o outro e o leva a agir ou a pensar de 
acordo com seus objetivos.”  

B) “Para que o discurso provoque uma ação por parte 
dos ouvintes, os princípios de alteridade e influência 
entram na lógica do discurso político para efetivar 
sua força. É por meio da definição da identidade do 
sujeito do discurso político que ele se relaciona com 
o outro e o leva a agir ou a pensar de acordo com 
seus objetivos.”  

C) “Para que o discurso provoque uma ação por parte 
dos ouvintes, os princípios de alteridade e influência 
entram na entropia do discurso político para 
desarmar sua força. É por meio da definição da 
identidade do sujeito do discurso político que ele se 
relaciona com o outro e o leva a agir ou a pensar de 
acordo com seus objetivos.”  

D) “Para que o discurso provoque uma ação por parte 
dos ouvintes, os princípios de alteridade e influência 
entram na entropia do discurso político para efetivar 
sua força. É por meio da transmutação da identidade 
do sujeito do discurso político que ele se relaciona 
com o outro e o leva a agir ou a pensar de acordo 
com seus objetivos.” 

02)  Assinale a alternativa em que a partícula “se” será 

parte integrante do verbo. 

 

A) Rui se queixou de nossa tendência a valorizar títulos 

e bacharéis. 

B) Ana se morria de medo dos cães da rua debaixo. 

C) Alugam-se casas para temporadas na praia. 

D) Se comprar um carro novo, conseguirá chegar ao 

nordeste. 

 

03)  “Isso foi visto muitas vezes como uma preocupação 

poética de visionários, uma vez que pregavam o 

afastamento do homem desses espaços, inviabilizando 

sua exploração econômica.” 

 

O contexto em destaque reflete: 

 

A) Temporalidade. 

B) Causa. 

C) Consequência. 

D) Ressalva. 

 

04)  Preencha a lacuna corretamente com a flexão verbal 

que melhor atende ao contexto.  

 

“Uma moça pediu que eu me sentasse, mostrou-me 

uma folha com uma linha vertical e pediu que eu ____, 

de olhos fechados!” 

 

A) Copie. 

B) Copies. 

C) Copiasse. 

D) Copiei. 

 

05)  “Aspiramos ao cargo de confiança”.  

 

Tem o mesmo tipo de complemento o contido na 

alternativa. 

 

A) Aspiramos o ar puro dos campos. 

B) Sandra, confiante, abdicou do cargo. 

C) Sandra, confiante, abdicou o cargo. 

D) Selma agradeceu o presidente. 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                      QUESTÕES DE 1 A 10 
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06)  Indique a frase em que haverá a necessidade de 

acrescentar a vírgula antes da conjunção aditiva. 

 

A) A sua pesquisa é clara e objetiva. 

B) O homem vendeu o carro e a mulher protestou. 

C) Ela não só dirigiu a pesquisa como também escreveu 

o relatório 

D) Não só formar um grande número de pós-graduados 

como também constituir um sistema de pós-

graduação de qualidade. 

 

07)  “Também naquela oportunidade, a decisão não 

agradou à maioria.” Também haverá crase conforme 

norma culta à sentença: 

 

A) Fui a uma entrevista inesperada. 

B) Põem-se a criticar-me, a fazer picuinhas. 

C) Você receberá o seu bônus quando este suceder 

aquele dos minutos gratuitos. 

D) Nunca foi chegado a crianças.  

 

08)  Complete as lacunas da frase corretamente com a 

flexão verbal que melhor atende ao contexto:  

 

“Ele pegou a pedra e a ________ para as barras da 

gaiola exatamente em frente à fruta, mas ao tentar 

fazer com que ela passasse pelas grades não _________ 

resultados satisfatórios.” 

 

A) Levara/ obtera. 

B) Levou/ obteu. 

C) Levava/ obteve. 

D) Levou/ obteve. 

 

09) Está INCORRETA, de acordo norma culta vigente, a 

concordância em: 

 

A) Os astrônomos preveem que pode haver grandes 

explosões solares. 

B) Cem metros de arame é pouco para cercar o muro da 

casa. 

C) Foi necessária paciência para resolver as questões 

impostas pelos professores. 

D) O candidato tem motivos bastantes para estar feliz 

com o resultado do concurso. 

10)  Assinale a alternativa INCORRETA considerando a 

norma culta da língua.  

 

A) Desejo que tu ajas com sensatez e revejas tuas 

decisões. 

