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Você receberá do fiscal o material descrito a seguir:
a) Uma folha destinada às respostas das questões formuladas na prova.
b) Este caderno de prova com o enunciado das 60 (sessenta)  questões.

Verifique se seu nome, seu número de inscrição e seu código são os que aparecem na folha de respostas.
Ao receber a folha de respostas, é obrigação do candidato:

a) ler atentamente as instruções contidas na folha de respostas;
b) assinar a folha de respostas.

. As questões da prova são identificadas pelo número que se situa à esquerda de seu enunciado.
O candidato deverá transcrever as respostas da prova para a folha de respostas, que será o único documento 

válido para a correção da prova.
O preenchimento da folha de respostas dar-se-á mediante a utilização de caneta esferográfica de cor preta ou 

azul, sendo de inteira responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de 
respostas por erro do candidato.

Esta prova terá duração improrrogável de 4 (quatro) horas. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar 
a folha de respostas.

O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões nos últimos 30 (trinta) minutos da prova.
Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, entregue sua folha de respostas e deixe o local de 

prova.
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1) A Atenção Básica no Brasil deve ser reorganizada
prioritariamente por meio de:

(A) ações programáticas;
(B) estratégia Saúde da Família;
(C) promoção da saúde;
(D) prevenção primária.

2) É fundamento da Atenção Básica:

(A) o atendimento prioritário dos problemas de saúde com
foco nas doenças;

(B) o acesso universal e pontual ao sistema de saúde;
(C) a programação centralizada das suas ações;
(D) possibilitar a longitudinalidade do cuidado.

3) São áreas consideradas estratégicas para a Atenção
Básica:

(A) eliminação da hanseníase, controle da tuberculose,
controle da hipertensão arterial;

(B) saúde do homem, eliminação da malária, prevenção das
doenças;

(C) eliminação da desnutrição infantil, tratamento dos
pacientes com Aids,  saúde da gestante;

(D) saúde do trabalhador, saúde bucal, promoção da saúde.

4) A regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde
que tem como objetivo:

(A) garantir que todos os municípios brasileiros realizem
ações de saúde da atenção terciária de qualidade em
sua própria localidade;

(B) potencializar o processo de centralização da gestão e
racionalização dos custos;

(C) garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e
serviços de saúde cuja complexidade e contingente
populacional transcenda a escala local/municipal;

(D) reduzir a visão nacional dos problemas, associada à
capacidade de diagnóstico e decisão centralizada, que
possibilite os meios adequados para a redução das
desigualdades no acesso às ações e serviços de saúde
existentes no país.

5) A responsabilidade pelo financiamento da Atenção Básica
é:

(A) apenas do governo municipal;
(B) apenas dos governos municipal e estadual;
(C) apenas dos governos estadual e federal;
(D) das três esferas de governo (municipal, estadual e

federal).

6) A participação social é um princípio doutrinário do Sistema
Único de Saúde. Em relação a esse princípio é correto afirmar
que:

(A) os conselhos de saúde são os únicos espaços em que
os usuários têm maior representatividade;

(B) as conferências de saúde ocorrem anualmente para que
os usuários possam avaliar os serviços de saúde;

(C) apoiar os processos de educação popular em saúde
possibilita qualificar a participação social no SUS;

(D) para fortalecer o processo de participação social é preciso
ampliar a representatividade dos profissionais de saúde
nos conselhos de saúde.

7) Cabe à gestão estadual do sistema de saúde:

(A) executar as ações de atenção básica, incluindo as ações
de promoção e proteção, no seu território;

(B) assumir a gestão e a gerência de unidades públicas de
hemonúcleos / hemocentros e elaborar normas
complementares para a organização e funcionamento
desta rede de serviço;

(C) assumir integralmente a gerência de toda a rede pública
de serviços de atenção básica;

(D) apoiar e coordenar os laboratórios de saúde pública –
Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública - nos
aspectos relativos à vigilância em saúde.

8) Assinale a opção que indica o número máximo de Agentes
Comunitários de Saúde (ACS) que uma equipe de Saúde da
Família pode ter e o número máximo de pessoas que cada
ACS pode acompanhar, de acordo com a Política Nacional
de Atenção Básica:

(A) 8 ACS e 550 pessoas;
(B) 10 ACS e 650 pessoas;
(C) 12 ACS e 750 pessoas;
(D) 14 ACS e 850 pessoas.

