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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 
05.

VOCÊ RECONHECE QUANDO CHEGA A FELICIDADE?

Tenho uma forte antipatia pela obrigação de ser feliz que 
acompanha o Carnaval. Quem foge da folia ganha o rótulo de 
antissocial, depressivo ou chato. Nada contra o Carnaval. Ape-
nas contra essa confusão de conceitos. Uma festa alegre não 
significa que você esteja plenamente feliz. E forçar uma situação 
de felicidade tem tudo para terminar em arrependimento e frus-
tração. Aliás, você reconhece a felicidade quando ela chega? 
Sabe que está sendo feliz naquele momento? Espere um pouco 
antes de responder. Pense de novo.

Estamos falando de felicidade! Não de uma alegria qualquer. 
E qual é a diferença? Bem, descrever a felicidade não é fácil. 
Ela é muito recatada. Não fica ali,  posando para foto,  sabe? 
Mas um Manual de Reconhecimento da Felicidade diria mais ou 
menos o seguinte: Ela é mansa. Não faz barulho. Ao mesmo 
tempo é farta. Quando chega, ocupa um espaço danado. Ape-
sar disso, você quase não repara que ela está ali. Se chamar a 
atenção, não é ela. É euforia. Alegria. A licenciosidade de uma 
noite de Carnaval. Ou um reles frenesi qualquer, disfarçado de 
felicidade.

A dita cuja é discreta. Discretíssima. E muito tranquila. Ela te 
faz dormir melhor. E olha, vou te contar uma coisa: a felicidade é 
inimiga da ansiedade. As duas não podem nem se ver. Essa é a 
melhor  pista  para  o  seu  Manual  de  Reconhecimento  da 
Felicidade. Se você se apaixonou e está naquela fase de pura 
ansiedade,  mesmo que esteja  superfeliz,  não é felicidade.  É 
excitação. Paixonite. Quando a ansiedade for embora, pode ser 
que a felicidade chegue. Mas ninguém garante.

É temperamental, a felicidade. Não vem por qualquer coisa. 
E para ficar então… hi, não conheço nenhum caso de alguém 
que  a  tenha  tido  por  perto  a  vida  inteira.  Por  isso  é  tão 
importante reconhecê-la quando ela chega. Entendeu agora por 
que a minha pergunta? Será que você sabe mesmo quando 
está feliz? Ou será que você só consegue saber que foi feliz 
quando a felicidade já passou?

Eu estudo muito a felicidade. Mas não consigo reconhecê-la. 
Talvez porque eu seja péssima fisionomista. Ou porque ela seja 
muito mais esperta do que eu. Mais sábia. Fato é que eu só sei 
que  fui  feliz  depois.  No  futuro.  Olho  para  o  passado  e 
reconheço: “Nossa, como eu fui feliz naquela época!” Mas no 
presente ela sempre me dá uma rasteira. Ando por aí, feliz da 
vida e  nem sei  que estou nesse estado.  Por  isso,  aproveito 
menos do que poderia a graça que é ter assim, tão pertinho, a 
tal da felicidade.

Nos últimos tempos, dei para fazer uma lista de momentos 
felizes. E aqui é importante deixar claro que esses momentos 
devem durar um certo período de tempo. Um episódio isolado 
feliz – como quatro dias de Carnaval, por exemplo – não signifi-
ca felicidade. A felicidade, quando vem, não vem de passagem. 
Não dura para sempre, mas dura um tempinho. Gosta de uma 
certa estabilidade, a danada! O problema é saber que ela está 
ali na hora em que ela está ali. Mas, voltando à lista, até que ela 
é longa.

Já fui bastante feliz. Talvez não na maior parte do tempo. 
Mas  acho  que  ninguém  é.  A  lista  é  um  grande  exercício. 
Sabendo quando você foi feliz, é mais fácil descobrir por que 
você foi feliz. Para ser ainda mais funcional, é bom que a lista 
seja cronológica. Lendo a minha, constato que fico cada vez 
mais feliz e por mais tempo. Será que ela está aqui agora? Não 
sei dizer. Mas a paz de que desfruto agora é um sintoma dela.
E isso não tem nada a ver com a tal obrigação de ser feliz desfi-
lando no Sambódromo. Continuo meus estudos. Já tenho certe-
za de que hoje sou mais amiga da felicidade do que jamais fui 
em qualquer tempo.
PADRÃO,  Ana Paula.  Você reconhece quando chega a felicidade? In: 
ISTOÉ, São Paulo, 28 fev. 2012.  Editora Três, p. 98.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ideia principal defendida no texto é a de que

(A) o conceito de felicidade é mais complexo do que a vi-
vência de algumas situações de entusiasmo fugazes 
e eufóricas.

