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CARDIOLOGIA

01. Paciente de 23 anos, submetido à transplante renal havia três anos, com retorno para hemodiálise após rejeição ao
órgão transplantado, é admitido com história de sonolência, astenia e febre. Ao exame físico, detectado novo sopro
sistólico, hipotensão e bradicardia. O cateter de diálise estava com saída de secreção purulenta pelo orifício de
entrada deste. Ao suspeitar de endocardite, qual é o agente etiológico mais provável para esse caso?
A) Staphylococcus aureus
B) Streptococcus viridans
C) Salmonella
D) Streptococcus bovis
E) Vírus (Zika ou Chikungunya)
02. Ainda relacionado à questão anterior, ao observar o seguinte eletrocardiograma, qual complicação deve ser
lembrada?

A) Abscesso perivalvar aórtico
B) Rotura de parede livre de ventrículo direito com tamponamento
C) Embolia pulmonar maciça
D) Trombose aguda de válvula mecânica
E) Embolização de vegetação para artéria descendente anterior
03. Qual das seguintes alternativas NÃO é uma recomendação da nova diretriz de reanimação cardiopulmonar
publicada em 2015?
A) O uso da vasopressina foi eliminado do ACLS.
B) A epinefrina pode ser usada no primeiro ciclo quando estivermos frente à AESP/Assistolia.
C) Não é mais recomendado o resfriamento corpóreo extra-hospitalar.
D) O cateterismo cardíaco deve ser realizado em todos os pacientes com supra de ST pós PCR.
E) Evitar uso rotineiro de betabloqueador para os pacientes sobreviventes de PCR por FV/TV.
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04. Paciente de 56 anos, tabagista e diabético chega à emergência com dor precordial típica anginosa, com 5 horas
desde o início da dor. Qual das artérias abaixo deve ser responsável por esse tipo de apresentação ao
eletrocardiograma?

A) Artéria circunflexa
B) Lesão de tronco de coronária esquerda
C) Lesão no 1/3 proximal da artéria descendente anterior
D) Lesão no primeiro ramo septal
E) Lesão no primeiro diagonal
05. Paciente em investigação de dispneia e dor torácica de início súbito. Realizou-se uma ventriculografia com a
imagem a seguir e levantou-se, então, a hipótese de

A) Síndrome do coração partido.
B) Estenose aórtica.
C) Dissecção aórtica.

D) Tamponamento cardíaco.
E) Infarto agudo do miocárdio.

06. A anticoagulação plena é uma estratégia importante na prevenção do acidente vascular em portadores de fibrilação
atrial. Mas tão importante quanto sua indicação, é a identificação dos pacientes com risco aumentado de
sangramento, para os quais a anticoagulação deve ser rediscutida. Um importante indicador de risco de
sangramento é o HAS BLED.
Qual dos parâmetros abaixo citados NÃO é considerado como fator de risco para sangramento nesse escore?
A) Idade

B) Hipertensão

C) Alcoolismo

D) Insuficiência renal

E) Diabetes

07. Paciente de 68 anos, portador de fibrilação atrial, anticoagulado com warfarina para prevenção de acidente
vascular cerebral (CHADS 2), INR de 2,3 e internado com infarto com supra de ST anterior, com cateterismo
mostrando lesão em 1/3 médio da artéria descendente anterior.
Qual deve ser a estratégia preferencial de tratamento para esse caso?
A) Stent farmacológico, warfarina e aspirina.
B) Stent farmacológico, warfarina e clopidogrel.
C) Stent farmacológico, rivaroxabana, aspirina e clopidogrel.
D) Stent convencional, dabigatrana, aspirina e clopidogrel.
E) Stent convencional, warfarina, aspirina e clopidogrel.
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08. Qual das seguintes recomendações de mudança de estilo de vida tem maior potencial de redução da pressão arterial,
segundo as diretrizes brasileiras de hipertensão?
A) Perda de peso
B) Dieta DASH
C) Restrição de sódio

D) Atividade física
E) Consumo moderado de álcool

09. Paciente de 48 anos alcoolista chega à emergência com queixa de astenia e palpitações. Qual alternativa corresponde
ao seguinte eletrocardiograma do paciente?

