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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 
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. 

 
Questão 02 
“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 03 
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. 
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Questão 04 
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 05 
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. 

 
CONHECIMENTOS SOBRE O SUS 
 
Questão 06 
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 07 
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. 
 
Questão 08 
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 
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Questão 09 
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. 
 
Questão 10 
“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. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 11 
A FA é a arritmia cardíaca sustentada mais frequente. Sua pre-
valência aumenta com a idade e frequentemente está associ-
ada a doenças estruturais cardíacas, trazendo prejuízos he-
modinâmicos e complicações tromboembólicas com grandes 
implicações econômicas e na morbimortalidade da popula-
ção. São considerados critérios eletrocardiográficos de Fibrila-
ção Atrial (FA), EXCETO: 
A) Onda p apiculada. 
B) Ausência de onda p. 
C) FC entre 90-170 bpm. 
D) Irregularidade do intervalo R-R. 
 

Questão 12 
Paciente, 70 anos, procura o pronto-socorro com queixa de 
palpitacões diárias há cerca de um mês. No momento, nega 
dor torácica, dispneia ou outros sintomas. Recebe o diagnós-
tico de fibrilação atrial ao realizar eletrocardiograma. Antece-
dentes patológicos: hipertensão arterial sistêmica, diabetes 
mellitus tipo 2 não insulino-dependente e dislipidemia. Faz 
uso de hidroclorotiazida, metformina, glicazida e atorvasta-
tina. Traz exames laboratoriais: Hemoglobina 14 g/dL, Plaque-
tas: 200.000/mm³, glicemia: 120 mg/dL, creatinina: 0,70 
mg/dL. Em relação à fibrilação atrial e seu tratamento, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. Em pacientes sem doença cardíaca estrutural, a droga de 

escolha para o controle do ritmo cardíaco é a amiodarona. 
II. A ablação por cateter para manutenção do ritmo sinusal 

pode ser indicada em pacientes com fibrilação atrial paro-
xística sintomática recorrente como primeira terapia, antes 
dos medicamentos antiarrítmicos. 

III. O uso de carvedilol associado à digoxina pode auxiliar no 
controle da frequência cardíaca, bem como na melhora da 
função ventricular em pacientes portadores de insuficiên-
cia cardíaca. 

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 13 
Paciente, 21 anos, sexo masculino, atleta, sofreu parada 
cardiorrespiratória súbita durante uma partida de futebol. 
Seu irmão também já havia falecido em situação semelhante, 
aos 23 anos de idade; porém, não se prosseguiu com investi-
gação etiológica na ocasião. Assinale a causa mais comum de 
morte súbita em jovens atletas e a alteração esperada na 
ausculta cardíaca de pacientes com tal condição, respectiva-
mente. 
A) Estenose da válvula aórtica. Sopro sistólico, rude, em forma 

de diamante e que ocorre logo após B1.                                     
B) Estenose da válvula aórtica. Sopro diastólico, musical, de-

crescendo e que se irradia para o pescoço.  
C) Cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva. Sopro diastólico, 

musical, decrescendo e que se irradia para o pescoço.  
D) Cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva. Sopro sistólico, 

rude, em forma de diamante e que ocorre logo após B1. 
 
Questão 14 
A abordagem inicial de pacientes hipertensos já está bem 
consolidada na literatura médica. Alguns exames são muito 
importantes para a estratificação deste grupo de pacientes. 
Qual dos exames a seguir NÃO faz parte da avaliação inicial 
de um paciente hipertenso de baixo a moderado risco? 
A) Ácido úrico sérico. 
B) Glicemia de jejum. 
C) Clearance de creatinina. 
D) Cineangiocoronariografia. 
 



꙳ 

     

 
5 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FSERJ 

VAGA: MÉDICO – CARDIOLOGISTA 
TIPO 2 – VERDE  

Questão 15 
Homem branco, 67 anos, com diagnóstico de insuficiência 
cardíaca após miocardite aguda, em uso de enalapril, espiro-
nolactona e carvedilol em doses otimizadas; porém, evolu-
indo com dispneia aos mínimos esforços. Apresenta ecocardi-
ograma recente com fração de ejeção: de 34% e hipocinesia 
difusa do ventrículo esquerdo. Eletrocardiograma com ritmo 
sinusal, frequência cardíaca de 65 batimentos por minuto, 
com bloqueio de ramo esquerdo, complexo QRS de duração 
132 ms. Assinale, a seguir, a melhor conduta para o paciente. 
A) Adicionar ivabradina. 
B) Adicionar hidralazina / nitrato.  
C) Adicionar sacubitril / valsartana. 
D) Indicar passagem de marcapasso para terapia de ressincro-

nização ventricular. 
 