Sistema  Único  de  Saúde
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9) A integralidade da assistência é definida como:

(A) um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, em todos
os níveis do sistema;

(B) o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência e direito à informação, às pessoas assistidas,
sobre sua saúde;

(C) a assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de
qualquer espécie;

(D) o uso da epidemiologia para o estabelecimento de
prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática.

10) No processo de implantação das equipes de Saúde da
Família, a proposta elaborada pelo município deve ser:

(A) enviada diretamente ao Ministério da Saúde;
(B) aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde;
(C) enviada diretamente à Secretaria Estadual de Saúde;
(D) aprovada na Conferência Municipal de Saúde.

11) O agente comunitário de saúde tem como atribuição em
seu processo de trabalho:

(A) realizar consultas e procedimentos na Unidade Básica
de Saúde e, quando necessário, no domicílio e na
comunidade;

(B) participar do gerenciamento dos insumos necessários
para o adequado funcionamento da UBS;

(C) participar das atividades de assistência básica realizando
procedimentos regulamentados no exercício de sua
profissão na USF e, quando indicado ou necessário, no
domicílio e/ou nos demais  espaços comunitários
(escolas, associações etc);

(D) orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde
disponíveis.

12) O processo de articulação entre os gestores, nos
diferentes níveis do Sistema de Saúde, ocorre,
preferencialmente,nos seguintes colegiados:

(A) Comissão Intergestores Tripartite – CIT e Comissão
Intergestores Bipartite – CIB;

(B) Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS
e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde
– CONASEMS;

(C) Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde
(COSEMS) e Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde – CONASEMS;

(D) Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde.

13) É definida como ação de promoção da saúde:

(A) a vacinação;
(B) a triagem do câncer de colo de útero;
(C) a alimentação saudável;
(D) a quimioprofilaxia da tuberculose.

14) O Sistema Único de Saúde é composto por serviços:

(A) exclusivamente públicos;
(B) exclusivamente privados;
(C) privados em caráter obrigatório (por meio de contratos

ou convênios);
(D) públicos em todas as esferas de governo e privados em

caráter complementar (por meio de contratos ou
convênios).

15) Em relação à estratégia de Saúde da Família é correto
afirmar que:

(A) oferece serviços de saúde para população de baixa renda;
(B) deve ser a porta de entrada preferencial do sistema de

saúde;
(C) seu principal objetivo é reduzir o número de atendimentos

nas emergências hospitalares;
(D) as ações desenvolvidas nas unidades de Saúde da

Família são de baixa complexidade.

16) Quanto ao pulso venoso jugular é correto afirmar que:

(A) uma leve pressão digital na base do pescoço reduz ou
faz desaparecer o pulso;

(B) a onda “a” do pulso venoso representa o enchimento
atrial;

(C) tem aparência bifásica, caracterizado por duas ondas
positivas e uma negativa;

(D) a onda “v” representa a contração atrial.

17) O pulso arterial com amplitude aumentada e com
elevação e descida bruscas é denominado pulso:

(A) dicrótico;
(B) paradoxal;
(C) alternante;
(D) em martelo d’água.

Cardiologia
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18) Dos sintomas abaixo, o mais específico para o diagnóstico
de insuficiência cardíaca é:

(A) dispneia paroxística noturna;
(B) fadiga;
(C) tosse noturna;
(D) broncoespasmo.

19) O quimioterápico listado a seguir mais frequentemente
associado a cardiotoxicidade é:

(A) tacrolimus;
(B) ciclosporina;
(C) doxorubicina;
(D) metotrexate.

20) A alteração eletrocardiográfica que tem maior acurácia
para identificar a disfunção do ventrículo direito em pacientes
com embolia pulmonar é:

(A) o bloqueio de ramo direito;
(B) a inversão de onda T de V1 a V4;
(C) o desvio do eixo elétrico para direita;
(D) o padrão S1Q3T3.

21) Em relação à utilização do D-dímero como recurso
diagnóstico podemos afirmar que:

(A) sua principal utilidade é a investigação de pacientes
externos ou do setor de emergência, com suspeita de
embolia pulmonar e que não tem coexistência de outra
doença sistêmica aguda;

(B) tem ótima acurácia para o diagnóstico de embolia
pulmonar em pacientes internados em terapia intensiva;

(C) embora sua concentração plasmática elevada seja
específica para embolia pulmonar, trata-se de exame
pouco sensível;

(D) sua pesquisa parte do princípio de que o paciente
desenvolve embolia pulmonar porque tem redução da
fibrinólise.

