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1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além 
disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Prova quanto a falhas de impressão e de numeração, e se 
o  cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e 
ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas e, para seu preenchimento, é permitido, 
somente, o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Leia atentamente cada item da 
prova objetiva e o julgue como VERDADEIRO ou FALSO, preenchendo na folha de resposta, conforme seu 
julgamento, o alvéolo referente a cada item da seguinte maneira:  

2.1. Conforme Edital, de acordo com os subitens: 10.3.2 Será atribuído o valor de 1 (um) ponto para cada 
marcação em acordo com o gabarito oficial; 10.3.3 Será atribuído 0 (zero) ponto para cada item em branco 
ou com dupla marcação; 10.3.4 Será descontado o valor de 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto para 
cada marcação em desacordo com o gabarito oficial.

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 
(sessenta) minutos do início da prova, o candidato poderá ausentar-se da sala acompanhado de um fiscal, 
todavia apenas poderá deixar definitivamente esse local  e entregar sua Folha de Respostas após decorridas, 
no mínimo, 2 (duas) horas do início da prova, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Prova. Os 3 (três) 
últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida 
e assinada. O candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Prova somente se aguardar em sala até o 
término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.  

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP -                                                                                            
www.institutoaocp.org.br,  no dia posterior à aplicação da prova. 

 
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento 

eletrônico emita ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences. 
O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na 
Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

INSTRUÇÕES

MANHÃ
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P O R T U G U Ê S

Atlântida

 O primeiro a falar do continente perdido 
da Atlântida foi o filósofo ateniense Platão 
(417-347 a.C.) nos textos Timeu e Crítias. Ele 
teria ouvido a história de alguém que a ouvira 
do poeta Sólon (615-535 a.C.) que, por sua vez, 
a ouvira dos sacerdotes da cidade egípcia de 
Sais. Segundo o relato, nove mil anos antes 
da época de Sólon (mais ou menos 10.000 
a.C.), a Atlântida dominava toda a costa do 
Mediterrâneo. A ilha-continente ficava além 
dos Pilares de Hércules (que hoje conhecemos 
como o Estreito de Gibraltar), era governada 
por um colegiado de dez reis e tinha sido 
fundada por descendentes do titã Atlas 
(daí o nome). Os atlantes, muito abusados, 
resolveram escravizar todos os povos do 
mundo. Os deuses ficaram furiosos e fizeram 
a civilização desaparecer do mapa numa série 
de terremotos e inundações.

 Embora a história oficial não reconheça 
a existência de uma civilização avançada em 
10.000 (Jericó, a comunidade humana mais 
antiga do mundo, surgiu em 9.000 a.C. e nada 
mais era que uma vila de agricultores cercada 
por muros e barro), ideias associadas à Atlântida 
aparecem na literatura paracientífica, seitas 
exóticas, escolas esotéricas, organizações 
secretas e teorias conspiratórias. [...]

 A arqueologia, no entanto, nunca 
encontrou artefato ou ruína que comprove a 
existência da Atlântida. Teorias que associam 
as pirâmides maias às egípcias, como prova de 
uma herança cultural comum, caem por terra 
quando se confrontam datas de construção 
dos monumentos. As egípcias foram feitas 
em 2.700 a.C. O templo de Tenochtitlan foi 
terminado por volta de 1.487 d.C. É possível, 
entretanto, que uma vasta conspiração da 
ciência oficial esteja nos escondendo a 
verdade. Vai saber.

Fonte: ARAN, Edson. Conspirações. São Paulo: Geração Editorial, 
2004. p. 41-2. (adaptado).

Considerando o texto “Atlântida” como 
um todo e os aspectos linguísticos 
da Língua Portuguesa, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

1. O texto é predominantemente opinativo, 
na medida em que o autor expõe ideias 
peculiares. 

2. Dentre as funções da linguagem, a função 
conativa está praticamente ausente, o 
que pode ser verificado pela ausência de 
vocativos ou de verbos na segunda pessoa. 

3. O último parágrafo tem, em sua primeira 
linha, a expressão “no entanto”, cuja 
função é gerar uma oposição entre esse 
parágrafo e os anteriores. Do mesmo modo, 
a conjunção “entretanto”, utilizada nesse 
mesmo parágrafo, também tem a função 
de estabelecer uma oposição, mas, nesse 
caso, entre ideias internas ao parágrafo.

