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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Saúde – desafios de integração e convergência 
 

A despeito dos imensos desafios, nas últimas décadas, o 
Brasil constituiu uma realidade de promoção e atenção à 
saúde ímpar no mundo e inédita em nossa História. A 
Constituição de 1988 estabeleceu a criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e concomitantemente os setores privados, 
com e sem fins lucrativos, se expandiram. 

Os 30 anos do SUS, recém-completados, sugerem uma 
reflexão. Obviamente, há muito que avançar na atenção à 
saúde, mas pode-se concluir que o SUS se tornou um 
patrimônio nacional. Citando o professor Eugenio Vilaça, “o 
SUS não é um problema sem solução, é uma solução com 
problemas”. 

O SUS atende 207 milhões de brasileiros. Os serviços vão 
desde vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, passando 
por vacinação, transplantes, assistência farmacêutica de alto 
custo, até programas de combate à Aids e à Hepatite C, entre 
outros. 

Integrado ao sistema filantrópico, o SUS avançou e fez 
história, apesar de todas as questões que enfrentamos. Seja por 
sua jornada ainda curta, seja por problemas organizacionais 
crônicos – especialmente o subfinanciamento da União, além 
das ineficiências pela estrutura e pela governança fragmen-
tadas, indicadas em estudo do Banco Mundial –, o SUS 
apresenta muitos desafios a superar, como o excesso de 
judicialização, que mina orçamentos e desorganiza planeja-
mentos. Mas não consigo vislumbrar o futuro do Brasil sem esse 
sistema de saúde. 

Também não consigo enxergar o horizonte sem o 
incremento da integração com os setores privados, tanto os 
sem fins lucrativos (filantrópicos) quanto os com fins lucrativos 
(hospitais, clínicas, serviços de diagnóstico, médicos e outros 
profissionais da saúde). [...] 

Como dissemos, a parceria filantrópica foi essencial à 
consolidação do SUS, conexão que se incrementou com a 
possibilidade de contratos de gestão com organizações sociais 
(OSs), a partir de 1998. Em 1999 criou-se a alternativa de ação 
com as organizações da sociedade civil de interesse público 
(Oscips). Em 2004 foram regulamentadas as parcerias público-
-privadas (PPPs), que permitem buscar financiamento parti-
cular para projetos de interesse público, incluindo a saúde. 

[...] 
Integração, cooperação, diálogo e intercâmbio entre os 

mundos público, privado e não governamental são caminhos 
já comprovadamente bem-sucedidos. Tendo como foco o 
cidadão e como norte o fortalecimento do SUS e o estímulo 
à integração desses universos, é preciso pautar discussões e 
ações acerca do financiamento e regulação do setor; 
políticas públicas; marco produtivo de desenvolvimento 
econômico; modelos de gestão, remuneração, organização 

e assistência; além de recursos humanos, infraestrutura, 
equipamentos e tecnologias. 

Considerando a mudança no quadro epidemiológico, com 
a predominância de doenças crônicas, que demandam atenção 
permanente, sobre doenças agudas, e se quisermos avançar 
para um sistema brasileiro de saúde inclusivo e qualificado, 
ético e economicamente sustentável, não há que se desviar 
dessa rota colaborativa, mas, sim, investir talento e esforço 
político para incrementar o intercâmbio de experiências de 
excelência que o Brasil construiu nos últimos 30 anos, como as 
inovações em gestão nos setores não governamentais e a 
estruturação da atenção primária no sistema público. Desafio é 
o que não falta, mas caminhos já temos. É só avançar na 
caminhada da cooperação. 

(Paulo Hartung. O Estado de S. Paulo, 07/05/2019. Adaptado.)  
 
Questão 01 
De acordo com o exposto no 1º parágrafo do texto, pode-se 
afirmar que: 
A) Há segmentos específicos da sociedade cujo retrocesso na 

promoção da saúde de qualidade pode ser identificado, tais 
como setores privados, com e sem fins lucrativos.  

B) O atendimento à saúde no Brasil, segundo dados históricos, 
é peculiar e tem se mostrado completamente eficiente 
mesmo diante dos desafios enfrentados, não deixando de 
considerá-los. 

C) Há uma contradição entre o conteúdo exposto no 1º 
parágrafo e as informações e ideias posteriores que, 
propositalmente, permite que o leitor estabeleça uma 
reflexão acerca do assunto abordado.  

D) Os adjetivos “ímpar” e “inédita” contribuem para o entendi-
mento de que há fatores positivos que permeiam a 
promoção e atenção à saúde no Brasil, o que não é o mesmo 
que excluir deficiências e necessidades de melhorias.  

 
Questão 02 
A locução prepositiva que dá início ao texto “A despeito 
de” estabelece, de forma coerente e coesa, uma relação de:   
A) Causa. 
B) Compensação. 
C) Contrariedade. 
D) Proporcionalidade. 
 
