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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 
Na correção cirúrgica de cardiopatias congênitas, podem ser 
empregadas técnicas de Circulação Extracorpórea (CEC) ou 
de cardioplegia. Dentre as cardiopatias congênitas relacio-
nadas, assinale as cardiopatias que mais comumente são 
reparadas SEM utilização de CEC. 
A) Persistência do canal arterial e coartação da aorta. 
B) Transposição de grandes artérias e tetralogia de Fallot. 
C) Comunicação interatrial e comunicação interventricular. 
D) Comunicação interventricular e transposição de grandes 

artérias. 

Questão 12 
Apesar dos avanços diagnósticos e terapêuticos, as doenças 
da aorta continuam sendo uma importante causa de morta-
lidade e morbidade cardiovascular, e um permanente desafio 
a cardiologistas e cirurgiões. Considerando os avanços relati-
vos ao tratamento cirúrgico das doenças aórticas e as 
recomendações das diretrizes para o tratamento cirúrgico 
das doenças da aorta da Sociedade Brasileira de Cirurgia Car-
diovascular, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Em caso de uma aorta enfraquecida, como nas dissecções 

agudas, pode ser útil a técnica de remodelamento valvar. 
B) Em casos de dilatação do conjunto válvula aórtica-seios 

de Valsalva porção sinotubular, a escolha se refere à 
técnica de Button Bentall. 

C) Em relação a aneurismas localizados no arco transverso, 
as indicações, atualmente aceitas para ressecção cirúr-
gica, incluem os aneurismas saculares. 

D) Na síndrome de Marfan, a correção cirúrgica profilática é 
indicada quando o diâmetro atinge 5,5 cm, embora este 
valor possa ser menor em pacientes com história familiar 
de dissecção, ruptura ou morte súbita. 

 
Questão 13 
Os objetivos do tratamento cirúrgico da insuficiência coronari-
ana são: aliviar sintomas, proteger o miocárdio isquêmico, me-
lhorar a função ventricular, prevenir o infarto do miocárdio, 
recuperar o paciente físico, psíquica e socialmente, prolongar 
a vida, assim como a sua qualidade. Em qual situação a 
revascularização miocárdica é preferida em detrimento da an-
gioplastia coronária percutânea? 
A) Lesão em óstio da coronária direita. 
B) Lesão distal da descendente anterior. 
C) Infarto agudo do miocárdio de parede anterior extensa. 
D) Lesão de tronco da coronária esquerda com acometimento 

multiarterial. 
 
Questão 14 
A cirurgia de revascularização miocárdica pode ser feita 
através do enxerto de veia safena ou de artéria mamária, 
com o objetivo de se restabelecer o fluxo de sangue e 
oxigênio para a região suprida por uma artéria do coração 
que apresenta algum nível de obstrução. Considerando os 
principais aspectos dessa cirurgia, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
A) O tratamento com inibidores HMG da coenzima A pode 

reduzir o risco de falência da ponte de safena. 
B) A doença bivascular com fração de ejeção < 35% ou 

isquemia é uma indicação de revascularização miocárdica 
com nível de evidência A. 

C) Pode-se indicar cirurgia de revascularização miocárdica 
em paciente que apresente estenose proximal isolada da 
descendente anterior esquerda com sinais de isquemia. 

D) Com o passar do tempo, as pontes com veias safenas 
podem desenvolver alterações patológicas intrínsecas, 
fibroplasia intimal e até mesmo aterosclerose do enxerto 
venoso. 
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Questão 15 
As cardiopatias congênitas com maior risco de desenvol-
vimento de arritmias, na presença de feixes acessórios 
manifestos, podem ter indicação de procedimentos cirúrgicos 
profiláticos. Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir. 
I. A cirurgia do labirinto modificada à direita deve ser consi-

derada para pacientes submetidos à revisão cirúrgica de 
Fontan sem arritmias atriais documentadas. 

II. Na presença de feixes acessórios manifestos, pode ser 
recomendada a ablação da via acessória antes da correção 
cirúrgica eletiva da cardiopatia congênita. 

