
2ª. PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARDIOLOGIA

21.  Quando  analisamos  o  fluxo  coronariano,  observamos  que  ele  é  relativamente 
constante em pressões entre 60 e 160 mmHg e que o fluxo é diretamente relacionado à 
pressão de perfusão. Verificamos, também, que o consumo de oxigênio é alto mesmo 
em repouso, pois o metabolismo é predominantemente aeróbio. Portanto, em condições 
de repouso, o fluxo coronariano e o consumo de oxigênio são respectivamente de:

a) Fluxo de 70 a 90 ml/100g/min e Consumo de 10 a 12 ml/100g/min.
b) Fluxo de 60 a 80 ml/100g/min e Consumo de 8 a 10 ml/100g/min.
c) Fluxo de 70 a 90 ml/100g/min e Consumo de 8 a 10 ml/100g/min.
d) Fluxo de 100 a 120 ml/100g/min e Consumo de 12 a 15 ml/100g/min.

22. Todos os itens abaixo são considerados fatores de risco para Doença Aterosclerótica 
Coronariana, exceto:

 
a) Tabagismo e Hipercolesterolemia.
b) História Familiar de DAC e Diabetes.
c) Hipertensão Arterial e HDL alto.
d) Idade e Hipercolesterolemia.

23. Dentre os marcadores de necrose miocárdica listados abaixo, indique aquele que 
apresenta elevação mais precoce:
 

a) CPK – CPK/MB.
b) Troponina T.
c) Troponina I.
d) Mioglobina.

 
24. Todas são consideradas contra-indicações absolutas para terapia trombolítica para 
reperfusão coronariana no IAM, exceto:

a) História de AVE hemorrágico em qualquer tempo, e outros AVE no último ano.
b) Neoplasia intracraniana.
c) Dor precordial típica, porém na presença de bloqueio de ramo ao ECG basal.
d) Dissecção aórtica.



25.  É  o  resultado  da  resposta  do  músculo  cardíaco  à  redução  do  fluxo  coronário, 
caracterizando-se por diminuição em grau variado de sua capacidade de contração. Isso 
ocorre  na  ausência  de  necrose  e  é  tipicamente  revertido  pela  restauração  do  fluxo. 
Assinale abaixo o item que melhor corresponde a essa definição.

a) Miocárdio Viável
b) Miocárdio Atordoado
c) Miocárdio Normal
d) Miocárdio Hibernado

26. A droga que está melhor indicada na profilaxia secundária da Febre Reumática em 
pacientes alérgicos à penicilina é:
 

a) Eritromicina.
b) Cefalexina.
c) Vancomicina.
d) Sulfadiazina.

27. São todos sinais de sobrecarga pulmonar que podem ser observados no Rx de tórax, 
exceto:

a) Aumento de VD.
b) Edema intersticial com linhas B de Kerley.
c) Elevação de brônquio fonte esquerdo.
d) Inversão da trama vascular pulmonar.

28. Qual das doenças listadas abaixo é causa de prolapso secundário da válvula mitral?

a) Doença de Marfan.
b) Doença de Ehlers-danlos.
c) Doença de Von Willebrand.
d) Doença de Ebstein.

29. São complicações esperadas em pacientes portadores de prolapso da válvula mitral, 
exceto:

a) Arritmias.
b) Bloqueio átrio-ventricular.
c) Embolia periférica.
d) Insuficiência Mitral (crônica e aguda).



30.  Dentre  as  afirmativas  abaixo,  indique  a  verdadeira  em relação  à  valvuloplastia 
mitral.

a) A valvuloplastia mitral realizada pelas técnicas de Inoue ou Duplo Balão tem 
resultados semelhantes.

b) São técnicas em uso o Sistema Multitrack e o Balão duplo de alto perfil.
c) Predizem pior evolução (maior mortalidade) a idade do paciente e um escore 

ecocardiográfico < 12.
d) O resultado imediato de uma valvuloplastia mitral por balão independe do fato 

do paciente haver sido submetido previamente a uma comissurotomia cirúrgica 
ou valvuloplastia por balão.

31. São critérios de indicação cirúrgica para troca valvular mitral as seguintes situações 
relacionadas abaixo, exceto:

a) Pacientes sintomáticos com classe funcional III.
b) Pacientes sintomáticos com classe funcional II e Fibrilação Atrial.
c) Pacientes sintomáticos com classe funcional II e Extrassistolia Ventricular.
d) Pacientes sintomáticos com classe funcional II e área valvar de 1,0 cm2. 