Questão 03 
O sentido produzido pelos vocábulos deve ser reconhecido 
mediante o contexto em que estão inseridos; assim, 
identifique a indicação correta quanto ao significado para 
os vocábulos destacados. 
A) “Integrado ao sistema filantrópico” (4º§) / destituível. 
B) “seja por problemas organizacionais crônicos” (4º§) / 

supervenientes. 
C) “e concomitantemente os setores privados” (1º§) / 

simultaneamente. 
D) “Saúde – desafios de integração e convergência” (título) 

/ alteração de direção. 
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Questão 04 
“Obviamente, há muito que avançar na atenção à saúde, mas 
pode-se concluir que o SUS se tornou um patrimônio 
nacional.” (2º§) O trecho anteriormente destacado apresenta 
duas ocorrências da partícula “se” acerca das quais está 
correto o seguinte comentário: 
A) Nas duas ocorrências o “se” pode ser classificado como 

palavra expletiva ou de realce. 
B) Em “pode-se concluir”, o “se” tem a função de conjunção 

subordinativa; o mesmo não ocorre com o segundo “se”. 
C) Nas duas ocorrências, o “se” pode ser classificado como 

substantivo por estar determinado na formação do 
período. 

D) Em “O SUS se tornou um patrimônio nacional.”, o “se” é 
reconhecido como pronome oblíquo correspondente à 
pessoa gramatical do sujeito, o mesmo não ocorre com o 
primeiro “se”. 

 
Questão 05 
No 2º parágrafo do texto, o autor utiliza como recurso de 
linguagem a citação “o SUS não é um problema sem 
solução, é uma solução com problemas”. Considerando a 
estrutura textual apresentada, pode-se afirmar acerca de 
tal recurso que: 
A) Demonstra, como recurso de linguagem, o senso comum; 

fato aceitável que reflete a realidade. 
B) Apresenta uma interpretação como se fosse um fato, 

enfraquecendo o esquema argumentativo. 
C) Trata-se de um recurso da argumentação que contribui 

para um convencimento de um ponto de vista. 
D) Sua relevância deve-se ao fato de se tratar de um recurso 

da argumentação da lógica em que são apresentadas 
causa e consequência. 

 

CONHECIMENTOS SOBRE O SUS 
 
Questão 06 
A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o acesso preferencial dos 
usuários e a principal porta de entrada e centro de 
comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. O 
Componente Construção do Programa de Requalificação de 
UBS tem como objetivo permitir o repasse de incentivos 
financeiros para a construção de UBS municipais e distritais, 
como forma de prover infraestrutura adequada às Equipes de 
Atenção Básica para desempenho de suas ações. “Dentre os 4 
Portes de UBS a serem financiadas por meio do Componente 
Construção, classifica-se como UBS PORT II destinada e apta a 
abrigar, no mínimo, _______ Equipe(s) de Atenção Básica, 
com número de profissionais compatível a _______ Equipe(s) 
de Atenção Básica.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) três / três 
B) uma / uma 
C) duas / duas 
D) quatro / quatro 

Questão 07 
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 
tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados 
gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemi-
ológica das três esferas de governo. Como gestora do Sinan, 
cabe à União: 
A) Prestar apoio técnico às unidades notificantes. 
B) Consolidar os dados do Sinan provenientes dos municípios. 
C) Coordenar a seleção dos códigos correspondentes aos 

agravos de interesse estadual e municipal, segundo a 
Classificação Internacional de Doenças – CID 10. 

D) Avaliar regularidade, completitude, consistência e integri-
dade dos dados e duplicidade de registros, efetuando os 
procedimentos definidos como de responsabilidade do 
município, para a manutenção da qualidade da base de 
dados. 

 
Questão 08 
O Programa Farmácia Popular do Brasil que, atualmente, trata-
-se do “Programa Aqui tem Farmácia Popular”, funciona através 
do credenciamento de farmácias e drogarias comerciais, 
aproveitando a dinâmica da cadeia farmacêutica (produção x 
distribuição x varejo), oferecendo à população mais uma 
alternativa de acesso aos medicamentos considerados essen-
ciais. Em relação aos princípios da Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica, analise as afirmativas a seguir. 
I. Participar de um conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção, e recuperação da saúde, porém de forma inde-
pendente, da Política Nacional de Saúde, mas garantindo os 
princípios da universalidade, integralidade e equidade. 

II. Ser compreendida como política pública norteadora para a 
formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se 
as políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de 
desenvolvimento industrial e de formação de recursos 
humanos, dentre outras, garantindo a intersetorialidade 
inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação 
envolve tanto o setor público quanto privado de atenção 
à saúde. 

III. A assistência farmacêutica trata de um conjunto de ações 
voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 
tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento 
como insumo essencial e visando o acesso e o seu uso 
racional. 