B) Se ele propusesse um acordo, nós não imporíamos 

nenhuma exigência. 

C) É necessário que tragas teu protetor solar e vás à 

praia mais cedo neste verão. 

D) Os alunos do curso profissionalizante pagarão a 

primeira mensalidade no momento em que 

requiserem a matrícula. 
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11) De acordo com a Lei 8080/90, é INCORRETO 

afirmar que: 
 

A) Os níveis de saúde da população expressam a 

organização social e econômica do País. 

B) Entende-se por vigilância sanitária.um conjunto de 

ações que proporcionam o conhecimento, a detecção 

ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes de saúde individual 

ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar 

as medidas de prevenção e controle das doenças ou 

agravos. 

C) Os Municípios poderão constituir consórcios para 

desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de 

saúde que lhes correspondam. 

D) A participação complementar dos serviços privados 

será formalizada mediante contrato ou convênio, 

observadas, a respeito, as normas de direito público. 

 

12)  De acordo com a Política Nacional de Atenção 

Básica, analise as afirmativas abaixo: 

 

1. A Atenção Básica é o contato preferencial dos 

usuários com os sistemas de saúde. 

2. A Atenção Básica utiliza tecnologias de baixa 

complexidade e elevada densidade, que devem 

resolver os problemas de saúde de maior 

freqüência e relevância em seu território. 

3. A Atenção Básica tem como um de seus 

fundamentos desenvolver relações de vínculo e 

responsabilização entre as equipes e a população 

adscrita garantindo a continuidade das ações de 

saúde e a longitudinalidade do cuidado. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

A) 1 e 2. 

B) 2 e 3. 

C) 1 e 3. 

D) 1, 2 e 3. 

 

 

 

 
 

13)  O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto 
de compromissos sanitários, expressos em objetivos 
de processos e resultados e derivados da análise da 
situação de saúde do País e das prioridades definidas 
pelos governos federal, estaduais e municipais. São 
prioridades do Pacto pela Vida, EXCETO: 

 

A) Redução da Mortalidade infantil e materna. 

B) Saúde Indígena. 

C) Promoção da saúde. 

D) Controle do Câncer de cólo de útero e de mama. 
 

14) Sobre o Sistema Único de Saúde, analise as 
afirmativas abaixo:  

 

I. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - 
SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados 
a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) 
acompanhante durante todo o período de trabalho 
de parto, parto e pós-parto imediato. 

II. Caberá aos Estados e Municípios, com seus recursos 
próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena. 

III. O atendimento e a internação domiciliares, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde, poderão ser 
realizados por indicação médica, 
independentemente de concordância do paciente e 
de sua família. 

 
O número de afirmativas CORRETAS corresponde a: 
 

A) Zero. 

B) Uma. 

C) Duas. 

D) Três. 
 

15) De acordo com a Lei 8080/90, analise as afirmativas 
abaixo: 

 

1- Aos proprietários, administradores e dirigentes de 
entidades ou serviços contratados é permitido 
exercer cargo de chefia ou função de confiança no 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

2- A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único 
de Saúde (SUS), em caráter complementar. 

3- As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS) serão creditadas diretamente em contas 
especiais, movimentadas pela sua direção, na esfera 
de poder onde forem arrecadadas. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 

A) 1 e 2. 

B) 2 e 3. 

C) 1 e 3. 

D) 1, 2 e 3. 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                                      QUESTÕES DE  11 A 20 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 6  

 

CARGO: MÉDICO CARDIOLOGISTA 

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 01/2017 -  PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA 

16) Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, é 

INCORRETO afirmar que: 

 

A) É desenvolvida com o mais alto grau de 

descentralização e capilaridade, próxima da vida das 

pessoas. 

B) Deve ser o contato obrigatório dos usuários, a 

principal porta de entrada e centro de comunicação 

da Rede de Atenção à Saúde.  

C) Tem como um de seus fundamentos e diretrizes 

possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços 

de saúde de qualidade e resolutivos,  

D) O financiamento da Atenção Básica deve ser 

tripartite.  

 

17) Implementar o Sistema Nacional de Sangue, 

Componentes e Derivados, em âmbito 

administrativo, de acordo com a Lei 8.080/90, é 

atribuição de: 

 

A) somente estados, distrito federal e municípios; 

B) união, estados, distrito federal e municípios; 

C) somente união; 

D) somente união e estados. 