22) O agente etiológico mais frequente da endocardite tardia
em válvula protética é:

(A) Enterococcus;
(B) Staphylococcus aureus;
(C) Staphyilococcus coagulase negativa;
(D) Streptococcus.

23) Mulher de 20 anos, com diagnóstico definido de lúpus
eritematoso sistêmico. Apresenta quadro de febre, poliartrite
e tamponamento cardíaco. Ao exame encontra-se sudoreica,
com turgência jugular, hipotensão arterial, pulso arterial
paradoxal e taquidispneica. A principal e mais eficaz
abordagem recomendada é:

(A) ciclofosfamida intra-venosa;
(B) pulso de metilprednisolona;
(C) pericardiocentese;
(D) dobutamina intra-venosa.

24) Assinale a assertativa INCORRETA em relação à
pericardite constrictiva:

(A) a apresentação clínica habitual consiste em sinais e
sintomas de insuficiência cardíaca predominantemente
direita;

(B) o eletrocardiograma apresenta alterações da onda T que
são específicas para o diagnóstico dessa condição;

(C) a etiologia tuberculosa permanece sendo uma causa
frequente em países em desenvolvimento;

(D) em países desenvolvidos, as etiologias mais frequentes
são idiopática, pós-cirúrgica e pós-radiação.

25) Em relação à pericardite pós-infarto precoce NÃO é
correto afirmar que:

(A) tem fisiopatologia autoimune;
(B) ocorre na primeira semana após o evento cardíaco;
(C) trombólise e revascularização reduziram sua incidência;
(D) sua ocorrência correlaciona-se ao tamanho do infarto.

26) NÃO constitui contra-indicação para o uso de inibidores
de enzima conversora de angiotensina:

(A) gravidez;
(B) estenose de artéria renal bilateral;
(C) gota;
(D) hiperpotassemia.

27) O anti-hipertensivo de escolha para pacientes com
nefropatia diabética é o:

(A) bloqueador de canal de cálcio.
(B) diurético;
(C) beta bloqueador;
(D) inibidor de enzima conversora de angiotensina;
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28) O anti-hipertensivo de escolha para paciente cuja única
comorbidade é a hiperplasia prostática é o:

(A) beta bloqueador;
(B) alfa bloqueador;
(C) diurético;
(D) bloqueador do receptor da angiotensina.

29) Dois critérios minor descritos por Jones para o diagnóstico
de febre reumática são:

(A) febre e elevação da proteína c reativa;
(B) dor precordial e aumento da velocidade de

hemossedimentação;
(C) artralgia e anemia;
(D) nódulo subcutâneo e ASO elevada.

30) Na avaliação clínica do paciente com estenose aórtica
está INCORRETO afirmar que:

(A) espera-se encontrar o pulso carotídeo tardus e parvus
nos casos de estenose severa;

(B) as manisfestações cardinais são dispneia aos esforços,
síncope e angina pectoris;

(C) os níveis de pressão arterial sistólica têm boa correlação
com a gravidade da estenose;

(D) o fenômeno de Gallavardin representa a irradiação do
sopro sistólico para o ápice cardíaco.

31) Homem de 66 anos, hipertenso, apresenta dor torácica
de forte intensidade iniciada há 2h.  Durante o exame físico
constata-se sopro diastólico em decrescendo no foco aórtico
e déficit de pulso em membros superiores. O diagnóstico
provável é:

(A) endocardite aórtica;
(B) infarto agudo do miocárdio;
(C) embolia pulmonar;
(D) dissecção aórtica.

32) A circunstância a seguir em que está indicada instituição
de tratamento rápido para imediato controle da hipertensão
arterial é:

(A) encefalopatia hipertensiva;
(B) pressão arterial sistólica > 180mmHg;
(C) pressão arterial diastólica > 120mmHg;
(D) AVE isquêmico.

33) São considerados fatores de risco para eventos
tromboembólicos em pacientes com fibrilação atrial,
EXCETO:

(A) AVE isquêmico prévio;
(B) idade < 65 anos;
(C) Diabetes mellitus;
(D) hipertensão arterial.

34) Na análise eletrocardiográfica das taquiarritmias, a
frequência atrial habitualmente encontrada no flutter atrial
varia entre:

(A) 150 - 250 bpm;
(B) 100 – 180 bpm;
(C) 250 – 350 bpm;
(D) 400 – 600 bpm.