IV. Modernizar e ampliar a capacidade instalada e de produção 
dos laboratórios farmacêuticos oficiais, sendo eles, nacionais 
ou não, visando apenas o suprimento dos medicamentos ao 
SUS e o cumprimento de seu papel como referências de 
custo e qualidade da produção de medicamentos, incluindo-
se a produção de fitoterápicos. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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Questão 09 
“Reunir-se a cada quatro 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.” O trecho citado refere-se à(ao): 
A) Conselho de Saúde. 
B) Conferência de Saúde. 
C) Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 
D) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. 
 
Questão 10 
Considerando os termos citados e suas respectivas definições, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Análise de risco. 
2. Análise de situação de saúde. 
3. Análise do sistema municipal de saúde. 
(     ) É um processo contínuo, oportuno e sintético que permite 

medir, caracterizar, explicar e avaliar o processo saúde/ 
doença, contribuindo para o estabelecimento de estratégias 
políticas e tomada de decisões na área da saúde pública. 

(     ) Conjunto de procedimentos que deve ser incorporado ao 
processo de acompanhamento da situação de saúde, 
visando a oferecer subsídios aos gestores e às instâncias 
de participação e controle social para o planejamento e 
avaliação das ações e serviços de saúde, permitindo 
maior clareza na definição das prioridades e na avaliação 
do resultado de suas ações. 

(     ) Processo de levantamento, avaliação, gerenciamento e 
comunicação de riscos à saúde, considerando o processo 
de trabalho, a possibilidade de escape no ambiente, o 
volume, a concentração e a classe de risco do agente 
biológico a ser manipulado na implementação de ações 
destinadas à prevenção, controle, redução ou eliminação 
dos mesmos. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3.  
B) 1, 3, 2. 
C) 2, 1, 3. 
D) 2, 3, 1. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 11 
O risco de sangramento em pacientes usuários de terapia 
anticoagulante pode ser predito através de escores como 
HAS-BLED, ATRIA e ORBIT. Sobre o escore HAS-BLED, são 
critérios por ele abordados: 
A) Uso de álcool e de antiplaquetário; e, episódios prévios 

de hemorragia. 
B) Hipertensão arterial sistêmica; e, funções plaquetária e 

renal anormais. 
C) Valor do INR; episódios prévios de hemorragia; e, uso de 

antiplaquetário. 
D) Hipertensão arterial sistêmica; idade acima de 65 anos; e, 

função renal anormal. 

Questão 12 
De acordo com a Diretriz de Angina Instável da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, pacientes vítimas de síndrome 
isquêmica aguda devem ser avaliados quanto ao risco 
cardiológico para novos eventos coronarianos. Sobre a 
estratificação de risco de morte ou infarto em pacientes 
com síndrome isquêmica aguda sem supradesnível do 
segmento ST, assinale a afirmativa correta. 
A) Idade superior a 75 anos representa alto risco para estes 

pacientes. 
B) Inversão das ondas T > 2 mm representa alto risco para 

estes pacientes. 
C) Presença de onda Q patológica representa baixo risco 

para estes pacientes. 
D) Infradesnível do segmento ST >0,5 mm representa baixo 

risco para estes pacientes. 
 
Questão 13 
Em relação aos dispositivos de assistência circulatória, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Sugere-se o uso de oxigenação por membrana extracor-

pórea (ECMO) venoarterial como primeira opção para 
pacientes em INTERMACS I (Interagency Registry for Mecha-
nically Assisted Circulatory Support) que mantenham 
choque cardiogênico apesar de otimização da volemia, do 
uso de drogas vasoativas e inotrópicos positivos, indepen-
dentemente da etiologia do choque. 

II. O uso de balão intra-aórtico de rotina em pacientes com 
choque circulatório não é recomendado. 

III. Está contraindicado o uso de balão intra-aórtico no 
contexto de síndrome coronariana aguda em pacientes 
com choque cardiogênico por complicações mecânicas. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III. 
B) II, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 14 
A síndrome de Brugada se caracteriza por padrão de bloqueio 
de ramo direito com elevação do segmento ST. Nos pacientes, 
o implante de Cardioversor Desfibrilador Implantável (CDI) 
permanece sendo o principal tratamento estabelecido. Sobre 
a síndrome de Brugada e o seu tratamento, assinale a 
afirmativa correta. 
A) A doença tem um padrão de transmissão hereditária autos-

sômica recessiva e afeta predominantemente mulheres. 
B) A presença de alterações eletrocardiográficas espon-

tâneas não constitui fator importante para a decisão de 
implantação do dispositivo. 

C) É recomendado o implante de CDI em pacientes com a 
doença, sobreviventes de parada cardíaca e expectativa 
de pelo menos um ano de vida. 