 

18) De acordo com a Lei 8.080/90, formular, avaliar, 

elaborar normas e participar na execução da política 

nacional e produção de insumos e equipamentos 

para a saúde, em articulação com os demais órgãos 

governamentais é de competência: 

 

A) da direção nacional do Sistema Único de Saúde; 

B) da direção estadual do Sistema Único de Saúde; 

C) da direção municipal do Sistema Único de Saúde; 

D) das direções nacional e estadual do Sistema Único de 

Saúde.  

 

 

 

 

19) De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/90, assinale 

a alternativa CORRETA: 

 

A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos 

com a representação dos vários segmentos sociais, 

para avaliar a situação de saúde e propor as 

diretrizes para a formulação da política de saúde nos 

níveis correspondentes, convocada pelo Poder 

Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo 

Conselho de Saúde; 

B) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 

deliberativo, órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários, atua na 

formulação de estratégias e no controle da execução 

da política de saúde na instância correspondente, 

inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 

cujas decisões serão homologadas pelo chefe do 

poder legalmente constituído em cada esfera do 

governo; 

C) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde (Conasems) não terão 

representação no Conselho Nacional de Saúde; 

D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão 

alocados como cobertura das ações e serviços de 

saúde a serem implementados apenas pelos Estados, 

sendo os municípios e Distrito Federal sujeitos a 

outras fontes de recursos. 

 

20) A Atenção Básica tem como fundamentos, segundo a 

Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) todos os 

itens abaixo, EXCETO: 

 

A) Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a 

saber: integração de ações programáticas e demanda 

espontânea, articulação das ações de programa a 

saúde, prevenção de agravos, tratamento e 

reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em 

equipe; e a coordenação do cuidado na rede de 

saúde; 

B) Estimular a participação popular e o controle social; 

C) Realizar avaliação e planejamento sistemático dos 

resultados alcançados, como parte do processo de 

planejamento e programação; 

D) Valorizar os profissionais de saúde por meio do 

estímulo financeiro e acompanhamento constante de 

novas formações e capacitação. 
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21) São Diuréticos Tiazídicos utilizados no tratamento 
da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), EXCETO: 

 

A) Clortalidona 

B) Hidroclorotiazida 

C) Espironolactona 

D) Indapamida 
 

22)  A experiência favorável em relação à segurança do 
binômio materno-fetal recomenda a escolha do 
seguinte anti-hipertensivo para tratamento da 
Hipertensão Arterial em grávidas: 

 

A) Alfametildopa. 

B) Captopril 

C) Atenolol. 

D) Losartana. 
 

23)  Tosse seca, alteração do paladar e, mais raramente, 

reações de hipersensibilidade com erupção cutânea 

e edema angioneurótico são as principais possíveis 

reações adversas provocadas pelo uso da seguinte 

classe de agente anti-hipertensivo: 

 

A) Inibidores da enzima conversora da angiotensina. 

B) Vasodilatadores diretos. 

C) Antagonistas dos canais de cálcio. 

D) Diuréticos. 

 

24)  A cardite é a manifestação mais grave da febre 

reumática (FR), pois é a única que pode deixar 

sequelas e acarretar óbito. Sobre o assunto, é 

INCORRETO afirmar que: 

 

A) A cardite tende a aparecer em fase precoce e, mais 

frequentemente, é diagnosticada nas três primeiras 

semanas da fase aguda. 

B) O acometimento cardíaco é caracterizado pela 

pancardite, entretanto são as lesões valvares as 

responsáveis pelo quadro clínico e pelo prognóstico. 

C) A pericardite está sempre associada à lesão valvar e 

é diagnosticada pela presença de atrito e/ou 

derrame pericárdico, abafamento de bulhas, dor ou 

desconforto precordial. 

D) Nos casos leves, o acometimento pericárdico é um 

achado exclusivo do estudo ecocardiográfico. 

Grandes derrames pericárdicos e tamponamento 

cardíaco são manifestações comuns. 

 

 

 

 

 

25) São possíveis reações adversas provocadas pelo uso 
de betabloqueadores, EXCETO: 

 

A) Broncoespasmo 

B) Taquicardia. 

C) Vasoconstrição periférica. 

D) Distúrbios da condução atrioventricular. 
 

26)  Sobre os exames complementares para avaliação do 

comprometimento cardíaco na Febre reumática, é 

INCORRETO afirmar que:  

 

A) Recomenda-se a realização do exame radiológico do 

tórax para investigação de cardiomegalia e de sinais 

de congestão pulmonar. 

