
2ª. PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARDIOLOGIA

21.  Homem de 28 anos de idade, natural da zona rural da Bahia,  iniciou quadro de 
palpitações, tendo procurado atendimento ambulatorial, quando foi identificado ritmo 
cardíaco  irregular  em  virtude  de  apresentar  várias  extrassístoles  ventriculares 
frequentes.  A  segunda  bulha  apresentava  desdobramento  amplo  e  fixo,  não  sendo 
auscultados  sopros  cardíacos.  O eletrocardiograma demonstrou desvio  do QRS para 
esquerda  (>  60º),  padrão  de  rsR  em  V1  com  ondas  S  observadas  em  precordiais 
esquerdas. O ecocardiograma mostrou área discinética na ponta do ventrículo esquerdo. 
O provável diagnóstico é:

a) Cardiomiopatia arritmogênica ventricular.
b) Cardiomiopatia hipertrófica apical.
c) Cardiopatia chagásica crônica.
d) Cardiomiopatia restritiva.

22. Qual ou quais das infecções virais a seguir pode(m), comumente, causar miocardite?

 I. Influenza.
 II. Coxsackie.
III. Citomegalovírus.

a) Somente a I está correta.
b) Somente a II está correta.
c) As II e III estão corretas.
d) Todas estão corretas.

23.  Homem de 66 anos de idade, portador de hipertensão arterial sistêmica e diabete 
melito, procurou atendimento médico devido a palpitações que se intensificaram nos 
últimos 3 dias. ECG revelou fibrilação atrial com frequência ventricular média de 150 
bpm e morfologia normal dos complexos QRS. A pressão arterial era de 110/90 mmhg. 
A conduta mais adequada neste caso é:

a) Cardioversão elétrica imediata.
b) Controle da frequência ventricular por 12 horas, seguida de cardioversão elétrica 
e anticoagulação oral por 3 semanas.
c) Início de heparinização plena por 12 horas, seguida de cardioversão elétrica e 
anticoagulação oral por 3 semanas.
d)  Controle  da  frequência  ventricular  início  da  heparinização  plena  e  posterior 
realização de ecocardiograma transesofágico.



24. Segundo Carlos V. Serrano Jr, em relação à abordagem dos pacientes com angina 
crônica estável, qual das afirmações a seguir está incorreta?

a) A angiografia coronária está indicada em todos os pacientes sintomáticos, apesar 
de estarem recebendo terapia medicamentosa adequada.
b)  A nitroglicerina  sublingual  pode  ser  utilizada  tanto  para  alívio  dos  sintomas 
como para profilaxia.
c) Os inibidores da ECA devem ser considerados como terapia de primeira linha em 
todos pacientes com doença arterial coronária crônica.
d) Se angina persistir, apesar do uso de dois antianginosos, deve-se acrescentar um 
terceiro.

25. Homem de 67 anos de idade,  assintomático,  com diagnóstico de miocardiopatia 
dilatada  e  em  tratamento  farmacológico  otimizado,  chegou  à  emergência  com 
palpitações.  A  fração  de  ejeção  do  ventrículo  esquerdo  foi  estimada  em  40%.  O 
eletrocardiograma mostrou taquicardia ventricular monomórfica sustentada. O estudo 
eletrofisiológico fez diagnóstico de taquicardia ventricular por reentrada entre ramos. 
Qual a conduta mais adequada?

a) Administração de doses elevadas verapamil por via oral.
b) Ablação por radiofrequência de um dos ramos.
c) Implante de ressincronizador cardíaco atriobiventricular.
d) Implante de cardioversor-desfibrilador.

26. A presença de onda épsilon é um sinal eletrocardiográfico de:

a) Síndrome de Brugada.
b) Displasia arritmogênica do ventrículo direito.
c) Hipopotassemia.
d) Hiperpotassemia.

27.  Homem  de  24  anos  de  idade,  com  episódios  de  síncope,  apresentou,  ao 
ecodopplercardiograma, miocardiopatia hipertrófica com espessuras parietais máximas 
do  ventrículo  esquerdo  de  32  mm,  e  obstrução  da  via  de  saída  desta  câmara  com 
gradiente pressórico de 25 mmhg, em repouso. O Holter demonstrou ritmo sinusal e 
extrassístoles  ventriculares  isolados  frequentes.  Que  fatores,  presentes  neste  caso, 
evidenciaram  características  compatíveis  com  alto  risco  para  morte  súbita  na 
miocardiopatia hipertrófica?

a)  Sexo,  obstrução  da  via  de  saída  do  ventrículo  esquerdo  e  extrassístoles 
ventriculares.
b)  Síncope, espessuras parietais máximas do ventrículo esquerdo e obstrução da via 
de saída do ventrículo esquerdo.
c) Faixa etária, espessuras parietais máximas do ventrículo esquerdo e extrassístoles 
ventriculares.
d)   Faixa etária, síncope e espessuras parietais máximas do ventrículo esquerdo.