Questão 16 
Paciente, 74 anos, procura o consultório médico com 
quadro de insuficiência cardíaca de classe funcional II de 
NYHA. Além da insuficiência cardíaca, apresenta hiperten-
são arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2 não insu-
lino-dependente e dislipidemia. Considere as estratégias a 
seguir. 
I. Saxagliptina e tiazolidinediona (glitazona) como antidi-

abéticos. 
II. Eletrocardiograma e ecocardiografia na avaliação inicial 

de todos os pacientes com suspeita de insuficiência 
cardíaca. 

III. Ecocardiografia periódica. 
IV. Bloqueadores de canal de cálcio não diidropiridínicos 

(verapamil / diltiazem) ou bloqueadores alfa-adrenérgi-
cos (doxazosina / prazosina) como anti-hipertensivos. 

NÃO traz(em) benefício e/ou coloca(m) o paciente com insu-
ficiência cardíaca em risco, considerando as recomendações 
da Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e 
Aguda, apenas a(s) estratégia(s) 
A) III. 
B) II e III. 
C) I, II e IV. 
D) I, III e IV. 
 
Questão 17 
Pericardite é um processo inflamatório do pericárdio que 
tem múltiplas causas e se apresenta tanto como doença 
primária quanto secundária. Sobre a pericardite, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A) Entre as infecções pericárdicas, a pericardite viral é a mais 

comum. 
B) Os glicocorticoides são os principais medicamentos para 

o tratamento das pericardites idiopática e viral. 
C) Inicialmente, encontramos no ECG supradesnível do seg-

mento ST côncavo e difuso, exceto em aVR e V1, em que 
ocorre infradesnível.  

D) Abafamento de bulhas cardíacas, turgência jugular patoló-
gica e hipotensão arterial sugerem a ocorrência de tam-
ponamento cardíaco. 

Questão 18 
Paciente, 65 anos, sexo masculino, com insuficiência cardíaca 
classe funcional III de New York Heart Association (NYHA), 
comparece ao consultório médico, buscando melhora na 
compensação de sua doença, além de orientações gerais. 
Queixa-se de dor torácica aos moderados esforços, dispneia 
paroxística noturna e ortopneia. Ao ecocardiograma apresenta 
fração de ejeção de 35%. Nega infarto agudo do miocárdio 
prévio. Diante do caso hipotético, analise as recomendações.  
I. Investigação não invasiva de cardiopatia isquêmica no 

paciente com alto risco de doença arterial coronariana. 
II. Ressonância magnética cardíaca como método alternativo, 

quando o ecocardiograma se mostrar inadequado. 
III. Dosagem de peptídeos natriuréticos, quando há dúvida 

no diagnóstico da insuficiência cardíaca. 
IV. Novo ecocardiograma, quando há mudança de estado 

clínico e/ou após otimização do tratamento. 
Considerando as recomendações da Diretriz Brasileira de 
Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda, são imprescindíveis 
e deverão ser realizadas as recomendações 
A) I, II, III e IV. 
B) I e IV, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
 
Considere o caso clínico hipotético para responder às questões 
19 e 20. 
 

Paciente do sexo masculino, 35 anos, comparece à consulta por 
queixa de dispneia aos pequenos esforços há 6 meses. Relata 
piora progressiva da dispneia no período. Nega hipertensão 
arterial sistêmica ou diabetes mellitus. Nega, ainda, tabagismo 
ou etilismo. Ao exame físico: bom estado geral, eupneico ao 
repouso, hidratado, normocorado, acianótico e anictérico. 
Ausculta cardíaca: ritmo cardíaco regular, primeira bulha hiper-
fonética, sopro diastólico em ruflar com reforço pré-sistólico. 
Radiografia de tórax: índice cardiotorácico 0,40; elevação do 
brônquio fonte esquerdo e sinais de congestão pulmonar leve. 
 