4. A palavra “Atlântida” é um substantivo 
próprio, feminino, singular e apresenta um 
encontro consonantal e nenhum dígrafo, 
assim como a palavra “herança”; contudo, 
nesta, o encontro consonantal se constitui 
de consoantes presentes em diferentes 
sílabas.

5. O texto indica uma oposição entre o discurso 
da ciência oficial e o de outras fontes como 
a literatura paracientífica, seitas exóticas 
etc. 

Considerando o primeiro parágrafo 
do texto “Atlântida” e os aspectos 
linguísticos da Língua Portuguesa, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

6. O futuro do pretérito composto “teria ouvido” 
foi utilizado para indicar o caráter factual 
das afirmações que o seguem. 

7. As formas “ouvira” (do trecho “[...] que a 
ouvira do poeta Sólon [...]”) e “tinha sido 
fundada” (do trecho “[...] de dez reis e tinha 
sido fundada por descendentes[...]”) são 
variantes de um mesmo tempo verbal. 

8. No trecho “[...] que, por sua vez, a ouvira 
dos sacerdotes da cidade egípcia de Sais.”, 
o termo “a” é um pronome pessoal do 
caso oblíquo, no feminino singular, objeto 
direto do verbo “ouvira” e que tem como 
antecedente “história”. 

9. Ao recriar o relato encontrado em Platão, 
há, inicialmente, uma parte descritiva, 
ilustrada principalmente pelos verbos 
“dominava”, “ficava”, “era governada” 
(todos com aspecto durativo) e uma parte 
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mais propriamente narrativa, ilustrada pelos 
verbos “resolveram escravizar” e “fizeram 
[...] desaparecer”. 

Considerando o segundo parágrafo 
do texto “Atlântida” e os aspectos 
linguísticos da Língua Portuguesa, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

10. A oração iniciada por “Embora” tem valor 
concessivo, ou seja, apresenta uma ideia 
que concorda com a ideia da oração principal 
(“ideias associadas [...] conspiratórias.”). 

11. Logo após a frase entre parênteses, 
no trecho “[...] por muros e barro), 
ideias associadas [...]”, há uma vírgula 
adequadamente utilizada para isolar uma 
oração subordinada adverbial. 

12. A crase em “[...] à Atlântida [...]” foi usada 
erroneamente. 

13. Jericó era uma das cidades de Atlântida, 
embora não fosse a principal delas, como é 
possível depreender de sua descrição: “[...] 
uma vila de agricultores cercada por muros 
e barro) [...]”, a qual evidencia seu caráter 
periférico.

14. O vocábulo “paracientífica” apresenta o 
mesmo processo de formação de palavras 
do vocábulo “endurecer”.

15. O adjetivo “exótico”, presente no trecho 
“seitas exóticas”, é sinônimo do adjetivo 
“excêntrico”. 

Considerando o terceiro parágrafo 
do texto “Atlântida” e os aspectos 
linguísticos da Língua Portuguesa, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

16. Do ponto de vista da construção, o terceiro 
parágrafo é pouco coeso, na medida em 
que se anuncia a existência de Atlântida 
como tema (primeiro período) e, logo no 
segundo período, passa-se a falar sobre 
maias e egípcios sem uma transição textual 
que deixe clara a relação de sentido. 

17. O “que” presente no trecho “Teorias que 
associam as pirâmides maias às egípcias 
[...]” é da mesma classe morfológica do “que” 
presente no trecho “É possível, entretanto, 
que uma vasta conspiração da ciência oficial 
esteja nos escondendo a verdade.”. 

18. No trecho “[...] caem por terra quando 
se confrontam datas de construção dos 
monumentos.”, o termo “se” indica a 
indeterminação do sujeito. 

19. No trecho “As egípcias foram feitas em 2.700 
a.C.”, há um zeugma, diferentemente do 
período seguinte, “O templo de Tenochtitlan 
foi terminado por volta de 1.487 d.C.”, o qual 
não o apresenta.

20. O texto termina com a frase “Vai saber.”, a 
qual é exemplo de um registro elevado da 
linguagem escrita.

A D M I N I S T R A Ç Ã O  P Ú B L I C A

A Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) é uma autarquia com autonomia 
didático-científica, administrativa, 
patrimonial e financeira, nos termos da 
lei, de seu Estatuto e de seu Regimento 
interno. Tendo como base tais diplomas 
relativos a essa autarquia, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

21. Um dos objetivos da UFBA é fomentar 
a paz, a solidariedade e a aproximação 
entre nações, povos e culturas, mediante 
cooperação internacional e de intercâmbio 
científico, artístico e tecnológico, com 
especial foco nos países de língua oficial 
portuguesa e nos países latino-americanos.