35) A taquiarritmia que mais frequentemente reverte com
manobra vagal é:

(A) fibrilação atrial;
(B) taquicardia ventricular;
(C) flutter atrial;
(D) taquicardia por reentrada nodal AV.

36) São alterações encontradas na estenose mitral,
EXCETO:

(A) pulso arterial dicrótico;
(B) estalido de abertura mitral;
(C) hiperfonese da primeira bulha;
(D) ruflar diastólico com reforço pré-sistólico.

37) São medicações utilizadas no tratamento da
insuficiência coronariana aguda sem supradesnível do
segmento ST, EXCETO:

(A) clopidogrel;
(B) AAS;
(C) estreptoquinase;
(D) abciximab.
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38) Em relação ao risco cardiovascular nas cirurgias não
cardíacas é correto afirmar que:

(A) doença coronariana estável, diabetes mellitus insulino-
dependente e insuficiência renal crônica são fatores de
risco para complicações cardiovasculares no pós
operatório;

(B) cirurgias vasculares, incluindo aórtica, arterial periférica
e carotídea, são procedimentos de risco cardiovascular
intermediário;

(C) pacientes submetidos a implante de stent coronariano
farmacológico devem aguardar no mínimo 6 semanas
para serem submetidos a cirurgia não cardíaca eletiva e
as drogas antiplaquetárias em uso devem ser suspensas
7 dias antes da cirurgia;

(D) pacientes portadores de doença coronariana em uso de
betabloqueador devem suspender esta medicação 5 dias
antes de cirurgias vasculares, para reduzir o risco de
bradicardia no per e pós-operatório.

39) As seguintes doenças podem causar cardiomiopatia
restritiva:

(A) amiloidose, hipotireoidismo e endomiocardiofibrose;
(B) amiloidose, sarcoidose e hemocromatose;
(C) hemocromatose, hipertireoidismo e síndrome da

imunodeficiência adquirida (SIDA);
(D) sarcoidose, feocromocitoma e amiloidose.

40) Em relação á cardiomiopatia hipertrófica, observe as
afirmativas abaixo:

I. Morte súbita ocorre mais comumente entre adolescentes
e adultos jovens, com idade inferior a 30-35 anos.
II. Resposta pressórica atenuada ou queda da pressão arte-
rial durante teste de esforço é um marcador de risco de
morte súbita.
III. Não há relação entre risco de morte súbita e grau de
hipertrofia ventricular esquerda.

Assinale a alternativa correta.

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) todas as afirmativas estão corretas.

41) A cardiopatia congênita mais frequentemente encontrada
na síndrome de Down é:

(A) tetralogia de Fallot;
(B) defeito septal AV;
(C) atresia tricúspide;
(D) transposição dos grandes vasos.

42) O tipo de comunicação interatrial (CIA) que pode ser
fechada por via percutânea com uso de dispositivos
oclusores é a CIA:

(A) do tipo seio venoso;
(B) do tipo ostium primum;
(C) com drenagem venosa anômala pulmonar;
(D) do tipo ostium secundum.

43) Constituem contra-indicações ao uso de ativador do
plasminogênio tecidual (rt-PA) no infarto agudo do miocárdio
com supradesnível do segmento ST, EXCETO:

(A) uso de RT-PA nos últimos 9 meses;
(B) neoplasia cerebral maligna (primária ou metastática);
(C) história prévia de hemorragia intracraniana;
(D) suspeita de dissecção aórtica.

44) Em relação à terapêutica de reperfusão no infarto agudo
do miocárdio com supradesnível do segmento ST, observe
as afirmativas abaixo:

I. Angioplastia coronariana com implante de stent é superior
ao uso de trombolíticos em pacientes em Killip 3 ou com
choque cardiogênico.
II. Angioplastia coronariana com implante de stent é a
estratégia de reperfusão preferida em pacientes idosos,
devido ao maior risco de hemorragia intracraniana com uso
de trombolíticos nestes pacientes.
III.Trombolítico é a estratégia de reperfusão preferida em
pacientes que se apresentam com mais de 3 horas após o
início do sintomas (delta t > 3 horas)

Assinale a alternativa correta.