D) O uso de antiarrítmicos não auxilia no controle da doença, 
uma vez que a disfunção mecânica não pode ser controlada 
por tais medicamentos, não apresentando, portanto, espaço 
na terapêutica da síndrome. 
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Questão 15 
Nas últimas duas décadas, a Fibrilação Atrial (FA) tornou-se 
um importante problema de saúde pública, com grande 
consumo de recursos em saúde. Apresenta importante 
repercussão na qualidade de vida, em especial devido às suas 
consequências clínicas, fenômenos tromboembólicos e 
alterações cognitivas. Considerando as recomendações das II 
Diretrizes Brasileiras de Fibrilação Atrial para esta patologia, 
assinale a afirmativa verdadeira. 
A) Em pacientes de baixo risco, a anticoagulação pode ser 

suspensa após três semanas da realização da ablação da 
junção atrioventricular. 

B) Recorrências após a ablação da junção atrioventricular são 
incomuns, tendo o procedimento um índice de sucesso em 
formas persistentes superior a 80%. 

C) Pacientes jovens com FA persistente são os que apresentam 
pior resposta à ablação da junção atrioventricular, ainda que 
não apresentem disfunções estruturais. 

D) O sotalol é um fármaco sem resultados significativos na 
reversão aguda da arritmia e contraindicado em casos de 
FA associada à insuficiência cardíaca congestiva. 

 
Questão 16 
Dentre as diversas condições que podem acometer condutores 
de veículos automotores, certamente as doenças cardiovas-
culares merecem importante destaque. A Sociedade Brasileira 
de Cardiologia publicou, então, em 2012, as diretrizes para a 
segurança da direção veicular em pacientes portadores de 
dispositivos eletrônicos cardíacos implantáveis. Sobre as orien-
tações presentes na diretriz, assinale a alternativa correta. 
A) No caso de portadores de cardioversor desfibrilador 

implantável, a direção veicular profissional deve ser 
permitida a partir de quatro a oito semanas. 

B) Por sua origem benigna, a síncope de origem vasovagal, 
mesmo se recorrente, não representa risco para os 
motoristas e, portanto, não contraindica a direção. 

C) Pacientes que apresentam fibrilação ventricular de causa 
não reversível ou taquicardia ventricular hemodina-
micamente instável têm restrição para direção profissional 
por pelo menos um mês. 

D) Pacientes submetidos a implante de marca-passo devem 
permanecer afastados da direção veicular pelo período 
de duas semanas em caso de direção particular, e de seis 
semanas em caso de direção profissional. 

 
Questão 17 
O defeito do septo Atrioventricular (AV) consiste em 
defeito do septo atrial ostium primum e uma valva AV 
comum, com ou sem Defeito do Septo Ventricular (DSV) 
associado no fluxo de entrada (do tipo septal AV). Resulta 
do mau desenvolvimento dos coxins endocárdicos. 
Considerando as alterações relacionadas, qual é a mais 
típica do defeito do septo atrioventricular? 
A) Bloqueio de ramo direito. 
B) Desvio do eixo elétrico para a esquerda. 
C) Bloqueio da divisão póstero-inferior esquerda. 
D) Bloqueio da divisão ântero-superior esquerda. 

Questão 18 
A Cardiomiopatia Hipertrófica (CMH) é uma doença deter-
minada geneticamente, caracterizada pela presença em graus 
variáveis de hipertrofia ventricular esquerda assimétrica 
podendo levar à insuficiência cardíaca diastólica, obstrução 
da via de saída do ventrículo esquerdo, arritmias atriais e 
ventriculares. Em relação à cardiomiopatia hipertrófica, de 
acordo com a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, 
assinale a afirmativa correta. 
A) Espessura da parede não constitui um fator de risco maior 

para ocorrência de morte súbita associada à CMH. 
B) Mutação genética de alto risco configura um fator de 

risco maior para a ocorrência de morte súbita cardíaca 
associada à CMH. 

C) Está indicado o implante de cardioversor desfibrilador implan-
tável em pacientes com CMH e que apresentem contra-
indicação para o uso de betabloqueador e expectativa de vida 
de pelo menos um ano. 

D) Está indicado o implante de marcapasso definitivo atrio-
ventricular na CMH obstrutiva em pacientes muito sinto-
máticos, refratários ao tratamento farmacológico, não 
candidatos à miectomia septal cirúrgica ou à ablação 
septal percutânea. 

 
Questão 19 
De acordo com a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, 
são considerados cuidados após implantação de dispositivos 
cardíacos eletrônicos implantáveis: 
A) Avaliações transtelefônicas são desestimuladas e não 

devem ser feitas entre as consultas presenciais. 
B) O paciente deve ser reavaliado mensalmente pelo período 

mínimo de um ano através de exame clínico e eletrocardi-
ográfico. 

C) Exames complementares de Eco-Doppler, Holter 24h e 
teste ergométrico devem ser realizados como rotina, 
anualmente. 

D) A avaliação clínica básica deve constar de consulta clínica, 
eletrocardiograma (ECG) de repouso, ECG para avaliação de 
interferência por miopotenciais, ECG com imã e, quando 
possível, ECG para avaliação do ritmo de base (espontâneo). 