(B) o Manual de Reconhecimento da Felicidade pode in-
formar que felicidade e ansiedade não combinam.

(C) a dificuldade das as pessoas em reconhecer quando 
a felicidade chega em suas vidas as impede de se-
rem felizes.

(D) a possibilidade para reconhecer a felicidade está na 
listagem sistemática dos momentos felizes.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A força argumentativa desse artigo de opinião adquire mai-
or poder de convencimento pelo fato de, subjetivamente, a 
autora

(A) expressar o ponto de vista próprio de jornalista sobre 
um tema abstrato.

(B) expor a própria vivência em relação ao tema apresen-
tado. 

(C) apresentar fatos externos complementares ao ponto 
de vista expresso.

(D) criticar a dificuldade de compreensão do conceito da 
palavra-tema.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra que pode assumir diferentes funções num texto. 
Em qual dos enunciados a seguir a palavra que tem fun-
ção sintática de sujeito?

(A) “Lendo a minha, constato que fico cada vez mais feliz 
e por mais tempo.”

(B) “[...] é importante deixar claro que esses momentos 
devem durar um certo período de tempo.”

(C) “Mas  a  paz  de  que  desfruto  agora  é  um  sintoma 
dela.”

(D) “[...] não conheço nenhum caso de alguém que a te-
nha tido por perto a vida inteira.”

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho Essa é a melhor pista para o seu Manual de  
Reconhecimento  da  Felicidade,  no terceiro  parágrafo, o 
referente do pronome essa é

(A) “naquela fase de pura ansiedade”.

(B) “a melhor pista”.

(C) “a felicidade é inimiga da ansiedade”.

(D) “a dita cuja é discreta”.
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▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O estilo informal e apelativo da linguagem do texto contri-
bui para que a autora defenda a ideia de que as pessoas 
precisam

(A) reconhecer a alegria transitória do carnaval para lem-
brarem-se dele com felicidade.

(B) evitar a ansiedade decorrente de paixões para garan-
tir felicidade nos relacionamentos.

(C) transformar alegrias passageiras em felicidade plena 
para alcançarem a paz interior.

(D) identificar os momentos de felicidade para poderem 
aproveitá-los melhor.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir para responder às questões de 06 a 
09.

CRÍTICA PESADA
   –- Vou fazer um conto imitando você. E vai ser na máqui-
na de escrever também: menina mendiga.
  Era uma coisa. Quieta, bonita, sozinha. Encurralada na-
quele canto, sem mais, nem menos. Pedia dinheiro com inti-
midez. Só lhe restava isso: meio biscoito e um retrato de 
sua mãe, que havia morrido há 3 dias.
LISPECTOR, Clarice. Melhores contos. São Paulo: Global, 2001. p.88.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A crítica pesada a que se refere o título do texto diz respei-
to à

(A) complexidade da criação literária protagonizada pela 
menina. 

(B) profundidade de compreensão exigida para o leitor do 
texto. 

(C) severidade do conteúdo social contido no enredo da 
história. 

(D) linearidade da trama narrativa desenvolvida pela per-
sonagem.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base na descrição da menina do conto, percebe-se 
que a formação da palavra intimidez dá-se por meio da pa-
lavra timidez associada à

(A) derivação por meio do sufixo “ez”.

(B) composição com a palavra “intimidade”.

(C) utilização de uma palavra inexistente no português.

(D) fusão de dois adjetivos.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do discurso direto no texto, marcado pela presença 
do travessão, evidencia uma voz discursiva que explicita 
ao seu interlocutor a

(A) condição de escritor que decide escrever um conto.

(B) incapacidade de cronista para escrever um texto ori-
ginal.

(C) situação de militante indignado com a mendicância.

(D) qualidade de articulista resistente ao avanço tecnoló-
gico.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do também no texto permite a instauração do pres-
suposto de que o interlocutor você do diálogo estabelecido 
na introdução

(A) usou a máquina de datilografar para a escrita.

(B) escreveu um conto sobre uma menina solitária.

(C) criou um conto imitando alguém.

(D) resiste ao uso de equipamento mais avançado.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise o gráfico a seguir:
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FOLHA DE S. PAULO. São Paulo, 24 fev. 2012. p.  B2. (Adaptado).

As informações do gráfico a respeito de investimento em 
tecnologia da informação (TI) nos países asiáticos permi-
tem inferir que

(A) a diferença entre o investimento da China em 2010 e 
a estimativa de investimento desse país para 2016 é 
superior a 30 bilhões de dólares. 

