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Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma
profissão são ponderações longas, que envolvem muitas
escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo
com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio
seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência
humana.

LÍNGUA PORTUGUESA
Pensando livremente sobre o livre arbítrio
Marcelo Gleiser

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/
1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml.

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma
liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos
temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares,
sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das
pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que
fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com
açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto
tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a
Maria ou não?
A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao
controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente
debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas
neurociências estão mudando isso de forma radical,
questionando a própria existência de nossa liberdade de
escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio
uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos
detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam
decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente,
a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em
geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes
dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a
mente se dar conta disso.
Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos
fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas
inconscientemente, sem nosso controle explícito.
A situação é complicada por várias razões. Uma delas
é que não existe uma definição universalmente aceita
de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio
como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na
ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio
não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série
de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história
pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.
Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e
neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente
sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado
com o que significa estar ciente ou ter consciência de um
estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os
neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam
que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas,
ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante
de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do
que é uma escolha, apenas o início do processo mental que
leva a ela.
Por outro lado, é possível que algumas de nossas
decisões sejam tomadas a um nível profundo de
consciência que antecede o estado mental que associamos
com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo,
se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a
atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que
uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua
decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada
pelos filósofos.
Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes
de complexidade relacionados com decisões diferentes, e
que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito
difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

QUESTÃO 01

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

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a seguir.
Em “...são ponderações longas...”, funciona como
predicativo.
Em “...tomo café com açúcar...” funciona como
complemento nominal.
Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, pode ficar
após o verbo.
Em “...imagina ter também a liberdade...”, indica
acréscimo.
Em “...são feitas inconscientemente, sem nosso
controle...”, expressa modo.

QUESTÃO 02
A palavra que NÃO está separada corretamente é
(A)
bar – rei – ra.
(B)
pes – so – as.
(C)
ci – en – tes.
(D)
ne – u – ro – nal.
(E)
fi – ló – so – fos.
QUESTÃO 03

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

Em “Muitos neurocientistas consideram o livre
arbítrio uma ilusão.”, a expressão destacada
funciona como
complemento nominal.
predicativo do sujeito.
predicativo do objeto.
adjunto adnominal.
objeto indireto.

QUESTÃO 04
Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra
filósofos a expressão
(A)
alguém.
(B)
magnética.
(C)
decisões.
(D)
açúcar.
(E)
ilusão.
QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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“Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que
filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma
bem diferente sobre a questão.”
A expressão destacada pode ser substituída, sem
prejuízo sintático-semântico, por
apesar de.
como.
porquanto.
embora.
à medida que.
Cargo: Médico - Hemodinâmica e
Cardiologia Intervencionista

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 06

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

Em “...fica muito difícil atribuí-la...” o pronome
destacado retoma
decisões diferentes.
ponderações longas.
níveis diferentes.
escolha.
confusão.

QUESTÃO

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

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a seguir.
(A)
Em “...antes de a mente se dar conta disso.”, funciona
como adjunto adnominal.
(B)
Em “Alguns filósofos definem livre arbítrio...”, é pronome
indefinido.
(C)
Em “...ocorre antes de estarmos cientes dela.”, expressa
tempo.
(D)
Em “...definem livre arbítrio como sendo...”, pode ser
retirada a expressão sendo.
(E)
Em “...a questão do livre arbítrio terá que ser...”, pode ser
substituída por terá de.

11
Observando o calendário de 2014, observamos que
o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma
segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana
cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?
Terça-feira.
Quarta-feira.
Quinta-feira.
Sábado.
Domingo.

QUESTÃO 12

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

QUESTÃO 08
Em “Se este for mesmo o caso...”, a conjunção
expressa
(A)
tempo.
(B)
consecução.
(C)
conclusão.
(D)
modo.
(E)
condição.