III. As cardiopatias com maior risco de desenvolvimento de 
arritmias são a anomalia de Ebstein, a transposição corri-
gida das grandes artérias, a comunicação interatrial e a 
tetralogia de Fallot. 

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 16 
Diante de uma valvopatia cirúrgica, alguns caminhos básicos 
podem ser seguidos. Em relação à cirurgia valvar, é IN-
CORRETO o que se afirma em: 
A) As indicações de tratamento da insuficiência mitral secun-

dária são distintas da primária, uma vez que o problema 
básico não está nas cúspides valvares. 

B) Na valvoplastia aórtica, é necessário cerclar o anel aórtico 
e reconformar as cúspides redundantes para a sua 
correta coaptação e restauração da competência valvar. 

C) Em pacientes reumáticos, que apresentam estenose mitral 
anatomicamente importante, com indicação de abordagem 
intervencionista, a troca valvar é o tratamento de escolha. 

D) Em pacientes com estenose aórtica importante, com 
indicação de abordagem intervencionista, e baixo risco 
cirúrgico, é preferível a troca valvar aórtica do que a 
valvoplastia aórtica por cateter-balão. 

 
Questão 17 
Aneurismas ventriculares são complicações de episódios 
isquêmicos em que, na maioria das vezes, está envolvida a 
artéria descendente anterior. Aproximadamente, 50% dos 
aneurismas se desenvolvem nas primeiras 48 h após o infarto 
agudo do miocárdio e o restante surge nas primeiras duas 
semanas. Considerando a cirurgia de correção dos aneurismas 
ventriculares, assinale a afirmativa correta. 
A) Pacientes com uma fibrose difusa e global têm a cirurgia 

contraindicada. 
B) Mesmo os pequenos aneurismas ventriculares são de 

tratamento cirúrgico. 
C) A técnica cirúrgica envolve esternotomia mediana longi-

tudinal e incisão do aneurisma perpendicular ao sulco 
interventricular. 

D) A cirurgia envolve instalação da circulação extracorpórea, 
hemoconcentração, hipotermia a 25-28° C, cardioplegia 
sanguínea e aspiração via aorta descendente. 

Questão 18 
Os tumores do músculo cardíaco constituem um grupo de 
neoplasia bastante raro, cujo diagnóstico, até recentemente, 
era feito por meio de exames necroscópicos na maioria dos 
casos. Com o advento de novos métodos complementares, 
tem-se observado um aumento do diagnóstico e, com isso, 
da possibilidade de tratamento cirúrgico desses pacientes. 
Considerando as neoplasias cardíacas, está correto o que se 
afirma em: 
A) São frequentemente sintomáticos, apresentando-se com 

dor torácica e dispneia. 
B) O melanoma intracardíaco é abordado com tratamento 

clínico, preferencialmente. 
C) O mixoma, tumor benigno mais comum, geralmente se 

localiza no átrio esquerdo, em contato com a valva mitral. 
D) Estatisticamente, tumores primários se desenvolvem em 

cavidades cardíacas direitas; enquanto tumores metas-
táticos têm preferência pelas cavidades esquerdas. 

 
Questão 19 
A proteção miocárdica consiste em estratégias de atenuação 
da intensidade de lesões de isquemia-reperfusão miocárdica 
durante a cirurgia cardíaca e suas consequências sobre a 
função miocárdica. Acerca da proteção miocárdica, podemos 
afirmar que, EXCETO: 
A) O efeito cardioprotetor é independente da bradicardia 

induzida pela hipotermia, pois persiste após a normalização 
da frequência cardíaca. 

B) Antagonistas beta-adrenérgicos, através de redução do 
consumo miocárdico de oxigênio, redução do tônus simpático 
e estabilização de membranas celulares, são utilizados na 
estratégia de cardioproteção. 

C) A cardioplegia tem como principal técnica de administração 
a infusão anterógrada intermitente na aorta, proximal-
mente ao coração, após o pinçamento aórtico ou direta-
mente nos óstios das artérias coronárias. 

D) A cardioproteção conferida pela anestesia subdural torácica 
está relacionada à melhora do balanço de oxigênio miocár-
dico, que causa aumento do consumo de oxigênio pelo mi-
ocárdio, aumento do débito cardíaco e redução da resistên-
cia vascular sistêmica. 