Questão 19 
Qual a principal hipótese diagnóstica de valvopatia para o 
paciente?  
A) Estenose mitral. 
B) Insuficiência mitral. 
C) Estenose valvar aórtica. 
D) Insuficiência valvar aórtica. 
 
Questão 20 
Considerando a classe funcional do paciente e a principal 
etiologia do seu diagnóstico, assinale o tratamento interven-
cionista recomendado. (Considere o tratamento clínico já realizado.) 
A) Comissurotomia mitral. 
B) Troca da válvula aórtica. 
C) Valvuloplastia mitral por cateter-balão.  
D) Valvuloplastia aórtica por cateter-balão. 
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Considere o caso clínico hipotético para responder às 
questões 21 e 22. 
 

Paciente, sexo masculino, 16 anos, atendido em pronto-                 
-socorro com queixa de febre há duas semanas aferida (39,0° 
C), associada à sudorese noturna e fadiga. Ao exame físico 
apresenta: pequenas máculas hemorrágicas não dolorosas nas 
palmas das mãos e face plantar dos pés, além de sopro sistólico 
em foco mitral 4+/6+. Nega uso de drogas intravenosas ou 
doenças cardíacas prévias. Foi considerada a hipótese diagnós-
tica de endocardite infecciosa e realizada a sua internação. 
Durante a internação foram colhidas hemoculturas persisten-
temente positivas para Staphylococcus aureus. Ao ecocardio-
grama: presença de vegetação móvel aderida à valva mitral, 
associada à regurgitação mitral de grau moderado.  
 

Questão 21 
Assinale o nome dado à alteração cutânea apresentada por 
tal paciente. 
A) Manchas de Roth.  
B) Manchas de Osler. 
C) Lesões de Splinter. 
D) Lesões de Janeway.   
 
Questão 22 
Considerando os critérios de Duke modificados (2000), é 
correto afimar que este paciente apresenta: 
A) 1 critério maior e 1 critério menor. 
B) 2 critérios maiores e 1 critério menor.  
C) 1 critério maior e 2 critérios menores. 
D) 2 critérios maiores e 2 critérios menores.  
 
Questão 23 
Sabe-se que a síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW) 
tem como base a presença de uma via acessória que predis-
põe a ocorrência de arritmias. A respeito desta síndrome, 
assinale a alternativa correta. 
A) As marcas principais no eletrocardiograma são a presença 

da onda delta e do intervalo PR curto.  
B) A terapia profilática de taquiarritmias em pacientes com 

a síndrome de Wolff-Parkinson-White deve ser feita com 
propranolol. 

C) A amiodarona e o verapamil são as drogas de escolha na 
reversão da fibrilação atrial em paciente com a síndrome 
de Wolff-Parkinson-White. 

D) Pode-se manifestar como taquicardia supraventricular 
em via acessória ortodrômica e antidrômica, sendo esta 
última a forma de apresentação mais comum.  

 
Questão 24 
Considerando as recomendações da 7ª Diretriz Brasileira de 
Hipertensão Arterial, NÃO deve ser solicitado, de forma 
rotineira, a paciente com diagnóstico de hipertensão arterial 
sistêmica, o seguinte exame: 
A) Potássio plasmático. 
B) Radiografia de tórax. 
C) Ácido úrico plasmático. 
D) Eletrocardiograma convencional. 

Questão 25 
A angina é uma síndrome clínica caracterizada por dor ou 
desconforto em qualquer das seguintes regiões: tórax, epigás-
trio, mandíbula, ombro, dorso ou membros superiores, sendo 
tipicamente desencadeada ou agravada com atividade física 
ou estresse emocional e atenuada com uso de nitroglicerina e 
derivados. A angina usualmente acomete portadores de DAC 
com comprometimento de, pelo menos, uma artéria epicár-
dica. Sobre pacientes com coronariopatia crônica estável, assi-
nale a afirmativa correta. 
A) Os beta-bloqueadores estão contraindicados em casos de 

asma grave ou disfunção severa da função ventricular 
esquerda. 

B) A avaliação do teste ergométrico em esteira deve se resumir 
apenas a análise do segmento ST, quando o objetivo é 
diagnosticar doença coronária obstrutiva. 