A) Taquicardia atrial multifocal
B) Flutter atrial
C) Síndrome de Brugada

D) Fenômeno de Ashman
E) Taquicardia paroxística supraventricular

10. Em qual das seguintes situações clínicas, NÃO devemos considerar o uso do cardiodesfibrilador implantável?
A) Pacientes com disfunção ventricular recuperados de morte súbita por fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular
sustentada de causa não reversível.
B) Pacientes com doença cardíaca estrutural e documentação de taquicardia ventricular sustentada estável ou instável.
C) Pacientes com síncope recorrente clinicamente significativa que apresentam taquicardia ventricular sustentada instável ao
estudo eletrofisiológico.
D) Pacientes com cardiomiopatia isquêmica com fração de ejeção menor ou igual a 35% após, pelo menos, 6 meses de infarto,
em classe funcional II ou III, com tratamento clínico otimizado, sem indicação de revascularização e sem baixa expectativa
de vida em 1 ano.
E) Pacientes com disfunção ventricular recuperados de fibrilação ventricular na espera de transplante cardíaco iminente.
11. Um dos principais problemas dos novos anticoagulantes orais é o sangramento resultante do seu uso, até então sem
antídotos específicos para reversão da ação destes. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.
A) Até o momento, não se conseguiu isolar uma molécula para reversão dos efeitos dos inibidores do fator Xa.
B) O principal estudo para reversão do efeito do inibidor direto da trombina não mostrou eficácia com significância estatística
comparada ao placebo.
C) O Idarucizumab e o Andexanet alfa são agentes promissores para reversão do efeito do Dabigatrana e do Rivaroxabana,
respectivamente, tendo o primeiro inclusive já sido liberado pelo FDA para uso em sangramentos, em situações de
emergência.
D) O complexo protrombínico tem eficácia, em torno de 90%, na reversão dos sangramentos com risco de vida nos pacientes
em uso dos inibidores diretos da trombina.
E) O escore HAS BLED não deve ser utilizado para orientação dos pacientes que irão para anticoagulação, se a droga em
questão não for a warfarina.
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12. Você é chamado na emergência para avaliar um paciente de 50 anos com história de síncope. Ao analisar o
eletrocardiograma, qual seria o diagnóstico mais provável?

A) Taquicardia ventricular pelo critério de Vereckei (Onda R inicial em AVR)
B) Taquicardia paroxística supraventricular pelos critérios de Brugada
C) Fibrilação atrial de alta resposta com condução aberrante
D) Torsades de Pointes
E) Taquicardia ventricular pelo critério de Brugada (presença de RS nas precordiais)
13. Paciente de 17 anos, lúdica chega à emergência com queixa de dor precordial de forte intensidade, com sudorese. A
dor piora com o decúbito dorsal e alivia quando a paciente senta. No momento, está em uso de cloroquina. Sem
outras comorbidades ou fatores de risco para coronariopatia. Após analisar o seguinte eletrocardiograma e
considerando a história clínica da paciente, qual dos seguintes exames poderia ser dispensado da abordagem inicial
diagnóstica desse caso?

A) Troponina
B) Ecocardiograma
C) Cardiorressonância magnética
D) Cateterismo cardíaco
E) Cintilografia miocárdica com gálio
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14. Em relação à Coreia da Febre Reumática, assinale a alternativa INCORRETA.
A) A coreia é formada por uma tríade: movimentos involuntários, hipotonia e labilidade emocional.
B) Atualmente, admite-se que a coreia pode deixar sequelas neurológicas, como a síndrome de Tourette.
C) A piora dos movimentos com situações de estresse pode ser utilizada para exacerbar os movimentos coreicos.
D) Mulheres que tiveram coreia podem ter retorno dos sintomas sem novo surto durante a gestação (coreia gravidarum).
E) O haloperidol é a droga de escolha para os casos mais leves da doença, deixando-se o ácido valproico para os casos mais
graves ou refratários.
15. Paciente de 50 anos é encaminhado até seu ambulatório, com diagnóstico de dispneia progressiva aos esforços,
secundário à insuficiência mitral primária, com FE de 35% e diâmetro sistólico do VE de 50mm. No momento,
assintomático após início de diurético e vasodilatadores. Qual é a conduta preferencial para esse caso?
A) Manter conduta conservadora, indicando intervenção quando o diâmetro sistólico do VE atingir 55mm.
B) Manter conduta conservadora independente do diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo ou da fração de ejeção, desde que
o paciente continue assintomático.
C) Indicar troca de valva mitral por prótese mecânica a princípio pela idade do paciente.
D) Indicar troca de valva mitral por prótese biológica, pois o paciente é renal crônico, com maior risco de sangramento.
E) Indicar plástica da valva mitral.
16. Paciente de 40 anos chega à emergência com sinais de baixo débito cardíaco, sendo submetido ao exame
ecocardiográfico com a imagem a seguir.