 
Questão 20 
A dissecção de aorta se caracteriza pela ruptura da túnica 
íntima da parede aórtica, seguida pela penetração de sangue, 
tipicamente no sentido anterógrado. Em geral, a delaminação 
progride até a emergência de algum importante ramo arterial. 
Assinale o ponto mais comum onde a dissecção aguda de aorta 
se inicia. 
A) Aorta abdominal, logo após a emergência das artérias 

renais. 
B) Aorta ascendente, logo acima dos óstios das artérias 

coronárias. 
C) Aorta descendente, logo após a emergência da artéria 

subclávia esquerda. 
D) Arco aórtico, entre a emergência do tronco braquio-

cefálico e da artéria carótida comum esquerda. 



꙳ 

     

 
6 

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

VAGA: MÉDICO – CIRURGIÃO CARDIOVASCULAR 
TIPO 2 – VERDE 

Questão 21 
A trombose de prótese valvar é evento incomum, sendo mais 
frequente em próteses mecânicas, principalmente em posição 
mitral, e cursa com alta morbimortalidade. A manifestação 
clássica é a insuficiência cardíaca aguda/exacerbada em 
paciente com anticoagulação ineficaz. Segundo as recomen-
dações atuais da Sociedade Brasileira de Cardiologia, assinale 
a afirmativa INCORRETA. 
A) O principal sintoma apresentado é a dispneia. 
B) Cirurgia valvar é a terapia de escolha em casos de trom-

bose valvar em câmara direita. 
C) Em geral, o procedimento cirúrgico é indicado em casos 

de trombose de prótese em câmaras esquerdas, com 
grave repercussão clínica e alto risco de sangramento. 

D) Paciente com trombos pequenos (< 0,8 cm²) em câmara 
esquerda, NYHA II, com persistência do trombo após da 
heparinização endovenosa, deve ser submetido à trombólise. 

 
Questão 22 
Após o trauma cirúrgico, o metabolismo é mobilizado a dispo-
nibilizar os elementos essenciais para sua sobrevivência, 
promovendo alterações em cascatas inflamatórias, sistemas 
hormonais, dentre outros. Nas alterações endócrinas e meta-
bólicas secundárias ao trauma cirúrgico, o padrão mais 
encontrado é:  
A) Oligúria, retenção de sódio e de potássio, redução da 

secreção do hormônio do crescimento (GH). 
B) Poliúria, excreção aumentada de sódio e de potássio, 

redução da secreção do hormônio do crescimento (GH). 
C) Oligúria, excreção aumentada de potássio e retenção de 

sódio, aumento da secreção do hormônio do crescimento 
(GH). 

D) Poliúria, excreção aumentada de potássio e retenção de 
sódio, aumento da secreção do hormônio do crescimento 
(GH). 

 
Questão 23 
As cirurgias de revascularização do miocárdio superior à 
angioplastia, no que se refere à propriedade de eliminar os 
sintomas de angina de peito, têm como objetivo restabelecer 
o fluxo de sangue e oxigênio para a região suprida por uma 
artéria do coração que apresenta algum grau de obstrução. 
Sobre a cirurgia de revascularização miocárdica e cuidados 
perioperatórios sugeridos pelas diretrizes da cirurgia de 
revascularização miocárdica, valvopatias e doenças da aorta, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Nifedipina 30 mg sublingual 6/6 horas é uma opção 

terapêutica para a síndrome do baixo débito pós-cirurgia. 
B) O betabloqueador não deve ser suspenso para a cirurgia, 

exceto se ocorrer bradicardia importante ou algum grau 
de bloqueio. 

C) Diante da lesão cirúrgica direta do nervo frênico durante 
a incisão em "V" no pericárdio, são opções de conduta 
manter o paciente entubado e administrar corticoide. 

D) A heparinização é feita com heparina sódica, e o controle 
deve ser feito com Tempo de Coagulação Ativada (TCA) e 
mantido, idealmente, na faixa de 200 a 300 segundos. 

