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PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO: CARDIOLOGIA 
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RESIDÊNCIA MÉDICA 2014 

CADERNO-QUESTIONÁRIO 

DATA: 08 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

01. Anote o seu número de inscrição e o número da sala.  

02. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o 
Caderno-Questionário está completo e se contém alguma imperfeição. 
Qualquer reclamação deverá ser feita nos primeiros 30 (trinta) minutos 
após o início da prova. 

03. Ao receber a Folha-Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo 
necessidade de correção de algum dado, chame o fiscal. Para marcar a 
resposta de uma questão, preencha, totalmente, com caneta azul ou 
preta, apenas a quadrícula correspondente a sua opção. Não use 
corretivo nem rasure a Folha-Resposta. 

 

INSTRUÇÕES 
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   PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO  
 50 QUESTÕES 

 
 

 

01. Paciente de 30 anos, do sexo masculino, apresenta-se com dor torácica em pontada na região precordial 

há 1 hora. Não apresenta fatores de risco cardiovasculares ou alterações ao exame físico.   
 

 
 

Sobre o caso acima é INCORRETO afirmar: 

A) O paciente não deve ser encaminhado para reperfusão química ou mecânica. 

B) O eletrocardiograma mostra alterações compatíveis com isquemia, tendo o paciente alta probabilidade 

de isquemia miocárdica. 

C) As alterações eletrocardiográficas são inespecíficas e sugerem repolarização precoce. Ocorre mais 

frequentemente em jovens e atletas. 

D) Embora as alterações eletrocardiográficas tenham características benignas, alguns estudos recentes 

estabelecem uma relação com morte súbita em atletas jovens.     

 

02. Portadores de Síndromes de Pré-excitação (síndrome de Mahaim, síndrome de Lown-Ganong-Levine, 

síndrome de Wolf-Parkinson-White) demonstram uma maior probabilidade de apresentarem taquiarritmias 

supraventriculares. O diagnóstico eletrocardiográfico dessas síndromes pode ser efetuado com base no 

registro eletrocardiográfico convencional (ECG). Em relação a esse diagnóstico, assinale a afirmativa 

correta. 

A) As 3 síndromes mencionadas têm em comum ao ECG convencional uma onda delta no complexo QRS. 

B) A síndrome de Lown-Ganong-Levine apresenta ao ECG convencional um intervalo PR normal com 

onda delta no complexo QRS. 

C) A síndrome de Wolf-Parkinson-White apresenta ao ECG convencional um intervalo PR curto com 

onda delta no complexo QRS. 

D) A síndrome de Mahaim apresenta ao ECG convencional um intervalo PR normal com complexo  

QRS alargado apenas nas derivações D1,Vl, V5 e V6. 

 

03. Paciente do sexo feminino, 45 anos, queixa-se de dispneia aos esforços. Exame físico, eletrocardiograma 

e radiografia de tórax são normais. O ecocardiograma mostra fração de ejeção normal e o Doppler do 

fluxo mitral mostra onda A maior que onda E. Pelo enunciado, pode-se concluir que essa paciente 

apresenta disfunção diastólica do tipo: 

A) I 
B) II 
C) III 
D) IV 
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04. Paciente masculino, 40 anos, tem interesse em praticar atividade física. Tem relato de morte súbita 

precoce na família e encontra-se no risco intermediário de Framingham. Com relação às recomendações 

da atividade física, assinale a afirmativa correta. 

A) Tem indicação de teste ergométrico. 

B) Deve abster-se de esportes competitivos. 

C) Tem indicação de ecocardiograma com dobutamina. 

D) Pode-se liberar para qualquer tipo de esporte sem outros exames complementares. 

 
05. Na interpretação eletrocardiográfica de um teste ergométrico, considera-se anormal e compatível com 

resposta isquêmica do miocárdio induzida pelo esforço. Assinale a afirmativa correta. 

A) Surgimento, durante o esforço, de bloqueio de ramo direito que desaparece no período de recuperação. 

B) Surgimento, durante esforço, de extrassistolia ventricular bigeminada que persiste no período de recuperação. 

C) Surgimento, durante esforço, de períodos curtos de taquicardia supraventricular que desaparecem no 

período de recuperação. 

D) Surgimento, durante esforço, de infradesnivelamento do segmento ST com morfologia ascendente ≥ 

1,5 mm, aferido no ponto Y,  que desaparece no período de recuperação.  

 
06. O ecocardiograma transesofágico é solicitado em cerca de 5% das vezes do total de exames de um 

laboratório de ecocardiografia. Em qual das seguintes situações se impõe a realização dessa modalidade? 

A) Suspeita de dissecção da aorta. 

B) Avaliação de lesões na valva aórtica. 

C) Avaliação detalhada da função ventricular. 

D) Pesquisa de trombo no interior do ventrículo esquerdo. 

 
07. Paciente de 34 anos, do sexo feminino, apresenta história de dispneia aos médios  esforços associada a 

palpitações. Ao exame PA- 120/80 mmHg Pulso- 90 bpm. Turgência jugular ++/4+, RCR em 2T, B1 

hiperfonética em foco mitral, B2 hiperfonética em foco pulmonar e propulsão esternal. Presença de 

crepitações em ambas as bases pulmonares.   

