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INSTRUÇÕES 

 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 50 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 
perguntas aos aplicadores de prova.  

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao 
seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado 
de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados 
OBRIGATORIAMENTE dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da 
carteira ou no chão. É vedado também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 
permitido quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 4.3.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo. 

 

9. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição 
das respostas para o cartão-resposta. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Específica 

 

  ...............................................................................................................................................................................................................................  
 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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01 - A respeito dos tipos de infarto, quanto à sua forma de apresentação ou seu mecanismo causal, é correto afirmar que 
o infarto clássico, decorrente de isquemia miocárdica causada por evento coronariano primário, como erosão ou 
ruptura da placa de ateroma, é infarto: 

 

►a) Tipo I. 
b) Tipo II. 
c) Tipo III. 
d) Tipo IV. 
e) Tipo V. 

 
02 - Por causa da elevada extração de oxigênio durante o repouso, o maior consumo miocárdico de oxigênio é alcançado, 

principalmente, por um aumento do fluxo coronariano e da oferta de oxigênio. Os principais determinantes do consumo 
de oxigênio miocárdico são: 

 

a) frequência cardíaca, débito cardíaco e função do ventrículo direito. 
►b) frequência cardíaca, pressão sistólica ou estresse parietal e contratilidade do ventrículo esquerdo. 
c) pressão sistólica ou estresse parietal, débito cardíaco e função atrial esquerda. 
d) contratilidade do ventrículo esquerdo, resistência vascular periférica e função diastólica. 
e) função diastólica, função ventricular e volume sistólico. 

 
03 - A lesão miocárdica irreversível inicia-se após 20 minutos da oclusão coronariana na ausência de fluxo colateral 

significativo. Começa no subendocárdio e progride como uma frente de onda do endocárdio para o epicárdio. A 
extensão transmural do infarto se completa, após a oclusão do vaso, no período entre: 

 

►a) três e seis horas. 
b) seis e nove horas. 
c) dez e doze horas. 
d) doze e quinze horas. 
e) quinze e dezoito horas. 

 
04 - JCK, sexo masculino, 75 anos de idade, diabético, chega à UPA do hospital com queixa de dor precordial, que iniciou 

há cerca de 30 minutos, irradiada para membro superior esquerdo e associada a sudorese, palidez cutânea, sinais de 
insuficiência cardíaca e pressão arterial de 100/50 mmHg. Rapidamente foi realizado um eletrocardiograma, que 
mostrou infradesnivelamento do segmento ST de 4 mm, em derivações precordiais, de V1 a V6, e extrassístoles 
ventriculares frequentes. A partir desses dados, qual é a conduta a ser tomada? 

 

a) Aguardar novo eletrocardiograma antes de iniciar qualquer conduta. 
b) Esperar a confirmação do diagnóstico de infarto do miocárdio através das enzimas cardíacas, que ficarão prontas em 

quatro horas. 
►c) Considerar o paciente com infarto de alto risco e levá-lo ao cateterismo cardíaco. 
d) Fazer fibrinolítico imediatamente. 
e) Observar a evolução do paciente, colocando monitor cardíaco e oxigênio nasal. 

 
05 - A disfunção cardíaca crônica originada de episódios de isquemia de repetição é comum e está presente em boa parte 

dos pacientes com cardiomiopatia isquêmica. Em relação ao miocárdio hibernado, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) O fluxo relativo em repouso encontra-se reduzido, mesmo na ausência de sintomas ou sinais de isquemia. 
b) Muitos pacientes com miocárdio hibernado apresentam-se com disfunção do ventrículo esquerdo em vez de isquemia 

sintomática. 
c) É um miocárdio no qual há melhora da função contrátil após revascularização coronariana. 
►d) A perfusão miocárdica está normal, havendo dissociação entre fluxo e função miocárdica (fluxo normal e função anormal). 
e) O período de melhora da função miocárdica é dependente da duração e intensidade dos episódios isquêmicos. 

 
06 - Um desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio para o miocárdio é evidenciado na doença arterial coronariana 

crônica. Esses pacientes são muitas vezes assintomáticos ou podem apresentar sintomas duvidosos de isquemia 
miocárdica, sendo alvo do diagnóstico pelos testes funcionais provocativos de isquemia. Nesse sentido, assinale a 
alternativa correta. 