B) O eletrocardiograma normal não exclui o 

envolvimento cardíaco, e o diagnóstico de cardite 

não deve ser baseado unicamente em anormalidade 

eletrocardiográficas. 

C) Nas áreas em que a doença é endêmica, é 

recomendada a utilização da ecocardiografia para 

diagnosticar cardite subclínica. 

D) A biópsia endomiocárdica apresenta alta 

sensibilidade para o diagnóstico da cardite. 

 

27)  Sobre os fatores de risco para Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS), é INCORRETO afirmar que:  

 

A) Existe relação direta e linear da Pressão Arterial 

(PA) com a idade, sendo a prevalência de HAS 

superior a 60% na faixa etária acima de 65 anos. 

B) Em relação à cor, a HAS é duas vezes mais prevalente 

em indivíduos de cor branca. 

C) O excesso de peso se associa com maior prevalência 

de HAS desde idades jovens. 

D) Atividade física reduz a incidência de HAS, mesmo 

em indivíduos pré-hipertensos, bem como a 

mortalidade e o risco de doença cardiovascular. 

 

28) Em todas as alternativas abaixo a insuficiência 

cardíaca se instala de forma aguda e súbita, EXCETO:  

 

A) Infarto do miocárdio.  

B) Miocardite. 

C) Doença de Chagas. 

D) Endocardite aguda. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                          QUESTÕES DE 21 A 40 
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29)  Os procedimentos de medida da pressão arterial são 

simples e de fácil realização, contudo, nem sempre 

são realizados de forma adequada. Sobre o assunto, é 

INCORRETO afirmar que: 

 

A) Os aparelhos aneroides não são os de primeira 

escolha, pois descalibram-se mais facilmente. 

B) Manguitos mais longos e largos são necessários em 

pacientes obesos, para não haver superestimação da 

pressão arterial. 

C) A posição recomendada para a medida da pressão 

arterial é a deitada. 

D) Alterações próprias do envelhecimento determinam 

aspectos diferenciais na pressão arterial de idosos 

como, maior frequência de “hiato auscultatório”. 

 

30)  Na Insuficiência cardíaca, o principal desafio do 

médico é o diagnóstico precoce dos casos iniciais, 

assintomáticos ou pouco sintomáticos.  São sintomas 

frequentes na fase inicial da Insuficiência cardíaca, 

EXCETO:  

 

A) Fadiga. 

B) Ortopneia e dispneia paroxística noturna. 

C) Edema nos tornozelos. 

D) Bradicardia. 

 

31)  Sobre a Insuficiência cardíaca, é INCORRETO 

afirmar que:  

 

A) A Insuficiência cardíaca diastólica é aquela em que o 

principal problema é a contratilidade miocárdica.  

B) No exame físico, a presença de sopros pode indicar 

valvulopatia como causa da Insuficiência cardíaca. 

C) A hipertensão pulmonar pode ser causa ou 

complicação da insuficiência cardíaca.  

D) A ecocardiografia com Doppler é o exame isolado 

mais usado e tem substituído progressivamente a 

radiografia de tórax na avaliação diagnóstica da 

insuficiência cardíaca.  

 

32)  O aumento da frequência cardíaca pode ser um 

efeito desfavorável da seguinte droga utilizada no 

tratamento da Insuficiência cardíaca:  

 

A) Digoxina. 

B) Espironolactona. 

C) Betabloqueadores. 

D) Bloqueador de cálcio. 

33)  São fatores de risco de aterosclerose e 

coronariopatias, EXCETO:  

 

A) Diabetes Mellitus. 

B) LDL colesterol < 130 mg/dl. 

C) Estado pós menopausa sem reposição hormonal. 

D) Inatividade física.  

 

34)  Sobre a Hipertensão Pulmonar, é INCORRETO 

afirmar que: 

 

A) O sintoma mais comum é a intolerância ao esforço 

(dispnéia de esforço) e a fadiga, pelo baixo débito 

cardíaco, de caráter progressivo e indicativo de 

disfunção ventricular direita secundária. 

B) A hipertensão pulmonar de causa primária é a mais 

comum. 

C) As palpitações são queixas freqüentes e inespecíficas 

mas podem denunciar a presença de arritmias 

ventriculares ou supraventricular que são freqüentes 

na evolução. 