 

 
 

Sobre o caso acima é correto afirmar: 

A) Trata-se de quadro sugestivo de hipertensão pulmonar primária. 

B) A radiografia do tórax não é compatível com o quadro clinico da paciente.  

C) Não há sinais de acometimento do ventrículo esquerdo, o que torna improvável o diagnóstico de 

insuficiência cardíaca esquerda.  

D) A radiografia do tórax demonstra sinais de hipertensão pulmonar e é compatível com estenose mitral. 

 



Residência Médica 2014                                                               Cardiologia Pág. 4 de 13 

 

08. Técnicas de medicina nuclear têm sido cada vez mais utilizadas como ferramentas de auxílio ao 

diagnóstico e até mesmo na terapia de inúmeras patologias. Na cardiologia, esse fenômeno também vem  

ocorrendo determinando, até mesmo, o surgimento da subespecialidade de cardiologia nuclear. Assinale 

a opção verdadeira. 

A) Cintilografia miocárdica com citrato de gálio 67 é utilizada na investigação diagnóstica de 

miocardites com sensibilidade de 83% e valor preditivo negativo baixo. 

B) Cintilografia miocárdica com metaiodobenzilguanidina (MIBG) marcado com Iodo 121 ou Iodo 137 

pode ser utilizado na forma indeterminada da doença de Chagas para detectar áreas de denervação 

simpática, fenômeno que sucede ao aparecimento de fibrose miocárdica nessa doença. 

C) Cintilografia miocárdica com pirofosfato – 
99m

Tc pode ser utilizada para o diagnóstico de infarto 

agudo do miocárdio, em pacientes que apresentam, ao eletrocardiograma, um bloqueio de ramo 

esquerdo antigo e, naqueles que foram submetidos, recentemente, à manipulação externa ou interna 

do coração (reanimação cardio-pulmonar  ou cirurgia cardíaca). 

D) Cintilografia de perfusão miocárdica com imagens tomográficas com MIBI – 
99m

Tc ou Tálio 201 é 

utilizada na investigação de doença isquêmica do miocárdio e  nos casos de necrose/fibrose mostra 

área de hipercaptação do radiotraçador tanto nas imagens de esforço quanto nas imagens de repouso. 

 
09. Paciente masculino, 50 anos, com história familiar de doença coronariana. Procura um cardiologista com 

tomografia das coronárias com escore de cálcio zero (0). Relacionado ao resultado da tomografia 

coronariana, assinale a afirmativa correta. 

A) A probabilidade livre de evento em 01 ano é muito alta. 

B) A fibrilação atrial não atrapalha a acurácia do exame. 

C) É recomendado realizar a tomografia das coronárias seriada. 

D) Se o escore de cálcio fosse alto não mudaria o risco do paciente. 

 
10. Paciente diabético, em uso de Metformina, portador de shunt intracardíaco. Apresenta alergia a mariscos. 

Foi à consulta pré-cateterismo para as devidas orientações. Qual a melhor orientação médica para esse 

caso? 

A) Não suspender a Metformina. 

B) Utilizar contraste iodado sem risco de alergia. 

C) Utilizar contraste iônico para prevenir insuficiência renal. 

D) Realizar primeiro a arteriografia coronariana e depois as medidas da oximetria e pressões intracardíacas. 

 
11. Paciente foi ao consultório médico preocupado com a possibilidade de trombose do stent coronariano a 

que foi submetido há 4 meses na artéria Descendente Anterior. Qual melhor esquema terapêutico para 

evitar trombose do stent? 

A) Anticoagulante oral por 6 meses. 

B) Não deve se preocupar com trombose aguda no stent farmacológico. 

C) Dupla antiagregação plaquetária por até 30 dias, dependendo do tipo do stent. 

D) Dupla antiagregação plaquetária + anticoagulante oral por 1 ano independente do tipo do stent. 

 
12.  Paciente de 55 anos, do sexo masculino, em protocolo de avaliação de transplante cardíaco, procura a 

emergência com quadro de desorientação, sudorese e palidez.  Segundo familiares, estava em uso de 

antibióticos há dois dias devido a suspeita de infecção urinária. Ao exame físico PA - 100/90 mmHg, 

Frequência cardíaca - 120 bpm, Temp - 35º C. Turgência jugular +\4+, Ritmo regular em 3 tempos, B3. 

Pulso alternante. Pulmões sem alterações. Fígado palpável e doloroso, com bordos rombos, há 1 cm do 

rebordo costal direito. Sem edemas de membros inferiores. Com relação a esse caso, é INCORRETO afirmar: 

A) Não há sinais de choque e a descompensação se deve, provavelmente, a infecção urinária.  

B) O paciente tem choque e pode ser submetido à prova de volume. Pois há possibilidade de hipovolemia 

associada ao quadro.  

C) O pulso alternante pode ser atribuído à insuficiência cardíaca grave. Também pode ser encontrado na 

insuficiência aórtica e em estados hipovolêmicos.  