 

a) A interpretação do teste de esforço está em avaliar e valorizar basicamente a resposta eletrocardiográfica. 
b) Exames de imagem como a cintilografia de perfusão miocárdica e o ecocardiograma de estresse são inferiores ao teste 

ergométrico isolado na detecção de doença arterial coronariana. 
c) A ressonância magnética cardíaca de estresse farmacológico não é utilizada para investigação de doença arterial 

coronariana estável. 
d) A utilização de testes não invasivos no diagnóstico da doença coronariana dispensa a graduação do resultado como 

negativo, indeterminado e positivo de alto risco ou não alto risco. 
►e) O ecocardiograma com estresse é útil na avaliação de pacientes com doença arterial coronariana crônica, pois pode avaliar 

a função global e regional do ventrículo esquerdo sob condições basais e durante a indução de isquemia, que pode ser 
feita pelo exercício físico ou por estressor farmacológico. 
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07 - Dentre os medicamentos utilizados no tratamento da angina pectoris e do infarto do miocárdio, destacam-se os 
betabloqueadores. Sobre essa classe de medicamentos, assinale a alternativa correta. 

 

a) Esses agentes atuam através do relaxamento das células musculares lisas vasculares. 
b) O efeito do betabloqueador é um aumento na frequência cardíaca e na pressão arterial. 
►c) As principais contraindicações para o uso do betabloqueador no infarto com supradesnivelamento do segmento ST são: 

sinais de insuficiência cardíaca, hipotensão arterial e bradicardia. 
d) Os betabloqueadores orais não devem ser administrados na fase precoce do infarto agudo do miocárdio não complicado. 
e) A administração do betabloqueador não reflete em redução da dor torácica. 

 
08 - Na inspeção macroscópica, o infarto do miocárdio pode ser dividido em dois tipos principais: transmurais e não 

transmurais. Sobre esses tipos principais de infarto agudo do miocárdio, é correto afirmar: 
 

a) Nos infartos transmurais, a necrose miocárdica não envolve toda a espessura da parede ventricular. 
b) Os infartos não transmurais também são chamados de subepicárdicos. 
►c) Uma trombose coronariana oclusiva parece ser muito mais comum quando o infarto é transmural e localizado na 

distribuição de uma única artéria. 
d) Os infartos não transmurais geralmente ocorrem na presença de artérias coronárias pouco doentes e em pacientes 

univasculares. 
e) A insuficiência cardíaca clínica pós-infarto acompanha áreas de contração anormal, que equivalem a menos de 10% da 

massa miocárdica do ventrículo esquerdo. 
 
09 - Você é o plantonista do pronto-atendimento de um hospital e subitamente chega, em parada cardiorrespiratória, um 

paciente do sexo masculino, de 46 anos. O monitor cardíaco juntamente com sua avaliação clínica evidenciam 
atividade elétrica sem pulso. Considerando os dados acima, quais as principais causas dessa PCR em que você deve 
pensar? 

 

a) Tromboembolismo pulmonar, hipovolemia e hiponatremia. 
b) Hipocalemia, fibrilação ventricular e hipoglicemia. 
c) Hipercalemia, pneumotórax e taquicardia ventricular. 
d) Insuficiência cardíaca, hipóxia e fibrilação atrial. 
►e) Infarto do miocárdio, tromboembolismo pulmonar e hipercalemia. 

 
10 - Em relação aos achados ecocardiográficos presentes na pericardite constritiva, identifique como verdadeiras (V) ou 

falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O ecocardiograma é capaz de identificar espessamento pericárdico, deslocamento do septo interventricular, 
dilatação da veia cava inferior e veias hepáticas. 

(   ) Na análise Doppler pode-se observar variação respiratória acentuada dos fluxos cardíacos, especialmente o fluxo 
mitral e tricúspide. 

(   ) A ecocardiografia transesofágica é superior à ecocardiografia transtorácica para medir a espessura do pericárdio 
e apresenta excelente correlação com a tomografia. 

(   ) O ecodopplercardiograma não tem parâmetros para diferenciar a pericardite constritiva da cardiomiopatia 
restritiva. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – F. 
b) F – F – V – F. 
c) V – F – F – V. 
►d) V – V – V – F. 
e) F – V – F – V. 