D) Em idosos a pressão arterial pulmonar pode ser mais 

elevada, principalmente durante o esforço, mesmo 

na ausência de qualquer patologia. 

 

35)  A dor torácica é uma importante queixa nas 

unidades de saúde. O médico deve estar preparado 

para identificar as causas de dor torácica 

potencialmente grave para um rápido início de 

tratamento ou encaminhamento dos pacientes. 

Todas as descrições de dor abaixo NÃO são 

características de isquemia miocárdica, EXCETO:  

 

A) Dor constante que persiste por muitas horas. 

B) Dor pleurítica (dor aguda, tipo pontada ou em 

facada, provocada pelos movimentos respiratórios 

ou pela tosse). 

C) Episódios muito breves de dor que duram uns 

poucos segundos ou menos. 

D) Dor descrita como um peso ou aperto no tórax, uma 

“queimação” ou dificuldade de respirar. 

Frequentemente associada a uma irradiação para o 

ombro esquerdo, pescoço, região dorsal ou entre as 

escápulas e braço. Tipicamente vai aumentando em 

intensidade durante um período de poucos minutos. 
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36)  No tratamento do Infarto agudo do Miocárdio, são 

drogas de segunda linha ou indicadas apenas em 

situações especificas, EXCETO:  

 

A) Bloqueadores de canais de cálcio.  

B) Inotrópicos.  

C) Betabloqueadores. 

D) Estatinas. 

 

37)  São causas secundárias de dislipidemias, EXCETO:  

 

A) Hepatopatias. 

B) Dieta inadequada com excesso de lipídios totais. 

C) Alcoolismo. 

D) Hipotireoidismo. 

 

38)  Sobre as Arritmias Cardíacas, analise as afirmativas 

abaixo:  

 

I- As arritmias por distúrbios da formação do impulso 

decorrem de estímulos automáticos anormais 

originados de marca-passos fisiológicos (nó sinusal 

ou nó atrioventricular) ou anormais em qualquer 

ponto do coração.  

II- Somente as bradiarritmias podem reduzir o debito 

cardíaco, causando ou agravando insuficiência 

cardíaca, provocando quedas súbitas do fluxo 

cerebral e síncopes.  

III- Boa parte dos portadores de arritmias graves e 

potencialmente fatais podem permanecer 

assintomáticos por anos. Esses casos geralmente são 

identificados em exames médicos de rotina ou por 

serem os pacientes portadores de outras 

cardiopatias. 

 

O numero de afirmativas CORRETAS corresponde a: 

 

A) Zero. 

B) Uma. 

C) Duas. 

D) Três.  

39)  O marca-passo transcutâneo (MPTC) é um 

dispositivo que pode estimular o ritmo cardíaco pelo 

fornecimento de corrente elétrica por eletrodos 

colados na pele. Sobre o assunto, é INCORRETO 

afirmar que: 

 

A) É um procedimento de emergência e tem a vantagem 

de ser uma técnica não invasiva e de instalação 

praticamente imediata. 

B) A principal indicação de seu uso é em pacientes com 

bradicardia  sintomática. Pode também ser utilizado 

na superestimulação para supressão de taquicardias 

refratárias com o intuito de eliminar taquicardia 

supraventricular (TSV) e taquicardias ventriculares 

(TV) malignas. 

C) É recomendado para pacientes em PCR por 

assistolia. 

D) É um dispositivo que, em geral, causa desconforto e 

dor ao paciente, visto que correntes elétricas de 50 a 

100 miliampéres (mA) são necessárias. Deve ser 

considerada a analgesia e sedação do paciente. 

 

40)  Sobre as Pericardites, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) A pericardite aguda classicamente se manifesta 

como uma síndrome febril com frequente 

acometimento de vias aéreas superiores, dor 

torácica e atrito pericárdico. 

B) Na pericardite aguda, a radiografia de tórax é normal 

na maioria das vezes. A presença de cardiomegalia 

ocorre apenas quando há mais de 200 ml de fluido 

no saco pericárdico. 

C) As alterações eletrocardiográficas da pericardite são 

bastante amplas e acontecem nos segmentos PR, 

segmento ST e no ritmo, variando de acordo com a 

fase da pericardite. 

D) Os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) são os 

principais medicamentos para o tratamento das 

pericardites idiopática e viral. O objetivo principal do 

tratamento é o alívio da dor e a resolução do 

processo inflamatório. 

 

 