Qual o procedimento a ser realizado nesse momento?
A) Pericardiocentese
B) Cirurgia para correção de insuficiência mitral aguda
C) Cateterismo cardíaco para fechamento de CIV
D) Trombólise de artéria pulmonar por arteriografia
E) Iniciar drogas inotrópicas e imunossupressão na suspeita de miocardite
17. Segundo os mais recentes guidelines do tratamento de endocardite, atualizados em 2015, qual é o tratamento de
escolha para endocardite de valva nativa por estafilococos meticilino-sensível?
A) Vancomicina
B) Vancomicina e gentamicina
C) Vancomicina, gentamicina e rifampicina
D) Oxacilina
E) Oxacilina e gentamicina
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18. Qual classe terapêutica de hipoglicemiantes recentemente mostrou benefícios em termos de redução de
morbimortalidade cardiovascular para os pacientes diabéticos?
A) Inibidores da DDP4
B) Agonistas da GLP1
C) Inibidores da SGLT2
D) Biguanidas
E) Tiazolidinedionas
19. Paciente de 25 anos, no quarto mês de gestação, sem comorbidades prévias conhecidas chega à emergência com
quadro súbito de dispneia e dor torácica. Ao exame físico, FR de 28 ipm, PA de 80 x 50 mmHg, extremidades frias.
Ecocardiograma da beira do leito com sinais de HAP e disfunção do VD. Iniciado droga vasoativa por hipotensão
persistente, apesar de volume. Foi encaminhada para tomografia de tórax que confirmou embolia pulmonar como
diagnóstico. Qual o tratamento para esse caso?
A) Filtro de veia cava inferior, visto que é gestante com contraindicação para trombolítico e anticoagulação plena.
B) Iniciar anticoagulação plena com heparina de baixo peso molecular, já que estabilizou a pressão arterial com droga
vasoativa e volume.
C) Iniciar anticoagulação plena com rivaroxabana, já que estabilizou a pressão arterial com droga vasoativa e volume.
D) Indicar trombectomia por hemodinâmica, já que está instável e tem contraindicação a trombolítico.
E) Indicar trombolítico, já que a paciente está com hipotensão persistente, com necessidade de droga vasoativa.
20. A maioria dos protocolos de intervenção em aneurismas de aorta ascendente considera um diâmetro maior que
5,5cm como ponto de corte para indicação do tratamento. Em qual das seguintes situações, NÃO temos que indicar
a intervenção mais precocemente, estando o paciente assintomático?
A) Pacientes com síndrome de Marfan
B) Pacientes com valva aórtica bicúspide
C) Pacientes com formas familiares e história familiar de dissecção
D) Pacientes portadores de síndrome de Loeys-Dietz
E) Pacientes com antecedente de sífilis
21. Paciente de 46 anos, tabagista e hipertenso chega ao hospital para investigação de dor torácica. Ao ser realizada
tomografia com contraste, foi diagnosticado úlcera penetrante da aorta na porção média da aorta torácica
descendente. Qual é o tratamento para esse caso?
A) Terapia cirúrgica de emergência
B) Terapia cirúrgica, se dor persistente após uso de nitrato e betabloqueador.
C) Tratamento conservador da úlcera, com otimização do tratamento anti-hipertensivo e hipolipemiantes, e prosseguir
investigação diagnóstica de outras causas de dor torácica.
D) Tratamento conservador com nitrato e betabloqueador, alta após estabilização clínica e acompanhamento tomográfico
posterior para identificar formação de aneurisma ou início de dissecção para indicação cirúrgica.
E) Iniciar anticoagulação plena devido ao risco de trombose no local da úlcera, controle da pressão arterial e analgesia.
22. Segundo a diretriz brasileira de doença coronariana estável, o uso da angiotomografia de coronárias NÃO deve ser
indicado para
A) seguimento de lesões ateroscleróticas coronárias em indivíduos assintomáticos.
B) pacientes com suspeita de doença arterial coronariana crônica com testes de isquemia conflitantes ou inconclusivos.
C) pacientes com suspeita de doença arterial coronariana crônica com sintomas contínuos e testes de isquemia prévios normais
ou inconclusivos.
D) avaliação da potência de enxertos de revascularização miocárdica em indivíduos sintomáticos com probabilidade pré-teste
intermediária, calculada pelos critérios de Diamond-Forrester.
E) opção à angiografia invasiva na diferenciação entre cardiopatias isquêmicas e não isquêmicas
23. Qual das alternativas abaixo NÃO mostra uma situação de contraindicação absoluta para a prática do exercício
físico em programa de reabilitação cardiovascular extra-hospitalar?
A) Infarto agudo do miocárdio nas primeiras 72h
B) Insuficiência cardíaca descompensada
C) Fase aguda da miocardite
D) Fase aguda da endocardite infecciosa
E) Antecedente de ablação para tratamento de fibrilação atrial sintomática
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24. Assinale a alternativa que corresponde a um critério utilizado no diagnóstico da síndrome metabólica.
A) Homem com circunferência abdominal de 89cm
B) Mulher com triglicérides de 138mg/dl
C) Homem com HDL de 55 mg/dl