 
11 - Existem diferentes subtipos de dislipoproteinemias, para cada uma delas existindo um grupo de medicamentos mais 

indicados. Para isso, devemos ter um conhecimento de qual seria a melhor abordagem medicamentosa para atingirmos 
as metas terapêuticas o mais rapidamente possível e com segurança. A respeito do assunto, considere as seguintes 
afirmativas: 

 

1. A genfibrozila não deve ser utilizada em combinação com estatinas. 
2. A ezetimiba inibe a absorção do colesterol. 
3. A niacina é segura para o uso em pacientes com intolerância à glicose. 
4. Os fibratos devem ser evitados em pacientes com insuficiência renal. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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12 - A expectativa de vida, que era de apenas 33,7 anos em 1900, já havia alcançado 43,2 em 1950, 55,0 em 1960, 57,1 em 
1970 e 63,5 anos em 1980, chegando à ordem de 66 anos em 1990, 68,6 no ano 2000 e devendo ultrapassar 72 no ano 
2020. Com isso, a polifarmácia deverá ter uma atenção cada vez maior, uma vez que os pacientes idosos geralmente 
são polimedicados. Os cuidados com a interação medicamentosa e efeitos colaterais serão crescentes. Com base no 
exposto e sabendo que algumas classes de medicamentos podem ser causa de dislipidemia, contribuindo assim para 
a piora da doença aterosclerótica frequentemente presente no paciente idoso, identifique qual das classes abaixo NÃO 
é considerada como causa secundária de dislipoproteinemia. 

 

a) Derivados do ácido retinoico. 
►b) Agonistas alfa2 centrais. 
c) Medicação imunossupressora (ciclosporina). 
d) Agentes antiesquizofrênicos. 
e) Estrogênios exógenos. 

 
13 - As arritmias cardíacas mostram-se sempre como um grande desafio no seu diagnóstico e tratamento. A decisão 

correta, baseada em sua fisiopatologia, traz segurança quanto à melhor escolha de tratamento. Com relação ao 
assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) O bloqueio do ramo esquerdo do feixe de His é um distúrbio de ritmo que pode ser considerado como um exemplo 
de bloqueio unidirecional ou bidirecional. 

(   ) A taquicardia na presença da síndrome de Wolff-Parkinson-White pode ser considerada como ligada ao 
mecanismo de reentrada. 

(   ) A taquicardia sinusal (ou bradicardia), quando inapropriada para a situação clínica presente, é considerada como 
apresentando uma automaticidade anormal. 

(   ) O surgimento da pós-despolarização tardia está ligado ao uso prolongado de medicamentos da classe dos 
betabloqueadores e da eritromicina. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – F – V – V. 
b) V – F – F – V. 
c) F – V – V – F. 
d) V – F – V – F. 
►e) V – V – F – F. 

 
14 - O tratamento farmacológico das arritmias cardíacas se apresenta como um grande desafio. Quando assumimos que 

os medicamentos antiarrítmicos têm a propriedade de pró-arritmia, devemos ser bastante criteriosos na sua indicação. 
O domínio do conhecimento dos mecanismos da ação farmacológica é fundamental para a segurança do paciente. 
Segundo a classificação de Vaughan Williams dos medicamentos antiarrítmicos, é correto afirmar: 

 

►a) A procainamida é uma droga da classe IA. 
b) A quinidina é uma droga da classe IB. 
c) A lidocaína é uma droga da classe IC. 
d) O sotalol é uma droga da classe II. 
e) O timolol é uma droga da classe III. 

 
15 - Um dos sinais de risco de pró-arritmia é a alteração do intervalo QT no eletrocardiograma. As diferentes drogas 

antiarrítmicas apresentam diferentes efeitos sobre o intervalo QT. Em relação a esses efeitos, assinale a alternativa 
correta. 

 

a) Quinidina não interfere no intervalo QT. 
b) Lidocaína aumenta o intervalo QT. 
c) Adenosina reduz o intervalo QT. 
d) Propafenona reduz o intervalo QT. 
►e) Amiodarona aumenta o intervalo QT. 

 
16 - O processo de envelhecimento está diretamente relacionado a um processo progressivo de arteriosclerose. Esse 

processo leva a uma perda da elasticidade do vaso e consequentemente a um aumento da pressão arterial na raiz da 
aorta. A hipertensão arterial contribui marcadamente para esse envelhecimento vascular. Sobre a correlação da rigidez 
vascular com o comportamento pressórico, é correto afirmar: 

 

►a) A queda da pressão diastólica após a 6ª década de vida está relacionada com o aumento da rigidez vascular. 
b) A velocidade de onda de pulso considerada como normal são os valores abaixo de 16 m/segundo. 
c) O aumento da velocidade da onda reflexa do pulso arterial aumenta a pressão de perfusão coronariana. 
d) O aumento da pressão arterial sistólica central reduz a isquemia subendocárdica. 
e) O aumento da velocidade da onda de reflexa do pulso arterial diminui a pós-carga do ventrículo esquerdo. 
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17 - Estima-se que 15% dos pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica apresentem hipertensão resistente. 
Aproximadamente 50% dos pacientes com hipertensão resistente têm como causa um quadro de hipertensão 
secundária. O hiperaldosteronismo é uma das causas mais incidentes de hipertensão secundária. A melhor estratégia 
para fazer o diagnóstico de hiperaldosteronismo, reconhecendo seus sinais clínicos ou laboratoriais, é saber que o 
hiperaldosteronismo cursa com: 