D) Trata-se de portador de insuficiência cardíaca crônica com sinais de baixo débito grave e choque. Se 

associada à insuficiência renal o paciente tem elevada mortalidade hospitalar. 
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13. Paciente do sexo masculino, 60 anos de idade, vem apresentando dispneia a pequenos esforços. No 

exame físico, ausculta-se terceira bulha e crepitações Em relação ao estágio e grau funcional de 

insuficiência cardíaca, podemos dizer que esse paciente encontra-se em: 

A) Estágio A, grau funcional II. 

B) Estágio B, grau funcional I. 

C) Estágio C, grau funcional III. 

D) Estágio D, grau funcional IV. 

 

14.  Paciente de 75 anos, portador de hipertensão arterial, apresenta história de palpitações e dispneia aos 

grandes esforços há 6 meses. Ao exame PA - 130/80 mmHg. FC - 75 bpm, RCI em 2 T, sopro sistólico 

em foco mitral ++/4+, B1 hipofonética em foco mitral. Restante do exame sem alterações.  Tendo em 

vista o quadro clínico do paciente e o eletrocardiograma é correto afirmar: 
 

 
 

A) A fibrilação atrial persistente apresenta os mesmos riscos de eventos embólicos da forma paroxística. 

B) A hipertensão arterial está entre as principais causas de fibrilação atrial. Trata-se de caso com 

indicação de uso de anticoagulação. 

C) O paciente é portador de fibrilação atrial, porém de baixo risco de evento tromboembólico, devendo 

ser mantido em uso de aspirina. 

D) A fibrilação atrial crônica tem elevada incidência de recorrência após reversão para o ritmo sinusal. 

Porém, sempre deve ser tentada a reversão devido aos benefícios clínicos.  

 

15. Paciente masculino, 75 anos de idade, portador de fibrilação atrial crônica, Diabetes Mellitus, 

dislipidemia e hipertensão arterial sistêmica sob controle. Preocupado com a prevenção de acidente 

vascular cerebral, assinale a afirmativa correta. 

A) Está indicada a anticoagulação oral. 

B) Está indicada a dupla antiagregação plaquetária. 

C) Está indicada a anticoagulação com inibidores do fator X ativado, pois paciente tem dislipidemia. 

D) Está indicado somente o tratamento dos fatores de risco, pois paciente tem risco maior de acidente 

vascular cerebral hemorrágico. 

 

16. Paciente do sexo feminino, 30 anos, pré-hipertensa, obesa (IMC de 31) foi orientada pelo cardiologista 

para fazer mudanças no estilo de vida com objetivo de evitar se tornar hipertensa. Dentre as seguintes 

mudanças no estilo de vida, a mais eficaz é: 

A) Atividade física em três dias da semana. 

B) Reduzir o peso com objetivo de chegar a IMC < 30. 

C) Redução no consumo de etanol para menos de 15 ml de etanol/dia. 

D) Redução na ingestão de cloreto de sódio para menos de 10 gramas/dia. 
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17. Paciente do sexo feminino, 55 anos, previamente hígida, procura pronto-socorro com queixa de 

palpitação. No exame físico observa-se variação na intensidade da primeira bulha e nos sons da pressão 

arterial. O ECG está mostrado abaixo.  
 

 
 

A respeito da arritmia que apresenta esta paciente, é correto afirmar: 

A) Ablação por cateter não deve ser considerada como opção terapêutica. 

B) Este tipo de arritmia raramente é causado por doença cardíaca estrutural. 

C) Os bloqueadores dos canais de cálcio do tipo dihidropiridínico podem ser usados na fase aguda. 

D) A variação na intensidade da primeira bulha e nos sons da pressão arterial é causada por variações no 

bloqueio AV e no intervalo PR. 

 
18. Paciente de 45 anos, sexo masculino, apresenta quadro de dor precordial típica que evolui com sinais de 

baixo débito cardíaco. Ao exame PA-80/40 mmHg, Fc- 35 bpm. RCR em 2 T. Pulmões limpos.   

 
 

 

Tendo em vista o quadro clínico e o eletrocardiograma é correto afirmar: 

A) Não há indicação para a utilização do marcapasso transcutâneo.  

B) O tratamento do bloqueio seguido de reperfusão química imediata está contraindicado. 

C) Não deve ser aplicada atropina, pois não haverá resposta devido ao mecanismo do bloqueio.  

D) A atropina é a droga de escolha, já que o bloqueio pode estar relacionado à resposta reflexa da 

isquemia na parede inferior. 

 

Conferir figura correspondente com melhor resolução no anexo (FIGURA 1) 
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19. Paciente procura cardiologista, informando que sua pressão frequentemente é medida em valores 

superiores a 140/90 mmHg. Durante a consulta, o cardiologista mede pressão de 120/80 mmHg. 

Provavelmente, estamos diante de um quadro de: 

A) Efeito do jaleco branco. 

B) Hipertensão mascarada. 

C) Hipertensão do jaleco branco. 

D) Agravamento da hipertensão do jaleco branco. 

 

20. Paciente do sexo masculino, 65 anos, hipertenso, apresentando quadro de dissecção aguda da aorta, com 

pressão arterial de 240/120 mmHg. Qual a droga ideal para reduzir a pressão desse paciente? 

