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QUESTÃO: O eletrocardiograma é um exame que realiza a avaliação da atividade elétrica do 
coração por meio de eletrodos fixados na pele do paciente. Por meio de tal exame, é possível verificar 
o ritmo do coração e o número de batimentos realizados por minuto. A partir disso, pode-se 
diagnosticar a existência de vários problemas cardíacos. Como por exemplo: 
Resposta: Arritmia, taquicardia ou bradicardia. 
QUESTÃO: O resultado do eletrocardiograma é concluído logo após a realização do exame. Se os 
resultados detectarem qualquer problema com os batimentos cardíacos, pode ser necessário realizar 
um novo ECG ou a indicação de realização de outros exames. Porém, um resultado normal não 
exclui a presença de doenças cardíacas.  
O coração bate em um ritmo regular, geralmente entre: 
Reposta: Entre 60 e 100 batidas por minutos (bpm) 
QUESTÃO: O infarto do miocárdio ocorre devido a morte das células de uma região do músculo do 
coração por conta da formação de um coágulo que interrompe o fluxo sanguíneo no coração de 
forma repentina e imoderada. Se não for tratado com urgência, o miocárdio pode sofrer danos 
permanentes e levar à morte. A causa mais comum do infarto do miocárdio é:  
Resposta: A aterosclerose, doença em que placas de gordura se acumulam no interior das artérias 
coronárias, chegando a obstruí-las. 
QUESTÃO: Dona Juana, 65 anos, encontra-se em atendimento e apresenta os sintomas de 
desconforto torácico com dispneia, náuseas e diaforese. Através do diagnóstico, efetuado por ECG 
e pela existência de marcadores sorológicos, Juana foi diagnosticada com:  
Resposta: Infarto agudo do miocárdio. 
QUESTÃO: Os medicamentos trombolíticos revolucionaram o tratamento de muitas condições 
fatais.  No Brasil, o estreptoquinase foi o primeiro trombolítico utilizado. Esse medicamento foi 
utilizado no tratamento do infarto agudo do miocárdio. Acerca dos trombolíticos, assinale a alternativa 
correta:  

I. O trombolítico é um medicamento que atua na dissolução de um trombo ou coágulo 
sanguíneo.  

II. O trombolítico é indicado para desobstruir entupimentos agudos de vasos sanguíneos. Sua 
ação é mais eficiente quanto mais rápido ele é iniciado após a emergência. 

III. O trombolítico é indicado para desobstruir vasos sanguíneos. Sua ação é mais eficiente 
quanto mais tardia sua utilização após a emergência. 

IV. Os medicamentos trombolíticos são empregados em serviços de emergência para salvar 
vidas de pacientes vítimas de AVC e infarto. 

Resposta: Apenas I, II e IV estão corretas 
QUESTÃO ANULADA: No Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, o trombolítico mais utilizado é a 
alteplase. Essa medicação tem administração endovenosa. Acerca da alteplase, assinale a 
alternativa correta:  
Resposta: A alteplase diminui a chance de sequelas e potencialmente pode reverter um AVC se 
utilizada rapidamente. 

QUESTÃO: Leia, atentamente as assertivas a seguir e, assinale a alternativa incorreta:  
Resposta: Para utilizar a alteplase é necessário verificar se a tomografia de crânio foi realizada e 
confirmar se apresentou sangramento. 
QUESTÃO: Trombolíticos de nova geração foram desenvolvidos e mudaram o curso do infarto 
cardíaco. No Brasil, o trombolítico mais utilizado no infarto é a tenecteplase. Sobre a tenecteplase, 
assinale a alternativa incorreta:  
Resposta: É uma medicação endovenosa de lento efeito. 
QUESTÃO: Após o uso do trombolítico, é frequente ocorrer um pequeno sangramento na pele e 
gengiva, o que não gera nenhum problema para o paciente. O uso do trombolítico é contra-indicado 
nas seguintes situações: (assinale a alternativa incorreta) 



Resposta: Embolia Pulmonar Maciça. 

QUESTÃO: Em 2020 foi publicada as Diretrizes American Heart Association (AHA) para 
ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Leia as alternativas e assinale a correta: 
Resposta: O uso rotineiro de dupla desfibrilação sequencial não é recomendado. 
QUESTÃO: O duplo desfibrilação sequencial é caracterizado pela:  
Resposta: Aplicação de choques quase simultâneos usando dois desfibriladores. 
QUESTÃO: Nas diretrizes anteriores da AHA, recomendava-se iniciar adrenalina após 2 (dois) 
minutos nos ritmos não chocáveis e após o 2º choque nos ritmos chocáveis.  
Agora, com as novas diretrizes, para os ritmos NÃO CHOCÁVEIS é aceitável:  
Resposta: Administrar a epinefrina assim que for possível. 
QUESTÃO: Disfunção do Nó Sinusal engloba anormalidades na geração do impulso elétrico pelas 
células P ou na condução do mesmo pelas células T, levando a frequências cardíacas, de forma 
geral, menores de 50 bpm. 
Bradicardia sinusal é definida como um ritmo sinusal com frequência cardíaca abaixo de 55-60 
batimentos por minuto. Já na Parada sinusal ocorrem pausas maiores que 03 (três) segundos na 
atividade atrial, sendo que o ritmo de base é sinusal. Dada a figura a seguir, realize a interpretação, 
apenas com a imagem do exame:  