Questão 24 
Em relação aos avanços na terapêutica da insuficiência 
cardíaca, a síndrome se mantém como uma das patologias 
mais graves e prevalentes do mundo. A sobrevida após 
cinco anos de diagnóstico pode ser de apenas 35%, com 
prevalência que aumenta conforme a faixa etária. Em 
relação ao tratamento da insuficiência cardíaca, é correto 
afirmar que: 
A) A proposta de cirurgia de Janete deve ser escolhida de 

forma cautelosa, pois impede um posterior transplante 
cardíaco. 

B) A cirurgia de Batista envolve a manipulação da região 
miocárdica esquerda entre as artérias coronária torácica 
anterior e circunflexa. 

C) A cardiomioplastia dinâmica utiliza enxertos musculares 
esqueléticos pediculados e tem importância crescente no 
tratamento dessa patologia. 

D) O transplante cardíaco deve ser realizado como última 
escolha, devido à maior incidência de complicações e não 
ser considerado um tratamento definitivo para o problema. 

 
Questão 25 
Em pacientes com choque cardiogênico, pode ser necessário 
o emprego de balão intra-aórtico, cujo efeito hemodinâmico 
está baseado na redução da pós-carga e aumento da 
perfusão miocárdica durante a diástole, resultando em 
aumento do débito cardíaco. Acerca do funcionamento do 
balão intra-aórtico, assinale a alternativa correta. 
A) Ao inflar na diástole ventricular aumenta a perfusão 

sistêmica; enquanto desinfla no início da sístole ventricular. 
B) Ao inflar na diástole ventricular promove, temporaria-

mente, a redução da frequência cardíaca e reduz a pressão 
final de enchimento do ventrículo esquerdo. 

C) Ao inflar na sístole ventricular provoca aumento da 
perfusão coronariana; enquanto desinfla na diástole 
ventricular, reduzindo o trabalho do ventrículo esquerdo. 

D) Ao inflar na sístole ventricular promove aumento da 
perfusão coronariana; enquanto desinfla no início da 
diástole ventricular, reduzindo o trabalho do ventrículo 
esquerdo. 

 
Questão 26 
A escolha da modalidade terapêutica nas cardiopatias 
estruturais deve considerar inúmeros aspectos, como o 
risco cirúrgico do paciente, a gravidade do quadro clínico e 
a lesão estrutural em si. Diante do exposto, analise as 
situações a seguir. 
I. Insuficiência cardíaca avançada e cardiomiopatia restritiva. 
II. Insuficiência cardíaca avançada e com pico de                    

VO² ≤ 12 ml/kg/min em usuários de betabloqueador. 
III. Arritmia ventricular sintomática intratável com pico de 

VO² ≤ 14 ml/kg/min em intolerantes a betabloqueador. 
São indicações de transplante cardíaco, as situações 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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Questão 27 
A insuficiência mitral crônica secundária, ou funcional, se 
deve a alterações na geometria ventricular, resultando em 
má coaptação das cúspides valvares e aparecimento de 
refluxo valvar. De acordo com a Sociedade Brasileira de 
Cardiologia, está em DESACORDO com as recomendações 
de intervenção cirúrgica nessa valvopatia: 
A) Clipagem percutânea da valva mitral em pacientes com 

sintomas refratários e contraindicação à cirurgia. 
B) Plástica ou troca valvar para sintomáticos classe funcional 

≥ III por valvopatia associada à cardiomiopatia dilatada. 
C) Clipagem percutânea da valva mitral para pacientes com 

doença associada à necessidade de revascularização 
miocárdica. 

D) Plástica ou troca valvar para pacientes com doença 
associada à cardiopatia isquêmica com necessidade de 
revascularização miocárdica. 

 
Questão 28 
Pacientes portadores de valvopatia têm maior risco de 
complicações cardiovasculares no perioperatório de cirurgias 
não cardíacas, variando este com a valvopatia apresentada, sua 
gravidade anatômica, além do tipo de cirurgia a ser realizada. 
Pacientes sintomáticos portadores de valvopatia importante, 
por exemplo, devem ser submetidos ao procedimento cirúrgico 
indicado apenas após o tratamento intervencionista valvar. 
Acerca do tema, é correto afirmar que: 
A) Valvopatias estenóticas acarretam um risco perioperatório 

maior, quando comparadas com as valvopatias regurgitantes. 
B) O uso de estatinas no perioperatório representa um fator 

de melhor prognóstico na recuperação pós-cirúrgica e na 
prevenção de complicações futuras. 