D) Homem com glicemia de jejum de 110 mg/dl
E) Mulher com LDL de 180 mg/dl

25. O estado inflamatório crônico decorrente da infecção pelo HIV e o uso de antirretrovirais estão associados a
alterações metabólicas e a um estado mais “aterogênico” nessa população, mostradas abaixo, EXCETO
A) Aumento do HDL.
B) Aumento da resistência insulínica.
C) Aumento dos triglicerídeos.

D) Aumento dos ácidos graxos livres.
E) Aumento do LDL.

26. Um paciente é internado na enfermaria para investigação de dispneia progressiva. É portador de miocardiopatia
dilatada hipertensiva, e o RX de entrada é compatível com derrame pleural bilateral, principalmente à direita. Após
uma toracocentese diagnóstica e de alívio, qual das seguintes características abaixo deveria chamar sua atenção
para outra doença sobrejacente que poderia estar causando esse derrame pleural?
A) NT pro BNP > 1500 ng/dl
B) DHL pleural/sérico > 0,6
C) ADA < 40

D) pH > 7,2
E) Glicose > 60 mg/dL

27. Não é incomum na nossa prática clínica recebermos em nossas emergências cardiológicas pacientes provenientes de
outras especialidades em virtude de, mesmo na ausência de uma clínica sugestiva de coronariopatia, ter sido
solicitado dosagem de Troponina, e sendo esta positiva, ter sido levantada a hipótese de síndrome coronariana
aguda. Dentre as alternativas abaixo, qual delas NÃO deve apresentar Troponina positiva?
A) Insuficiência renal
B) Toxicidade por drogas ou toxinas
C) Doenças infiltrativas, como amiloidose

D) Sepse
E) Pneumotórax espontâneo

28. Ao avaliar um paciente masculino de 29 anos, internado com diagnóstico de acidente vascular cerebral, tendo como
achado de investigação um ecocardiograma com hipertrofia ventricular esquerda e função renal comprometida,
poderemos estar diante de um caso de
A) Doença de Fabry.
B) Síndrome LEOPARD.
C) Doença de Behçet.

D) Síndrome de Kartagener.
E) Síndrome de Noonan.

29. Paciente de 54 anos está internado para a realização de quimioterapia para leucemia, quando apresenta episódio de
síncope no apartamento. Exames laboratoriais mostravam anemia, leucopenia e hipocalemia. Qual é a conduta para
esse caso após receber o ECG do paciente abaixo?