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo
dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui
apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total
do boleto, ou seja, ele possui apenas R$ 75,00. Qual
é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?
R$ 280,00.
R$ 250,00.
R$ 200,00.
R$ 180,00.
R$ 150,00.

QUESTÃO 13

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi
classificado corretamente.
(A)
“...estão mudando isso de forma radical...” (demonstrativo)
(B)
“...estão tirando de seus resultados...” (possessivo)
(C)
“Se este for mesmo o caso...” (demonstrativo)
(D)
“...todos temos nossos compromissos...” (possessivo)
(E)
“...ocorre antes de estarmos cientes dela.” (possessivo)

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

Um professor de matemática passou dois trabalhos
diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam
optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos
que quisessem poderiam fazer os dois por uma
questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo
que todos os alunos entregaram pelo menos um dos
trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o
trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?
10%.
20%.
30%.
40%.
50%.

QUESTÃO 14
Observe a sequência a seguir:

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a seguir.
(A)
Em “Em quem vou votar na próxima eleição?”, funciona
como objeto indireto.
(B)
Em “...ligada na sua essência ao controle...” funciona
como objeto indireto.
(C)
Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, expressa
contraste.
(D)
Em “Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...”, expressa
dúvida.
(E)
Em “...estão mudando isso de forma radical...”, expressa
modo.

35; 42; 49; 56;...

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

Qual é o sétimo termo desta sequência?
63.
65.
70.
75.
77.

QUESTÃO 15

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Qual é a negação de “Todos os alunos gostam de
matemática”?
Nenhum aluno gosta de matemática.
Existem alunos que gostam de matemática.
Existem alunos que não gostam de matemática.
Pelo menos um aluno gosta de matemática.
Apenas um aluno não gosta de matemática.
Cargo: Médico - Hemodinâmica e
Cardiologia Intervencionista

(D)
(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao
Conselho de Administração
(A)
admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais
atos compreendidos na administração de pessoal,
de acordo com as normas e critérios previstos em
lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta
atribuição no todo ou em parte.
(B)
fixar as orientações gerais das atividades da EBSERH.
(C)
aprovar o regimento interno da EBSERH e suas
alterações supervenientes, que deverá conter, dentre
outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os
níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente,
para fins de aprovação de operações.
(D)
deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social
da EBSERH.
(E)
autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens
imóveis e valores mobiliários.

QUESTÃO 16

(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

Com relação à contratação de pessoal pela EBSERH,
assinale a alternativa correta.
Não há necessidade de realização de concurso público.
A EBSERH somente fará contratação mediante concurso
público.
A EBSERH fica autorizada a contratar, para fins de sua
implantação, mediante processo seletivo simplificado,
pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
A EBSERH fica autorizada a contratar, para fins de sua
implantação, mediante processo seletivo simplificado,
pessoal técnico e administrativo sem determinação de
tempo.
A EBSERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar
mediante processo seletivo simplificado.

QUESTÃO 17

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A EBSERH poderá prestar os serviços relacionados
às suas competências mediante contrato com as
instituições federais de ensino ou instituições
congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011,
consideram-se instituições congêneres
as instituições públicas e privadas que desenvolvam
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de
Saúde – SUS.
as instituições públicas e privadas que desenvolvam
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e
que prestem serviços no âmbito dos planos privados de
assistência à saúde.
as instituições privadas que desenvolvam atividades de
ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à
saúde.
as instituições públicas que desenvolvam atividades de
ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem
serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
as instituições públicas que desenvolvam atividades de
ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à
saúde.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
QUESTÃO 21

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho
Consultivo da EBSERH tem as finalidades de
apoio ao Conselho de Administração.
apoio ao Conselho Fiscal.
apoio à Diretoria Executiva.
controle social.
consulta.