 

a) aumento da reabsorção de sódio. 
►b) aumento da excreção de potássio. 
c) acidose metabólica. 
d) redução do volume plasmático. 
e) hipercalcemia. 

 
18 - Um dos quadros mais dramáticos no atendimento de emergência hipertensiva é o estado hipertensivo próprio da 

gestação. A situação que envolve a pré-eclâmpsia demanda um conhecimento do seu quadro clínico e epidemiológico 
para a realização de um diagnóstico o mais preciso e precoce possível, para assim diminuir os riscos para a mãe e o 
bebê. A característica clínica ou epidemiológica que identifica o quadro de pré-eclâmpsia é: 

 

a) ganho de peso e edema que se instala gradualmente. 
b) a pressão sistólica, que comumente se encontra maior que 160 mmHg. 
c) o início, que frequentemente ocorre antes da 20ª semana de gestação. 
►d) um quadro de proteinúria presente. 
e) nível plasmático de ácido úrico normal. 

 
19 - Em pacientes hipertensos, o tratamento envolve fundamentalmente duas estratégias, uma por meio das mudanças de 

estilo de vida e outra pelo uso de medicamentos. A não aderência às mudanças de estilo de vida pode dificultar e/ou 
retardar o controle da pressão arterial, quando consideramos a necessidade de atingir as metas pressóricas o mais 
rapidamente possível. As diferentes recomendações de estilo de vida saudável apresentam diferentes impactos sobre 
a redução da pressão arterial. Além da perda de peso, assinale a alternativa que apresenta a ordem correta, da maior 
para a menor redução da pressão sistólica. 

 

a) Dieta DASH, redução da ingesta de sódio, atividade física e consumo moderado de bebida alcoólica. 
b) Consumo moderado de bebida alcoólica, dieta DASH, redução da ingesta de sódio e atividade física. 
►c) Dieta DASH, atividade física, redução da ingesta de sódio e consumo moderado de bebida alcoólica. 
d) Dieta DASH, atividade física, consumo moderado de bebida alcoólica e redução da ingesta de sódio. 
e) Atividade física, consumo moderado de bebida alcoólica, redução da ingesta de sódio e dieta DASH. 

 
20 - Quando fazemos a escolha de uma droga anti-hipertensiva no tratamento dos pacientes, devemos levar em 

consideração se existem outras condições clínicas que podem ser afetadas de maneira favorável ou negativa. Assinale 
a alternativa que apresenta corretamente a classe de medicação anti-hipertensiva e a condição clínica que pode, além 
da hipertensão arterial, ser beneficiada com esse tratamento. 

 

a) Prostatismo melhora com o uso de betabloqueadores. 
b) Hipertireoidismo melhora com o uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina. 
c) Diabetes mellitus melhora com o uso de diuréticos de alça. 
d) Tremor essencial melhora com o uso de bloqueadores de canal de cálcio. 
►e) Osteoporose melhora com o uso de diuréticos tiazídicos. 

 
21 - Os sopros podem ser classificados, de acordo com a sua localização no ciclo cardíaco, em sistólicos e diastólicos. A 

sístole pode ser subdividida em três partes: início – protossistólico; meio – mesossistólico; final – telessistólico; ou 
durante toda a sístole – holossistólico. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de sopro telessistólico. 

 

a) Sopro de Austin Flint. 
►b) Mitral por isquemia miocárdica aguda. 
c) Insuficiência aórtica. 
d) Estenose tricúspide. 
e) Estenose aórtica supravalvar. 

 
22 - O pulso venoso jugular pode ser utilizado para estimar a pressão venosa central. Sua localização é semelhante à do 

pulso carotídeo. A diferenciação entre eles pode ser difícil em algumas ocasiões. É característica do pulso venoso 
jugular: 

 

►a) poder ser obliterado. 
b) ser palpável. 
c) ser monofásico. 
d) não se modificar com a respiração. 
e) apresentar uma onda e uma depressão. 
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23 - A respeito da cardiomiopatia arritmogênica, caracterizada por substituição do miocárdico por tecido fibroadiposo e 
determinada geneticamente, é correto afirmar: 

 

a) É característico no eletrocardiograma a presença de onda J com elevação do segmento ST nas derivações precordiais 
esquerdas. 

b) É localizada apenas no ventrículo direito, razão pela qual é também conhecida como displasia arritmogênica do ventrículo 
direito. 