C) Pacientes que apresentam positividade para isquemia em 
testes não invasivos (ecostress ou cintilografia) devem se 
submeter a revascularização, independentemente das 
comorbidades ou do grau de isquemia encontrada. 

D) Pacientes que apresentam pequena área de isquemia 
(<10%) na cintilografia de perfusão miocárdica podem ser 
submetidos apenas a tratamento clínico otimizado de 
forma inicial, sem, necessariamente, ser revascularizado. 

 
Questão 26 
A dissecção aguda da aorta, secundária à hipertensão arterial, 
constitui-se em emergência hipertensiva, caracterizada por 
súbita separação da camada média do vaso, levando à 
infiltração de uma coluna de sangue em um espaço virtual 
formado entre a íntima e a adventícia, determinando uma 
falsa luz e a formação de hematoma. Cursa com alta 
morbidade e mortalidade cardiovascular. De acordo com as 
classificações de dissecção aórtica, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
A) De acordo com a classificação de Stanford há dois tipos: 

tipo A e tipo B.  
B) O tipo B de Stanford representa 25% dos casos de 

dissecção de aorta. 
C) De acordo com a classificação de De Bakey há três tipos, 

sendo o tipo I o mais comum. 
D) De acordo com a classificação de De Bakey, o tipo I é aquele 

no qual apenas a aorta ascendente é comprometida pela 
dissecção. 

 
Questão 27 
Sabe-se que uma associação comum existente na prática 
clínica diária é a de hipertensão arterial sistêmica e diabetes 
mellitus. Segundo as diretrizes atuais para o tratamento de 
hipertensão arterial sistêmica, pacientes portadores de dia-
betes mellitus devem ter como alvo terapêutico níveis de 
pressão arterial abaixo de: 
A) 115 x 75 mmHg 
B) 120 x 80 mmHg 
C) 130 x 80 mmHg 
D) 140 x 90 mmHg 
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Questão 28 
A classificação de Killip e Kimball é baseada em dados clínicos 
e permite estudar a gravidade da insuficiência ventricular nos 
pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), apresen-
tando, portanto, grande valor prognóstico. Um paciente do 
sexo masculino, 65 anos, obeso, hipertenso e dislipidêmico, 
em sua fase aguda pós-IAM, apresentou ao exame físico: 
regular estado geral, hidratado, normocorado, acianótico, 
anictérico, dispneico, Sat O2: 98% em uso de cateter de O2 
2L/min, FC: 90 bpm, PA: 140 x 90 mmHg, ausculta cardíaca 
com ritmo regular, bulhas normofonéticas, presença de B3, 
pressão venosa jugular elevada, FR: 18 incursões respiratórias 
por minuto, com estertores crepitantes em bases pulmonares 
bilateralmente. Assinale a classificação de Killip e Kimball para 
tal paciente. 
A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) IV. 
 
Questão 29 
O objetivo primordial do tratamento da hipertensão arterial é 
a redução da morbidade e da mortalidade cardiovasculares. 
Assim, os anti-hipertensivos devem não só reduzir a pressão 
arterial, mas também os eventos cardiovasculares fatais e não 
fatais, e, se possível, a taxa de mortalidade. Sobre os fármacos 
utilizados no tratamento da hipertensão arterial sistêmica, 
assinale a associação que NÃO é recomendada para início de 
tratamento. 
A) Losartana + Atenolol 
B) Enalapril + Losartana 
C) Enalapril + Anlodipino 
D) Hidroclorotiazida + Captoril 
 
Questão 30 
Mulher, 45 anos, portadora de estenose mitral reumática 
leve, evolui com febre há 40 dias e petéquias em membros 
superiores. Deu entrada no pronto-socorro referindo dispneia 
em repouso, sendo detectada a presença de estertores em 
terço médio bilateralmente, hipoxemia (St: 88%), febre     
(38,2° C), PA 140 x 80, FR: 32, FC: 110 e sopro sistólico em foco 
mitral. Eletrocardiograma detecta presença de ritmo sinusal e 
sobrecarga de átrio esquerdo. Realizada coleta de hemo-
culturas com crescimento de Streptococcus gallolyticus. 
Ecocardiograma transesofágico mostra lesão vegetante de 8 
mm em valva mitral. Assinale, a seguir, a melhor conduta. 
A) Ventilação não invasiva; diureticoterapia; antibioticoterapia 

por 14 dias; e, troca valvar precoce. 
B) Ventilação não invasiva; diureticoterapia; antibioticoterapia 

por 28 dias; e, troca valvar precoce. 
C) Ventilação não invasiva; diureticoterapia; antibioticoterapia 

por 28 dias; e, estabilização para troca valvar. 
D) Intubação orotraqueal; diureticoterapia; antibioticoterapia 

até culturas negativas; e, estabilização para troca valvar. 
 