C) Valvopatias estenóticas estão associadas a um aumento do 
risco cardíaco durante cirurgia não cardíaca; porém, são 
mais bem toleradas do que as lesões valvares regurgitantes. 

D) São considerados pacientes com elevado risco de compli-
cações cardíacas aqueles que apresentam estenose aórtica 
com área valvar > 0,8 cm ou disfunção sistólica de ventrículo 
direito. 

 
Questão 29 
Embora conhecida a associação entre desnutrição e resultados 
pós-operatórios adversos, a prescrição de terapia nutricional 
perioperatória conforme recomendam os modernos guide-
lines de importantes sociedades médicas, ainda é esquecida 
entre cirurgiões. Neles, são descritas diversas vantagens e 
desvantagens de cada modalidade de suporte nutricional. Em 
se tratando de nutrição artificial prolongada, a vantagem da 
nutrição enteral em relação à parenteral é que: 
A) Há maior conforto em relação aos cateteres venosos. 
B) A absorção de glicose é mais rápida e não provoca 

hipoglicemia. 
C) Sondas nasojejunais previnem a atrofia das velocidades 

intestinais com formulações simples. 
D) Há possibilidade de administração de soluções mais con-

centradas; por sua vez, capazes de gerar menos cólicas 
nos pacientes sob esse suporte. 

Questão 30 
Distúrbios da condução atrioventricular e intraventricular são 
achados pouco comuns no perioperatório e, quando ocorrem, 
o reconhecimento da causa e a terapia medicamentosa são, 
habitualmente, suficientes para o tratamento. No entanto, 
em grupo de maior risco, uma avaliação mais rigorosa se faz 
necessária no pré-operatório, devendo ser considerado o 
implante de marca-passo. Sobre as indicações e utilização de 
marca-passo provisório no período pré-operatório, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A) Deve ser utilizado bisturi elétrico bipolar e, em sua 

impossibilidade, usar o unipolar de forma a colocar o 
eletrodo dispersivo longe do marca-passo. 

B) O estimulista deve programar o marca-passo no modo 
assíncrono somente nos pacientes dependentes da 
estimulação que não tem registro de arritmias.  

C) Caso ocorra bradicardia ou taquicardia durante a 
utilização do bisturi elétrico, deve-se colocar um imã 
sobre o marca-passo nos momentos da aplicação do 
bisturi elétrico.  

D) O eletrodo dispersivo deve ser colocado próximo do dispo-
sitivo cardíaco eletrônico implantável e, de preferência, 
longe do campo cirúrgico, fazendo com que o campo elé-
trico gerado seja o menor possível. 

 
Questão 31 
Sobre o reparo cirúrgico da coarctação da aorta, que deve ter 
uma indicação correta para evitar iatrogenias no âmbito da 
prevenção quaternária, assinale a alternativa correta. 
A) A cirurgia só pode ser realizada em crianças a partir dos 

dois anos de idade. 
B) A intervenção cirúrgica só pode ser realizada através de 

esternotomia mediana. 
C) Exames ecocardiográficos não devem orientar a escolha 

da modalidade de tratamento. 
D) A presença de disfunção do ventrículo esquerdo (fração 

de ejeção <50%, diâmetro sistólico final >50 mm ou 
diâmetro ao fim da diástole >70 mm) favorece a decisão 
pela abordagem cirúrgica. 