►c) Na fase inicial, subclínica, os exames de imagem são negativos, no entanto pode ocorrer morte súbita cardíaca. 
d) O diagnóstico diferencial no estágio inicial, antes de ser possível identificar as anormalidades estruturais, é com a 

amiloidose. 
e) O medicamento de melhor efetividade para o tratamento da taquicardia ventricular é o betabloqueador. 

 
24 - A cardiomiopatia hipertrófica, a mais comum das doenças cardiovasculares genéticas, é causada por uma infinidade 

de mutações em genes que codificam proteínas do sarcômero cardíaco. É caracterizada por expressão clínica 
heterogênea, fisiopatologia única e história natural diversa. Com relação à cardiomiopatia hipertrófica, identifique 
como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) É uma doença autossômica dominante e ocorre com igual frequência entre os sexos. 
(   ) A valva mitral pode ter mais que o dobro do tamanho normal, como consequência do alongamento de ambos os 

folhetos. 
(   ) A isquemia miocárdica por disfunção microvascular é um importante componente fisiopatológico do processo da 

doença, promovendo um remodelamento adverso e afetando o seu curso clínico. 
(   ) Os eletrocardiogramas mostram uma grande variedade de padrões anormais, mas nenhum é único ou 

característico da doença. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – F. 
b) V – F – V – V. 
c) F – V – F – V. 
d) F – F – F – F. 
►e) V – V – V – V. 

 
25 - A doença de Chagas é uma das maiores causas de cardiomiopatia não isquêmica em todo o mundo. O parasita reside 

em um hospedeiro infectado no qual se multiplica. A respeito da doença de Chagas, considere as seguintes 
afirmativas: 

 

1. Sintomas decorrentes da infecção por Trypanosoma cruzi começam 1 a 2 semanas após a mordida do Triatoma 
infestans infectado. 

2. Na fase aguda da doença, o eletrocardiograma apresenta bloqueio do ramo direito do feixe de His e bloqueio da 
divisão anterossuperior do ramo esquerdo do feixe de His. 

3. É possível a transmissão congênita do parasita da mãe para o feto. 
4. O tratamento antiparasitário geralmente não é indicado em pacientes com insuficiência cardíaca avançada. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
26 - A maior função das células musculares cardíacas – miócitos – é executar o processo de contração-relaxamento 

durante o ciclo cardíaco. Sobre a ultraestrutura do miócito, é correto afirmar: 
 

a) Os miócitos atriais são longos e estreitos. 
b) Os miócitos ventriculares são elípticos. 
c) Os túbulos T estão ausentes nos miócitos ventriculares. 
►d) O miócito atrial apresenta feixes de tecido separados por grandes áreas de colágeno. 
e) O diâmetro do miócito ventricular é de 5 a 6 micras. 

 
27 - Doença cardiovascular congênita é definida como uma anormalidade na estrutura ou função cardiocirculatória que 

está presente no nascimento, mesmo que descoberta mais tarde. Geralmente resulta do desenvolvimento embrionário 
alterado de uma estrutura normal ou do fracasso de tal estrutura para progredir além de um estágio inicial de 
desenvolvimento embrionário ou fetal. Uma das possíveis consequências da doença cardiovascular congênita é a 
cianose. Sobre a cianose, é correto afirmar: 

 

►a) As alterações reumatológicas incluem gota e osteoartropatia hipertrófica. 
b) A elevação dos níveis de colesterol e aterosclerose coronária são consequências da cianose. 
c) A comunicação interatrial tipo seio venoso é uma das causas de cianose central. 
d) A hipoxemia diminui a produção renal de eritropoietina. 
e) Flebotomia está indicada em pacientes assintomáticos com hematócrito acima de 45%. 
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28 - A aorta, a maior artéria do corpo, é dividida anatomicamente em componentes torácico e abdominal. A aorta torácica 
é subdividida em segmento ascendente, arco e descendente, e a aorta abdominal em segmentos suprarrenal e 
infrarrenal. Designa-se aneurisma de aorta um segmento com alteração (dilatação) propenso a expandir e a romper. A 
respeito do aneurisma de aorta, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Na aorta abdominal, é considerado aneurisma o aumento de tamanho acima 3,0 cm. 
2. Sua formação está associada a inflamação crônica da parede da aorta abdominal com degradação de proteínas 

