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Data: 22 de Abril de 2012

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
 
 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale 
mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seus Cartões de Respostas 
pois em hipótese alguma eles serão substituídos, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as 
instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 23/04/2012, no site www.acaplam.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA de 10/02/2012, e suas retificações. 
  
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
  

 
BOA PROVA!! 

 

Médico Cardiologista 
 



 

 

PARTE I - MÉDICO CARDIOLOGISTA 
 

01 - A pericardite subaguda tem a duração de: 
A) 3 a 6 semanas 
B) 3 semanas a 3 meses 
C) 6 semanas a 6 meses 
D) 3 semanas a 6 meses 
E) 6 meses a 1 ano 

 
02 - Nos Exames Complementares da Pericardite tem-se o 
ECG que tem como característica, EXCETO: 

A) Elevação do segmento S-T, de padrão côncavo 
(difere do padrão do IAM) e presente em todas as 
derivações, incluindo a Vr e V1; 

B) Ondas T geralmente para cima nas derivações com 
elevação de S-T 

C) Após vários dias, os segmentos S-T voltam ao 
normal e só então as ondas T se invertem; 

D) Não há alterações no segmento QRS, exceto nos 
grandes derrames em que a voltagem do QRS está 
reduzida; 

E) Pode ocorrer extra-sistoles atriais e fibrilação atrial. 
 

03 - Sobre a angina estável é INCORRETO afirmar: 
A) A localização habitual é retroesternal ou precordial  

e abrange apenas parte do precórdio.  
B) Desconforto no tórax, mandíbula, dorso ou braço, 

desencadeada por esforço ou estresse emocional, 
aliviada com o repouso ou nitroglicerina sublingual 

C) É usualmente associada com doença de vasos 
epicárdicos, mas pode ocorrer em pacientes com 
doença cardíaca valvar, miocardiopatia hipertrófica 
ou hipertensão arterial não controlada 

D) Dura de 2 a 10 minutos 
E) Pode acompanhar-se frequentemente de 

manifestações relacionadas ao SNC, as quais se 
relacionam com gravidade maior. 

 
04 - Na Angina Instável, as circunstâncias das 
manifestações clínicas são divididas em clases, desta forma, 
na classe A temos Angina Instável secundária a, EXCETO: 

A) Anemia 
B) Estenose ventricular  
C) Febre 
D) Hipotensão 
E) Emoções não rotineiras 
 

05 - Sobre Infarto Agudo do Miocárdio COM Elevação do 
Segmento ST é INCORRETO afirmar: 

A) É a limitação do fluxo sangüíneo de tal magnitude e 
duração que leva à necrose do músculo cardíaco. 

B) Em 90% dos casos ocorre um evento trombótico, 
que se instala após a fissura da placa de ateroma. 

C) Em pacientes revascularizados, idosos negros e 
diabéticos a manifestação clínica pode ser  
equivalente anginoso 

D) A dor é intensa acompanhada de sudorese profusa, 
palidez e sensação de angústia, durando mais do 
que 10 minutos 

E) Desenvolvimento de ondas Q patológicas 
 
 
 

06 - Na Lesão Cerebral após Parada Cardíaca, considera-se 
uma morte cerebral completa quando a parada é de 
aproximadamente: 

A) 22 minutos 
B) 8 minutos 
C) 6 minutos 
D) 3 minutos 
E) 16 minutos 

 
07 - Dos estágios da insuficiência cardíaca crônica no 
adulto; um pacientes com sintomas prévios ou presentes de 
Insuficiência Cardíaca associados com cardiopatia estrutural 
subjacente é classificado como estágio: 

A) A 
B) B 
C) D 
D) C 
E) E 
 

08 - São mecanismos do sistema neurohormonal de 
compensação da Insuficiência Cardíaca, EXCETO:  

A) Aumento de peptídeos natriuréticos  
B) Aumento de prostaglandinas vasodilatadoras 
C) Aumento de arginina vasopressina 
D) Aumento de de citocinas 
E) Diminuição de endotelina 
 

09 - Um dos mecanismos de regulação da pressão arterial é 
a retenção de sódio que faz isto através da, EXCETO: 

A) Dopamina 
B) Aldosterona 
C) Angiotensina II 
D) Arginina-vasopressina 
E) Noradrenalina 
 

10 - Na avaliação do hipertenso, quando na fundoscopia 
(Keith-Wagener) apresenta-se um Edema de papila, tem-se 
um grau: 

A) I 
B) II 
C) III 
D) V 
E) IV 

 
11 - Sobre a amiodarona como drogas antiarrítmicas é 
INCORRETO afirmar: 