28. Em relação às diferentes modalidades de parada cardíaca, considere as assertivas a 
seguir:
 

I. Na taquicardia ventricular, a terapia elétrica deve ser administrada com 
   choque elétrico sincronizado.
II. Na assistolia e na atividade elétrica sem pulso, a desfibrilação não está 
    indicada.
III. Na fibrilação ventricular, a chance de sobrevida relaciona-se inversamente 
     com o tempo que se leva para empregar a terapia elétrica.

     Quais são corretas?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a II e III.
d) I, II e III.

29. Qual fármaco anti-hipertensivo está contraindicado na gestação?

a) Diuréticos.
b) Antagonistas dos canais de cálcio (tipo diidropiridínicos).
c) Betabloqueadores.
d) Antagonistas dos receptores da angiotensina.

30. Pacientes portadores de prolapso da valva mitral devem fazer:

a) Uso de ácido acetilsalicílico em baixa dose se a insuficiência for severa.
b) Uso de betabloqueador para palpitações e extrassístoles frequentes.
c) Uso de antagonista do cálcio para prevenção de arritmia supraventricular.
d) Acompanhamento ecocardiográfico anual. 

31. Considerando os achados clínicos, a seguir:

      I – Hipertensão resistente.
     II – Hipopotassemia independentemente do uso de diuréticos.
     III – Hipertensão e tumor abdominal.

     Em quais deles, o rastreamento do hiperaldosteronismo primário deve ser realizado?

a) Apenas em I.
b) Apenas em II.
c) Apenas em II e III.
d) Em I, II e III.



32. A dor precordial intensa, de início súbito,  não-contínua, lancinante e duração de 
horas é característica de:

a) Síndrome coronária aguda.
b) Dissecção da aorta.
c) Embolia pulmonar.
d) Pericardite aguda.

33. A 4ª bulha cardíaca é auscultada, com frequência, nas patologias abaixo, exceto:

a) Hipertensão arterial sistêmica.
b) Cardiomiopatia hipertrófica.
c) Doença isquêmica do coração.
d) Fibrilação atrial aguda.

34. O pulso paradoxal é característico das patologias abaixo, exceto:

a) Insuficiência cardíaca congestiva.
b) Tamponamento cardíaco.
c) Pericardite constritiva.
d) Doença pulmonar obstrutiva crônica.

35. São contraindicações absolutas para realização do teste de esforço, exceto:

a) Angina instável.
b) Estenose aórtica grave.
c) Bradicardias.
d) Miocardites.

36. São indicações formais para cintilografia de perfusão miocárdica, exceto:

a) Paciente assintomático e com teste ergométrico positivo.
b) Paciente com angina típica e teste ergométrico negativo.
c) Paciente assintomático e com história familiar significativa.
d) Paciente com dor torácica atípica e teste ergométrico negativo.

37.  São contraindicações absolutas ao uso de fibrinolíticos para tratamento do infarto 
agudo do miocárdio (IAM), exceto:

a) Suspeita de dissecção da aorta.
b) História de AVC isquêmico a menos de 03 meses.
c) Doenças da coagulação.
d) História de hipertensão arterial crônica, grave e não controlada.



38. São critérios para seleção de pacientes com síndrome coronariana aguda sem supra 
de ST, para tratamento invasivo precoce, exceto:

a) Níveis elevados de troponina.
b) Taquicardia ventricular não sustentada.
c) Angioplastia recente (menos de 6 meses).
d) Instabilidade hemodinâmica.

39. Em relação ao Flutter Atrial é correto:

a) Cardioversão elétrica sincronizada é a conduta de eleição.
b) O Flutter Atrial é uma arritmia comum em cardiopatas.
c)  Tratamento  por  ablação tem melhores  resultados em pacientes  cardiopatas  e 
com átrios dilatados.
d) Pacientes jovens,  sem cardiopatias,  o tratamento de eleição é a cardioversão 
química.

40. Sobre as afirmações abaixo, com relação ao bloqueio do ramo esquerdo (BRE), está 
incorreto afirmar que:

        a) O BRE é um previsor de mortalidade cardiovascular.
        b) A duração do complexo QRS no BRE completo varia de 0,12 a 0,18 segundos.
        c) No BRE, a onda Q septal pequena, devida à despolarização septal, está ausente.
        d) No BRE incompleto, a onda Q septal está preservada. 