(B) a diferença entre o investimento feito pela China em 
2010 e a  estimativa  de  investimento da Índia  para 
2016 supera o valor de 4 bilhões de dólares.

(C) a  soma do  investimento  da  Indonésia,  da  Malásia, 
das Filipinas e de Cingapura em 2010 equivale ao 
que a Índia deverá investir em 2016.

(D) a soma do possível investimento da Índia, da Indoné-
sia e das Filipinas em tecnologia da informação para 
2016 é inferior ao que a China investiu em 2010. 
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MATEMÁTICA

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere  o  número  complexo  z=abi , sendo  que
a é  um número real positivo e b=a2 .

Para que ∣z−a∣=1 , deve-se ter
(A) z=i

(B) z=1i

(C) z=−1i

(D) z=−i

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o fragmento a seguir.

O turismo estrangeiro na Colômbia registrou alta de 10,3% 
em 2011, sendo que a presença dos brasileiros cresceu de 
forma mais acentuada, com um total de 93,2 mil turistas, um 
crescimento de 40,6% em relação a 2010. 
FRIAS, M. Cristina. Viajante. Folha de S. Paulo. São Paulo, 4 mar. 2012, 
p. B2. Turismo. [Adaptado].

De acordo com esses dados, o número de turistas brasilei-
ros, em milhares, que visitaram a Colômbia em 2010 foi, 
aproximadamente, de:

(A) 37,84

(B) 52,60

(C) 55,36

(D) 66,29

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico  da  função  modular  f  x=∣ax2bxc∣, com 
a,b ,c ∈ ℝ , tais que b2>4a c e a0 , é:

(A)
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(D)
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um arquiteto projetou um mosaico de pedras a ser coloca-
do em um jardim, na forma de uma semicircunferência de 
diâmetro  AB medindo 3 m, com uma linha de separação 
entre os tipos de pedras, representada pelo segmento DE, 
paralelo ao diâmetro  AB, de modo que  DC=1 m, con-
forme a figura a seguir.

Para  calcular  o  comprimento  da  linha  de  separação,
DE , o arquiteto lembrou-se de que, por um teorema da 

Geometria Plana, vale a relação DC2=AC×CB .
De acordo com essas informações, a medida do segmento 
DE é: 

(A) 1,23

(B) 1,50

(C) 2,23

(D) 2,50

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A senha de acesso a um celular, composta de três núme-
ros, deve ser informada na sua tela, representada na figu-
ra a seguir, de modo que os três números sejam os vérti-
ces de um triângulo isósceles cuja base é paralela aos la-
dos horizontais da figura.

1  2  3
    4  5  6
    7  8  9

A probabilidade de que alguém, que conheça as caracte-
rísticas da senha descritas acima, acerte a senha na pri-
meira tentativa é igual a:

(A) 1/3

(B) 1/6

(C) 1/9

(D) 1/12

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

matematica-superior
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INFORMÁTICA

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um dos  sistemas operacionais  baseados  em Linux  é  o 
Ubuntu. Considerando-se seu uso através da linha de co-
mando (terminal), os respectivos comandos para: 1) Criar 
um diretório chamado Escola; 2) Criar um arquivo de texto 
chamado Teste.txt; 3) Apagar o arquivo de texto Teste.txt; 
4) Apagar o diretório Escola; são, respectivamente,
(A) create Escola - create Teste.txt - rm Teste.txt - rmdir 

Escola
(B) mkdir  Escola -  touch Teste.txt  -  kill  Teste.txt  -  killdir 

Escola
(C) mkdir  Escola -  touch Teste.txt  -  rm Teste.txt  -  rmdir 

Escola
(D) create Escola - create Teste.txt - kill Teste.txt - killdir 

Escola

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Analise a janela do aplicativo de planilha eletrônica (CALC) 
do BrOffice 2, versão em português, apresentada a seguir.

Para determinar o valor médio dos valores listados nesta 
planilha, é necessário digitar o seguinte comando:
(A) =Média(D3:D6)
(B) =Soma(C3:C6) / 4
(C) =Média(C3:C6) / 4
(D) =Soma(C3:C6)

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Entrada e saída (do inglês: input e output) são termos roti-
neiramente conhecidos na área de informática, e diz res-
peito aos periféricos ou aplicativos de entrada de informa-
ção  (inserção)  e  saída  (obtenção)  em  um  computador. 
Com o avanço da informática, ao longo dos anos, alguns 
equipamentos se tornaram híbridos, ou seja, tem a capaci-
dade de serem tanto um periférico de entrada quanto um 
periférico de saída de dados. Nesse sentido, o único peri-
férico que pode ser considerado híbrido é o 
(A) monitor sensível a toques.
(B) mouse (ótico).
(C) teclado (sem fio).
(D) leitor de código de barras.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir foi criada no aplicativo Microsoft Excel 
2007, versão em português. 