 
Questão 20 
Em relação ao Teste de Inclinação Ortostática ou Tilt Test, um 
método provocativo utilizado para avaliação da suscepti-
bilidade à síncope neurocardiogênica ou vaso-vagal, assinale 
a afirmativa correta. 
A) O isoproterenol na posologia de 1 a 2 mcg/min eleva a 

especificidade do teste. 
B) O paciente deve permanecer em jejum oral por pelo 

menos uma hora e adequadamente hidratado. 
C) O período de repouso deve ser de doze horas e a 

exposição à postura ortostática de 60 a 120 min para o 
teste passivo. 

D) É necessária a queda de pressão arterial diastólica 
superior a 50% da pressão diastólica basal para a caracte-
rização da resposta vaso-vagal. 
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Questão 21 
“A fisiologia e a anatomia do sistema cardíaco de condução 
apresenta particularidades que permitem que as células 
condutoras transmitam de forma eficaz o estímulo elétrico 
para todo o miocárdio. Descobriu-se que as células condutoras 
se intercalam com “X”, que expressam a conexina-43, 
formando junções gap adicionais entre os cardiomiócitos. Em 
contexto de inflamação, os “X" residentes secretam inter-
leucina 1β (IL-1β), atuando, de forma parácrina, aumentando 
o estresse oxidativo nas células da redondeza e desesta-
bilizando a atividade elétrica dos cardiomiócitos, de maneira a 
produzir arritmias ventriculares letais.” Em relação às 
informações, o termo “X” se refere: 
A) Linfócitos. 
B) Macrófagos. 
C) Fibroblastos. 
D) Células de Purkinje. 
 
Questão 22 
Os antiarrítmicos compreendem diversas classes de medica-
mentos com diferentes mecanismos de ação, alguns sendo 
eficazes somente para certos tipos de arritmias. Sobre a 
farmacologia dos antiarrítmicos, assinale a afirmativa correta. 
A) A amiodarona atua inibindo a corrente rápida de sódio na 

fase 0 sem alterar intervalo ST. 
B) A propafenona tem como mecanismo de ação principal a 

inibição da bomba de Na/K-ATPase. 
C) A procainamida realiza a inibição dos canais rápidos de 

sódio, inibindo, assim, a entrada de sódio durante a fase 
0 do potencial de ação. 

D) O principal mecanismo da lidocaína consiste no bloqueio 
dos canais de entrada do cálcio, mais frequentes nos 
tecidos nodais, em particular no nó AV, sem alterar o 
intervalo QT. 

 
Questão 23 
O uso de fármacos que atuam no Atrioventricular (AV) é 
considerado o método de escolha para controle da frequência 
cardíaca. Entretanto, em pacientes resistentes ou intole-
rantes, o implante de Marca-Passo (MP), associado à ablação 
da junção AV, pode ser indicado. Sobre a terapêutica da 
fibrilação atrial, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O implante do MP deve preceder à ablação da junção AV 

em quatro a seis semanas. 
B) A ablação da junção AV reduz a ocorrência de acidentes 

vasculares cerebrais e de insuficiência cardíaca em 
comparação com as drogas antiarrítmicas. 

C) Nas formas persistentes de longa duração, a ablação 
deve ser indicada precocemente, antes que ocorra pro-
gressão da arritmia e remodelação atrial significativa. 

D) Face ao risco de morte súbita por Torsades de Pointes 
após a ablação, o dispositivo deve ser programado com 
frequência elevada (90 a 100 bpm), com diminuição 
progressiva em três a quatro semanas. 

 
 
 

Questão 24 
A síndrome do QT longo, de prevalência descrita de 1:2.000 
a 1:5.000 nascidos vivos, se caracteriza por prolongamento 
do intervalo QTc (QTc > 440 ms, em homens e QTc > 460 
ms, em mulheres), sem causa identificada, associado a 
antecedente familiar de morte súbita, síncope, arritmias 
ventriculares ou parada cardíaca recuperada. Sobre a 
Síndrome do QT longo, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Um dos possíveis tratamentos é a denervação simpática 

cardíaca esquerda. 
B) Formas possíveis de apresentação são as síndromes de 

Romano-Ward e de Lange-Nielsen. 
C) O bloqueio beta-adrenérgico representa a primeira linha 

de tratamento, como propanolol e nadolol. 
D) Por apresentar padrão de hereditariedade autossômico 

dominante, a ausência de mutação pela genotipagem 
afasta o diagnóstico. 

 
Questão 25 
Em relação à avaliação não invasiva do risco de taquicardia 
ventricular sustentada e de morte súbita, com base nas 
diretrizes sobre avaliação de pacientes portadores de 
arritmias da Sociedade Brasileira de Cardiologia, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. A ressonância nuclear magnética não necessita de 

contraste rotineiramente; fornece a fração de ejeção com 
grande acurácia, e determina os volumes intracavitários, 
déficits contráteis de diferentes paredes e alterações 
anatômicas.  