QUESTÃO 19

(A)
(B)
(C)

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de
Saúde são
espaços instituídos de participação da comunidade
nas políticas públicas e privadas e na administração da
saúde.
espaços instituídos de participação da comunidade nas
políticas públicas e na administração da saúde.
espaços instituídos de participação da comunidade nas
políticas públicas e na administração da saúde e da
assistência social.
espaços instituídos de participação da comunidade nas
políticas públicas e na administração da saúde e da
previdência social.
espaços instituídos de participação da comunidade
nas políticas públicas e privadas e na administração da
saúde e da assistência social.

QUESTÃO 22
De acordo com a Constituição Federal, constituem
objetivos da seguridade social, EXCETO
(A)
universalidade da cobertura e do atendimento.
(B)
seletividade e distributividade na prestação dos
benefícios e serviços.
(C)
equidade na forma de participação no custeio.
(D)
diferenciação dos benefícios e serviços em relação às
populações urbanas e às populações rurais.
(E)
diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 18

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

Ministério da Previdência Social.
Ministério da Saúde.

A EBSERH é empresa pública unipessoal, vinculada
ao
Ministério da Defesa.
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Ministério da Educação.
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QUESTÃO 23
De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços
de saúde específicos para o atendimento da pessoa
que, em razão de agravo ou de situação laboral,
necessita de atendimento especial, denominam-se
(A)
Portas de Entrada.
(B)
Serviços Especiais de Acesso Primário.
(C)
Serviços Especiais de Acesso Aberto.
(D)
Atenção Primária.
(E)
Atenção Psicossocial.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26

QUESTÃO 24

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

(A)

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde
(FNS) serão alocados como cobertura das ações
e serviços de saúde a serem implementados pelos
Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme
a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão
destinados
pelo menos setenta por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
pelo menos sessenta por cento, aos Municípios,
afetando-se o restante aos Estados.
pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetandose o restante aos Municípios.
pelo menos cinquenta por cento, aos Estados,
afetando-se o restante aos Municípios.

(B)
(C)

(D)

(E)

André, 26 anos, atendido com queixa de dor
precordial tipo queimação de início há 1 hora. ECG
inicial com supradesnivelamente de ST em todas
derivações, exceto V1 e AVR. Refere piora da dor à
inspiração profunda e melhora ao inclinar o tronco
para frente. Sobre a principal hipótese diagnóstica
nesse caso, assinale a alternativa INCORRETA.
Acomete predominantemente o sexo masculino,
jovens  e sem patologias prévias.
Nos casos de etiologia viral, pode vir precedida por
doença das vias aéreas superiores ou gastrintestinal.
Na evolução eletrocardiográfica, pode-se encontrar
diminuição da voltagem de onda R e aparecimento de
onda R (fibrose).
Há indicação de internação hospitalar nos casos que
cursam com febre alta, grandes derrames e sinais de
tamponamento cardíaco.
Síndrome de Dressler é um tipo de inflamação tardia
que pode ocorrer após quadro de infarto agudo do
miocárdio.

QUESTÃO 27

QUESTÃO 25
De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a
participação complementar, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
Quando as suas disponibilidades forem insuficientes
para garantir a cobertura assistencial à população de
uma determinada área, o Sistema Único de Saúde
(SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela
iniciativa privada.
(B)
A participação complementar dos serviços privados
será formalizada mediante contrato ou convênio,
observadas, a respeito, as normas de direito público.
(C)
As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos
terão preferência para participar do Sistema Único de
Saúde (SUS).
(D)
Os serviços contratados submeter-se-ão às normas
técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes
do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio
econômico e financeiro do contrato.
(E)
Os proprietários, administradores e dirigentes
de entidades ou serviços contratados deverão
necessariamente exercer cargo de chefia ou função
de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

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

Seu Felício, 56 anos, portador de hipertensão
arterial não controlada, é atendido no PS com
dor precordial intensa com irradiação para região
cervical e dorso, associado à dispneia. ECG sem
alterações importantes. Radiografia de tórax com
alargamento de botão aórtico. Enzimas cardíacas
normais. Ao exame físico, apresenta palidez
cutânea e sopro diastólico em segundo espaço
intercostal esquerdo. Qual é a principal hipótese
diagnóstica?
Tromboembolismo pulmonar.
IAMSSST.
Pericardite aguda.
Úlcera gastroduodenal.
Dissecção aguda de aorta.