Nessa  tabela,  de  acordo  com  as  informações  que  ela 
contém, qual é a fórmula inserida na célula E2 para que, 
com  base  nos  dados  definidos  em  B2,  C2,  D2, 
respectivamente, tenha-se nessa célula valor igual a 1?

(A) =BDCONTAR(B3:D8;;B1:D2)

(B) =BDCONTAR(B4:D8;;B1:D2)

(C) =BDCONTAR(B4:D8;;B2:D2)

(D) =BDCONTAR(B3:D8;;B2:D2)

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a janela do aplicativo Mozila Firefox apresentada a 
seguir.

Para apresentar a janela de histórico de navegação dos úl-
timos acessos à internet, como mostrado na figura, a se-
quência necessária de ações é a seguinte:

(A) Menu - Ferramentas → Opções → Avançado → His-
tórico

(B) Menu - Ferramentas → Opções → Histórico

(C) Menu - Exibir → Barra de Ferramentas → Histórico

(D) Menu - Exibir → Painel → Histórico

informatica-superior
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Homem de 24 anos, usuário de drogas injetáveis, refere 
febre há 1 mês, diarreia, anorexia, queda do estado geral 
e emagrecimento. Ao exame físico ausculta-se sopro sis-
tólico no hemitórax esquerdo que aumenta com a inspira-
ção. A hipótese diagnóstica é de endocardite infecciosa e 
a estrutura cardíaca mais provavelmente afetada é:

(A) valva pulmonar.

(B) valva tricúspide.

(C) comunicação interatrial.

(D) comunicação interventricular.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em paciente com insuficiência renal crônica, qual das se-
guintes intervenções é capaz de reduzir  a incidência de 
nefropatia por contraste após angiografia coronária?

(A) Infusão de manitol a 20% antes e após a angiografia.

(B) Administração de furosemida EV antes e após a angio-
grafia.

(C) Infusão de dobutamina em baixa dose 1 hora antes 
do procedimento (5μg/Kg/min).

(D) Administração de soro fisiológico antes e após a angio-
grafia.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 16 anos, do sexo feminino, procura assistên-
cia médica para realização de avaliação pré-operatória de 
amigdalectomia. Nega queixas clínicas. Ao exame físico, 
nota-se taquicardia (frequência cardíaca de 140 bpm) e rit-
mo  cardíaco  irregular.  Realizado  eletrocardiograma  que 
evidencia taquicardia juncional ectópica. O ecodopplercar-
diograma mostra miocardiopatia dilatada com diminuição 
difusa da contratilidade ventricular e fração de ejeção de 
35%. A possível etiologia da alteração estrutural do mio-
cárdio desta paciente é a

(A) taqui cardiomiopatia.

(B) cardiomiopatia reumática.

(C) amiloidose cardíaca.

(D) cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 25 anos, tabagista há cerca de 10 anos, aten-
dido no pronto-socorro de um hospital terciário com dor to-
rácica de forte intensidade, recorrente, há três dias. Refere 
infecção de vias  aéreas antecedendo o quadro em três 
dias. Realizado eletrocardiograma e detectado supradesni-
velamento do segmento ST em parede inferior,  lateral e 
anterior extensa. Neste caso, a conduta terapêutica deve 
incluir a

(A) realização  de  cinecoronarioangiografia,  objetivando 
uma possível angioplastia primária.

(B) utilização de doses altas de corticosteroides.

(C) trombólise química em centros onde a sala de hemo-
dinâmica não estiver disponível em até 90 minutos.

(D) utilização de ácido acetilsalicílico na dose de 500 mg 
a cada 6 horas.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pacientes portadores de prolapso de valva mitral devem 
fazer uso de

(A) AAS em baixa dose, se a insuficiência mitral for seve-
ra.

(B) betabloqueador para palpitação e extrassístoles fre-
quentes.

(C) antagonista de cálcio para prevenção de arritmia su-
praventricular.

(D) IECA, se a insuficiência mitral for leve/moderada.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual dos seguintes fatores pré-operatórios é maior predi-
tor de complicações cardíacas após cirurgia não cardíaca 
de grande porte, em paciente com 50 anos de idade?