32. Em um paciente de 62 anos que necessita de uma cirurgia de troca valvular, em 
princípio, qual é o tipo de válvula listada abaixo que deveria ser selecionada?
 

a) Mecânica.
b) Homoenxerto (Aorta).
c) Autoenxerto (Aorta).
d) Biológica.



33. O tratamento mais adequado para uma Endocardite Bacteriana em Válvula Protética 
causada  por  Staphylococcus  aureus  ou  Staphylococcus  epidermidis  resistentes  à 
Meticilina é:
 

a) Oxacilina  2g EV a cada 4 h + Rifampicina  300 mg VO, a  cada 8 h,  por  6 
semanas + Gentamicina 1 mg/kg IM ou EV, a cada 8 h, por 2 semanas.

b)  Vancomicina 30 mg/kg/dia EV diluídos em 2 doses, não excedendo 2 g/dia, por 
4 a 6 semanas.

c)  Vancomicina 30 mg/kg/dia EV diluídos em 2 doses, não excedendo 2 g/dia + 
Rifampicina 300 mg VO, a cada 8 h, por 6 semanas + Gentamicina 1 mg/kg IM 
ou EV, a cada 8 h, por 2 semanas.

d)  Cefalotina 2g EV a cada 4 h + Rifampicina 300 mg VO, a cada 8 h, por 6 
semanas + Gentamicina 1 mg/kg IM ou EV, a cada 8 h, por 2 semanas.

34.  Quando  avaliamos  um  quadro  de  Insuficiência  Cardíaca  Congestiva,  os  dados 
ecocardiográficos  mais  importantes  para  seguimento  clínico  e  prognóstico  são  os 
listados abaixo, exceto:
 

a) Fração de Ejeção do VE.
b) Espessura das paredes do VE.
c) Sinais de comprometimento do VD.
d) Função Diastólica do VE.

35. Dentre as cardiopatias congênitas listadas abaixo, em qual delas a cianose costuma 
aparecer de forma mais tardia?

a) Tetralogia de Fallot.
b) Drenagem Anômala Total das Veias Pumonares (Obst.)
c) Atresia Tricúspide.
d) Transposição-D.



36. Uma criança apresenta sintomas de febre persistente por 5 dias ou mais, exantema 
polimorfo,  congestão  bilateral  das  conjuntivas,  lábios  avermelhados  com língua  em 
framboesa,  descamação  das  extremidades  (mãos  e  pés),  linfadenopatia  cervical, 
leucocitose  com  desvio  para  a  esquerda,  aumento  da  alfa-2-globulina,  anemia, 
trombocitose e proteinúria, associados a alterações cardiovasculares, gastrointestinais, 
articulares,  respiratórias  e  neurológicas.  Este  quadro  clínico  é  típico  de  qual  das 
patologias listadas abaixo?

a) Cardiomiopatia Hipertrófica tipo Yamaguchi.
b) Febre Reumática Aguda.
c) Arterite de Takayasu.
d) Doença de Kawasaki.

37. Na avaliação clínica de crianças com suspeita de Febre Reumática utilizamos os 
critérios de Jones. Todos os itens abaixo contêm manifestações maiores dos critérios de 
Jones, exceto:

a) Cardite e Nódulos subcutâneos.
b) Coréia e Eritema Marginado.
c) Febre e Artralgia.
d) Cardite e Eritema Marginado.

38. Qual exame não-invasivo deve ser solicitado como método de “screening” padrão 
para Embolia Pulmonar?
 

a) RX de tórax em AP e perfil.
b) Tomografia Computadorizada (Angiografia).
c) Cintilografia de perfusão e ventilação.
d) Ultrassonografia e Doppler venoso.

39. Em relação à terapêutica das Taquiarritmias, seria correto afirmar que a conduta de 
emergência  em  episódios  de  taquicardia  aguda,  no  qual  o  paciente  demonstra 
instabilidade hemodinâmica ou sintomatologia extrema, inclui a aplicação de:

a) Adenosina EV
b) Verapamil EV
c) Amiodarona EV
d) Cardioversão elétrica.