II. Alguns dos parâmetros extraídos do teste ergométrico e 
que são indicadores de maior risco para eventos isquêmico 
são: trabalho total inferior a 6,5 METs e persistência das 
alterações isquêmicas por mais de 6 min no período de 
recuperação. 

III. A presença de ectopias ventriculares durante a monito-
rização de 24 h apresenta baixo valor preditivo positivo 
para morte súbita. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III. 
B) III, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 26 
A ablação por cateter no tratamento das arritmias 
cardíacas produz lesões de 4 a 6 mm, capazes de modificar 
o substrato arritmogênico, melhorando a qualidade de 
vida dos pacientes a um custo menor do que o tratamento 
medicamentoso, quando comparado a longo prazo. São 
indicações deste método, EXCETO: 
A) Portador de taquicardia ventricular tipo ramo a ramo. 
B) Paciente sintomático com taquicardia por reentrada 

nodal recorrente. 
C) Portador de fibrilação atrial crônica e história de parada 

cardiorrespiratória não explicada. 
D) Paciente com pré-excitação ventricular que tenha apre-

sentado um episódio de taquiarritmia. 
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Questão 27 
A síndrome do QT curto resulta da mutação de canais 
iônicos de cálcio e potássio, sendo determinada geneti-
camente de forma autossômica dominante. Pode causar 
taquicardia ventricular e morte súbita. Sobre esta síndrome, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Existe correlação direta entre a magnitude do QT curto e 

o risco de arritmias ventriculares e atriais. 
B) Causas adquiridas para o intervalo QT curto incluem 

hipercalemia, hipercalcemia, acidose e hipertermia. 
C) A história familiar de morte súbita deve ser sempre 

explorada e participa da decisão do tipo de tratamento a 
ser instituído. 

D) Um dos medicamentos que podem ser utilizados para 
profilaxia primária de eventos cardíacos é a quinidina, 
em especial nos indivíduos assintomáticos com genótipo 
positivo. 

 
Questão 28 
A cardiopatia chagásica apresenta critérios diferentes das 
demais etiologias para indicação de transplante cardíaco. 
Adicionalmente, em geral, pacientes com doença chagásica 
têm situação social e cultural mais desfavorável, constituindo 
a indicação de transplantes um desafio para estes pacientes. 
Considerando as peculiaridades da cardiopatia chagásica, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Insuficiência hepática grave não constitui contraindicação 

absoluta para o transplante cardíaco nesses pacientes. 
B) Insuficiência cardíaca refratária, na dependência de medica-

mentos inotrópicos, constitui recomendação classe I para 
transplante do coração chagásico. 

C) A evolução clínica, assim como a morbimortalidade de 
pacientes chagásicos receptores de transplante cardíaco, 
é similar à observada em pacientes não chagásicos no 
período perioperatório. 

D) A monitorização da reativação da infecção por T. cruzi, 
antes e após o transplante, quer seja clínica, laboratorial 
ou histológica, é fundamental pelo risco inerente de 
transmissão da infecção. 

 
Questão 29 
A Doença do Nó Sinusal (DNS) é caracterizada por uma ou 
mais manifestações eletrocardiográficas: bradicardia sinusal, 
parada sinusal, bloqueio sinoatrial, taquicardia supraven-
tricular alternada com bradicardia sinusal ou assistolia. Sobre 
a DNS, é INCORRETO afirmar que: 
A) Na presença de bloqueio atrioventricular avançado, o 

modo a ser escolhido é DDD. 
B) O modo do marca-passo de escolha na doença com 

condução atrioventricular normal deve ser VVI, O/R. 
C) DNS com intolerância aos esforços relacionada à incom-

petência cronotrópica é indicação de implantação de 
marca-passo definitivo. 

D) Tem predisposição hereditária, de caráter autossômico 
dominante, podendo ocorrer em indivíduos com menos 
de 40 anos ou mesmo em crianças. 

 

Questão 30 
Considere uma lactente de 6 meses; a mãe relata encontrá-
-la “desacordada, pálida e sem respirar” e previamente 
hígida há 5 minutos antes do ocorrido. Estando em serviço 
juntamente com dois profissionais, analise as condutas em 
relação ao caso hipotético. 
I. A checagem do pulso e respiração deve ser feita simulta-

neamente por palpação de seio carotídeo e oxímetro de 
pulso. 

II. Diante de um colapso súbito em crianças e lactentes, a 
hipótese de etiologia cardíaca se intensifica, sendo a 
checagem de ritmo com desfibrilador uma das prioridades 
a ser estabelecida. 