A) Hipotensão arterial é o principal efeito colateral 
B) Precipita em meio básico 
C) Não é eficaz nos pacientes em uso de metilxantinas. 
D) Diminui o metabolismo da digoxina e da warfarina 
E) Efeito aditivo com outras medicações que 

prolongam o QT: antiarrítmicos Classe IA, 
fenotiazínicos, tricíclicos, tiazídicos e sotalol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12 - Sobre o diagnostico eletrocardiográfico e a extrassístole 
atrial é INCORRETO afirmar: 

A) Ritmo irregular 
B) Onda P’ de morfologia diferente da onda P sinusal 

ocorrendo antes do batimento sinusal esperado 
C) O complexo QRS geralmente é irregular 
D) As extrassístoles que se originam no mesmo foco 

tem morfologia semelhante (a análise deve ser feita 
na mesma derivação) 

E) Desencadeada por tensão emocional, café, fumo e 
álcool. 

 
13 - A Taquicardia Supraventricular é frequente em 
pacientes com: 

A) Síndrome de Hunter 
B) Síndrome de Munchausen 
C) Síndrome Miastênica de Lambert-Eaton 
D) Síndrome de Wolff Parkinson White 
E) Síndrome de Beckwith-Wiedemann 
 

14 - No exame físico do derrame pericárdico inclui-se, 
EXCETO: 

A) Desaparece atrito pericárdico. 
B) Hepatomegalia dolorosa. 
C) Estase jugular que se acentua à inspiração profunda. 
D) Tamponamento cardíaco - pulso paradoxal. 
E) Ascite e baixo débito cardíaco com hipertensão. 

                                        
15 - Acarreta miocardiopatias de classificação 
etiopatogênica do tipo metabólica, EXCETO: 

A) Pelagra 
B) Colagenoses  
C) Kwashiorkor 
D) Acromegalia 
E) Disfunção de tireoide 
 

16 - É uma doença da valva tricúspide: 
A) Estenose pulmonar valvar 
B) Doença de Ebstein 
C) Insuficiência pulmonar 
D) Fusão de comissuras 
E) Displasia com excesso de tecidos 
 

17 - Na classificação da endocardite infecciosa aguda tem-
se, EXCETO: 

A) Pode ser causada pelo Streptococcus do grupo 
viridans e afeta as válvulas lesadas. 

B) Decorrente de patógeno com grande capacidade de 
lesar tecidos cardíacos e extra-cardíacos; 

C)  Manifesta-se com quadro clínico exuberante e 
complicações precoces, exigindo diagnóstico 
imediato; 

D)  O período de latência entre a bacteremia e o início 
dos sintomas é de aproximadamente duas semanas;  

E) Normalmente causada pelo Staphylococcus aureus 
e afeta uma válvula cardíaca normal. 

 
 
 
 
 
 

18 - São critérios maiores da endocardite infecciosa, 
EXCETO: 

A) Microorganismo típico para EI de duas 
hemoculturas isoladas: Streptococcus viridans, 
Streptococcus bovis, grupo HACEK ou 
Staphylococcus aureus e Enterococcus sp adquirido 
na comunidade em ausência de foco primário. 

B) Hemoculturas persistentemente positivas 
C) Febre maior que 38º C 
D) Evidência de envolvimento endocárdico, 

ecocardiograma positivo para EI 
E) Novo sopro regurgitante 

 
19 - Ocasiona uma insuficiência cardíaca congestiva direita 
por sobrecarga de ventrículo direito, EXCETO: 

A) Hipertensão pulmonar secundária 
B) Tromboembolismo pulmonar de repetição 
C) Mixoma atrial 
D) Esquitossomose 
E) Disfunção crônica de ventrículo esquerdo 
 

20 - Sobre os digitálicos no tratamento da insuficiência 
cardíaca congestiva é INCORRETO afirmar: 

A) Aumento da contratilidade com melhora do débito 
cardíaco. 

B) Diminuem risco de deterioração clínica a curto 
prazo. 

C) Aumento da sensibilidade dos barorreceptores na 
insuficiência cardíaca congestiva. 

D) Diminuição do tônus simpático. 
E) Aumentam tolerância ao exercício. 
 

21 - Sobre o eletrocardiograma na Doença de chagas é 
INCORRETO afirmar: 

A) O eletrocardiograma é método mais sensível e 
específico no diagnóstico do acometimento 
miocárdico na doença de Chagas do que outros 
meios de avaliação de acesso fácil, como a 
anamnese, o exame físico e a radiografia do tórax.  

B) O bloqueio do ramo direito do feixe de His, 
completo ou incompleto, é o distúrbio de condução 
mais freqüente na cardiopatia chagásica. 