22. Os representantes dos corpos discente 
e técnico-administrativo poderão votar 
em matéria referente a concurso para o 
Magistério Superior.

23. O Regime de Tempo Integral (TI), 
correspondendo a quarenta horas semanais 
de trabalho com dedicação exclusiva, será 
admitido em condições excepcionais, 
conforme estabelecido na legislação e 
nesse Regimento Geral.
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A Lei nº 12.527/2011 regula o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do 
art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e 
no § 2o do art. 216, todos da Constituição 
Federal; altera a Lei nº 8.112/1990; revoga 
a Lei nº 11.111/2005 e dispositivos da Lei 
nº 8.159/1991; e dá outras providências. 
Em relação às disposições da lei 
12.527/2011,  julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

24. Caso a informação solicitada esteja 
disponível ao público em formato impresso, 
eletrônico ou em qualquer outro meio 
de acesso universal, serão informados 
ao requerente, verbalmente ou por meio 
eletrônico, o lugar e a forma pela qual se 
poderá consultar, obter ou reproduzir a 
referida informação, procedimento esse 
que desonerará o órgão ou entidade pública 
da obrigação de seu fornecimento direto, 
salvo se o requerente declarar não dispor 
de meios para realizar por si mesmo tais 
procedimentos.

25. O serviço de busca e fornecimento da 
informação é gratuito, salvo nas hipóteses 
de reprodução de documentos pelo órgão 
ou entidade pública consultada, situação em 
que poderá ser cobrado exclusivamente o 
valor necessário ao ressarcimento do custo 
dos serviços e dos materiais utilizados.

A Lei nº 9.784/1999 regula o processo 
administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal. Em 
relação às disposições dessa lei,  julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

26. Todos os atos do processo administrativo 
dependem de forma pré-determinada por 
lei.

27. Inexistindo disposição específica, os atos 
do órgão ou autoridade responsável pelo 
processo e dos administrados que dele 
participem devem ser praticados no prazo 
de dez dias, salvo motivo de força maior.

28. Concluída a instrução de processo 
administrativo, a Administração tem o 
prazo de até trinta dias para decidir, 
salvo prorrogação por igual período 
expressamente motivada.

29. Têm legitimidade para interpor recurso 
administrativo: os titulares de direitos e 
interesses que forem parte no processo; 
aqueles cujos direitos ou interesses forem 
indiretamente afetados pela decisão 
recorrida; as organizações e associações 

representativas, no tocante a direitos e 
interesses individuais homogêneos; os 
cidadãos ou associações, quanto a direitos 
ou interesses coletivos.

A Lei nº 8.429/1992 dispõe sobre as 
sanções aplicáveis aos agentes públicos 
nos casos de enriquecimento ilícito no 
exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função na administração pública 
direta, indireta ou fundacional. Em 
relação às disposições dessa lei,  julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

30. Se um funcionário público permitir ou 
facilitar a aquisição, permuta ou locação 
de bem ou serviço por preço superior ao de 
mercado, independentemente das sanções 
penais, civis e administrativas previstas na 
legislação específica, o responsável pelo 
ato de improbidade está sujeito à pena de 
perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos de 4 (quatro) a 8 (oito) anos 
e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do 
benefício financeiro ou tributário concedido.

31. Se um funcionário público retardar ou 
deixar de praticar, indevidamente, ato de 
ofício, independentemente das sanções 
penais, civis e administrativas previstas na 
legislação específica, o responsável pelo 
ato de improbidade está sujeito à perda 
da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de 5 (cinco) a 9 (nove) anos e 
multa civil de até 3 (três) vezes o valor do 
benefício financeiro ou tributário concedido.