41. As afirmações abaixo, sobre sopros sistólicos precoces e tardios estão corretas, com 
exceção de:

a) A regurgitação mitral aguda é caracterizada por um sopro protossistólico.
b) Um sopro protossistólico caracteriza o prolapso da valva mitral.
c) Sob pressões sistólicas ventriculares direitas normais, a regurgitação tricúspide 
é percebida como um sopro protossistólico.
d) A manobra de Valsalva ajuda a caracterizar o sopro do prolapso da valva 
mitral.

42.  Segundo  Braunwald,  as  afirmações  abaixo  sobre  taquicardia  supraventricular 
paroxística (TSVP) devida à reentrada numa via acessória oculta estão corretas, com 
exceção de:

a) Nos pacientes encaminhados para avaliação eletrofisiológica da TSVP evidente, 
a prevalência da via acessória oculta é de aproximadamente 30%.
b) A maior  parte  das  vias  acessórias  que  participam da  condução  oculta  está 
localizada entre o VD e AD.
c) As TSPV causadas pela condução retrógrada por uma via acessória tendem a 
ser algo mais rápido do que as encontradas nas taquicardias de reentrada pelo nodo 
AV.
d) Nos pacientes com via acessória oculta, a fibrilação atrial (FA) pode ser tratada 
da mesma forma que nos pacientes com FA sem essa via.



43.  Uma  menina  de  9  anos  de  idade  é  trazida  para  avaliação  por  causa  de  vários 
episódios de desmaio. Durante um deles, que ocorreu enquanto ela lia um livro com sua 
mãe, a criança ficou “azulada” e foi reanimada. Sua história patológica pregressa não 
era esclarecedora, com exceção da surdez congênita. A história familiar era marcada por 
uma irmã que morrera repentinamente com 3 anos. O diagnóstico mais provável é:

a) Síndrome de Barlow.
b) Síndrome de Jervell e Lange-Nielsen.
c) Síndrome de Romano-Ward.
d) Síndrome de Lown-Ganong-Levine.

44. Com relação à comunicação interatrial (CIA), podemos afirmar que: 

a) As crianças com CIA tendem a ser algo hipodesenvolvidas fisicamente.
b) As arritmias atriais são comuns.
c) A primeira bulha cardíaca pode exibir amplo desdobramento fixo, similar ao da 
segunda bulha cardíaca.
d) A correção cirúrgica não está indicada em pacientes com relações de shunt < 
2,5:1,0.

45.  As afirmações abaixo, sobre infarto ventricular direito (IVD), estão corretas, com 
exceção de:

a) O IVD pode acompanhar-se do sinal de Kussmaul.
b) A elevação do segmento ST na derivação V4 é encontrada comumente no IVD.
c) A ecocardiografia pode ajudar a diferenciar o IVD do derrame e tamponamento 
cardíaco.
d) Respostas hipotensoras acentuadas às doses pequenas de nitroglicerina podem 
sugerir a possibilidade de IVD.

46. As afirmações abaixo sobre embolia ateromatosa estão corretas, com exceção de:

a) A causa mais comum da embolia ateromatosa é a manipulação cirúrgica da 
aorta aterosclerótica.
b) Livedo reticular é uma das manifestações da embolia ateromatosa.
c) Os êmbolos de colesterol  podem ser visíveis na inspeção direta das artérias 
retinianas.
d) Hepatite é uma complicação importante da embolia ateromatosa.

47. São causas possíveis de teste ergométrico falso-positivo, exceto:

a) Síndrome de pré-excitação.
b) Cardiomiopatias.
c) Uso de drogas antianginosas.
d) Anemias.



48. São cardiopatias congênitas cianogênicas com hiperfluxo pulmonar:

a) Anomalia de Ebstein. 
b) Tetralogia de Fallot.
c) Transposição das grandes artérias.
d) Comunicação interventricular.

49. Em relação às encefalopatias hipertensivas, é incorreto:

a) A droga de escolha para o tratamento é o Nitroprussiato de Sódio.

b) O tratamento deverá ser feito em UTI com monitorização da escala de Glasgow 
e da Pressão arterial.

c) É mais comum em pacientes hipertensos mal controlados ou que abandonaram 
o tratamento.

d)  Papiledema  ao  exame  de  fundo  de  olho  é  fundamental  para  firmar  o 
diagnóstico. 

50.  Das  classes  de  drogas  antianginosas,  qual  a  que,  comprovadamente,  previne  o 
reinfarto e melhora a sobrevida, em pacientes que sofreram infarto agudo do miocárdio 
(IAM)?

a) Beta- bloqueador.
b) IECA.
c) Nitratos.
d) Antagonista dos canais de cálcio.