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas
(D) todas as afirmativas estão corretas

45) O TIMI risk é um sistema de escore utilizado para
estratificar o risco em pacientes com insuficiência
coronariana aguda sem supradesnível do segmento ST.
Nesse escore são considerados marcadores de risco,
EXCETO:

(A) inversão de onda T       0,1 mV;
(B) idade      65 anos;
(C) infradesnível do segmento ST       0,5 mV;
(D) elevação da troponina.
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46) Os exames complementares abaixo são úteis na
identificação de lesão de órgão alvo consequente a
hipertensão arterial, EXCETO:

(A) exame de sedimento urinário;
(B) eletrocardiograma;
(C) dosagem sérica de creatinina;
(D) dosagem sérica de cortisol.

47) A identificação, no exame físico, de sopro sistólico no
foco mitral que reduz de intensidade na posição de cócoras
e aumenta quando o paciente fica de pé sugere o diagnóstico
de:

(A) estenose aórtica;
(B) insuficiência tricúspide;
(C) cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva;
(D) comunicação interatrial (CIA).

48) Indivíduo de 65 anos com angina atípica, asma brônquica
e doença arterial periférica com claudicação intermitente para
200 metros. O teste provocativo mais adequado, nesse
paciente, para avaliação diagnóstica e prognóstica de doença
coronariana é:

(A) o teste ergométrico;
(B) a ecocardiografia com dobutamina;
(C) a cintilografia de perfusão miocárdica com dipiridamol;
(D) a tomografia computadorizada para quantificação de

escore de cálcio.

49) São fatores associados a maior risco de trombose de
stent coronariano, EXCETO:

(A) sexo masculino;
(B) interrupção da terapia antiplaquetária;
(C) diabetes mellitus;
(D) Expansão inadequada do stent.

50) São consideradas preditores de reestenose de stent
coronariano, EXCETO:

(A) diabetes mellitus;
(B) insuficiência renal crônica terminal;
(C) angina estável;
(D) lesões longas em vasos finos.

51) Constitui indicação de terapia trombolítica na embolia
pulmonar:

(A) embolia pulmonar associado a trombose venos
profunda;

(B) embolia pulmonar em paciente com disfunção ven-
tricular esquerda (fração de ejeção de VE < 40%);

(C) embolia pulmonar evoluindo com infarto pulmonar;
(D) embolia pulmonar maciça com instabilidade

hemodinâmica.

52) O seguinte medicamento é de primeira escolha para
controle da frequência ventricular em pacientes com
insuficiência cardíaca compensada, disfunção sistólica (FE
de VE < 40%) e fibrilação atrial permanente:

(A) verapamil;
(B) diltiazem;
(C) metoprolol;
(D) sotalol.

53) O parâmetro ecocardiográfico associado a elevação da
pressão média de átrio esquerdo é:

(A) relação E/E’> 15;
(B) relação E/A < 1;
(C) tempo de desaceleração da onda E > 220 ms;
(D) tempo de relaxamento isovolumétrico > 100 ms.

54) São causas de insuficiência cardíaca de alto débito,
EXCETO:

(A) anemia grave;
(B) cardiomiopatia adrenérgica (Tako-tsubo);
(C) hipertireoidismo;
(D) beribéri.

55) Assinale a condição que NÃO é contra-indicação para
o uso de betabloqueadores:

(A) broncoespasmo;
(B) choque cardiogênico;
(C) insuficiência arterial aguda;
(D) insuficiência renal.

56) Inibidores da ECA estão contra-indicados em:

(A) pneumopatia;
(B) diabetes;
(C) estenose da artéria renal bilateral;
(D) asma brônquica.
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57) O seguinte achado de exame físico sugere insuficiência
cardíaca em paciente com quadro de anasarca:

(A) edema de membros inferiores;
(B) turgência jugular;
(C) circulação colateral em cabeça de medusa;
(D) edema periorbitário.

58) São complicações clínicas da cardiopatia chagásica
crônica, EXCETO:

(A) morte súbita;
(B) insuficiência cardíaca;
(C) tromboembolismo sistêmico;
(D) pericardite constritiva.

59) São causas de hipertensão arterial sistêmica secundária,
EXCETO:

(A) estenose de artéria renal;
(B) hipoaldosteronismo primário;
(C) síndrome de apneia do sono;
(D) síndrome de Cushing.

60) A seguinte taquiarritmia é associada à síndrome do QT
longo:

(A) fibrilação atrial;
(B) taquicardia ventricular monomórfica;
(C) flutter atrial;
(D) torsades de pointes.
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