(A) Presença de galope de B3.

(B) Tabagismo ativo.

(C) Infarto do miocárdio há um ano e meio.

(D) Pressão arterial de 160/100 mmHg.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente  portador  de  miocardiopatia  dilatada  chagásica 
procura ambulatório de cardiologia com quadro de astenia 
importante, mal-estar, tonturas e episódios recorrentes de 
câimbras.  Na  avaliação  clínica,  o  paciente  encontra-se 
com FC de 56 bpm e PA 96 x 58 mmHg, sem outros sinais 
significativos. Solicitado um eletrocardiograma que eviden-
ciou aumento do intervalo QT, depressão do segmento ST 
e onda T,  e surgimento de onda U. O diagnóstico mais 
provável é 

(A) intoxicação digitálica.

(B) hipopotassemia.

(C) hipercalemia.

(D) hiponatremia.
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▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 50 anos, portador de cardiomiopatia isquêmi-
ca, evoluiu nos últimos seis meses com intolerância pro-
gressiva aos esforços, atualmente sintomático aos peque-
nos esforços. Está em tratamento clínico otimizado e em 
uso  de  ramipril  10  mg/d,  carvedilol  50  mg/d,  AAS  100 
mg/d, sinvastatina 40 mg/d, furosemida 40 mg/d e espiro-
nolactona 25 mg/d. No ECG, foram encontrados bradicar-
dia sinusal e BCRE. O ecocardiograma mostra FE = 32% 
e o Holter evidencia períodos de fibrilação atrial e de pau-
sa sinusal (maior que 2.6 seg.). A cintilografia é negativa 
para isquemia miocárdica. Qual é a melhor conduta?

(A) Implante de marca-passo após ablação do nó atrio-
ventricular.

(B) Redução da dose de carvedilol, aumento da furose-
mida e início da warfarina.

(C) Início de amiodarona e warfarina.

(D) Implante de marca-passo ressincronizador e cardio-
desfibrilador. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente com hipertensão arterial e importante sobrecarga 
ventricular esquerda é revertido de fibrilação atrial, e deci-
de-se atuar para a manutenção do ritmo sinusal. Qual a 
opção terapêutica mais apropriada?

(A) Amiodarona

(B) Sotalol

(C) Propafenona

(D) Digoxina

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 74 anos, portador de cardiomiopatia dilatada 
de etiologia isquêmica, foi internado com quadro de insufi-
ciência cardíaca descompensada, fria e úmida. Está em 
tratamento otimizado com betabloqueador, espironolacto-
na, IECA e diuréticos. Esta já é sua quarta internação em 
um ano pelo mesmo motivo. A cinecoronariografia realiza-
da há um mês mostra coronariopatia difusa, grave, sem in-
dicação  para  revascularização.  O ECG evidencia  BCRE 
com QRS = 150 ms, ritmo sinusal e PR = 220 ms. A FE ao 
ECO é de 32%. Qual é a melhor conduta após a estabili-
zação clínica?

(A) Suspensão do betabloqueador e início de nitrato e hi-
dralazina.

(B) Ressincronização miocárdica.

(C) Marca-passo DDD e cardiodesfibrilador implantável.

(D) Cirurgia de remodelamento do VE.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 44 anos, portador de HIV/SIDA, em tratamen-
to com zidovudina, lamivudina e indinavir. Não tem história 
prévia da doença coronária e está assintomático do ponto 
de vista cardiológico. Seus exames laboratoriais mostram 
triglicérides de 340 mg/dL e colesterol total de 300 mg/dL. 
Qual é a conduta para o caso?

(A) Trocar indinavir por efavirenz.

(B) Adicionar sinvastatina.

(C) Adicionar fluvastatina e genfibrozil.

(D) Adicionar pravastatina e benzofibrato.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Homem de 54 anos de idade procurou atendimento médi-
co devido à queixa de palpitações ocasionais, dispneia e 
fadiga aos esforços e sonolência. A esposa referiu que ele 
roncava  muito,  havia  ganhado  peso  nos  últimos  quatro 
anos e batido o carro duas vezes nos últimos três meses. 
Ao exame físico a PA era de 180/110 e a FC = 100 bpm, 
presença de B4+. O hemograma mostrava Ht =  58%. O 
achado cardíaco mais provável ao exame deste paciente 
é:

(A) estenose da valva mitral ao ecocardiograma.

(B) episódios  repetitivos  de  taquicardia  ventricular  ao 
Holter.

(C) hipertrofia ventricular direita ao ecocardiograma.