A) Hidralazina. 

B) Furosemida. 

C) Nitroglicerina. 

D) Nitroprussiato de sódio. 

 

21. Jovem do sexo masculino, 20 anos de idade, foi submetido a avaliação laboratorial como “check-up”. O 

perfil lipídico mostrou dosagem de colesterol total de 300 mg/dl e triglicerídeos de 400 mg/dl. 

Investigação laboratorial adicional apontou causa hormonal para a dislipidemia Qual dos seguintes 

hormônios pode estar envolvido na causa da dislipidemia? 

A) Hormônio do crescimento. 

B) Aldosterona. 

C) Renina. 

D) PTH. 

 

22. Paciente de 65 anos, do sexo feminino, com antecedentes de hipertensão arterial e hipotireoidismo, 

assintomática, procura atendimento para avaliação de risco cardiovascular e orientação terapêutica. Ao 

exame – IMC - 31, PA - 150/90 mmHg , Fc - 60 bpm, RCR em 2T. Os exames mostram função tireoideana 

normal, glicemia -110 mg/dl,  LDL - 130 mg/dl, Triglicerídeos - 220 mg/dl. Escore de cálcio - 500 UI 

Agatston. Sobre o caso acima é correto afirmar: 

A) As drogas de escolha para o tratamento inicial da dislipidemia do paciente são o fibrato e a niacina. 

B) A hipertrigliceridemia está relacionada ao hipotireoidismo, e portanto, não há indicação de tratamento 

com estatinas ou fibratos. 

C) Trata-se de um caso de dislipidemia mista, havendo evidências definitivas da redução de eventos 

cardiovasculares na associação de estatina e fibrato. 

D) A paciente é portadora de síndrome metabólica associada a elevado escore de cálcio das coronárias, 

deve receber drogas anti-hipertensivas, estatina e aspirina. 

 

23. Paciente masculino, 55 anos de idade, deu entrada na emergência com dor torácica contínua há 4 horas. 

Eletrocardiograma normal e troponina elevada. Fazia uso de AAS e Sinvastatina. Colesterol sérico de 

300 mg/dl. Tinha apresentado outro episódio de dor torácica há menos de 24 horas. Após a estratificação 

de risco deste paciente, assinale a afirmativa correta. 

A) Deve-se administrar medicação anti-isquêmica e retornar para sua residência. 

B) Deve-se internar o paciente e programar cateterismo cardíaco. 

C) Deve-se solicitar nova troponina para definir alta hospitalar. 

D) Paciente tem baixo risco de mortalidade. 

 

24. Paciente de 56 anos, sexo feminino, diabética, apresenta dor precordial típica há 30 minutos. Ao exame, 

encontra-se dispneica +/4+- PA - 100/90 mmHg, Fc - 100 bpm, Fr - 26 ipm,  RCR em 3T, B3.  Ausculta 

pulmonar apresenta crepitações basais. O eletrocardiograma mostra infra-desnivelamento do segmento 

ST de V1 a V4. Sobre o caso acima é INCORRETO afirmar: 

A) O paciente tem indicação absoluta de estratificação invasiva. 

B) Há indicação para estratificação invasiva precoce (nas primeiras 24 horas). 

C) Deve ser iniciado imediatamente aspirina, antitrombóticos e betabloqueador.  

D) A presença de uma das alterações (B3, alterações eletrocardiográficas, crepitações pulmonares ou dor 

prolongada) caracteriza o quadro como angina instável de alto risco. 
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25. Paciente do sexo masculino, 70 anos, portador de angina estável, é atendido por seu cardiologista. Para 

estratificar seu risco, o cardiologista solicita um ecocardiograma e uma cintilografia do miocárdio. O 

ecocardiograma mostrou fração de ejeção de 40% e a cintilografia do miocárdio mostrou déficit de 

perfusão, sem dilatação do ventrículo esquerdo. Este paciente apresenta que tipo de risco? 

A) Baixo.  

B) Intermediário. 

C) Alto. 

D) Muito alto. 

 
26. Paciente de 70 anos, do sexo masculino, diabético e hipertenso, portador de doença coronariana crônica, 

evoluindo assintomático até 2 meses atrás, quando passou a apresentar dispneia aos grandes esforços. O 

exame físico é normal. O eletrocardiograma de repouso e o ecocardiograma estão normais. O teste 

ergométrico mostra infradesnivelamento do segmento ST e hipotensão arterial no primeiro estágio do 

protocolo de Bruce.  Sobre o caso acima é INCORRETO afirmar: 

A) Trata-se de paciente de alto risco e os achados sugerem extensa área de isquemia miocárdica. 

B) O paciente deve ser submetido a coronariografia, não necessitando de outros exames não invasivos.  

C) A probabilidade do quadro atual estar relacionado à doença coronariana é baixa, pois o paciente não 

apresenta dor precordial. 

D) O tratamento com aspirina, betabloqueador e estatina apresenta importante impacto na mortalidade. 

No entanto, nesse caso há indícios de benefícios de revascularização miocárdica. 

