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Prova Objetiva

A Síndrome Coronariana Aguda (SCA) pode se apresentar de duas formas: aquela com
supradesnivelamento do segmento ST (SCACSST) e aquela sem supradesnivelamento do segmento ST
(SCASSST). Qual das alternativas a seguir representa uma SCACSST?

0,4 ponto 

A restauração do fluxo coronariano é o principal objetivo terapêutico no infarto agudo do miocárdio
com supra de ST, no qual a trombose coronariana é um dos principais mecanismos fisiopatológicos
subjacentes. Existem duas formas principais de reperfusão coronariana: a química, com agentes
trombolíticos, e a mecânica, através da

0,4 ponto 

a Angina instável.

b IAM sem supra ST.

c IAM com supra ST.

d Acidente vascular cerebral.

e Trombose venosa profunda.

a angioplastia primária.

b cardioversão.

c ventriculografia.

d ecocardiografia.

e ultrassonografia intravascular.

MODELO DE PROVA

ALUNO: - MATRÍCULA: - 
AVALIAÇÃO: - VALOR: 10.00 pontos 
SÉRIE/CURSO: - PROFESSOR: - 
DISCIPLINA: - DATA: 23/08/2021 09:16 

Página 3 de 17



3)

4)

60040177 

 

 

Sobre as recomendações para Suporte Básico de Vida (SBV) e para Suporte Avançado de Vida
Cardiovascular (SAVC), assinale a alternativa INCORRETA.

0,4 ponto 

Em relação aos algoritmos da PCR, alguns recursos visuais foram modificados a fim de garantir sua
utilidade como ferramentas de atendimento. Nesse sentido, sobre as cadeias de sobrevivência da
PCRIH (PCR intra-hospitalar) e PCREH (PCR extra-hospitalar), um sexto elo foi adicionado. Qual
alternativa apresenta esse elo?

0,4 ponto 

a As recomendações sobre a administração de epinefrina foram reafirmadas, com ênfase em
sua administração mais precoce.

b Com base na evidência mais recente, o uso rotineiro de dupla desfibrilação sequencial não é
recomendado.

c O acesso intravenoso (IV) é a via preferida de administração de medicação durante a
ressuscitação no SAVC. Acesso intraósseo (IO) é aceitável se o acesso IV não estiver

disponível.

d A importância do início imediato da ressuscitação cardiopulmonar por socorristas leigos deve
ser desestimulada.

e Mensurar continuamente a pressão arterial sanguínea e o teor de dióxido de carbono ao final
da expiração (ETCO2), durante a ressuscitação de SAVC, pode ser útil para melhorar a

qualidade da RCP.

a Recuperação.

b Cuidados pós-PCR.

c Ressuscitação avançada.

d RCP de alta qualidade.

e Cuidados pré-PCR.
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Quando o coração não tem a capacidade de aumentar sua frequência proporcional ao aumento da
atividade ou demanda, ocorre uma falha para atingir 80% da reserva da frequência cardíaca esperada
durante o exercício. Nesse caso, estamos diante de um quadro de

0,4 ponto 

Qual dos seguintes medicamentos é classificado como um antiarrítmico que pode induzir ou agravar
uma bradicardia?

0,4 ponto 

a bloqueio atrioventricular de primeiro grau.

b incompetência cronotrópica.

c dissociação isorrítmica.

d bloqueio ventricular de segundo grau.

e síndrome de taquicardia-bradicardia.

a Metildopa.

b Reserpina.

c Fenitoína.

d Adenosina.

e Clonidina.
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“Vários medicamentos podem ser usados para o tratamento agudo da bradicardia. Neste caso
específico, temos a ____________________ que consiste em uma droga parassimpatolítica que
bloqueia o receptor muscarínico da acetilcolina. No nó sinusal, facilita a condução sinoatrial e aumenta
a automaticidade do nó sinusal em doses de aproximadamente 0,5 a 2 mg com meia-vida de
aproximadamente 2 horas”.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

0,4 ponto 

Existem vários estados de doença que podem afetar o sistema de condução atrioventricular
resultando em bloqueio atrioventricular (AV). Isso inclui as formas congênitas e adquiridas. Estas
últimas são muito mais comuns e incluem causas infecciosas, inflamatórias, degenerativas, isquêmicas
e iatrogênicas. Qual das alternativas a seguir, representa uma causa degenerativa de bloqueio AV?

0,4 ponto 

a terbutalina.

b aminofilina.

c epinefrina.

d dopamina.

e atropina.

a Endocardite bacteriana.

b Defeitos cardíacos congênitos.

c Aumento da idade.

d Febre reumática aguda.

e Miocardite.
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A associação entre AAS e um antagonista do receptor P2Y12, denominada terapia antiplaquetária
dupla, representa a base do tratamento de pacientes com SCA e daqueles submetidos à Intervenção
Coronária Percutânea (ICP). Qual das seguintes alternativas representa uma terapia antiplaquetária
dupla?