C) A duração do complexo QRS se relaciona de forma 
direta com as dimensões do ventrículo esquerdo e, 
inversamente, com a função sistólica do VE, de 
forma que chagásicos com distúrbios de condução 
intraventricular apresentam, com maior freqüência, 
depressão da função ventricular esquerda. 

D) As arritmias ventriculares são mais freqüentes, 
complexas e sustentadas nos pacientes com pior 
função ventricular direita. 

E) Caracteristicamente, as extra-sístoles nsão 
freqüentes, polimorfas e complexas, sendo que, 
ocasionalmente, formas repetidas (pares) ou 
sustentadas (taquicardia ventricular) de arritmia 
ventricular são registradas em curtos traçados de 
rotina. 

 
 
 
 
 



 

 

22 - As drogas de ação vasodilatadora mista – inibidores 
ECA tem as seguintes ações, EXCETO: 

A) Inibem ação vasoconstritora da angiotensina II 
B) Diminuem níveis de aldosterona 
C) Aumentam a excreção de sódio 
D) Melhoram sobrevida na insuficiência cardíaca 

congestiva. 
E) Aumentam a ação das prostaglandinas C. 

 
23 - São fatores implicados na gênese da Hipertensão, 
EXCETO: 

A) Aumento da atividade do Sistema Nervoso 
Simpático 

B) Ingestão inadequada de potássio e cálcio 
C) Diminução da produção de vasoconstrictores 
D) Secreção aumentada ou inapropriada de Renina 

com resultante aumento da produção de 
Angiotensina II e Aldosterona 

E) Deficiência de vasodilatadores tais como 
Prostaciclinas, Óxido Nítrico e Peptídeos 
Natriuréticos 

 
24 - As Abordagem Terapêutica na Síndromes Coronárias 
Agudas devem ser realizadas em todos os pacientes com 
suspeita diagnóstica e incluem, EXCETO: 

A) Administração de 300 mg de aspirina por via oral e 
nitrato sublingual 10 mg 

B) Obtenção dos sinais vitais: PA, FC, além de exame 
físico criterioso 

C) Suporte Ventilatório: através de oxigênio por 
cateter ou máscara 

D) Obtenção de acesso venoso 
E) Monitorização do ritmo cardíaco e da saturação de 

oxigênio 
 

25 - São causas extracardíacas de Distúrbios do Ritmo 
Cardíaco, EXCETO:. 

A) Hipoxemia 
B) Doenças do colágeno 
C) Distúrbios hidroeletrolíticos 
D) Distúrbios acidobásicos 
E) Hipotermia 
 

26 - Classificação da pré-eclâmpsia e sinais de eclâmpsia 
eminente, são sinais de pré-eclâmpsia grave, EXCETO: 

A) Hiperreflexia: ausentes 
B) Tensão arterial diastólica: 110 mm Hg ou mais após 

as 20 semanas de gestação. 
C) Proteinúria: 3+ ou mais 
D) Cefaleias: podem estar presentes 
E) Oligúria: diminuição do débito urinário para menos 

de 400 ml em 24 horas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 - São medidas gerais na Síndrome coronariana aguda 
com supranível de segmento ST, EXCETO: 

A) Acesso venoso 
B) Monitorização ECG continua 
C) Controle da dor – Morfina 
D) Ansiolíticos 
E) Suplementação de O2 (SaO2 <70%, congestão 

pulmonar, nas 1-2 h iniciais para todos pacientes) 
 

28 - São fatores da gravidez que predispõem ao 
tromboembolismo, EXCETO: 

A) Aumento na concentração dos fatores V, VI, VII, 
IX e X 

B) Aumento da atividade plaquetária 
C) Diminuição da síntese de fibrinogênio 
D) Modificação da complacência arterial 
E) Infecções 

 
 



 

 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 
Pensamento  vem de fora 
e pensa que vem de dentro, 
pensamento que expectora 
o que no meu peito penso. 
Pensamento a mil por hora, 
tormento a todo momento. 
Por que é que eu penso agora 
sem o meu consentimento? 
Se tudo que comemora 
tem o seu impedimento, 
se tudo aquilo que chora 
cresce com o seu fermento; 
pensamento, dê o fora, 
saia do meu pensamento. 
Pensamento, vá embora, 
desapareça no vento. 
E não jogarei sementes 
em cima do seu cimento. 

Arnaldo Antunes. Tudos. 4. ed. São Paulo:  
Iluminuras, 1998. 

 
29 - O que incomoda o eu lírico é: 

A) Sua dificuldade para pensar. 
B) Sua familiaridade com suas ideias. 
C) Sua facilidade para pensar. 
D) A quantidade de ideias incompreensíveis que produz. 
E) A autonomia de seu pensamento. 