 
Questão 32 
Recém-nascido internado pela equipe de pediatria, com 
acesso central pela veia jugular interna, realizou tomografia 
contrastada para investigação de patologia de base. Logo 
após a infusão do contraste, a criança apresentou piora 
clínica e foi aventada a possibilidade de derrame pericárdico 
com tamponamento cardíaco. Diante do caso hipotético, 
assinale a opção mais provável para explicar o ocorrido. 
A) Perfuração do coração ao se inserir o cateter. 
B) Rompimento da parede da veia jugular interna. 
C) Má-formação anatômica do sistema cardiovascular do 

recém-nascido. 
D) Perfuração da pleura pelo cateter e posterior comunicação 

desta com o saco pericárdico. 
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Questão 33 
Após o trauma, o organismo se apresenta em estado de 
mobilização de energia através de respostas endócrinas, 
metabólicas e imunológicas, objetivando a homeostase. 
Nesse sentido, as inúmeras alterações que ocorrem no 
metabolismo intermediário devem ser consideradas para o 
adequado manejo dessas vítimas. NÃO evidencia uma res-
posta fisiológica esperada do organismo ao trauma: 
A) Hipocalemia. 
B) Hiperglicemia. 
C) Tendência à acidose metabólica mista. 
D) Aumento dos níveis sérios de ácido graxos. 
 
Questão 34 
Pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com uso de 
Circulação Extracorpórea (CEC) sofrem uma reação inflama-
tória sistêmica, anteriormente denominada síndrome pós- 
-perfusão e, mais recentemente, denominada Síndrome de 
Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS). Suas principais causas 
incluem trauma cirúrgico, contato do sangue com superfícies 
não endoteliais, reperfusão cardíaca e lesão pulmonar devido 
à ventilação durante a anestesia. Em relação ao uso da 
circulação extracorpórea, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Ultrafiltração filtra significativamente fator de necrose 

tumoral alfa, mas isso não influencia nos níveis séricos 
desta citocina. 

B) As arritmias cardíacas são frequentes nos cinco dias de pós-
-operatório, com pico entre 24 e 72 horas, convertendo-se 
para ritmo sinusal ao passar dos dias. 

C) As plaquetas sofrem ativação pela CEC, levando ao aumento 
do seu número e função numa faixa de 30% a 50%, 
resultado da hemoconcentração do método.   

D) O sistema de drenagem venosa com pressão negativa tem 
como vantagens o aumento da eficiência da drenagem 
venosa com o uso de cânulas de menor calibre. 

 
Questão 35 
A insuficiência aórtica (IAo) geralmente se desenvolve de 
maneira lenta e insidiosa, com uma morbidade muito baixa 
durante uma longa fase assintomática. Alguns pacientes 
com IAo discreta permanecem assintomáticos por décadas 
e, raramente, necessitam de tratamento. Outros exibem 
progressão da lesão regurgitante com o desenvolvimento 
gradual da IAo importante, disfunção sistólica do ventrículo 
esquerdo e eventualmente insuficiência cardíaca. Analise as 
seguintes situações: 
I. Pacientes com IAo importante sintomáticos. 
II. Pacientes com IAo importante, assintomáticos, com FE < 

50% em repouso. 
III. Pacientes com IAo importante aguda ou agudizada de 

qualquer etiologia levando à insuficiência cardíaca aguda. 
São situações em que se recomenda o tratamento cirúrgico 
na insuficiência aórtica: 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 

Questão 36 
Homem, 67 anos, hipertenso e diabético, é admitido em pronto- 
-socorro por angina instável. Encontra-se em bom estado geral, 
estável hemodinamicamente e relata que apresenta o quadro 
há cerca de 5 meses. Ecocardiograma revela fração de ejeção de 
ventrículo esquerdo de 45%. Coronariografia evidencia lesão 
proximal focal de 80% em artéria interventricular anterior e 
lesão focal de 70% em terço distal de artéria circunflexa. 
Assinale a melhor conduta para o caso hipótetico. 
A) Tratamento clínico. 
B) Cirurgia de revascularização cardíaca. 
C) Angioplastia coronariana com stent farmacológico. 
D) Cintilografia miocárdica e consultas periódicas para o 

controle adequado do paciente. 
 
Questão 37 
Idosa é internada na unidade coronariana de hospital por 
quadro de infarto agudo do miocárdio em parede anterior. No 
quinto dia de internação, apresentou queda do estado geral, 
piora do perfil hemodinâmico e congestão pulmonar. Ao 
exame, nota-se novo sopro em borda esternal esquerda, de 
caráter rude. Assinale a hipótese diagnóstica mais provável 
para o caso hipotético. 
A) Insuficiência mitral aguda. 
B) Insuficiência aórtica aguda. 
C) Comunicação interventricular. 
D) Aneurisma de ventrículo esquerdo. 
 