0,4 ponto 

As quatro valvas no coração permitem que o sangue flua apenas em uma direção. As valvas, que
são compostas de folhetos delgados de tecido fibroso, abrem-se e se fecham em resposta ao
movimento do sangue e a alterações na pressão dentro dos compartimentos. Existem dois tipos de
valvas, que estão corretamente ilustradas em qual das alternativas a seguir?

0,4 ponto 

Sabe-se que o potencial de ação cardíaco tem cinco fases. Uma delas refere-se à fase de platô
porque a velocidade de repolarização se lentifica e os íons cálcio entram no espaço intracelular. Essa
fase corresponde à

0,4 ponto 

a Ácido acetilsalicílico + Abciximabe.

b Ácido acetilsalicílico + Tirofibana.

c Ácido acetilsalicílico + Epitifibatide.

d Ácido acetilsalicílico + Clopidogrel.

e Ácido acetilsalicílico + Tiroxina.

a Atrioventricular e coronária.

b Atrioventricular e semilunar.

c Semilunar e coronária.

d Coronária e arterial.

e Semilunar e carótida.

a fase 0.

b fase 1.

c fase 2.

d fase 3.

e fase 4.
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Durante o exame físico de um paciente com doença cardiovascular, especificamente na inspeção da
pele, constatou-se a presença de xantelasma. Esse achado pode estar relacionado

0,4 ponto 

O coração pode ser examinado indiretamente através da inspeção, palpação e ausculta da parede
torácica. No exame físico, durante a palpação do precórdio, foi verificado que o impulso apical estava
dentro da normalidade, pois

0,4 ponto 

Para o paciente com distúrbio cardiovascular, vários componentes do exame abdominal são
relevantes. Um deles consiste em um teste para confirmar o diagnóstico de IC, sendo o paciente
posicionado de modo que o pulso venoso jugular seja visível na parte inferior do pescoço. Enquanto se
observa o pulso venoso jugular, é aplicada uma pressão firme sobre o quadrante superior direito do
abdome por 30 a 60 s. O aumento de 1 cm ou mais na pressão venosa jugular é indicativo de um

0,4 ponto 

a a níveis diminuídos de hemoglobina.

b a níveis aumentados de dióxido de carbono.

c à função plaquetária diminuída.

d à função plaquetária aumentada.

e a níveis elevados de colesterol (hipercolesterolemia).

a era palpável em dois ou mais espaços intercostais adjacentes.

b era palpável em apenas um espaço intercostal.

c era palpável abaixo do quinto espaço intercostal.

d era palpável lateralmente à linha hemiclavicular.

e era palpável em duas áreas distintamente separadas.

a refluxo coronário positivo.

b refluxo esofagojugular positivo.

c refluxo laringofaríngeo.

d refluxo hepatojugular positivo.

e refluxo gastroesofágico positivo.
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As prescrições de enfermagem para um paciente em uso de medicamentos antiarrítmicos foram as
seguintes: “Monitorar a frequência cardíaca, intervalo PR, sinais e sintomas de insuficiência cardíaca,
especialmente naqueles pacientes que também usam bloqueadores dos canais de cálcio; Monitorar a
glicemia em pacientes com diabetes tipo 2; e Alertar o paciente sobre a suspensão abrupta para evitar
taquicardia, hipertensão e isquemia miocárdica”. Nesse caso, qual é o medicamento usado pelo
paciente?

0,4 ponto 

a Lidocaína.

b Ibutilida.

c Dofetilida.

d Amiodarona.

e Metoprolol.
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A arritmia sinusal ocorre quando o nodo sinoatrial cria um impulso em um ritmo irregular; a
frequência geralmente aumenta com a inspiração e diminui com a expiração. Com base nos seguintes
traçados de ECG, qual alternativa representa uma arritmia sinusal?

0,4 ponto 

a 

b 

c 

d 

e 
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Sobre os efeitos da isquemia, da lesão e do infarto sobre o registro do eletrocardiograma (ECG),
observe a figura a seguir e assinale a alternativa correta.

0,4 ponto 

Qual dos medicamentos usados no tratamento da insuficiência cardíaca tem como prescrição de
enfermagem “Observar a ocorrência de hipotensão sintomática, aumento dos níveis séricos de K+,
tosse e agravamento da função renal”?

0,4 ponto 

a 2 representa uma zona de infarto.

b 1 representa uma zona de isquemia.

c 3 representa uma zona de lesão.

d 2 representa uma zona de regeneração.

e 1 representa uma zona de granulação.

a Valsartana.

b Metoprolol.

c Carvedilol.

d Captopril.

e Metolazona.
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De acordo com a Rede de Atenção às Urgências (Portaria n° 1.600/2011), quais linhas de cuidados
devem ser priorizadas?

0,4 ponto 

Sobre a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas (Portaria n° 483/2014),
assinale a alternativa INCORRETA.