32. Se um funcionário público celebrar 
contrato ou outro instrumento que tenha 
por objeto a prestação de serviços 
públicos por meio da gestão associada 
sem observar as formalidades previstas 
na lei, independentemente das sanções 
penais, civis e administrativas previstas na 
legislação específica, o responsável pelo 
ato de improbidade está sujeito à perda dos 
bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 
patrimônio, ressarcimento integral do dano, 
quando houver, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de 8 (oito) 
a 10 (dez) anos, pagamento de multa civil 
de até 3 (três) vezes o valor do acréscimo 
patrimonial e proibição de contratar com 
o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.
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33. Constitui ato de improbidade administrativa 
que atenta contra os princípios da 
administração pública qualquer ação 
ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade e 
lealdade às instituições e, notadamente, 
praticar ato visando fim proibido em lei ou 
regulamento ou diverso daquele previsto, 
na regra de competência, punível com 
ressarcimento integral do dano, se houver, 
perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos de 3 (três) a 5 (cinco) anos, 
pagamento de multa civil de até 100 (cem) 
vezes o valor da remuneração percebida 
pelo agente e proibição de contratar com 
o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos.

A Lei nº 8.112/1990, dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos 
civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais. Em relação 
às disposições dessa lei,  julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

34. A ação disciplinar prescreverá em 3 (três) 
anos quanto às infrações puníveis com 
demissão, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade e destituição de cargo em 
comissão.

35. Não poderá retornar ao serviço público 
federal o servidor que for demitido ou 
destituído do cargo em comissão por 
corrupção.

I N F O R M Á T I C A  B Á S I C A

Em   relação   aos conceitos e 
procedimentos para uma navegação 
segura na Internet, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.
Obs.: O caractere “+”, quando utilizado, 
serve apenas para interpretação do item. 

36. Quando a sigla https está presente antes do 
endereço de um site web, indica ao usuário 
que a navegação está sendo realizada 
através do protocolo de transferência de 
hipertexto seguro.

37. A imagem a seguir indica que a guia do 
navegador Google Chrome versão 40, em 
um sistema Operacional Windows 10, foi 
acessada com o modo de navegação que 
garante privacidade. Essa funcionalidade 
pode ser acessada através da combinação 
de teclas Ctrl + Alt + N.

38. Um dos métodos comumente vistos na 
internet, para tentar conter spam, é a 
utilização de um teste a ser resolvido, 
denominado CAPTCHA.

Com base no Microsoft Word 2013, versão 
em português em sua configuração 
padrão, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.
Obs.: O caractere “+”, quando utilizado, 
serve apenas para interpretação do item. 

39. Para selecionar uma determinada palavra 
do texto, basta o usuário realizar um duplo 
clique com o botão esquerdo do mouse 
sobre a respectiva palavra, ou clicar com o 
botão direito do mouse, acessar o submenu 
“selecionar” e a opção “palavra”.

40. Selecionar uma palavra no texto e, em 
seguida, pressionar a tecla de atalho Ctrl + ] 
aumentará o tamanho da fonte em 1 ponto.

41. A tecla de atalho Ctrl + S permite sublinhar 
o texto selecionado, enquanto a tecla de 
atalho Ctrl + W permite fechar o documento.

42. Basta selecionar o texto e ir pressionando 
a tecla de atalho Shift + F3 para alternar 
entre letras minúsculas e maiúsculas e para 
colocar a primeira letra de cada palavra em 
maiúscula.
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Considerando o Microsoft Excel 2013, 
versão em português em sua configuração 
padrão, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

43. Ao abrir uma nova planilha, clicar com o 
botão direito do mouse sobre o “cabeçalho” 
da coluna B e acionar a opção EXCLUIR, 
a coluna B é removida e a C passa 
automaticamente a ser identificada pela 
letra B.

44. Ao clicar em uma célula vazia, digitar a 
fórmula =2+2^2/2 e pressionar a tecla 
ENTER, será exibido como resultado o 
algarismo 4.

45. Ao clicar na célula A1 vazia, informar a 
fórmula =2*2 e pressionar a combinação de 
teclas Ctrl + ENTER, a fórmula é processada 
e o cursor permanece na célula ativa (A1).
Obs.: O caractere “+” foi utilizado apenas 
para interpretação desse item. 

46. Para editar uma fórmula, basta clicar na 
respectiva célula e pressionar a tecla F3.

A respeito do Sistema Operacional 
Windows 10, versão em português, em 
sua instalação padrão, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

47. Para abrir a janela representada na imagem 
a seguir, basta utilizar a seguinte tecla de 
atalho  

Obs.: O caractere “+” foi utilizado apenas 
para interpretação desse item. 

