Leia estas instruções:

1

Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em
seguida, assine no espaço reservado para isso.
Caso se identifique em qualquer outro local deste Caderno, você será eliminado do
Concurso.

2

Este Caderno contém trinta e quatro questões de Conhecimentos Específicos (quatro
discursivas e trinta de múltipla escolha) e dez questões de Legislação (múltipla
escolha).

3

Verifique se este Caderno está completo e sem imperfeições gráficas que impeçam
a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.

4

Nas questões discursivas, você será avaliado exclusivamente por aquilo que escrever
dentro do espaço apropriado.

5

Escreva de modo legível. Dúvida gerada por grafia ou rasu ra implicará redução de
pontos.

6

Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta.

7

Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir
esclarecimentos aos Fiscais.

8

Utilize, para rascunhos, qualquer espaço em branco deste Caderno e não destaque
nenhuma folha.

9

Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados
para efeito de avaliação.

10

Você dispõe de quatro horas, no máximo, para responder às questões discursivas e
às de múltipla escolha e preencher a Folha de Respostas.

11 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
12

Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno e a Folha
de Respostas.

As s i nat ur a d o Can di dat o : ______________________________________________________

Questões Discursivas
Questão 01
Paciente masculino, 68 anos, tabagista, dislipidêmico, dá entrada na UTI -HUOL, com dor
retroesternal de forte intensidade, de início súbito, acompanh ada de mal-estar, sudorese fria,
palidez cutânea. Ao exame físico, apresenta uma quarta bulha em FM, FC 107 bpm, PA 220 x
130mmHg. CK-MB 40ui, Troponina 0,05ng/dl e os seguintes exames:

A) Qual o diagnóstico desse paciente? Justif ique sua resposta.
B) Qual a melhor conduta medicamentosa para este tipo de caso?

Espaço para resposta na folha seguinte
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Questão 02
Paciente de 53 anos, masculino, portador de insuficiência cardíaca grave , classe funcional III da
New

York

Heart

Association

(NYHA) ,

em

uso

de

digoxina,

furosemida,

enalapril,

espirolanolactona e carvedilol; é internado com dispneia em repouso e edema. Os exames
laboratoriais mostram: hiponatremia (Na+ de 128 meq/l), retenção nitrogenada (creatinina = 1,7 e
ureia = 75) e hipercalemia (K sérico de 6,8).
Em relação a esse tipo de caso:
A) Identifique duas medicações, dentre as citadas, que estão associadas com retenção de
potássio (hipercalemia).
B) Mencione três alterações eletrocardiográficas provocadas pela hipercalemia e que pode riam
ser observadas no eletrocardiograma des se paciente.
Espaço destinado à Resposta

Fim do Espaço
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Questão 03
Paciente de 42 anos, portador
de insuficiência cardíaca, com
fração de ejeção reduzida,
refere história de palpitações
taquicárdicas há três dias.
Refere outros episódios prévios
de
arritmia.
Ao
exame,
apresenta-se
levemente
dispneico,
com
estertores
creptantes
nas
bases
pulmonares e pressão arterial
de 105 x 80 mmhg.
O eletrocardiograma inicial é
apresentado ao lado:
O
paciente
foi
internado,
evoluindo com melhora clínica
após a terapêutica instituída visando à compensação da insuficiência cárdica. Apresentou
reversão para o ritmo sinusal no 3º dia de internação.
Com base nestes dados, responda às seguintes perguntas:
A) Qual a arritmia apresentada por este paciente?
B) Qual o fármaco mais indicado para a prevenção e recorrência da arritmia? Justifique sua
resposta.
Espaço destinado à Resposta

Fim do Espaço
4

UFRN – Concurso Público 2011 – Médico – Cardiologia

Questão 04
Cite cinco contraindicações absolutas e cinco contraindicaçõe s relativas para o uso dos
trombolíticos no infarto agudo do miocárdio.
Espaço destinado à Resposta

Fim do Espaço

UFRN – Concurso Público 2011 – Médico – Cardiologia

5