(D) comunicação interatrial ao ecocardiograma.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  aumento  da  pré-carga  do  ventrículo  esquerdo  é  um 
achado característico de 

(A) septicemia.

(B) infarto do ventrículo direito.

(C) regurgitação mitral.

(D) embolia pulmonar.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em prótese valvar no primeiro ano após a cirurgia de troca 
valvar, o organismo mais comumente associado à endo-
cardite é:

(A) Staphylococcus aureus 

(B) Escherichia coli 

(C) Staphylococcus epidermides 

(D) Streptococcus viridans 
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 76 anos, hipertenso e diabético, em tratamen-
to com enalapril e glibenclamida, encontra-se estável clini-
camente. É portador também de fibrilação atrial e faz uso 
de digoxina para controle da frequência. Um ecocardiogra-
ma feito há uma semana evidencia aumento atrial esquer-
do com presença de contraste espontâneo, hipertrofia de 
ventrículo esquerdo e função normal. Além da medicação 
já em uso, deve-se adicionar

(A) ácido acetilsalicílico 325 mg/d.

(B) Warfarina, mantendo o RNI entre 2 e 3.

(C) Clopidogrel 150 mg/d.

(D) Clopidogrel 75 mg/d associado a ácido acetilsalicílico 
100 mg/d.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente do sexo feminino, de 60 anos, hipertensa há 
18 anos e em tratamento irregular nesse período, é admiti-
da no pronto-socorro com forte dor retroesternal, opressi-
va, de início há quatro horas, acompanhada de sudorese 
fria.  Não há melhora da dor com nitrato sublingual.  Seu 
ECG evidencia sinais de SVE e alterações inespecíficas 
de ST/T. O RX de tórax mostra aorta ascendente alongada 
e sugestivo aumento de VE. As enzimas cardíacas estão 
normais. Qual seria o melhor exame para se elucidar o di-
agnóstico?

(A) Teste ergométrico com baixa carga.

(B) Ecocardiograma transtorácico.

(C) Cintilografia miocárdica perfusional com tálio.

(D) Tomografia computadorizada do tórax.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A insuficiência aórtica tem como etiologia principal a doen-
ça valvar  reumática.  Dentre as outras prováveis  causas, 
NÃO se inclui a seguinte:

(A) hipertensão arterial.

(B) síndrome de Marfan.

(C) insuficiência cardíaca grave.

(D) aneurisma dissecante de aorta.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

À luz dos conhecimentos atuais,  a terapia  de reposição 
hormonal para mulheres em climatério

(A) reduz a incidência de doenças cardiovasculares.

(B) reduz a incidência de AVC isquêmico.

(C) melhora o perfil lipídico, mas não consegue reduzir os 
eventos cardiovasculares em prevenção secundária.

(D) pode aumentar a incidência de varizes, mas não au-
menta a incidência de trombose venosa profunda, es-
pecialmente no primeiro ano após o início da terapia.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na doença hipertensiva de causa renovascular, a

(A) piora da função renal com o emprego de inibidores da 
enzima conversora de angiotensina sugere estenose 
renal unilateral.

(B) doença  aterosclerótica  envolve  mais  comumente  o 
terço mediodistal.

(C) incidência de hipertensão renovascular diminui com o 
aumento da idade.

(D) prevalência  é  maior  em pacientes com hipertensão 
severa e acelerada.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em qual  das  seguintes  combinações  farmacológicas  há 
um potencial tóxico de interação medicamentosa?

(A) Sildenafil e nitroglicerina.

(B) Sinvastatina e anlodipino.

(C) Digoxina e nifedipina.

(D) Amiodarona e clopidogrel.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em pacientes com insuficiência cardíaca, o grupo de dro-
gas que apresenta evidências de aumento da sobrevida é 
o seguinte: 

(A) Digoxina, enalapril, furosemida

(B) Digoxina, carvedilol, enalapril

(C) Furosemida, espironolactona, carvedilol

(D) Enalapril, espironolactona, carvedilol

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante a gravidez deve ser evitado o seguinte  hipoten-
sor:

(A) Propranolol

(B) Enalapril

(C) Hidralazina

(D) Verapamil

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O emprego de betabloqueadores está particularmente indi-
cado na seguinte condição clínica:

(A) encefalopatia hipertensiva.

(B) hipertensão maligna acelerada.

(C) dissecção aórtica.