 
27.  Paciente deu entrada no pronto-socorro com dor torácica de forte intensidade. Eletrocardiograma normal 

e radiografia do tórax com alargamento de mediastino. Presença de sopro diastólico em foco aórtico.  

Entre os emergencistas houve dúvidas com relação ao próximo exame de imagem. Qual a melhor opção? 

A) A tomografia computadorizada sem contraste é o de escolha. 

B) A ressonância magnética é o melhor exame neste momento. 

C) O ecocardiograma transtorácico não deverá ser solicitado nesta situação. 

D) Ecocardiograma transesofágico é apropriado, embora tenha limitações para dissecções do arco aórtico. 

 
28. Paciente masculino, 70 anos de idade, portador de hipertensão arterial sistêmica, Diabetes Mellitus, 

insuficiência renal não dialítica e tabagista. Há 6 meses evoluindo com claudicação intermitente. 

Relacionado aos fatores de risco para doença arterial periférica. Marque a afirmativa correta. 

A) A insuficiência renal não é um fator de risco. 

B) Hipertrigliceridemia é um preditor de risco independente. 

C) Hipercolesterolemia é fator de risco mais forte que o tabagismo. 

D) Diferente da aterosclerose coronariana, não existe processo inflamatório. 

 
29. Paciente do sexo masculino, 70 anos, tabagista, procura seu médico queixando-se de claudicação 

intermitente. Realizado índice tornozelo-braquial, com resultado de 0,7. Qual das seguintes drogas 

deverá ser mais eficaz no alívio dos sintomas? 

A) Estatina. 

B) Cilostazol. 

C) Dipiridamol. 

D) Ácido acetil salicílico. 

 
30. Criança do sexo masculino, 10 anos de idade, apresenta resfriado de repetição. O pediatra observa que 

ela é acianótica e ausculta um sopro sistólico em foco pulmonar e desdobramento constante e fixo da 

segunda bulha. O diagnóstico mais provável é: 

A) CIA 

B) CIV 

C) PCA 

D) Tetralogia de Falot 
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31. Paciente do sexo feminino, 30 anos, apresentou quadro de AVC. Na investigação da causa de AVC foi 

diagnosticado forame oval permeável (FOP), sem aneurisma do septo interatrial. A melhor maneira de 

iniciar o tratamento para prevenir a recorrência do AVC é: 

A) Uso de ácido acetil salicílico. 

B) Cirurgia convencional para fechamento do FOP. 

C) Fechamento do FOP via percutânea de maneira isolada. 

D) Fechamento do FOP via percutânea associado ao uso de anticoagulante. 

 

32. Paciente do sexo feminino, 50 anos, assintomático, em exame admissional foi auscultado sopro sistólico 

(++/4) rude em foco aórtico. Com suspeita de estenose aórtica, foi solicitado ecocardiograma. O exame 

confirmou o diagnóstico clínico e o Doppler mostrou gradiente sistólico máximo através da valva aórtica 

de 65 mmHg. Trata-se de estenose aórtica de qual grau? 

A) Leve. 

B) Moderada. 

C) Moderada a severa. 

D) Severa. 

 

33. Paciente do sexo feminino, 35 anos, com queixa de dispneia a médios esforços. Na ausculta cardíaca 

observa-se primeira bulha hiperfonética, estalido de abertura da valva mitral e ruflar diastólico em foco 

mitral. Com hipótese diagnóstica de estenose mitral, foi solicitado ecocardiograma. O exame confirmou 

o diagnóstico clínico e mostrou área valvar mitral de 0,9 cm
2
 O escore de Block abaixo do qual se pode 

indicar dilatação por cateter-balão para esse paciente é: 

A) 4 

B) 6 

C) 8 

D) 10 

 

34. Homem de 38 anos, há 2 semanas apresenta febre diária, astenia, dispneia aos esforços, palidez e 

emagrecimento. Há 45 dias, submeteu-se à exodontia. Um diagnóstico de endocardite infecciosa com 

base nos critérios da Duke University foi efetuado.  Qual das opções abaixo não permitiria esse 

diagnóstico? 

A) Hemocultura positiva para um agente típico obtida em duas amostras de sangue separadas, febre ≥ 38º C, 

nódulos de Osler, lesões de Janeway. 

B) Hemocultura positiva para um agente típico obtida em duas amostras de sangue separadas e 

ecocardiograma mostrando presença de vegetação no folheto anterior da mitral. 

C) Diagnóstico prévio de prolapso de valva mitral com discreto refluxo e associado à degeneração 

mixomatosa, febre ≥ 38º C, esplenomegalia, lesões de Dieulafoy e lesões de Janeway.  

D) Diagnóstico prévio de prolapso de valva mitral com discreto refluxo e associado à degeneração 

mixomatosa, febre ≥ 38º C, nódulos de Osler, lesões de Janeway, ecocardiograma sugerindo presença 

de provável abscesso miocárdico. 

 

35. Pacientes com cardiomiopatia hipertrófica podem ser assintomáticos ou apresentarem sintomas como 

dispneia de esforço, angina e/ou síncope comuns a outras doenças cardíacas fazendo com que seu 

diagnóstico quando suspeitado seja baseado fortemente no exame físico e em exames complementares de 

diagnóstico. Assinalar a afirmativa correta. 