Questão 38 
A avaliação perioperatória é considerada uma “janela de 
oportunidade” para a identificação e orientação dos pacientes 
sobre os fatores de risco cardiovasculares. Nela, é frequente a 
detecção de condições, até então desconhecidas, que podem 
ser otimizadas para uma melhor evolução perioperatória e um 
melhor prognóstico a longo prazo. Em relação às recomenda-
ções da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre a avaliação 
pré e pós-operatórias suplementares, assinale a afirmativa 
correta. 
A) Entre as recomendações para solicitação da cineangio-

coronariografia estão pacientes com síndrome coronariana 
de alto risco, em grau I de recomendação. 

B) O valor prognóstico para eventos isquêmicos periope-
ratórios da cintilografia de perfusão miocárdica é superior ao 
da ecocardiografia sob estresse pela dobutamina. 

C) Em pacientes em pré-operatório de cirugia vascular, o 
eletrocardiograma de esforço apresenta elevado valor 
preditivo positivo e baixo valor preditivo negativo para 
eventos isquêmicos. 

D) A realização do Holter no pós-operatório mostrou-se muito 
sensível, apesar de pouco específica, para o diagnóstico de 
reinfarto em pacientes submetidos a cirurgias não cardíacas 
e que já tinham história prévia de infarto do miocárdio. 
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Questão 39 
As infecções de sítio cirúrgico constituem causa frequente 
de febre no pós-operatório, de forma que sua detecção e 
tratamento precoce auxiliam na recuperação do paciente e 
na prevenção de complicações futuras. Em relação aos 
fatores de risco para infecção de sítio cirúrgico, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A) Sexo masculino, disfunção renal e traqueostomia são con-

siderados fatores de risco para a ocorrência de mediastinite. 
B) Os principais germes responsáveis por infecção de esterno-

tomia, com ou sem mediastinite, são os Gram negativos 
como Enterococcus spp. e Escherichia coli. 

C) Nos pacientes que apresentam deiscência do subcutâneo 
de esternotomia, sem processo infeccioso estabelecido, 
pode-se tratar a lesão pelos princípios da ferida aberta, 
podendo-se optar por sutura primária. 

D) De acordo com o Centro de Controle de Doenças dos 
Estados Unidos (CDC), os critérios que definem mediastinite 
são: isolamento e cultivo de micro-organismos nos tecidos 
mediastinais ou nas secreções colhidas por punção com 
agulha fina; evidência de mediastinite vista durante a 
cirurgia ou por meio de estudo histopatológico; instabi-
lidade esternal; dor torácica; febre (>38°C) associada à 
cultura de secreção esternal e/ou hemocultura positiva. 

 
Questão 40 
No tratamento das arritmias cardíacas, o sistema utilizado 
para estimulação atrial transesofágica é composto por um 
estimulador de pulsos elétricos programável e um cateter 
flexível com dois a quatro eletrodos na extremidade distal. O 
estimulador deve ser capaz de gerar estímulos e extra-
estímulos de baixa a alta frequência, além de ter circuito de 
sensibilidade capaz de detectar a atividade elétrica espontâ-
nea do coração. Considerando a cardioestimulação no trata-
mento das arritmias cardícas, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O marca-passo definitivo na doença do nó sinusal é usado 

quando há falência do tratamento de primeira linha, a 
atropina. 

B) Pacientes com pré-excitação ventricular podem apresentar 
fibrilação ventricular ao serem submetidos à estimulação 
atrial transesofágica. 

C) Recomenda-se a colocação de marca-passo definitivo na 
doença do nó sinusal, quando esta for induzida por fárma-
cos necessários e insubstituíveis com sintomas de pré- 
-síncopes. 

D) Dentre os possíveis complicações da cardioestimulação 
atrial transesofágica estão a estimulação do nervo braquial 
em crianças e a estimulação basal do ventrículo esquerdo 
com indução de fibrilação ventricular. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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) 