(D) acidente vascular encefálico isquêmico.
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▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Mulher de 40 anos é atendida no pronto-socorro com qua-
dro de confusão mental. O esposo informa que a paciente 
vinha queixando-se, há dois dias, de cefaleia, alterações 
visuais, náuseas e vômitos. Teve um diagnóstico de pré-e-
clâmpsia há 10 anos, e não está em uso de hipotensor. Ao 
exame físico, apresentou PA= 200/150 mmHg e FC= 96 
bpm. O ritmo cardíaco estava normal e os pulmões livres. 
O  exame  neurológico  mostrava  paciente  com  confusão 
mental, respondendo aos estímulos dolorosos, com refle-
xos  osteotendinosos normais  e  simétricos.  O exame do 
fundo de olho mostrava edema de papila, exsudatos e he-
morragias. O tratamento imediato mais adequado é:

(A) Nifedipina sublingual.

(B) Captopril em doses orais sucessivas.

(C) Nitroprussiato de sódio endovenoso.

(D) Nitroglicerina endovenosa.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na cardiopatia chagásica crônica, 

(A) a falência ventricular direita é mais frequente que a 
esquerda, devido ao bloqueio de ramo direito.

(B) o aneurisma apical encontra-se no ventrículo direito.

(C) o tratamento etiológico com benzonidazol muda a his-
tória natural da doença.

(D) a doença do nó sinusal é muitas vezes exteriorizada 
quando se administra amiodarona para tratamento de 
arritmia ventricular.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente de 52 anos, de sexo feminino, infarto do miocár-
dio há duas semanas, assintomática e sem indicação de 
intervenção após realização de cinecoronariografia, e com 
LDL-colesterol  de 162 mg/dL. Qual a melhor prescrição, 
além do ácido acetilsalicílico?

(A) Betabloqueador,  inibidor  da  enzima  conversora  da 
angiotensina, estrogênio e progestogênio.

(B) Estatina, antagonista de cálcio de longa ação e beta-
bloqueador.

(C) Estatina, betabloqueador e inibidor da enzima conver-
sora de angiotensina.

(D) Inibidor da enzima conversora da angiotensina, nitra-
to fixo e antagonista do cálcio de longa duração.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um paciente que foi submetido à angioplastia eletiva 
com implante de stent  farmacológico,  por  quanto tempo 
deve ser mantida terapia antiplaquetária dupla com AAS e 
clopidogrel? 

(A)   6 meses

(B) 12 meses

(C) 24 meses

(D) 36 meses

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um homem de 28 anos, portador de Diabetes mellitus tipo 
1, diagnosticado há 13 anos, hipertenso, em uso crônico 
de insulina NPH 60 u/d e irbesartan 300 mg, procura o am-
bulatório com queixa de hipoglicemia frequente, necessi-
tando de redução progressiva da dose de insulina. Qual é 
a hipótese mais provável a ser considerada, nessa situa-
ção? 

(A) Regeneração pancreática parcial progressiva.

(B) Desenvolvimento de tumor de células beta do pâncreas.

(C) Desenvolvimento de nefropatia diabética incipiente.

(D) Doença hepática grave.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um homem de 28 anos, procedente do interior de Goiás, 
procura o ambulatório devido à falta de ar e dispneia pro-
gressiva há seis meses. Foi medicado com digoxina 0,25 
mg/d, furosemida 40 mg/d e enalapril 10 mg/d, apresentou 
melhora importante, estando no momento em classe funci-
onal II (NYHA). O exame físico revela PA 120 x 70 mmHg, 
FC 50 bpm arrítmico,  estase  jugular,  fígado a  2  cm do 
RDC, edema de MMII 1+/4. O ECG mostra ritmo de fibrila-
ção atrial com bloqueio do ramo direito e hemibloqueio an-
terior esquerdo. Qual é a conduta mais adequada, neste 
momento?

(A) Aumentar a dose do inibidor da ECA.

(B) Associar amiodarona.

(C) Associar carvedilol, inicialmente com 3.125 mg duas 
vezes ao dia.

(D) Suspender a digoxina e avaliar  implante de marca- 
passo para ressincronização.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual dos seguintes achados auscultatórios NÃO se espe-
raria encontrar em paciente com estenose mitral?

(A) Aumento da S1 em pacientes com folhetos ainda fle-
xíveis.

(B) S1 (primeira bulha) é geralmente suave em pacientes 
com folhetos severamente calcificados. 

(C) Gravidade da estenose mitral associada a curto inter-
valo entre A2 (componente aórtico) e o estalido de 
abertura da valva mitral.

(D) Gravidade da estenose relacionada à intensidade do 
sopro diastólico.