A) Por ser uma doença de natureza genética, seu diagnóstico definitivo só pode ser efetuado se 

demonstrada a presença de mutações no cromossoma 14. 

B) A ressonância magnética nuclear cardíaca assume importância em pacientes cujo ecocardiograma, por 

dificuldades técnicas, não conseguiu definir a presença de hipertrofia. 

C) O eletrocardiograma é anormal em cerca de 95% dos pacientes e a alteração mais frequente é  a 

presença de ondas Q patológicas, devido a distúrbios de ativação do septo interventricular. 

D) O diagnóstico pode ser efetuado pela ausculta cardíaca desde que seja identificada uma B1 

hiperfonética, B2 hipofonética desdobrando fisiologicamente, B3 e um sopro sistólico no bordo 

esternal esquerdo. 
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36. Paciente masculino, 71 anos, com história de hipertensão arterial e de um infarto do miocárdio ocorrido 

há 5 anos, fazendo uso atualmente de aspirina 100 mg/ dia e sinvastatina 20 mg/ dia, é atendido no 

ambulatório com queixas de  dispneia de esforço. Ao exame, pulso regular, 76 bpm, Pressão Arterial 

125/80 mmHg. Há uma turgência jugular de 2+/4+, desvio do ictus cordis para esquerda, pulmões com 

discretos estertores subcrepitantes nas bases e um discreto edema maleolar em ambos os membros 

inferiores.  Assinale a afirmativa correta.  

A) A suspeita diagnóstica principal é de cardiomiopatia dilatada já que o ecocardiograma mostrou 

dilatação ventricular esquerda, contratilidade global reduzida e uma fração de ejeção de 38%. Nesse 

caso, em razão da fração de ejeção < 40%, o uso de betabloqueadores (bisoprolol, carvedilol ou 

succinato de metropolol de liberação controlada) estaria contraindicado porque eles determinariam 

acentuada hipotensão arterial e aumento da mortalidade. 

B) A suspeita diagnóstica principal é de cardiomiopatia restritiva já que o ecocardiograma mostrou redução 

do tamanho da cavidade ventricular esquerda, contratilidade segmentar alterada e fração de ejeção de 

38%, e  a radiografia do tórax mostrou silhueta cardíaca de tamanho normal  com vasculatura pulmonar 

normal.  Nesse caso, a principal arma para alívio dos sintomas é a terapia farmacológica com digoxina, 

que em ensaios clínicos mostrou-se capaz de reduzir a dispneia e a mortalidade. 

C) A suspeita diagnóstica principal é de cardiomiopatia restritiva já que o ecocardiograma mostrou 

redução do tamanho da cavidade ventricular esquerda, contratilidade segmentar alterada e fração de 

ejeção de 38% e a radiografia do tórax mostrou silhueta cardíaca de tamanho aumentado com sinais 

de acentuada congestão venosa pulmonar. Nesse caso, a principal arma para alívio dos sintomas é o 

uso de um cardiodesfibrilador implantável, já que ele também vai prevenir a morte súbita. 

D) A suspeita diagnóstica principal é de cardiomiopatia dilatada já que o ecocardiograma mostrou 

dilatação ventricular esquerda, contratilidade global reduzida e uma fração de ejeção de 38%, 

explicável pelas modificações adaptativas que ocorreram nos miócitos e na matriz extracelular após a 

injúria miocárdica, determinando remodelação patológica do ventrículo esquerdo com dilatação e 

redução da contratilidade. Nesse caso, a principal arma para alívio dos sintomas é a terapia 

farmacológica clássica para a insuficiência cardíaca. 

 

37. Paciente masculino, 19 anos, estudante, atleta universitário, considerava-se sadio. Há cerca de 1 semana 

esteve gripado juntamente com quase todos os colegas que frequentavam  o laboratório de pesquisa onde 

estagiava.  Há 2 dias, já sem sintomas gripais, passou a apresentar dispneia a esforços moderados  e que, 

desde ontem, evoluiu para dispneia a pequenos esforços. Hoje procurou a emergência já que não 

conseguia deitar-se porque piorava da dispneia. Ao exame dispneico/taquipneico. PA – 100 x 75 mmHg, 

Pulso regular – 112 bpm. Sem turgência jugular sentado. Pulmões com estertores subcrepitantes em 

ambas as bases pulmonares. Sem edema de membros inferiores.  O plantonista fez uma suspeita de 

miocardite aguda. Em relação ao quadro, assinale a afirmativa correta. 

A) Devo instituir como terapia principal inibidores da ECA ou bloqueadores de receptores da 

angiotensina, betabloqueadores (p.ex. metropolol ou carvedilol) e diuréticos. 

B) Devo instituir como terapia principal antiínflamatório não esteroidal, pois esse grupo de fármacos 

determina melhora da sintomatologia clínica, redução do tempo de evolução da doença e redução de 

morte súbita. 

C) Devo solicitar um ecocardiograma, pois os achados são extremamente específicos espelhando a 

agressão inflamatória miocárdica, permitindo, também, encontrar trombos atriais e ventriculares 

muito comuns nesse quadro. 