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I – Percebemos através dos dois primeiros versos que o eu 
lírico constata que seu pensamento é a reunião das coisas 
vistas e ouvidas; aquilo que ele pensa criar, na realidade é 
externo a ele. 
II – Nos versos “E não jogarei sementes/ em cima do seu 
cimento”, as palavras sementes e cimento foram 
empregadas em sentido metafórico sendo a primeira, as 
ideias em estado inicial. 
III – O valor final que o eu lírico atribui a seu pensamento é 
de que este é ilimitado, além de agir de modo dependente à 
vontade expressa pelo eu lírico. 

A) Todos estão corretos. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Estão corretos os itens I e II. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
31 - Identifique a alternativa cujo vocábulo destacado foi 
usado de forma incorreta: 

A) Estou esperando Maria Helena há mais de duas 
horas. 

B) Antes de mais nada, é bom saber onde eles estão 
indo. 

C) Trata-se de uma questão muito mal resolvida. 
D) Ainda vou descobrir o porquê dessa polêmica. 
E) Não estacione naquele local, senão você será 

multado. 
 
 

32 - Assinale a alternativa em que o hífen esteja usado 
corretamente: 

A) semi-infantil 
B) supra-sensível 
C) ante-braço 
D) auto-análise 
E) extra-judicial 

 
33 - Os elementos mórficos que constituem os vocábulos 
INAPTO e CANTÂSSEMOS são, respectivamente: 

A) prefixo – radical – desinência nominal / radical – 
vogal temática – desinência verbal (número - 
pessoal) – desinência verbal (modo - temporal). 

B) radical – desinência nominal / radical –  desinência 
verbal (número - pessoal) – desinência verbal (modo 
- temporal). 

C) radical – sufixo – desinência nominal / radical – 
vogal temática – desinência verbal (número - 
pessoal). 

D) prefixo – radical – desinência verbal / radical – vogal 
temática – desinência verbal (modo - temporal). 

E) prefixo – radical – desinência nominal / radical – 
vogal temática – desinência verbal (modo - temporal) 
– desinência verbal (número - pessoal). 

 
34 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulos 
devem receber o acento gráfico; 

A) ibero – alcool – maquinaria 
B) textil – enigma – sutil 
C) interim – zefiro – agape 
D) fortuito – ureter – estereotipo 
E) recem – pudico – zenite 

 
35 - Assinale a alternativa cujo termo destacado funciona 
como predicativo do objeto: 

A) Aquiles parecia inflexível o tempo todo. 
B) O ministro considerou incerta a sua presença no 

seminário. 
C) Para quem usa caixa eletrônico, a vida fica mais 

fácil. 
D) Desesperados, eles gritavam por socorro. 
E) Muitas pessoas deixaram o local insatisfeitas. 

 
36 - No período “Vejo agora quanto estava preso a ela”, a 
oração destacada classifica-se em: 

A) subordinada substantiva objetiva indireta. 
B) subordinada substantiva completiva nominal. 
C) subordinada adjetiva explicativa. 
D) subordinada substantiva objetiva direta. 
E) subordinada adverbial temporal. 

 
37 - Em todas as frases seguintes o sinal indicativo de crase 
foi usado corretamente, exceto em: 

A)  “Mulheres à beira de um ataque de nervos”. 
B) A cidade à qual nos referimos é longe. 
C) Voltamos cedo à casa dos amigos. 
D) Assisti àquele filme. 
E) Estava disposto à disputar uma vaga. 

 
 
 
 



 

 

A questão 38 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 

38 - Das afirmações seguintes: 
I – No segundo quadrinho, o ponto de exclamação sugere o 
espanto ou a surpresa do menino (Filipe), ao perceber que 
havia mudado de posição. 
II – No terceiro quadrinho o menino (Filipe) está na posição 
normal, sentado de frente, mas não entende o que lhe 
aconteceu. O ponto de interrogação expressa essa dúvida. 
III – Através do último quadrinho é possível compreender o 
que possivelmente ocorreu nos quadrinhos anteriores. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos apenas os itens I e III. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
39 - Indique a figura de linguagem existente na frase “Eu, 
que antes vivera de palavras de caridade ou orgulho ou de 
qualquer outra coisa”: 

A) anacoluto 
B) antonomásia 
C) sinestesia 
D) gradação 
E) hipérbole 

 
40 - Nas frases seguintes: 
I – Fomos nós quem pretendeu o cargo. 
II – Fui eu quem fez o exercício. 
III – Hoje sou eu quem paga a conta. 
Quanto a concordância podemos afirmar: 

A) Apenas I e II estão corretas. 
B) Apenas II e III estão corretas. 
C) Apenas I e III estão corretas. 
D) Todas estão corretas. 
E) Todas estão incorretas. 

 
 
 
 
 