48. O Prompt de Comando que substituiu o 
antigo MS-Dos passou a ter, por padrão, um 
plano de fundo na cor branco.

Acerca das noções de ferramentas e 
aplicativos de navegação, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

49. O Safari é o navegador padrão do Sistema 
Operacional Mac. Dessa forma, não é 
possível sua instalação e utilização no 
sistema Operacional Windows 10. 

50. O Microsoft Edge, “navegador rápido e 
seguro que é projetado para o Windows 10”, 
permite, através da tecla F11, a utilização 
no modo Tela Cheia.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

No Brasil, a Hipertensão Arterial 
Sistêmica (HAS) atinge 32,5% de 
indivíduos adultos, mais de 60% dos 
idosos, contribuindo para morte por 
doença cardiovascular. Em relação à 
HAS, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

51. É uma condição clínica multifatorial 
caracterizada por elevação sustentada dos 
níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg.

52. Consumo crônico e elevado de bebidas 
alcoólicas reduz a pressão arterial (PA) de 
forma consistente.

53. Um paciente que se encontra no estágio 
2 da HAS e possui doença renal crônica 
estágio 3 tem um risco cardiovascular alto.

54. Para hipertensos idosos ≥ 80 anos, não há 
evidência de benefícios proporcionados por 
cifras < 160 mmHg, além do aumento da 
possibilidade de efeitos adversos.

55. No tratamento de hipertensão refratária, 
a combinação de bloqueadores dos 
receptores da angiotensina e inibidores da 
ECA é recomendada.

Em relação à Endocardite Infecciosa, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

56. Após antibioticoterapia bem-sucedida, 
vegetações previamente detectadas não 
estarão mais visíveis pela ecocardiografia.

57. Quando a melhora clínica é evidente, 
ecocardiogramas seriados não são 
necessários.

58. Vegetações bacterianas estão localizadas, 
com mais frequência, na face atrial da valva 
mitral e face ventricular da valva aórtica.

59. Consequências funcionais e estruturais da 
infecção valvar não são observadas pela 
ecocardiografia transtorácica, somente pela 
transesofágica.
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60. Quando se suspeita de endocardite, 
a ausência de vegetações em um 
ecocardiograma transtorácico é 
tranquilizante e deve encaminhar a 
avaliação diagnóstica para outra doença.

A respeito de Insuficiência Cardíaca (IC), 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

61. B2 é frequentemente acentuada na 
insuficiência ventricular esquerda.

62. Hepatomegalia frequentemente precede 
o desenvolvimento de edema periférico 
evidente.

63. O edema periférico estará ausente em 
pacientes com sobrecarga de volume 
significativa.

64. A ausência de estertores pulmonares ao 
exame exclui a presença de uma pressão 
capilar pulmonar elevada.

65. Na IC, o hidrotórax pode estar presente, 
principalmente do lado direito do tórax.

Uma alteração  da frequência, formação 
e/ou condução do impulso elétrico 
através do miocárdio é definido como 
arritmia cardíaca. Em relação ao tema, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

66. Com o avançar da idade, a prevalência 
de complexos ventriculares prematuros 
aumenta.

67. A procainamida aumenta a condução na via 
acessória de pacientes com síndrome de 
Wolff-Parkinson-White.

68. A adenosina tem seu efeito prolongado em 
pacientes que consumiram cafeína.

69. A toxicidade pulmonar induzida por 
amiodarona pode se desenvolver na 
primeira semana de terapia.

70. Torsades de pointes é uma complicação 
potencial de terapia com sotalol.

Dos pontos de vista fisiológico e 
clínico, os lípides biologicamente 
mais relevantes são os fosfolípides, 
o colesterol, os triglicérides (TG) e os 
ácidos graxos (AG). Sobre Dislipidemias, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

71. Pacientes com hiperlipidemia familiar 
combinada estão em risco reduzido para 
doença arterial coronariana.

72. A hipertrigliceridemia está associada à 
diabetes melito, insuficiência renal crônica 
e obesidade.

73. LDL é o principal componente carreador de 
proteínas do plasma.

74. Diuréticos tiazídicos aumentam os níveis de 
triglicerídeos.

75. Um apo-B100 familiar defeituoso, em 
geral, é clinicamente distinguível da 
hipercolesterolemia familiar.

A respeito dos testes não invasivos para 
diagnósticos de cardiopatia isquêmica 
e ao cateterismo cardíaco, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

76. O aparecimento de taquicardia 
supraventricular sustentada durante testes 
com exercício é diagnóstico de isquemia 
miocárdica de base.