D) Devo solicitar exames para investigar presença de doenças inflamatórias autoimunes bem como 

solicitar sorologias virais porque mostram uma correlação da sorologia com a infecção viral 

miocárdica em torno de 84%. 

 

38. Paciente do sexo feminino, 45 anos, apresenta perda de peso significativa entre outros sintomas 

constitucionais. O ecocardiograma mostrou massa no interior do ventrículo esquerdo compatível com 

tumor. A massa foi retirada em cirurgia e o exame histopatológico mostrou ser neoplasia maligna. É 

mais provável que se trate de: 

A) Fibrossarcoma. 

B) Leiomiosarcoma. 

C) Angiossarcoma. 

D) Rabdomiossarcoma. 
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39. Paciente de 27 anos, do sexo masculino, procedente do interior do Ceará, apresenta história de dispneia 

aos moderados esforços e palpitações associadas à síncope há 3 meses. Ao exame- PA- 120/80 mmHg, 

Fc- 85 bpm, RCR em 3T, B4. Restante do exame normal. O eletrocardiograma mostra bloqueio do ramo 

direito associado a hemibloqueio anterior esquerdo.  Sobre o caso acima é correto afirmar: 

A) O diagnóstico de Doença de Chagas é eminentemente clínico, não havendo necessidade de 

comprovação sorológica. 

B) Não existem evidências atuais que demonstrem benefícios clínicos substanciais no tratamento 

específico do parasita na forma crônica da doença. 

C) Trata-se, provavelmente, de paciente na fase indeterminada da Doença de Chagas, quando o 

tratamento específico do parasita em retardar a progressão da doença é controverso. 

D) A presença de dois testes sorológicos indiretos (por hemaglutinação, imunofluorescência ou ELIZA) 

definiria o diagnóstico de Doença de Chagas e a indicação do uso de drogas anti-tripanosoma. 

 

40.  Paciente de 58 anos, sexo masculino, diabético, portador de HIV, há 6 meses iniciou tratamento de  

linfoma e há 20 dias passou a apresentar dispneia aos esforços.  Ao exame: PA - 120 /70 mmHg, Fc - 75 bpm, 

RCR em 3T, B4. Restante do exame sem alterações. O eletrocardiograma do paciente encontra-se 

anormal.  

 

 
 

 

Em relação à cardiopatia em portadores de HIV é INCORRETO afirmar: 

A) Entre as causas de miocardiopatia dilatada estão o uso de AZT, doxorrubicina,  interferon e cocaína. 

B) O paciente está na fase aguda do infarto com supradesnivelamento do ST, devendo ser encaminhado à 

revascularização percutânea imediata. 

C) As complicações cardiovasculares ocorrem mais frequentemente nas fases mais tardias da doença ou 

estão relacionadas às terapias utilizadas para a doença de base. 

D) Trata-se de portador de cardiopatia isquêmica. A aterosclerose é mais prevalente nesses pacientes e 

pode estar relacionada ao uso de inibidores da protease e à inflamação crônica. 

 
41. Paciente do sexo masculino, 55 anos, queixa-se de dispneia aos esforços. Na ausculta cardíaca percebe-se 

a presença de “knock” pericárdico. A hipótese diagnóstica mais provável para esse paciente é: 

A) Pericardite efusiva por colagenose. 

B) Pericardite efusiva bacteriana. 

C) Pericardite constrictiva. 

D) Pericardite efusiva viral. 

 

Conferir figura correspondente com melhor resolução no anexo (FIGURA 2) 
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42.  Paciente de 82 anos de idade, tem antecedente de embolia pulmonar em março de 2009, durante pós-

operatório de colecistectomia. Um episódio posterior de trombose venosa (maio de 2012) em membro 

inferior esquerdo, tratado inicialmente com Heparina e posteriormente com Warfarina por 6 meses, 

também foi relatado. Há 1 mês vem apresentando hematúria tendo sido afastado hemopatias, patologias 

prostáticas e renais. A hipótese diagnóstica principal é de tumor de bexiga e o paciente vai ser submetido 

a uma cistoscopia para biópsia sob anestesia regional e muito provavelmente a uma ressecção da bexiga 

com reconstrução. Assinale a opção que mostraria a conduta mais acertada para esse paciente. 

A) Para a cistoscopia e para a cirurgia: Heparina de baixo peso molecular no pré-operatório seguida de 

apenas 1 dose  no pós-operatório.   

B) Para a cistoscopia e para a cirurgia: Inibidor do fator Xa (p.ex fondaparinux) iniciado no pós-

operatório imediato e mantido por 15 dias. 

C) Para a cistoscopia e para a cirurgia: Heparina não fracionada no primeiro pós-operatório seguido de 

warfarina a partir do segundo dia de pós-operatório por 15 dias. 

D) Para a cistoscopia e para a cirurgia: Colocação de um filtro de veia cava para prevenir episódios de 

embolia pulmonar antes do primeiro procedimento. 

 

43. Paciente, 54 anos, feminina. Há 6 meses com queixas de dispneia progressiva aos esforços, edema 

discreto de membros inferiores e aparecimento de cianose nos episódios mais severos de dispneia. 