do tecido conjuntivo estrutural. 
3. O aneurisma de aorta torácica decorrente de sífilis ocorre no estágio secundário da doença. 
4. O aneurisma de aorta torácica de etiologia aterosclerótica ocorre com mais frequência na aorta ascendente. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 
29 - As mudanças hemodinâmicas são significativas durante a gestação e iniciam já no primeiro trimestre. Nesse período 

de gestação, há: 
 

a) aumento da resistência vascular periférica. 
b) aumento da pressão arterial. 
►c) aumento do débito cardíaco. 
d) diminuição do volume sanguíneo. 
e) diminuição da frequência cardíaca. 

 

 
*30 - Os medicamentos utilizados na gestação devem ser avaliados com relação ao seu potencial de risco de efeitos 

adversos no feto. Com relação ao uso de medicamentos na gestação, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
seguintes afirmativas: 

 

(   ) Betabloqueadores são considerados seguros, embora possam causar bradicardia e hipoglicemia neonatal. 
(   ) Warfarina é contraindicada, pois pode causar sangramento fetal. 
(   ) Digoxina é considerada segura e não apresenta efeitos adversos. 
(   ) Furosemida é considerada segura, porém pode causar hipovolemia materna. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – F. 
b) V – V – V – V. 
c) F – F – V – V. 
d) V – F – V – F. 
e) V – V – F – F. 

 

 
31 - Com relação aos fatores de risco para doença aterosclerótica, assinale a alternativa correta. 
 

a) A cardiopatia isquêmica causa de 70 a 80% das mortes relacionadas ao tabagismo. 
b) A prevalência da hipertensão arterial está diminuindo e as taxas de adesão ao tratamento estão aumentando, devido aos 

programas de prevenção. 
c) O aumento de 1 mg/dl no HDL-colesterol associa-se a uma redução de 20% no risco cardiovascular. 
►d) Estudos recentes sugerem que a PCR ultrassensível pode ser útil na estratificação do risco cardiovascular. 
e) Os programas de exercícios vigorosos são necessários para reduzir o risco cardiovascular e o risco de morte súbita. 

 

 
32 - Com relação ao tabagismo como fator de risco cardiovascular, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as 

seguintes afirmativas: 
 

(   ) O uso do tabaco vem aumentando entre adolescentes, adultos jovens e mulheres. 
(   ) Tabagistas de 20 ou mais cigarros ao dia têm 5 vezes mais doenças coronárias. 
(   ) A redução do consumo para 1 a 4 cigarros ao dia reduz o risco de doença coronária a níveis comparáveis aos dos 

não fumantes. 
(   ) O tabagismo aumenta a oxidação do LDL-colesterol e diminui a vasodilatação coronária dependente do endotélio. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – F. 
►b) V – F – F – V. 
c) F – V – F – V. 
d) F – F – V – V. 
e) V – V – V – F. 

 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas. 
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33 - Com relação ao metabolismo dos lipídeos, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O uso de estatinas consolidou a hipótese de que a redução do LDL-colesterol reduz a incidência de eventos 
coronarianos, mas pode elevar a mortalidade por causas não cardíacas. 

(   ) Na hipercolesterolemia familial homozigótica, o processo da aterosclerose se inicia já a partir da terceira década 
de vida. 

(   ) As partículas pequenas de LDL-colesterol podem ser mais aterogênicas que as grandes, especialmente em 
diabéticos. 

(   ) A dosagem de triglicerídeos fora do jejum parece ser um melhor preditor de risco que a dosagem feita em jejum. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – F. 
b) V – F – F – V. 
c) F – V – F – V. 
►d) F – F – V – V. 
e) F – V – V – F. 

 

 
34 - Quanto ao diagnóstico da insuficiência cardíaca (IC), assinale a alternativa correta. 
 

a) A queixa de dispneia paroxística noturna não é um bom indicador da presença de IC. 
►b) A classe funcional da NYHA é um bom preditor de morbidade e mortalidade em um paciente com IC. 
c) O achado de sopro regurgitante mitral é pouco frequente em pacientes com IC. 
d) O achado de terceira bulha indica redução da complacência ventricular. 
e) A pressão venosa jugular é equivalente à altura do pulso venoso jugular acima do ângulo de Louis e à pressão no átrio 

direito. 
 