III. Se necessária, a reanimação cardiopulmonar deve ser 
feita na sequência C-A-B na proporção de 15 compressões 
torácicas para duas ventilações. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III. 
B) II, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 31 
O Teste Ergométrico (TE) se trata de um procedimento no qual 
o indivíduo é submetido a um esforço físico programado e 
individualizado com a finalidade de se avaliar as respostas 
clínica, hemodinâmica, autonômica, eletrocardiográfica, meta-
bólica e eventualmente ventilatória ao exercício. São indi-
cações do teste ergométrico propostas pela Sociedade 
Brasileira de Cardiologia na investigação das arritmias, EXCETO: 
A) Intoxicação medicamentosa com provável repercussão 

no sistema elétrico de condução cardíaca. 
B) Assintomáticos que tiveram suspeita da arritmia de 

qualquer natureza imediatamente após esforço físico. 
C) Avaliação da ablação que tenha sido eventualmente 

instituída em casos de arritmias induzidas pelo esforço. 
D) Avaliação da resposta cronotrópica ao exercício em 

portadores de bloqueio atrioventricular total congênito. 
 
Questão 32 
Recentemente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia se 
posicionou acerca das indicações do exame de ecocar-
diografia em adultos, sendo um dos seus objetivos a 
redução de custos do sistema de saúde sobre exames 
solicitados desnecessariamente. Sobre o exame de ecocar-
diografia em adultos, é INCORRETO afirmar que: 
A) É o exame de escolha no rastreio de cardiomiopatia 

arritmogênica em parentes de primeiro grau do paciente. 
B) O uso do ecocardiograma na terapia de ressincronização 

cardíaca pode ter como objetivo o resgate de resultados 
desfavoráveis. 

C) Em sua utilização pós-transplante cardíaco, caso detectado 
derrame pericárdico recente, a hipótese de rejeição aguda 
deverá ser aventada. 

D) Na investigação da fibrilação atrial, o ecocardiograma 
revelou-se uma técnica muito específica; porém, pouco 
sensível para detectar trombos intracavitários. 
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Questão 33 
Com o uso cada vez mais frequente de marca-passos 
cardíacos, tornou-se necessária uma forma de comunicar o 
papel exato deste dispositivo em seus portadores, de 
maneira simples e acessível aos médicos assistentes. 
Mediante tal fato, instituições como a North American 
Society of Pacing and Eletrophisiology (NASPE) e o British 
Pacing and Eletrophisiology Group (BPEG) criaram o código 
ICHD para nomenclatura internacional dos modos de 
estimulação artificial cardíaca. Dentre os principais tipos de 
marca-passo disponíveis, estão: VDD, DDD e VVI. Sobre o 
marca-passo cardíaco VDD é correto afirmar que possui 
gerador:  
A) Unicameral, com eletrodo único ventricular endocárdico. 
B) Unicameral, com dois eletrodos epicárdicos que esti-

mulam o átrio direito. 
C) Bicameral, com eletrodo único endocárdico com dois 

canais – um atrial e outro ventricular. 
D) Bicameral, com dois eletrodos – um para estimular o átrio 

esquerdo e outro para estimular o átrio direito. 
 
Questão 34 
O avanço trazido pelos estudos eletrofisiológicos na prática 
clínica resultou em um grande progresso na abordagem de 
pacientes com arritmias cardíacas. Não somente houve um 
grande avanço do ponto de vista tecnológico, como também 
um melhor conhecimento dos mecanismos destas arritmias, 
propiciando uma abordagem mais efetiva nos aspectos 
diagnóstico e terapêutica. Considere as recomendações de 
estudo eletrofisiológico nos seguintes pacientes: 
I. Paciente com palpitações recorrentes, de início e término 

súbitos, não esclarecidas por avaliação não invasiva. 
II. Paciente com infarto agudo do miocárdio há dois meses, 

portador de taquicardia ventricular não sustentada e 
fração de ejeção do ventrículo esquerdo ≤35%. 

III. Paciente portador de bloqueio atrioventricular de primeiro 
grau, sintomático, com distúrbio na condução intraven-
tricular, em que se suspeita de lesão no sistema His-                    
-Purkinje. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 35 
Os distúrbios de condução atrioventriculares ocorrem 
quando um estímulo atrial é patologicamente lenificado, 
seja bloqueado ao nível do nó atrioventricular ou pelos 
feixes intraventriculares (intra ou infra-hissiano). Diante do 
exposto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para 
as falsas. 
(     ) A escolha do modo de estimulação do marca-passo 

deve ser VVI, que proporciona ótimos resultados com 
baixas taxas de fibrilação atrial, tromboembolismo e 
insuficiência cardíaca. 

(     ) Em Moritz I, nota-se condução atrioventricular 1:1 com 
intervalo PR fixo e, repentinamente, uma onda P 
bloqueada, seguida por nova condução atrioven-
tricular 1:1 com PR semelhante aos anteriores. 

(     ) Bloqueios com origem supra-hissiana apresentam-se 
sempre com complexos QRS largos como escape. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V. 
B) V, F, F. 
C) V, V, F. 
D) F, F, F. 
 