0,4 ponto 

a Cerebrovascular, saúde materna e cardiovascular.

b Traumatológica, condições crônicas e cerebrovascular.

c Cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica.

d Cardiovascular, transtornos mentais e traumatológica.

e Saúde materna, traumatológica e condições agudas.

a Um dos princípios dessa rede consiste no acesso e no acolhimento aos usuários com
doenças crônicas em todos os pontos de atenção.

b Um dos objetivos dessa rede consiste em promover hábitos de vida saudáveis com relação à
alimentação e à atividade física, como ações de prevenção às doenças crônicas.

c Compete ao Ministério da Saúde definir diretrizes gerais para estruturação das linhas de
cuidado e organização da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.

d Compete às Secretarias de Saúde dos Estados prestar apoio institucional às Secretarias de
Saúde dos Municípios no processo de qualificação e de consolidação das ações voltadas à

atenção às pessoas com doenças crônicas.

e Compete às Secretarias de Saúde dos Municípios realizar a articulação interfederativa para
pactuação de ações e de serviços em âmbito regional ou inter-regional para garantia da

equidade e da integralidade do cuidado.

MODELO DE PROVA

ALUNO: - MATRÍCULA: - 
AVALIAÇÃO: - VALOR: 10.00 pontos 
SÉRIE/CURSO: - PROFESSOR: - 
DISCIPLINA: - DATA: 23/08/2021 09:16 

Página 12 de 17



21)

60130176 

 

 

A portaria n° 2994/2011 que aprova a “Linha de Cuidado do Infarto Agudo do Miocárdio e o
Protocolo de Síndromes Coronarianas Agudas” incluiu na Tabela de Medicamentos, Órteses, Próteses
e Materiais Especiais do SUS alguns procedimentos como a inclusão do uso de Clopidogrel 75mg,
modalidade hospitalar. Para isso, fica estipulada na alta hospitalar, a continuidade do uso da
medicação Clopidogrel (75 mg) para que o paciente possa fazer uso diário por ______________ dias da
referida medicação, até que seja adquirido pelo componente especial da assistência farmacêutica
(CEAF).

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

0,4 ponto 

a vinte (20).

b quinze (15).

c dez (10).

d cinco (05).

e trinta (30).
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Tanto na figura A quanto na figura B, o mecanismo de formação do impulso é o de reentrada. Suas
causas incluem síndrome coronariana aguda, doença arterial crônica, ICC, afecção da valva mitral ou
tricúspide, tromboembolia pulmonar, hipóxia, fármacos (digoxina, quinidina) e hipertireoidismo.
Assinale a alternativa que ilustra corretamente as figuras A e B.

0,4 ponto 

a A=Taquiarritmia sinusal e B=Extrassístole ventricular.

b A=Taquiarritmia ventricular e B=Monomórfica e polimórfica.

c A= Fibrilação atrial e B=Flutter atrial.

d A=Bloqueio AV total e B=Bloqueio AV de segundo grau.

e A=Taquiarritmia por reentrada nodal e B=Extrassístole ventricular.
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Sobre as recomendações para o tratamento inicial da bradicardia, propostas pela AHA (2020),
assinale a alternativa INCORRETA.

0,4 ponto 

O atendimento pós-parada cardíaca é um componente crítico da Cadeia de Sobrevivência. Assim,
durante esse período, deve-se evitar a hipotensão mantendo uma pressão arterial sistólica de pelo
menos _____ mm Hg e uma pressão arterial média de pelo menos ______ mm Hg no período pós-
ressuscitação.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

0,4 ponto 

a Em pacientes que apresentam bradicardia sintomática aguda, recomendam-se avaliação e
tratamento de causas reversíveis.

b Em pacientes com bradicardia aguda associada a comprometimento hemodinâmico, a
administração de atropina deve ser considerada para aumentar a frequência cardíaca.

c Se a bradicardia não responder à atropina, agonistas adrenérgicos (por exemplo, epinefrina)
ou estimulação transcutânea podem ser eficazes.

d A bradicardia pode ser difícil de resolver até que a causa subjacente seja tratada, tornando a
avaliação da causa subjacente imperativa, simultânea aos tratamentos emergentes para

estabilização.

e A bradicardia sintomática pode ser causada por uma série de causas irreversíveis, como
doença cardíaca estrutural e hipoxemia.

a 90 / 65

b 90 / 50

c 85 / 60

d 80 / 55

e 70 / 50

MODELO DE PROVA

ALUNO: - MATRÍCULA: - 
AVALIAÇÃO: - VALOR: 10.00 pontos 
SÉRIE/CURSO: - PROFESSOR: - 
DISCIPLINA: - DATA: 23/08/2021 09:16 

Página 15 de 17



25)

60160173 

 

 

A realização do processo de enfermagem é uma das atribuições do enfermeiro responsável pelos
pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Nesse sentido, os principais diagnósticos de
enfermagem encontrados nesses casos são, EXCETO:

0,4 ponto 

a Padrão Respiratório Ineficaz.

b Integridade da Pele Prejudicada.

c Mobilidade Física Prejudicada.

d Controle da saúde familiar ineficaz.

e Dor Aguda.
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