77. Ectopia ventricular frequente na fase inicial 
pós-exercício prediz um pior prognóstico 
em longo prazo que o da ectopia que ocorre 
somente durante o exercício.

78. O risco de hemorragia retroperitoneal é 
maior quando a punção da artéria femoral é 
feita abaixo do ligamento inguinal.

79. A formação de pseudoaneurisma ocorre 
mais provavelmente se a punção da artéria 
femoral for efetuada abaixo da bifurcação 
da artéria femoral comum. 

80. Durante testes de estresse com perfusão, a 
administração de adenosina ou dipiridamol 
geralmente provoca isquemia miocárdica 
em pacientes com DAC. 

Em relação à angina estável e às 
síndromes coronarianas agudas, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

81. A  trombose coronária oclusiva   tipicamente 
é responsável pelas elevações do     
segmento ST.

82. A angioplastia primária resulta em menores 
índices de acidente vascular cerebral do 
que a fibrinólise.

83. A maioria dos pacientes com infarto agudo 
do miocárdio e bloqueio atrioventricular de 
primeiro grau apresenta um distúrbio da 
condução intranodal.

84. Nos pacientes com angina estável, a 
cirurgia de revascularização miocárdica 
está associada a um menor índice de 
infarto subsequente do miocárdio em 
comparação com a intervenção percutânea, 
independente das comorbidades dos 
pacientes ou números de vasos acometidos.

85. Clopidogrel e prasugrel são inibidores 
reversíveis do receptor adenosino difosfato 
P2Y12 de plaquetas.
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No Brasil, as cardiopatias congênitas 
ocupam o segundo lugar como lesão 
cardíaca estrutural e correspondem a 
19% dentre 1000 casos estudados no 
Instituto do Coração (SP). Em relação às 
cardiopatias congênitas, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO os itens a 
seguir.

86. O defeito do septo atrial do tipo seio venoso 
(CIA) normalmente não é acompanhado 
por anomalias das conexões das veias 
pulmonares.

87. Pode ser encontrado um forame oval 
patente em, aproximadamente, 25% dos 
adultos saudáveis.

88. A fibrilação atrial é a arritmia atrial mais 
comum em pacientes jovens portadores de 
cardiopatia congênita.

89. Os defeitos do septo ventricular (CIV) 
musculares são envoltos inteiramente por 
miocárdio.

90. O lúpus eritematoso sistêmico materno 
durante a gravidez tem sido associado ao 
bloqueio cardíaco completo congênito.

No Brasil, a doença   valvar   representa   
uma  significativa parcela   das    
internações por doença cardiovascular. 
Em relação ao tema, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

91. Diferentemente de países mais 
desenvolvidos, a FR é a principal etiologia 
das valvopatias no território brasileiro, 
responsável por até 70% dos casos.

92. Palpitações são queixas frequentes dos 
portadores de valvopatia aórtica, enquanto 
dor torácica anginosa ao esforço e síncope 
ao esforço são mais frequentes em pacientes 
com valvopatia mitral.

93. Rouquidão (síndrome de Ortner) pode ser 
manifestação de estenose mitral.

94. O pulso com ascenso rápido e alta 
amplitude, conhecido como martelo d’água 
ou Corrigan (palpado na carótida), é 
habitual manifestação de estenose aórtica 
importante.

95. O sopro sistólico regurgitativo mitral 
funcional, habitualmente, é protossistólico e 
de baixa intensidade e o da IM aguda é pouco 
audível, habitualmente, mesossistólico.

Sobre as características das 
Cardiomiopatias, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

96. O tipo assimétrico de cardiomiopatia 
hipertrófica é comumente transmitido 
geneticamente, mas casos esporádicos 
também são reconhecidos.

97. Regurgitação mitral é mostrada por 
ecocardiografia Doppler de fluxo em cores 
em menos de 50% dos pacientes com 
Cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva.

98. Amiloidose e fibrose endocárdica tropical 
podem causar cardiomiopatia do tipo 
restritiva.

99. A cardiomiopatia dilatada (CMD) é a 
principal causa de insuficiência cardíaca 
em pacientes sem outras anormalidades 
cardíacas, sendo a forma mais comum de 
cardiomiopatia na criança.

100. A manifestação inicial da CMD é variável. 
Em adolescentes e adultos jovens, sinais e 
sintomas de congestão venosa pulmonar e/
ou baixo débito são menos comuns.
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