 
Resposta: Bradicardia sinusal. 
QUESTÃO: O ECG é um registro do momento, ou seja, sua interpretação deve ser cautelosa e 
sempre realizada por um profissional habilitado. Dado os resultados a baixo, podemos identificar, 
respectivamente, os batimentos: 

 
Resposta: Batimento cardíaco acelerado; Batimento cardíaco lento; Batimento cardíaco irregular. 

QUESTÃO: O Suporte Básico de Vida corresponde ao agrupamento de medidas voltadas à redução 
do dano ou do risco de morte associado a eventos cardiovasculares, em particular, à parada 
cardiorrespiratória. Em relação ao Suporte Básico de Vida (SBV), assinale a alternativa correta:  
Resposta: O SBV pode ser empregado por socorristas leigos ou profissionais, realizando medidas 
de suporte às vítimas até a chegada dos Serviços Médicos de Emergência ou da Equipe de Suporte 
Avançado de vida.  
 
 
 
 
 



QUESTÃO: A imensa maioria das ocorrências de PCR transcorrem de forma súbita e em decorrência 
de problemas cardíacos velados. A chance de sobrevivência nesses casos está associada ao rápido 
reconhecimento da PCR.  
Assinale a alternativa, qual contenha, de forma ordenada e mais ampla os procedimentos a serem 
realizados para salvar vidas em uma parada cardiorrespiratória (PCR): 
Resposta: Identificação do PCR; acionar o serviço médico de emergência; início das manobras de 
ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e uso do desfibrilador externo automático (DEA), quando 
disponível.  
QUESTÃO: De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Infarto Agudo 
do Miocárdio sem Supradesnível do Segmento STP, pacientes com suspeita de SCASSST e dor 
persistente, dispneia, palpitações ou síncope devem: 

I. ser encaminhados para serviços de emergência idealmente monitorados em ambulância. 
II. procurar por meios próprios o serviço de emergência mais próximo com capacidade de 

realizar ECG e dosagem de troponina. 
Resposta: Apenas I está correta. 
QUESTÃO: A cerca do controle glicêmico, amparado pelas Diretrizes da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia sobre Infarto Agudo do Miocárdio, é correto afirmar:  
Resposta: É recomendável mensurar, na admissão, os níveis glicêmicos de todos os pacientes com 
suspeita de infarto agudo do miocárdio (IAM), assim como monitorar evolutivamente a glicemia dos 
pacientes diabéticos ou que apresentem hiperglicemia durante a internação. 
QUESTÃO: São tipos de classificação do infarto agudo do miocárdio (IAM) de acordo com fatores 
desencadeantes: (assinale com a letra V, se verdadeiro ou com a letra F, se falso) 
( ) IAM espontâneo relacionado com isquemia miocárdica secundária a evento coronariano como 
ruptura ou erosão de placa aterosclerótica coronariana. 
( ) AM secundário à isquemia por desequilíbrio de oferta/ demanda de oxigênio pelo miocárdio, não 
relacionado diretamente à aterotrombose coronariana 
Resposta: V – V 
QUESTÃO: O infarto do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST) mostra-
se como uma dor torácica na região central. Sendo comumente descrito pelos pacientes como 
“pesada”, semelhante a uma sensação de pressão ou aperto.  
Suspeita-se de infarto do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST) quando 
o paciente: 
Resposta: Apresenta supradesnivelamento persistente do segmento ST em duas ou mais derivações 
de ECG anatomicamente contíguas no contexto de uma história clínica conveniente. 
QUESTÃO: O Suporte Avançado de Vida Cardiovascular compreende a: 
Resposta: Desfibrilação manual, utilização de drogas, diagnóstico diferencial da Parada 
Cardiorrespiratória (PCR) e cuidados pós-ressuscitação.  