 
35 - Com relação aos exames de imagem no diagnóstico da IC, assinale a alternativa correta. 
 

a) No ecocardiograma, o diâmetro da veia cava inferior normal com colapso inspiratório de 50% ou mais sugere aumento da 
pressão no átrio direito. 

b) A ressonância magnética tem as mesmas limitações do ecocardiograma quando a janela acústica é limitada, como na 
obesidade. 

►c) Na ressonância magnética, o realce subendocárdico tardio tem relativa sensibilidade em detectar áreas de miocárdio 
isquêmico. 

d) A angiotomografia cardíaca tem como vantagem a menor exposição à radiação. 
e) O PET-scan avalia bem a isquemia e a viabilidade miocárdica, mas não a função miocárdica. 

 

 
36 - Quanto à IC aguda (ICA), identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Doença coronária, hipertensão, diabetes e insuficiência renal crônica são comorbidades frequentes em pacientes 
com ICA. 

(   ) A maioria dos pacientes com ICA se apresenta com pressão arterial abaixo de 90 mmHg. 
(   ) A IC com fração de ejeção preservada é identificada em 40 a 50% dos pacientes hospitalizados por ICA. 
(   ) Na ICA, o aumento da ureia é proporcional ao da creatinina, devido à hipoperfusão renal pelo menor débito 

cardíaco. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – F – V – F. 
b) F – V – F – V. 
c) V – F – F – V. 
d) F – F – V – V. 
e) F – V – V – F. 

 

 
37 - Quanto à endocardite infecciosa (EI), identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) A incidência de EI em usuários de drogas intravenosas é semelhante àquela em portadores de próteses valvares. 
(   ) O Staphylococcus aureus causa mais de 50% das EI em usuários de drogas intravenosas. 
(   ) Nos países desenvolvidos, a EI em próteses responde por 10 a 30% dos casos de EI. 
(   ) O Streptococcus pneumoniae é causa frequente de EI em pacientes com pólipos ou neoplasia de cólon. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F. 
b) V – F – F – V. 
c) F – V – F – V. 
d) F – F – V – V. 
►e) F – V – V – F. 
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38 - Sobre a insuficiência cardíaca, é correto afirmar: 
 

a) Nos países industrializados, a doença coronária é responsável por 40 a 50% dos casos de IC. 
b) Os betabloqueadores são indicados na IC a partir do estágio A. 
►c) Os IECA são úteis na prevenção de IC em pacientes com diabetes, doença aterosclerótica ou hipertensão arterial, já no 

estágio A. 
d) A restrição de sódio deve ser indicada somente nos pacientes com IC com fração de ejeção reduzida. 
e) A eplerenona acarreta ginecomastia tanto quanto a espironolactona. 

 

 
39 - Com relação aos critérios de Duke modificados para o diagnóstico de EI, assinale a alternativa correta. 
 

a) História de drogadição IV, nódulos de Osler e regurgitação valvar nova no ecocardiograma são critérios menores. 
b) Uma amostra de hemocultura positiva para germe compatível com EI e ecocardiograma com massa oscilante na valva 

indicam diagnóstico definido de EI. 
c) Um critério maior e três menores, quando presentes, configuram EI como possível. 
d) Febre de 38 °C, prótese valvar, hemorragias conjuntivais e glomerulonefrite configuram diagnóstico definido de EI. 
►e) Prótese com deiscência parcial, lesões de Janeway, febre de 38,5 °C e fator reumatoide positivo são suficientes para 

estabelecer diagnóstico definido de EI. 
 

 
40 - Com relação aos aneurismas da aorta, assinale a alternativa correta. 
 

►a) Os aneurismas da aorta abdominal (AAA) são a forma mais comum de aneurisma da aorta. 
b) Os AAA incidem igualmente em homens e mulheres. 
c) Em 50% dos casos de AAA existe história prévia na família. 
d) Na aorta torácica, a forma mais comum é a que acomete o arco aórtico, com 60% dos casos. 
e) A dissecção aguda da aorta ascendente ocorre preferencialmente entre os 60 e 70 anos. 

 

 
41 - Qual a prevalência de homens, em relação a mulheres, de portadores de valva aórtica bicúspide? 
 

a) 10 a 20%. 
b) 30 a 40%. 
c) 40 a 60%. 
d) 60 a 70%. 
►e) 70 a 80%. 