A) Suspensão do esquema de quimioterapia, correção de distúrbio hidroeletrolítico e solicitação de ecocardiograma.
B) Indicar passagem do marcapasso provisório, correção de distúrbio hidroeletrolítico e reinício da quimioterapia.
C) Manutenção do esquema por se tratar de bradicardia sinusal, correção de distúrbio hidroeletrolítico, investigação de outras
causas de síncope.
D) Indicar passagem do marcapasso provisório, correção de distúrbio hidroeletrolítico, solicitar cardiorressonância magnética
pela possibilidade de miocardite associada ao uso de antraciclina e reiniciar quimioterapia.
E) Manter o esquema de quimioterapia, corrigir distúrbio hidroeletrolítico e investigar tromboembolismo pulmonar.
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30. Com relação à avaliação do teste ergométrico, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Atingir 7 METS ou mais sem indução de alterações no ECG está associada à baixa probabilidade de síndrome coronariana
aguda e a baixo risco de eventos isquêmicos.
B) O protocolo de Bruce é um teste diagnóstico eficiente para homens de meia-idade, no entanto pode não ser o protocolo ideal
para avaliar capacidade física em obesos, idosos e indivíduos descondicionados.
C) A incompetência cronotrópica é preditora de eventos cardiovasculares e mortalidade por todas as causas.
D) A queda da frequência cardíaca com a progressão do esforço apresenta alta correlação com doença isquêmica e é um
critério absoluto para interrupção do esforço.
E) A ocorrência de bloqueio do ramo esquerdo induzido pelo esforço é variável independente para morte cardiovascular.
31. Paciente submetido a transplante cardíaco no último mês e a esquema de pulsoterapia e chega à emergência com
sinais de sepse respiratória grave deve ter esquema antibiótico amplo para cobertura dos seguintes agentes abaixo,
EXCETO
A) Influenza.

B) Citomegalovírus.

C) Pneumocistose.

D) Pneumococo.

E) Psitacose.

32. Uma paciente no primeiro trimestre da gestação que se apresenta na emergência com palpitações por taquicardia
paroxística supraventricular, estável que NÃO reverta com manobras vagais tem como tratamento de escolha a(o)
A) Cardioversão elétrica.
B) Adenosina.
C) Betabloqueador.

D) Bloqueador do canal de cálcio.
E) Digoxina.

33. Quais as alterações hidroeletrolíticas características da taquicardia ventricular polimórfica do tipo Torsades de
Pointes, normalmente associadas ao prolongamento do intervalo QT?
A) Hipercalemia e Hipercalcemia
B) Hipernatremia e Hipocalemia
C) Hipomagnesemia e Hipocalemia

D) Hiponatremia e Hipomagnesemia
E) Hipocalcemia e Hipercalemia

34. Em pacientes em choque cardiogênico, o lactato sérico é uma ferramenta útil e de fácil obtenção para monitorização
hemodinâmica e orientação na reversão desse estado, de elevada mortalidade.
Qual é a meta mínima relacionada com a melhora da perfusão tecidual e diminuição da mortalidade?
A) Redução de 10% nas primeiras 6horas
B) Aumento de 20% nas primeiras 2horas
C) Redução de 30% nas primeiras 8 horas

D) Normalização dos níveis nas primeiras 8 horas
E) Normalização dos níveis nas primeiras 2 horas

35. Em qual situação clínica, o uso do betabloqueador venoso é considerado droga de primeira linha, junto com os
diuréticos, no tratamento do edema agudo pulmonar não hipertensivo?
A) Insuficiência renal
B) Síndrome coronariana aguda
C) Insuficiência cardíaca