QUESTÃO: Para interpretar um ECG normal, é necessário seguir etapas para validar o resultado. 
Para que a interpretação do ECG ocorra de maneira satisfatória deve apresentar precisão e eficiência 
desde a sua calibração até a maneira como foi efetuado. Para atestar a qualidade do ECG realizado, 
devem ser levadas em consideração. São elas:  
Resposta: a velocidade e a amplitude do ECG no papel do exame ou na tela do computador (em um 
eletrocardiograma bem-feito, a velocidade fica em 25 mm/s, enquanto que a amplitude deve ficar em 
1 mV por 10 mm); realizar a observação das 12 derivações do exame, além de avaliá-lo como um 
todo, em conjunto com os sintomas do paciente 
QUESTÃO: O Eletrocardiograma (ECG) é um exame de triagem básico e, com ele, é possível atestar 
ou contestar a saúde do coração do paciente. A cerca da interpretação do ECG, assinale a 
alternativa incorreta:  
Resposta: A primeira ação para interpretar um eletrocardiograma é o cálculo da frequência cardíaca, 
o que envolve detectar quantas vezes o coração bate em uma hora. 
 



QUESTÃO: O ECG é um exame complementar importante no diagnóstico de diferentes cardiopatias 
e outras condições. O traçado eletrocardiográfico é formado pelas ondas P, Q, R, S e T, onde a onda 
T representa: 
Resposta: a repolarização ventricular. 
QUESTÃO: As regulações médicas das urgências são realização através de solicitações de ajuda 
realizados por auxiliares de regulação médica e um médico com o intuito de triar, distribuir e 
monitorar o socorro de forma efetiva. As urgências são classificadas em níveis de prioridade. Analise 
as opções a seguir e assinale a alternativa correta:  

I. Nível 1 - Prioridade absoluta. Risco de morte ou perda funcional grave. 
II. Nível 1 - Prioridade mínima. O médico regulador pode decidir apenas orientar o solicitante. 

III. Nível 4 - Prioridade absoluta. Risco de morte ou perda funcional grave. 
IV. Nível 4 - Prioridade mínima. O médico regulador pode decidir apenas orientar o solicitante. 

Resposta: I e IV estão corretas. 
QUESTÃO: O tempo no atendimento ao paciente com IAMCSST, é um dos fatores mais decisivos 
para o sucesso do tratamento. De acordo com as diretrizes o tempo de chegada do paciente ao 
hospital com sintomas sugestivos de Infarto Agudo do Miocárdio até a realização do 
eletrocardiograma (ECG), deve ser no máximo de: 
Resposta: 10 minutos 
QUESTÃO: Acerca das novas diretrizes europeias sobre síndromes coronarianas agudas SEM 
elevação do segmento ST, assinale a alternativa correta:  

I. A análise de troponinas ultrassensíveis deve ser feita entre a hora 0 e 1 da admissão em 
todos os pacientes com suspeita de SCA sem ST. 

II. Fazer o uso de imagens não invasivas nos pacientes de baixo risco. 
III. A angiografia por tomografia é uma indicação classe IA como uma alternativa à 

coronariografia convencional para excluir o diagnóstico de síndrome coronariana aguda em 
pacientes com probabilidade baixa ou intermediária de doença coronariana. 

IV. A análise de troponinas ultrassensíveis deve ser feita entre a hora 0 e 5 da admissão em 
todos os pacientes com suspeita de SCA sem ST. 

Resposta: I e III estão corretas. 
QUESTÃO: De acordo com as novas diretrizes europeias sobre síndromes coronarianas agudas 
SEM elevação do segmento ST os pacientes que devem chegar à sala de hemodinâmica dentro das 
2 horas, são aqueles com: 
Resposta: Instabilidade hemodinâmica, choque cardiogênico, angina refratária ou recorrente apesar 
do máximo tratamento médico, arritmias que colocam a vida em perigo, complicações mecânicas, 
insuficiência cardíaca aguda e infradesnivelamento do segmento ST > 1 mm em 6 derivações, 
somado a supradesnivelamento em avr e/ou V1.  
QUESTÃO: O Suporte Básico de Vida (SBV) é determinante para a sobrevivência da vítima. A 
identificação da PCR envolve alguns parâmetros importantes, sendo eles: 

I. Ausência de pulso. 
II. Respiração anormal. 

III. Espasmos, que são contrações musculares involuntárias  
IV. Pupilas dilatadas, que podem ser afetadas pela parada cardíaca. 

Assinale a alternativa correta:  
Resposta: I, II e IV estão corretas. 

QUESTÃO: O Suporte Básico de Vida (SBV) é determinante para a sobrevivência da vítima. Quando 
não é possível realizar a respiração boca a boca, existe um método   alternativo, conhecido como 
Sylvester. Tal método consiste em:  
Resposta: posicionar a cabeça da vítima entre os joelhos do socorrista, com este segurando os 
braços e os comprimidos contra o peito da vítima, movendo-os para cima, para baixo e para os lados, 
sucessivamente. 