 

 
42 - Qual é a melhor estratégia para a indicação cirúrgica de pacientes portadores de insuficiência aórtica grave crônica? 
 

a) Se apresentar em classe funcional III ou IV da NYHA e com fração de ejeção < 50%. 
►b) Se apresentar em classe funcional II da NYHA e com fração de ejeção normal. 
c) Se apresentar assintomático e com fração de ejeção normal. 
d) Se apresentar em classe funcional III ou IV da NYHA e com fração de ejeção normal. 
e) Se apresentar em classe funcional III ou IV da NYHA e com fração de ejeção < 40%. 

 

 
43 - A explicação para a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo estar normal em pacientes portadores de estenose 

mitral isolada importante é pela: 
 

a) redução crônica da pós-carga. 
►b) redução crônica da pré-carga. 
c) redução crônica da pré-carga e da elevação da pós-carga. 
d) redução crônica da pós-carga e da elevação da pré-carga. 
e) elevação da crônica da pré-carga e redução crônica da pós-carga. 

 

 
44 - Qual das características anatômicas da valva mitral contribui para um bom prognóstico da valvoplastia mitral 

percutânea com cateter balão? 
 

a) Folheto posterior flexível com moderada calcificação e discreto acometimento das cordoalhas. 
b) Calcificação de qualquer extensão do aparelho valvar pela fluoroscopia. 
►c) Folheto anterior flexível e não calcificado e discreto acometimento das cordoalhas. 
d) Folheto anterior flexível com discreta calcificação e discreto acometimento das cordoalhas. 
e) Folheto anterior flexível e não calcificado e espessamento e encurtamento de cordoalhas (< 10 mm de comprimento). 

 

 
45 - Em pacientes com insuficiência mitral grave e de longa duração, o átrio esquerdo se comporta com complacência: 
 

a) significativamente reduzida, com amplitude da onda v. 
b) normal, com aumento da amplitude da onda v. 
c) moderadamente elevada, associada a elevação significativa da pressão do átrio esquerdo. 
►d) significativamente elevada, podendo apresentar a pressão da artéria pulmonar e a resistência vascular pulmonar normais. 
e) normal, podendo apresentar a pressão da artéria pulmonar e a resistência vascular pulmonar normais. 
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46 - Qual método constitui padrão ouro para identificar presença ou ausência de estenose coronariana relacionada a 
doença arterial coronária? 

 

a) Angiotomografia de coronária com escore de cálcio. 
b) Cintilografia do miocárdio. 
c) Ecocardiografia com estresse. 
►d) Cinecoronariografia. 
e) Ressonância magnética cardíaca durante estresse. 

 
47 - Qual é o significado da expressão “imagens de realce tardio” identificadas por ressonância magnética cardíaca? 
 

►a) Detecção de características de tempo de relaxamento tecidual alterado do miocárdio com lesão irreversível. 
b) Detecção de características de tempo de perfusão do miocárdio alterado por lesão reversível. 
c) Artefato causado por retardo da infusão de contraste à base de gadolínio em miocárdio viável. 
d) Imagem que se manifesta em decorrência de uma placa coronariana instável. 
e) Imagem que se manifesta em decorrência de uma placa coronariana crítica e estável. 

 
48 - No teste ergométrico em esteira, o que pode influenciar a morfologia da onda T? 
 

a) Homens em uso de anabolizantes, respiração, hiperventilação, terapia com medicamentos e isquemia/necrose miocárdica. 
b) Inclinação da esteira em mais de 5%, respiração, hiperventilação, terapia com medicamentos e isquemia/necrose 

miocárdica. 
c) Pacientes jovens, respiração, hiperventilação, terapia com medicamentos e isquemia/necrose miocárdica. 
d) Mulheres na menopausa, respiração, hiperventilação e isquemia/necrose miocárdica. 
►e) Posição do corpo, respiração, hiperventilação, terapia com medicamentos e isquemia/necrose miocárdica. 

 
49 - Na fase hospitalar da intervenção coronária percutânea, os stents coronarianos evitam a cirurgia de revascularização 

do miocárdio de emergência: 
 

a) reduzindo as taxas de reestenose coronária. 
b) reduzindo as taxas de trombose intra-stent. 
►c) sustentando os flaps de dissecção coronária. 
d) aumentando a velocidade de endotelização. 
e) diminuindo a velocidade de endotelização. 

 
50 - A indicação da ultrassonografia intracoronária para complementar a cineangiocoronariografia ocorre: 
 

a) rotineiramente, após implante de stent farmacológico. 
►b) quando há lesão de tronco de coronária esquerda. 
c) quando há lesão em vasos com diâmetros abaixo de 2,0 mm. 
d) quando há lesão com estenose não crítica. 
e) quando há lesão longa e com estenose acima de 80%. 