D) Taquicardias
E) Estenose mitral

36. A doença de Chagas é uma importante causa de miocardiopatia dilatada em nosso país. Este ano, foi publicado o
estudo BENEFIT, que trouxe como principal resultado:
A) O estudo não encontrou relação entre reativação de doença de Chagas em indivíduos cronicamente infectados e um estado
de imunossupressão.
B) O beneficio da pulsoterapia com metilprednisolona para o tratamento da fase aguda da doença.
C) O tratamento na fase crônica em indivíduos adultos não mostrou redução de mortalidade ou eventos cardíacos maiores.
D) O tratamento com o benzonidazol levou a um aumento paradoxal da circulação de parasitas ao final do tratamento de 60
dias.
E) A superioridade do benzonidazol, quando comparado ao nifurtimox no tratamento da fase crônica da doença em indivíduos
adultos.
37. O Sprint trial (Systolic Blood Pressure Intervention Trial), publicado em novembro de 2015, vem sendo considerado
um estudo revolucionário, pois
A) mostrou redução de eventos cardiovasculares em pacientes não diabéticos mantidos com PAS < 120mmHg quando
comparado a pacientes mantidos em PAS < 140mmHg.
B) confirmou os diuréticos tiazídicos como primeira opção para o tratamento da hipertensão arterial em pacientes com função
renal normal.
C) o estudo mostrou uma tendência a aumento da mortalidade por disfunção renal nos pacientes diabéticos, submetidos a
tratamento com bloqueadores do receptor da angiotensina.
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D) mostrou aumento da mortalidade com o uso dos betabloqueadores para os pacientes hipertensos após infarto agudo do
miocárdio.
E) mostrou diminuição da mortalidade por causas cardiovasculares para os idosos mantidos com PAS em torno de 160mmHg.
38. Na fisiopatologia da insuficiência cardíaca diastólica descompensada, NÃO observamos
A) aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo.
B) redução dos índices de contratilidade do eixo longitudinal do ventrículo esquerdo, apesar da fração de ejeção normal.
C) redução do volume sistólico final.
D) aumento da pressão média do átrio esquerdo.
E) vasodilatação periférica.
39. Em um paciente portador de cardiodesfibrilador implantável que chega à emergência em tempestade elétrica, todas
as medidas abaixo citadas podem fazer parte do tratamento, EXCETO
A) cardioversão elétrica.
B) desabilitar terapias de arritmias ventriculares.
C) encaminhamento ao laboratório de eletrofisiologia para ablação por cateter da taquicardia.
D) amiodarona.
E) lidocaína.
40. Na avaliação de um paciente com marcapasso definitivo e história de síncope, ao avaliar o eletrocardiograma a
seguir, qual seria o diagnóstico?

A) Oversensing

B) Undersensing

C) Perda de captura

D) Desgaste da bateria

E) Histerese

41. O uso de cocaína é sabidamente causa de infarto do miocárdio com coronárias normais, tendo como mecanismo
principal o(a)
A) espasmo coronário.
B) embolia coronária.
C) trombose coronária in situ.

D) miocardite tóxica.
E) síndrome de Takotsubo.

42. Ao atender um paciente de 85 anos na emergência, com quadro clínico e laboratorial de infarto agudo do miocárdio
sem supra de ST, deve-se ter como recomendações todas as alternativas abaixo, EXCETO:
A) Usar os escores de sangramento (Crusade/Roxane) para avaliação quanto ao risco e benefício do emprego dos agentes
antitrombóticos e antiagregantes plaquetários.
B) Administrar AAS na dose de 200 a 300mg para todos os idosos, salvo os alérgicos.
C) Evitar a dose de ataque de clopidogrel, fazendo inicialmente 75mg.
D) Caso o clearance de creatinina seja de 50ml/min, fazer enoxaparina na dose de 0,75mg de 12/12h.
E) Reservar a estratificação invasiva nas primeiras 24 horas, caso o paciente apresente choque cardiogênico ou arritmias
ventriculares complexas, independente dos escores TIMI/GRACE.
43. Segundo a Diretriz Brasileira de Cardiogeriatria, para um paciente de 87 anos, em tratamento de depressão que
chega ao seu consultório para tratamento de hipertensão seria contraindicado o uso de
A) Enalapril.

B) Anlodipina.

C) Losartana.

D) Atenolol.

E) Hidroclorotiazida.

44. A presença de impulsões sistólicas observadas na perfusão do leito ungueal sugere a seguinte valvopatia:
A) Estenose aórtica.
B) Insuficiência aórtica.
C) Estenose mitral.