 

Questão 31 
Paciente, sexo masculino, 50 anos, há 4 meses com queixa de 
dispneia aos moderados esforços e edema de membros 
inferiores, com piora recente dos sintomas. Traz ecocardi-
ograma realizado há 15 dias que mostra miocardiopatia 
dilatada com fração de ejeção de 38%. No momento, o 
paciente se encontra estável hemodinamicamente. Nega 
dispneia em repouso. Eletrocardiograma: ritmo sinusal com 
sinais de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Radiografia: 
índice cardiotorácico de 0,60. Das medicações relacionadas a 
seguir, qual deverá ser evitada no tratamento da insuficiência 
cardíaca deste paciente? 
A) Enalapril. 
B) Verapamil. 
C) Valsartana. 
D) Metoprolol.  
 
Questão 32 
Paciente, sexo feminino, 60 anos, tabagista e diabética. Apre-
senta diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica há 20 anos 
com tratamento irregular. Refere cansaço aos moderados 
esforços associado à dor torácica tipicamente anginosa. Sobre o 
tratamento da hipertensão arterial sistêmica, assinale a afirma-
tiva correta. 
A) Deve-se instituir monoterapia com beta-bloqueador, pois a 

paciente apresenta possibilidade de doença coronariana. 
B) Está contraindicado o uso de medicação da classe beta-     

-bloqueador, pois não se sabe sobre função do ventrículo 
esquerdo. 

C) Pode-se tentar mudança de estilo de vida durante 6 meses, 
para, após este período, avaliar a necessidade de tratamento 
medicamentoso. 

D) Deve-se instituir mudança no estilo de vida associado a tra-
tamento medicamentoso com terapia combinada, dando 
preferência para inibidores da enzima de conversão de an-
giotensina e beta-bloqueadores. 

 
Questão 33 
Paciente, sexo feminino, 59 anos, faz tratamento de 
hipertensão arterial sistêmica com anlodipino 5 mg, de 12 em 
12 horas. Devido à piora recente no controle da doença, foi 
introduzido, há uma semana, captopril 25 mg de 8 em 8 horas. 
Procurou o posto de saúde com queixa de edema de língua e 
lábios, além de quemose. Nega dispneia, dor torácica ou 
outros sintomas. Estável no momento, em bom estado geral, 
frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto, pressão 
arterial de 140 x 90 mmHg. Considerando o manejo da 
hipertensão arterial sistêmica, qual a melhor conduta para a 
paciente, considerando a complicação apresentada? 
A) Troca do captopril por lisinopril ou ramipril. 
B) Suspensão da hidroclorotiazida e do captopril por 7 dias e 

reavaliação. 
C) Esquema atual e prescrição de anti-histamínicos por 14 

dias e reavaliação após. 
D) Suspensão permanente do uso de fármacos inibidores da 

enzima conversora de angiotensina e troca por outra 
classe de anti-hipertensivos (diuréticos tiazídicos).  
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Questão 34 
Paciente, 45 anos de idade, sexo masculino, tem diagnóstico 
de fibrilação atrial. Foi realizado ecocardiograma transe-
sofágico: fração de ejeção de 67%; ausência de trombos intra-
cavitários; sem alterações cardíacas estruturais. Foi subme-
tido à cardioversão elétrica sincronizada, com retorno ao 
ritmo sinusal. De acordo com as recomendações das II Diretri-
zes Brasileiras de Fibrilação Atrial, assinale a medicação de 
escolha para a manutenção do controle do ritmo do paciente. 
A) Atenolol. 
B) Verapamil. 
C) Amiodarona. 
D) Propafenona. 
 