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre  as estatinas,  a  mais  indicada no tratamento das 
dislipidemias presentes na insuficiência renal crônica é:

(A) sinvastatina

(B) pravastatina

(C) atorvastatina

(D) rosuvastatina
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▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A fusão comissural  é  um achado frequente no paciente 
com doença valvar reumática. No ecocardiograma transe-
sofágico, que ângulo da rotação do movimento do transdu-
tor fornece a melhor visualização comissural mitral?

(A) 0 a 30 graus.

(B) 60 a 90 graus.

(C) 90 a 120 graus.

(D) 120 a 150 graus.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um paciente com regurgitação mitral grave,  NÃO se 
esperaria encontrar  a seguinte alteração ecocardiográfi-
cas:

(A) reversão de fluxo sistólico da veia pulmonar.

(B) área do orifício regurgitante de 0,4 cm².

(C) venacontracta de 0,6 cm.

(D) relação  área  do  jato  regurgitante/área  do  átrio  es-
querdo maior que 50 %.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente com prótese mitral mecânica St. Jude nº 29 
tem gradiente médio diastólico de 7 mmHg e PHT (tempo 
de meia pressão) de 30 ms. O quadro é consistente com

(A) função preservada da valva protética.

(B) trombose valvar.

(C) significativo crescimento de pannus.

(D) regurgitação mitral severa.

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente de 55 anos apresenta limitação à atividade fí-
sica e é submetido a um ecocardiograma de estresse com 
dobutamina para investigação de dor torácica atípica. Na 
dose de 20 mcg/kg/min, a pressão cai de 150 x 90mmHg 
para 80 x 50 mmHg, associado a náuseas e queda da fre-
quência cardíaca de 110 bpm para 55bpm. A contratilida-
de segmentar não foi alterada. A causa mais comum desta 
resposta é:

(A) obliteração  da  cavidade  ventricular  esquerda,  cau-
sando uma resposta vagal.

(B) resposta isquêmica severa devido a doença ateros-
clerótica multivascular.

(C) BAV 2:1 produzido por isquemia no território da arté-
ria coronária direita.

(D) resposta fisiológica esperada na ausência de doença 
aterosclerótica severa.

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente do sexo feminino, de 70 anos, é acompanhada 
no ambulatório de cardiologia com diagnósticos de hiper-
tensão arterial sistêmica e insuficiência aórtica moderada.
Ecocardiograma: massa do ventrículo esquerdo ( VE ) = 
118 g/m2, diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo = 56 
mm, diâmetro diastólico do septo interventricular = 11 mm, 
diâmetro diastólico da parede posterior = 11 mm, espessu-
ra relativa da parede do ventrículo esquerdo = 0,39.

Com os dados do ecocardiograma citados, pode-se con-
cluir que o paciente apresenta

(A) hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo.

(B) hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo.

(C) remodelamento concêntrico do ventrículo esquerdo.

(D) massa do VE dentro da normalidade quando indexa-
da para superfície corporal.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente  com prolapso  do  segmento  P2  do  folheto 
posterior  da  valva  mitral  provavelmente  apresentará  ao 
ecocardiograma um jato de regurgitação na seguinte dire-
ção:

(A) central e medial.

(B) posterior. 

(C) anterior.

(D) central e lateral.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A presença  de  extrassístoles  ventriculares  frequentes  e 
polimórficas, na avaliação ambulatorial de cirurgia vascular 
para  correção  de  aneurisma  de  aorta  abdominal,  traz 
como consequência:

(A) uso de amiodarona para prevenção de morte súbita. 

(B) implante de CDI se a etiologia da arritmia for isquêmi-
ca.

(C) realização de teste indutor de isquemia para estratifi-
car o risco da arritmia.

(D) realização de cinecoronariografia prévia  ao procedi-
mento cirúrgico vascular. 

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma paciente com dor torácica típica foi submetida a um 
ecocardiograma com estresse farmacológico e durante o 
exame foi observado aumento dos volumes sistólico e di-
astólico do VE. Qual das situações abaixo NÃO explica tal 
acontecimento?

(A) Doença arterial coronariana multivascular.

(B) Doença arterial coronariana do tronco da artéria coro-
nária esquerda.

(C) Resposta pressórica hipertensiva.

(D) Hipertrofia do ventrículo esquerdo. 
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▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um derrame pericárdico importante, há envolvimento 
de 

(A) todo o contorno cardíaco.

(B) todo o coração, com espaço anecóico maior ou igual 
a 20 mm na sístole.

(C) todo o coração, com espaço anecóico entre 10 - 20 
mm na sístole.

(D) todo o coração, com espaço anecóico maior ou igual 
a 20 mm na diástole.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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