QUESTÃO 28

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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O prolapso de valva mitral constitui condição
frequente de avaliação cardiológica. Sobre essa
entidade clínica, assinale a alternativa INCORRETA.
São comuns as queixas de dor torácica atípica,
palpitações, fadiga e intolerância aos esforços.
Dentre as causas de prolapso secundário, pode-se
citar: doença reumática e doença coronariana.
O uso de beta-bloqueadores nessa classe de pacientes
é contraindicado.
O click mesossistólico não-ejetivo tardio em foco mitral
é achado auscultatório típico.
A grande maioria dos pacientes é assintomática e
requer apenas observação clínica periódica.

Cargo: Médico - Hemodinâmica e
Cardiologia Intervencionista

QUESTÃO 34
Seu Carlos, 72 anos, tabagista, obeso é atendido
com alteração comportamental de início súbito.
Ao exame, apresenta PA: 240/110, sem outras
alterações importantes. Qual das drogas descritas
a seguir é contraindicada para o manejo desse
caso?
(A)
Nifedipina SL.
(B)
Captopril VO.
(C)
Anlodipino VO.
(D)
Nitroglicerina EV.
(E)
Nitroprussiato de sódio EV.

QUESTÃO 29
Dona Isaura, 62 anos, após falecimento de seu
filho é atendida com quadro de dor torácica
anginosa. ECG com elevação segmento ST em
parede anterior. Cateterismo cardíaco sem lesões
obstrutivas e ecocardiograma com fração de ejeção
de 35%. Após um mês de tratamento clínico com
IECA e beta-bloqueadores houve normalização
da função ventricular. Qual é a principal hipótese
diagnóstica?
(A)
Pericardite aguda.
(B)
Displasia arritmogênica de ventrículo direito.
(C)
Dissecção de aorta.
(D)
Síndromde de Takotsubo.
(E)
Miocardite viral.

QUESTÃO 35
Sobre as recomendações da duração de profilaxia
secundária na febre reumática, assinale a
alternativa INCORRETA.
(A)
Febre reumática sem cardite – até 21 anos ou 5 anos
após último surto.
(B)
Lesão valvar residual moderada a grave – até 40 anos
ou por toda a vida.
(C)
Lesão valvar residual leve – até os 40 anos.
(D)
Febre reumática com cardite prévia – até 25 anos ou
10 anos após surto.
(E)
Após cirurgia valvar – por toda a vida.

QUESTÃO 30
Paciente, 60 anos, portador de miocardiopatia
isquêmica grave com fração de ejeção de 20%
e classe funcional III, queixa de aumento do
volume e dor em região mamária. Qual das drogas
descritas a seguir pode estar associada a essa
intercorrência clínica?
(A)
Espironolactona.
(B)
Digoxina.
(C)
Metoprolol.
(D)
Enalapril.
(E)
Furosemida.

QUESTÃO 36
Paciente, 35 anos, internado em UTI cardíaca
devido à miocardite aguda, apresenta arritmia
ventricular não sustentada. Qual é a melhor
conduta para o manejo dessa situação?
(A)
Amiodarona EV.
(B)
Lidocaína EV.
(C)
Indicar implante de CDI.
(D)
Cardioversão elétrica.
(E)
Nenhuma conduta específica.

QUESTÃO 31
São causas de baixa voltagem do QRS ao
eletrocardiograma, EXCETO
(A)
derrame pleural.
(B)
cifoescoliose.
(C)
obesidade mórbida.
(D)
derrame pleural.
(E)
doença pulmonar obstrutiva crônica.