Questão 36 
O ressincronizador cardíaco é uma alternativa terapêutica que 
surgiu com o propósito de corrigir disfunções eletromecânicas 
em pacientes com Insuficiência Cardíaca (IC) avançada, por 
meio do implante de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos 
Implantáveis. Diante do exposto, é correto afirmar que: 
A) Sua base fisiopatológica consiste no remodelamento 

reverso do átrio direito e ventrículo direito.  
B) É indicado o implante de ressincronizador cardíaco para 

pacientes com FE < 35%, ritmo irregular, apesar de tratamento 
farmacológico otimizado, com ou sem dissincronismo. 

C) Consiste no implante de um cabo-eletrodo unicameral na 
parede lateral do ventrículo direito, adicional à técnica 
convencional utilizada para marcapasso atrioventricular. 

D) A terapia com o ressincronizador cardíaco pode ser útil para 
pacientes com insuficiência cardíaca classe funcional III ou 
IV e bloqueio atrioventricular avançado com indicação de 
estimulação cardíaca artificial. 

 
Questão 37 
Em 1949, Norman Jefferis Holter inventava o dispositivo 
portátil que seria uma das grandes armas da cardiologia 
para a avaliação da atividade elétrica cardíacao: o monitor 
Holter. Considerando a importância do Holter na prática 
médica, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Sua realização é recomendada em situação de pós-infarto 

do miocárdio com disfunção ventricular (FE < 40%). 
B) A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas preconiza 

monitorização por, no mínimo, dezoito horas e a utilização 
de três canais bicolores. 

C) Os canais eletrocardiográficos utilizados para a moni-
torização usualmente são as derivações bipolares modifi-
cadas: V5; V3; e, derivação inferior. 

D) A detecção de ectopias ventriculares durante a monito-
rização de 24 h apresenta baixo valor preditivo negativo 
e alto valor preditivo positivo para morte súbita e eventos 
isquêmicos graves. 
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Questão 38 
Diante de um caso de Fibrilação Atrial (FA), os antiarrítmicos 
apresentam relevante papel para as diferentes modalidades 
de tratamento a serem escolhidas. Além deles, outros 
medicamentos apresentam importante papel na prevenção 
de FA, como as estatinas, os inibidores da enzima conversora 
da angiotensina e bloqueadores dos receptores da angio-
tensina I. Sobre o controle da frequência cardíaca na FA, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Os beta-bloqueadores aumentam a refratariedade do 

sistema His-Purkinje. 
B) O verapamil e o diltiazem não devem ser utilizados em 

pacientes com disfunção ventricular esquerda. 
C) Os antiarrítmicos da classe III atuam prolongando a duração 

do potencial de ação da célula predominantemente pelo 
aumento do período refratário. 

D) Os digitálicos são as drogas mais eficazes quando é necessária 
uma rápida redução da resposta ventricular durante o exer-
cício por apresentar bom efeito inotrópico positivo. 

 
Questão 39 
Sobre a Síndrome do Seio Carotídeo, uma patologia rara 
que se caracteriza pela presença de síncope ou pré-síncope 
consequente à resposta reflexa exacerbada à estimulação 
do seio carotídeo, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O modo de marca-passo preferível é DDD, O/R com 

função Rate Drop Response. 
B) Pode acompanhar o prolongamento do intervalo PR com 

bloqueio atrioventricular avançado, isolado ou associado. 
C) São considerados candidatos ao implante de marca-passo 

definitivo apenas pacientes com resposta exclusiva ou 
predominantemente cardioinibitória. 

D) Um paciente de 65 anos, que apresenta assistolia assin-
tomática de 3 segundos durante compressão do seio 
carotídeo, fecha o diagnóstico de síndrome do seio 
sarotídeo. 

 
Questão 40 
A síndrome de QT longo congênito é uma doença hereditária 
associada à repolarização ventricular prolongada decorrente 
de anomalias nos canais iônicos dos miócitos cardíacos, que 
acabam por provocar o surgimento de taquicardia ventricular 
polimórfica. Sobre a síndrome do QT longo (SQTL), é correto 
afirmar que: 
A) A forma autossômica dominante, a chamada síndrome de 

Romano-Ward, se associa à cegueira neurossensorial 
congênita. 

B) A presença de intervalo QT maior que 500 ms é consi-
derado fator de risco para ocorrência de eventos fatais ou 
potencialmente fatais. 

C) Deve-se indicar o implante de marca-passo nos pacientes 
com SQTL, sobreviventes de parada cardíaca e expectativa 
de vida de pelo menos um ano. 

D) Nos casos com indicação de implante de cardioversor 
desfibrilador implantável, deve-se suspender o uso dos 
betabloqueadores após a realização do procedimento. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para as vagas de Superior e Nível Médio Técnico. 
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 

o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 3h (três horas) as provas para as vagas de Nível Superior e Nível Médio Técnico. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta.  

8. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

9. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

11. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.  

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- O resultado da Primeira e Segunda Etapas e o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, com a respectiva classificação, 
serão publicados pela Fundação Saúde no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e disponibilizado no site do Instituto 
Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br) e da Fundação Saúde (www.fundacaosaude.rj.gov.br) 