40. Dentre  as alternativas abaixo, assinale a que não é causa de insuficiência cardíaca 
de alto débito.

a) Anemia 
b) Fístulas arteriovenosas sistêmicas 
c) Hipertireoidismo
d) Hipertensão arterial sistêmica  



41. São indicações de marcapasso permanente, exceto: 

a) Bloqueio atrioventricular de segundo grau, assintomático, tipo II 
b) Doença do nó sinusal assintomática 
c) Bradicardia sinusal sintomática 
d) bradicardia sinusal  sintomática devido à terapêutica medicamentosa  a longo 

prazo, de tipo e dose para os quais não há alternativa

42. São indicações cirúrgicas na fase aguda da Endocardite Infecciosa, exceto:

a) Vegetação com alta mobilidade, com 5 mm de diâmetro, com ou sem episódio 
embólico arterial prévio.

b) Insuficiência Cardíaca Congestiva grave por disfunção valvar.
c) Infecção incontrolável, apesar da terapia antimicrobiana adequada.
d) Endocardite de valva natural  por Staphylococcus aureus (aórtica ou mitral ) e 

vegetações  visíveis  à  ecocardiografia  transtorácica,  quando  a  resposta 
terapêutica antimicrobiana não for imediata e completa. 

43. A drenagem pericárdica a céu aberto está indicada  na Pericardite:

a) Viral.
b) Reumática.
c) Neoplásica.
d) Com endocardite infecciosa 

44. Dentre as patologias abaixo, assinale aquela na qual o sopro de Carey Coombs pode 
estar presente: 

a) Febre reumática aguda.
b) Estenose aórtica.
c) Insuficiência aórtica.
d) Estenose mitral.

45. Estenose pulmonar, estenose de  artérias pulmonares, persistência de canal arterial, 
retardo mental, perda de audição, hipotonia, catarata e retinopatia  são características da:

a) Rubéola congênita 
b) Síndrome de Williams 
c) Síndrome de Noonan 
d) Síndrome de Alagille 



46. No caso de uma mulher que engravida, sendo portadora de prótese mecânica em uso 
de Varfarina, qual é a melhor conduta profilática, para eventos tromboembólicos, a ser 
instituída até o parto? 

a) Suspender a Varfarina  devido ao seu efeito teratogênico e iniciar  AAS até 5 
dias antes do parto.

b) Suspender a Varfarina   devido ao aumento do risco de hemorragia  fetal  e 
iniciar clopidogrel até 5 dias antes do parto.

c) Manter a Varfarina e INR entre 2 a 3 até 2 semanas antes do parto e iniciar 
heparina EV profilática; suspender a heparina no inicio do trabalho de parto.

d)   Todas as alternativas estão incorretas.

47. Quanto  ao tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), é incorreto afirmar:

a) Os Inibidores da  Enzima Conversora da Angiotensina (ECA)  são drogas de 
primeira  linha indicadas no tratamento da insuficiência  cardíaca congestiva 
associado ao IAM, a menos que o paciente seja hipotenso. 

b) Todos os pacientes com suspeita de IAM devem receber aspirina (160 a 325 
mg), independente do agente trombolítico prescrito. 

c) São  considerados   candidatos  à  trombólise   todos  os  pacientes  com  IAM, 
mesmo com ECG inicial  sem elevação do segmento ST.

d) A avaliação de tamponamento cardíaco é uma  indicação de monitoração da 
pressão arterial pulmonar. 

48. São diagnósticos diferenciais de Infarto Agudo do Miocárdio Direito, exceto:

a) Tamponamento pericárdico
b) Estenose mitral 
c) Hipotensão com infarto agudo miocárdio 
d) Pericardite constrictiva 

49. Qual das alternativas abaixo é complicação da endocardite infecciosa :

a) Insuficiência valvar progressiva, levando à insuficiência cardíaca congestiva 
b) Formação de abscesso 
c) Fenômenos embólicos  
d) Todas a alternativas estão corretas

50.  Considerando o tratamento  individualizado para  a  hipertensão arterial  sistêmica, 
qual o esquema terapêutico mais adequado para os  pacientes idosos com hipertensão 
sistólica isolada:

a) Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina. 
b) Diuréticos  (de preferência), antagonistas do canal de cálcio (diidropiridinas de 

ação prolongada ).
c) Alfa- bloqueadores. 
d) Beta bloqueadores e antagonistas do canal de cálcio. 
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