QUESTÃO 37
Paciente, 78 anos, é atendido em unidade de dor
torácica com quadro de síndrome coronariana
aguda. Refere uso de AAS, sinvastatina, losartan.
Ao ser questionado, relata uso de sildenafil nas
últimas 4 horas. Qual das drogas é contraindicada
no manejo desse paciente?
(A)
Clopidogrel.
(B)
Estreptoquinase.
(C)
Heparina.
(D)
Monocordil.
(E)
Betabloqueador.

QUESTÃO 32

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

Paciente jovem, sexo feminino,19 anos, apresenta
palidez cutânea e sudorese seguida de síncope
após contato visual com sangue. Esse quadro
clínico refere-se à
estenose aórtica.
miocardiopatia hipertrófica.
taquiarritmia.
síncope vasovagal.
crise epiléptica.

QUESTÃO 33

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

Segundo o Guideline Brasileiro de Insuficiência
Cardíaca, qual das drogas a seguir deve ser
evitada em pacientes com Insuficiência cardíaca
com fração de ejeção baixa?
Amiodarona.
Propanolol.
Clortalidona.
Digoxina.
Verapamil.
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QUESTÃO 38
Paciente, 60 anos, em terceiro dia após infarto
agudo do miocárdio tratado com estreptoquinase,
evolui com quadro de choque cardiogênico e
sopro pansistólico mais audível em região de
bordo esternal esquerdo. Qual é principal hipótese
diagnóstica?
(A)
Ruptura de músculo papilar.
(B)
Pericardite pós-infarto.
(C)
Tromboembolismo pulmonar.
(D)
Ruptura septo ventricular.
(E)
Reinfarto.

QUESTÃO 43
Paciente, 58 anos, a hipertensa e tabagista é
investigada por episódios de tromboembolismo
de repetição. ECG de repouso – Ritmo sinusal,
bloqueio de ramo direito e hemibloqueio
anterior esquerdo. Ecocardiograma com áreas
de hipocinesia difusa e presença de aneurismo
apical. Qual é a principal hipótese diagnóstica?
(A)
Miocardiopatia isquêmica.
(B)
Forame oval patente.
(C)
Miocardiopatia isquêmica.
(D)
Miocardiopatia hipertrófica.
(E)
Miocardiopatia chagásica.

QUESTÃO 39

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

QUESTÃO 44

Estão entre os critérios de estratificação de risco
para eventos tromboembólicos na fibrilação atrial,
EXCETO
hipertensão arterial.
idade maior que 75anos.
tabagismo.
AVC prévio.
insuficiência cardíaca.

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 40

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

(D)

Segundo a Diretriz brasileira de infarto agudo
miocárdio, tem indicação de marcapasso
temporário na fase pós-IAM os seguintes casos,
EXCETO:
BAVT.
BAV de primeiro grau.
BAV segundo grau Mobitz II.
Bloqueio bifascicular + BAV primeiro grau.
BAV segundo grau Mobitz I não responsivo a atropina.

(E)

Sobre as cardiopatias congênitas acianogênicas,
assinale a alternativa correta.
Nesse grupo de cardiopatia congênita encontram-se:
Tetralogia de Fallot, CIA, CIV e atresia tricúspide.
Na maioria dos casos, os pacientes são sintomáticos
e de fácil suspeita diagnóstica.
Achado eletrocardiográfico típico de comunicação
interatrial é sobrecarga de ventrículo esquerdo.
Insuficiência cardíaca, pneumonia de repetição e
hipertensão arterial pulmonar são as principais causas
de morte nessa classe de pacientes.
A radiografia de tórax nesses pacientes apresenta
caracteristicamente sinais de hipofluxo pulmonar.

QUESTÃO 45

QUESTÃO 41
Gestante é atendida em pronto-socorro devido
à elevação dos níveis pressóricos. Em relação à
segurança materno-fetal, qual é a droga de escolha
nessa situação?
(A)
Alfametildopa.
(B)
Enalapril.
(C)
Atensina.
(D)
Atenolol.
(E)
Anlodipino.