Avaliação diagnóstica da dispneia revelou hipertensão arterial pulmonar. Em relação ao quadro descrito, 

assinale a opção correta. 

A) A digoxina associada a inibidores da ECA é a principal terapia para a disfunção ventricular direita 

que acompanha a hipertensão arterial pulmonar. 

B) Altitudes elevadas e voos em cabines de avião não pressurizados devem ser estimulados, pois levam 

ao surgimento de tolerância a hipóxia com melhora progressiva da sintomatologia. 

C) Teste agudo de vasodilatação pulmonar utilizando adenosina, prostaciclina ou óxido nítrico é ainda a 

forma mais segura de identificar se essa paciente responderia à terapia crônica com bloqueadores de 

canais de cálcio. 

D) Os análogos da prostaciclina, os inibidores dos receptores da endotelina -1, os inibidores da 

fosfodiesterase -5 e a suplementação oral com L-arginina não são mais indicados pois embora melhorem a 

sintomatologia, elevam a mortalidade. 

 

44. Paciente do sexo masculino, 55 anos, hipertenso, obeso, vem apresentando ronco durante o sono e 

sonolência diurna. Seu médico solicitou uma polissonografia que foi compatível com síndrome de apneia 

obstrutiva do sono de grau acentuado. O tratamento mais eficaz para essa condição é: 

A) Perda de peso. 

B) Uso de CPAP. 

C) Cirurgia da orofaringe. 

D) Uso de prótese bucal durante o sono. 

 

45. Paciente do sexo masculino, 80 anos, portador de fibrilação atrial crônica, tem o diagnóstico de 

hipertensão arterial. Qual das seguintes é a melhor droga anti-hipertensiva para este paciente? 

A) Bloqueador do canal de cálcio não-dihidropiridínico. 

B) Bloqueador do canal de cálcio dihidropiridínico. 

C) Hidroclorotiazida. 

D) Clonidina. 

 

46. Mulher, 60 anos de idade, portadora de insuficiência cardíaca congestiva (ICC) em uso de algumas 

medicações. Foi internada algumas vezes com descompensação do quadro clínico e o último ecocardiograma 

mostrou fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 25%. Baseado nesse caso, e COMPARANDO COM 

O SEXO MASCULINO, marque a alternativa correta. 

A) Nesta idade a prevalência de ICC é maior nas mulheres. 

B) Mulheres têm chances maiores de se submeterem a transplante cardíaco. 

C) Ela terá uma probabilidade maior de necessitar do implante de um cardiodesfibrilador. 

D) Mulheres com infarto agudo do miocárdio complicam mais com insuficiência cardíaca. 
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47.  Paciente gestante no primeiro trimestre é portadora de hipertensão arterial sistêmica de longa data em 

uso de Nifedipina e hidroclorotiazida. Portadora de hipercolesterolemia e preocupada com os efeitos 

desses medicamentos sobre o feto e a possível interferência sobre a amamentação procurou avaliação 

cardiológica. Marque a alternativa correta. 

A) A Nifedipina poderá ser utilizada tanto na gestação quanto na amamentação. 

B) Os dois medicamentos são contraindicados na gestação e na amamentação. 

C) A hidroclorotiazida é segura e aconselhável durante a gestação. 

D) Poderá utilizar estatinas sem problemas. 

 

48.  Paciente portador de estenose aórtica moderada, desejoso de praticar atividade física, procura aconselhamento 

médico. Que tipo de exercício este indivíduo pode praticar? 

A) Maratona. 

B) Qualquer esporte competitivo. 

C) Esporte de baixa intensidade. 

D) O indivíduo deve ser aconselhado a não praticar nenhum exercício físico. 

 

49. Paciente do sexo masculino, 60 anos, portador de doença coronariana, foi submetido à colecistectomia. 

No período pós-operatório, apresentou taquicardia atrial. A droga mais indicada para tratar esse tipo de 

arritmia é: 

A) Amiodarona. 

B) Propafenona.  

C) Propranolol. 

D) Flecainida. 

 

50.  Paciente, 15 anos, foi internada em um Serviço de Cardiologia com diagnóstico de Febre Reumática com 

cardite moderada. Qual das opções abaixo é considerada como conduta terapêutica correta para essa 

paciente. Assinalar a opção que mostre a conduta terapêutica correta. 

A) Cirurgia cardíaca (troca de válvula mitral e/ou válvula aórtica) já que esse tipo de terapêutica é 

indicada nos casos de cardite moderada ou grave. 

B) Metilprednisolona, via endovenosa, 30 mg/kg/dia, em ciclos semanais intercalados, até que ocorra 

melhora clínica e normalização da PCR e/ou VHS. 

C) Apenas controle da insuficiência cardíaca (IC) utilizando a terapêutica clássica da IC. A corticoterapia 

poderá ser usada somente se, após 2 semanas, não ocorrer  melhora clínica. 

D) Prednisona, 1-2 mg/kg/dia , via oral, com dose máxima de 80 mg/dia, por 2 a 3 semanas e a partir de 

então, redução gradual da dose (20%-25%)  a cada semana. 

 