Questão 35 
Paciente, sexo feminino, 23 anos, apresentou episódio de 
síncope em frente ao pronto-socorro. Estava acompanhada da 
prima nesse momento, que relatou que a paciente se queixou 
de palpitações e mal-estar generalizado. No instante de sua 
avaliação, a paciente já se encontrava consciente, frequência 
cardíaca de 160, pressão arterial de 70 x 40 mmHg, mantendo 
queixa de mal-estar inespecífico. Relata, ainda, já ter 
apresentado crises como estas anteriormente. Seu eletro-
cardiograma revela frequência cardíaca de 160 batimentos por 
minuto, ritmo regular, complexo QRS estreito e ausência de 
onda ‘’p”. Assinale a terapêutica de escolha para tal paciente. 
A) Verapamil EV. 
B) Adenosina EV. 
C) Metoprolol EV. 
D) Cardioversão elétrica sincronizada. 
 
Questão 36 
O objetivo do tratamento da Febre Reumática (FR) aguda é 
suprimir o processo inflamatório, minimizando as repercus-
sões clínicas sobre o coração, as articulações e o sistema 
nervoso central, além de erradicar o estreptococo beta-
hemolítico do grupo A (EBGA) da orofaringe e, ainda, 
promover o alívio dos principais sintomas. Em relação ao 
tratamento da FR na aguda, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Nos casos de insuficiência cardíaca leve ou moderada, o 

tratamento deve ser feito com uso de diuréticos e restrição 
hídrica. 

B) Na coreia leve e moderada, estão indicados repouso e a 
permanência do paciente em ambiente calmo, evitando-     
-se estímulos externos. 

C) O uso dos Anti-inflamatórios Não Esteroides (AINE) apre-
senta, de modo geral, bons resultados no controle da 
artrite, levando ao desaparecimento dos sinais e sintomas 
entre 24-48 horas. 

D) O tratamento da faringoamigdalite e a erradicação do 
estreptococo da orofaringe devem ser feitos na vigência 
da suspeita clínica da FR, dependendo do resultado da 
cultura de orofaringe. 

 
 
 
 

Questão 37 
Sobre as cardiopatias congênitas, qual das alternativas a 
seguir se manifesta com hipofluxo pulmonar?  
A) Atresia tricúspide.  
B) Coarctação da aorta. 
C) Comunicação interatrial. 
D) Defeito no septo ventricular.  
 
Questão 38 
As Doenças Cardíacas Congênitas (DCC) estão presentes em, 
aproximadamente, 1% dos nascidos vivos na população geral, 
mas ocorrem em cerca de 4% da prole de mulheres que 
tenham esta patologia. Sobre as cardiopatias acianóticas, 
NÃO corresponde a um exemplo com shunt esquerdo-direito: 
A) Comunicação interatrial. 
B) Estenose aórtica congênita. 
C) Defeito no septo ventricular. 
D) Persistência do canal arterial. 
 
Questão 39 
Na investigação de uma provável bradiarritmia, pode-se in-
dicar o Tilt-Table Test com bom grau de recomendação ba-
seado nas seguintes evidências, EXCETO: 
A) Avaliação de pacientes com bradiarritmias sintomáticas 

documentadas. 
B) Síncope recorrente de origem esclarecida em pacientes 

sem cardiopatia estrutural. 
C) Episódio isolado de síncope inexplicada em pacientes sem 

cardiopatia e em pacientes de risco. 
D) Síncope recorrente na presença de cardiopatia, desde 

que afastadas as causas relacionadas. 
 
Questão 40 
A Doença de Chagas (DC) pode ser classificada, evolutiva-
mente, em duas fases: a aguda e a crônica. Em relação a 
estas fases, analise as afirmativas a seguir. 
I. Na fase aguda podem ser observadas arritmias ventricula-

res, fibrilação atrial e bloqueio do ramo direito; situações 
que indicam pior prognóstico. 

II. Na fase aguda, o quadro clínico se assemelha ao de outros 
casos de miocardite, com manifestações sistêmicas de fe-
bre, taquicardia desproporcional, esplenomegalia e edema. 

III. Na fase crônica sem disfunção ventricular, os pacientes 
não manifestam sintomas, sinais físicos ou evidências de 
lesões orgânicas. 

IV. Na fase crônica com disfunção ventricular, os pacientes 
podem apresentar insuficiência cardíaca biventricular com 
arritmias ventriculares e atriais. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e III. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) I, II e IV. 
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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) 