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

Paciente, 46 anos, com queixa de fadiga e
intolerâncias aos esforços com piora progressiva
nos últimos meses. ECG de repouso – ritmo sinusal
+ sobrecarga de átrio esquerdo. Radiografia
de tórax apresenta sinal do duplo contorno. Ao
exame físico, apresenta B1 hiperfonética. Qual é a
principal hipótese diagnóstica?
Estenose mitral.
Estenose aórtica.
Insuficiência pulmonar.
Insuficiência mitral.
Estenose tricúspide.

QUESTÃO 46

QUESTÃO 42
Seu José, 70 anos, é atendido com infarto agudo
do miocárdio anterior com 5h de evolução,
como não há tempo hábil para encaminhá-lo a
serviço de hemodinâmica, plantonista decide por
terapia trombolítica. Qual das condições a seguir
contraindicam a essa consuta?
(A)
História prévia de úlcera péptica.
(B)
Trauma cranioencefálico nos últimos 3meses.
(C)
Quadro de hemorragia atual.
(D)
Neoplasia de SNC.
(E)
AVC isquêmico nos últimos 3 meses.

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)
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Paciente portador de cardiopatia congênita é
internado em enfermaria clínica para investigar
perda de peso e febre há 2 semanas. Suspeita
diagnóstica é de endocardite infecciosa. Assinale
a alternativa INCORRETA sobre essa enfermidade.
Febre, uso de drogas ilícitas e manchas de Janeway
estão entre critérios menores para diagnóstico.
Perda ponderal é o achado mais frequente.
Embolia arterial, disfunção valvar aguda e abscesso
esplênico, estão entre possíveis complicações.
Frequentemente,
encontra-se
resultado
de
hemoculturas negativas quando germes envolvidos
são do grupo HACEK.
O uso indiscriminado de antibióticos pode dificultar o
diagnóstico devido a maior incidência de hemoculturas
negativas.
Cargo: Médico - Hemodinâmica e
Cardiologia Intervencionista

QUESTÃO 47
A regurgitação aórtica tem uma das semiologias
mais ricas da cardiologia. Assinale a alternativa
que NÃO está associada a essa valvopatia.
(A)
Pulso de Corrigan.
(B)
Sopro de Austin Flint.
(C)
Sinal de Quincke.
(D)
Sinal de Musset.
(E)
Sopro de Grahan Steel.
QUESTÃO 48
Qual cardiopatia acomete preferencialmente
pacientes jovens do sexo masculino sendo
caracterizada por depósito de gordura ventricular,
e está associada à morte cardíaca súbita?
(A)
Endomiocardiofibrose.
(B)
Displasia arritmogênica de VD.
(C)
Síndrome de Takotsubo.
(D)
Síndrome de Brugada.
(E)
Miocárdio não compactado.
QUESTÃO 49

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

Felipe, 20 anos, é portador de Síndrome de Marfan,
assintomático, e, após consulta de rotina, é
dectatado aneurisma de aorta torácica de 5,5cm.
Qual é a melhor conduta no momento para esse
caso?
Seguimento com exames de imagem a cada 6 meses.
Tratamento para prevenção de ruptura e crescimento
com beta-bloqueadores.
Indicar tratamento cirúrgico no momento.
Indicar cirurgia quando o tamanho do aneurisma
ultrapassar 6cm.
Indicar cirurgia quando aparecerem sintomas.

QUESTÃO 50

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

Sobre as drogas antiplaquetárias e anticoagulantes,
assinale a correlação INCORRETA.
Warfarin – antagonista da vitamina K.
Ticagrelor – bloqueia receptor ADP.
Prasugrel – bloqueio receptor P2Y12.
Fondaparinux – inibidor direto do fator Xa.
Dabigatran – inibidor direto da trombina.
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