D) Insuficiência mitral.
E) insuficiência tricúspide.
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45. Em qual das seguintes situações NÃO está contraindicada a intervenção percutânea com valvoplastia da estenose
mitral?
A) Pacientes com edema agudo de pulmão refratário ao tratamento clínico
B) Pacientes com endocardite infecciosa
C) Pacientes com trombo no átrio esquerdo
D) Pacientes com escore de Wilkings maior que 12 e presença de outras valvopatias concomitantes
E) Pacientes com indicação simultânea de intervenção cirúrgica
46. Com relação ao uso do bloqueador do canal de cálcio para pacientes com hipertensão arterial pulmonar idiopática,
assinale a alternativa INCORRETA.
A) Apenas pacientes com uma resposta vasodilatadora pulmonar aguda aos agentes vasodilatadores pulmonares se beneficiam,
em longo prazo, com o uso dessa classe de medicamentos.
B) Apenas 5% dos pacientes com hipertensão arterial pulmonar idiopática se beneficiam com uso dos bloqueadores dos canais
de cálcio.
C) Em geral, são necessárias altas doses desses medicamentos, podendo se chegar a até 900mg/dia de diltiazem.
D) A presença de disfunção ventricular direita ou aumento da pressão do átrio direito (>15mmHg) não constituem
contraindicação ao uso desses fármacos, visto que, nesses casos de hipertensão pulmonar, o benefício a longo prazo supera
o risco de deterioração progressiva da função ventricular.
E) É aconselhável realizar desmame das altas doses de bloqueador dos canais de cálcio, caso se tenha decidido pela suspensão
da medicação, pois se têm descrito casos de aumento da hipertensão pulmonar por efeito rebote.
47. Qual é a abordagem terapêutica recomendada para uma paciente de 30 anos com hipotireoidismo, LDL de 190
mg/dl e TSH elevado, além do tratamento da doença de base e recomendações de modificação de estilo de vida?
A) Iniciar estatina isoladamente.
B) Iniciar estatina associada à ezetimibe.
C) Iniciar estatina com fenofibrato.
D) Iniciar estatina e ômega 3.
E) Acompanhar a normalização do TSH por meses e reavaliar os níveis de LDL e a indicação do tratamento medicamentoso.
48. Uma criança, que apresente crise cianótica, com sobrecarga de átrio direito e de ventrículo esquerdo, terá
provavelmente
A) persistência do canal arterial.
B) anomalia de Ebstein.
C) atresia de tricúspide.

D) tetralogia de Fallot.
E) comunicação interatrial tipo osteo secundum.

49. Com relação aos pacientes portadores de DPOC que também sofrem de insuficiência cardíaca, assinale a alternativa
INCORRETA.
A) Até 20% dos pacientes com insuficiência cardíaca têm DPOC, sendo uma entidade frequentemente subdiagnosticada nessa
população.
B) De uma forma geral, os betabloqueadores cardiosseletivos melhoram o prognóstico cardíaco sem importante redução da
função pulmonar.
C) Mesmo betabloqueadores não seletivos parecem ser bem tolerados em pacientes com DPOC estáveis.
D) Deve-se evitar ao máximo o uso de aminofilina nos casos de exacerbações.
E) O uso do Peak Flow na emergência não tem utilidade na diferenciação entre descompensação cardíaca ou exacerbação de
DPOC nesses pacientes.
50. Um paciente de 32 anos, com história de hipertensão, cefaleia, constipação e fraqueza muscular cujos exames
laboratoriais iniciais mostram hipernatremia e hipocalemia terá seu diagnóstico elucidado mais provavelmente a
partir da dosagem
A) TSH e T4 livre.
B) da homocisteína sérica.
C) do hormônio do crescimento.
D) das metanefrinas urinárias.
E) da relação aldosterona/atividade da renina.
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ATENÇÃO



Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.



Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas
de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, versando sobre os conhecimentos
exigidos para a especialidade.



Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas,
informe, imediatamente, ao Fiscal.



Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome
completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o
Número de Inscrição.



Para registrar as alternativas escolhidas nas questões da Prova, você receberá um CartãoResposta com seu Número de Inscrição impresso.



As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta
esferográfica azul ou preta.



O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade.



Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.

BOA SORTE!

12

