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ou preta, responsabilizando-se por quaisquer rasuras que provocar. 

 

2. A folha de respostas é única e não será substituída por erro do 
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candidatos, ou mesmo manifestações isoladas, exceto para chamar 

o Fiscal de Prova quando necessário. 
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similares a estes, bem como outros que, a juízo do Fiscal de Prova, 
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de bebida alcóolica ou substâncias ilegais. 
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em silêncio, podendo antes e depois da entrada no sanitário sofrer 
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CARDIOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

CLINICA MÉDICA 

 

1- Um homem de 74 anos de idade é levado ao serviço de emergência após ter sido encontrado pela 

esposa em seu jardim, em estado confuso e sonolento. Estava aparando a cerca viva com aparador 

elétrico em um dia quente de verão por cerca de 2 a 3 horas. O paciente tem um histórico de 

insuficiência cardíaca sistólica leve a moderada, e os medicamentos incluem atorvastatina, 

metoprolol e losartana. Ao exame, está confuso e difícil de despertar, com frequência cardíaca de 

120 bpm, pressão arterial de 100/50 mmHg, frequência respiratória de 26 respirações/min, 

saturação de oxigênio de 97% no ar ambiente e temperatura de 41°C. A pele está seca e quente, 

porém o resto do exame físico é inespecífico. Os exames laboratoriais são notáveis pelo nível de 

sódio de 146 mEq/L, potássio de 3,8 mEq/L, creatina-quinase de 250 U/L (valor de referência: 25-

200 U/L), glicose de 120 mg/dL, ureia de 75 mg/dL e creatinina de 1,2 mg/dL. Qual é o diagnóstico 

mais provável desse paciente? 

A) Hemorragia cerebral 

B) Insolação clássica 

C) Insolação de exercício 

D) Síndrome neuroléptica maligna 

E) Rabdomiólise induzida por estatina 

 

 

2- Uma mulher de 45 anos é portadora de fibrilação atrial permanente e estenose mitral importante. 

Qual é o esquema terapêutico adequado para esta paciente° 

 

A)  AAS 325mg ao dia 

B) AAS 100mg ao dia associado a Clopidogrel 75mg 

C) Rivaroxabana 15mg ao dia 

D) Rivaroxabana 20mg ao dia 

E) Varfarina 5mg com dose ajustada mediante tempo de protrombina 

 

 

3- Mulher de 83 anos, diabética, hipertensa e com fibrilação atrial persistente, qual a terapia de 

escolha para diminuir o risco de acidente vascular cerebral de origem cardioembólica? 

 

A) Ácido acetilsalicílico 325mg ao dia 

B) Ácido acetilsalicílico 100mg + clopidogrel 75g ao dia 

C) Dabigatrana 110mg 12/12h 

D) Dabigatrana 150mg 12/12h 

E) Clopidogrel 75mg ao dia 
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4- Em um paciente com estenose aórtica moderada a importante, quais achados propedêuticos são 

esperados: 

 

A) Sopro diastólico em decrescendo em foco aórtico e pulso em martelo d’água 

B) Sopro sistólico em crescendo-decrescendo em foco aórtico e pulso parvus tardus 

C) Sopro sistólico em crescendo-decrescendo em foco aórtico e pulso em martelo d’água 

D) Sopro diastólico em decrescendo em foco aórtico e pulso parvus tardus 

E) Sopro aspirativo aórtico e pulso sem alteração 

 

 

5- Em relação aos medicamentos utilizados na terapêutica da insuficiência cardíaca, quais alteram a 

sobrevida e quais melhoram os sintomas, respectivamente. (Os grupos estão separados pela barra): 

 

A) Betabloqueador, inibidor de ECA e inibidor de aldosterona / diurético e digital 

B) Betabloqueador, inibidor de ECA e diurético / inibidor de aldosterona e digital 

C) Betabloqueador, inibidor de ECA e digital / inibidor de aldosterona e diurético 

D) Betabloqueador e inibidor de ECA / inibidor de aldosterona, digital e diurético 

E) Betabloqueador e inibidor de aldosterona / inibidor de ECA, digital e diurético 

 

 

6- Os pacientes que tomam qual dos seguintes fármacos devem ser aconselhados a evitar o suco de 

toranja (grapefruit)? 

A) Amoxicilina 

B) Ácido acetilsalicílico 

C) Atorvastatina 

D) Lanzoprazol 

E) Sildenafila  

 

 

7- Uma mulher de 26 anos de idade foi submetida a transplante de medula óssea alogênico há nove 

meses para leucemia mieloide aguda. A evolução do transplante é complicada pela doença de 

enxerto versus hospedeiro, com diarreia, perda de peso e exantema cutâneo. A paciente é 

imunossuprimida com tacrolimo, 1 mg, 2 vezes ao dia, e prednisona, 7,5 mg ao dia. Recentemente, 

foi internada com dispneia e febre de 38,5°C. A tomografia computadorizada (TC) do tórax revela 

pneumonia nodular, e verifica-se a presença de microrganismos fúngicos na biópsia pulmonar 

transbrônquica. A cultura revela Aspergillus fumigatus, e o nível sérico de galactomanana está 

elevado. Inicia-se o tratamento com voriconazol, 6 mg/kg IV a cada 12 horas, durante 1 dia, com 

redução da dose para 4 mg/kg IV a cada 12 horas, a partir do segundo dia. Dois dias após ter 

iniciado o voriconazol, a paciente não apresenta mais febre, porém queixa-se de cefaleia e tremores. 

A pressão arterial é de 150/92 mmHg, em comparação com 108/60 mmHg por ocasião da 

internação. Ao exame, a paciente apresenta edema depressível 1+ nos membros inferiores. Houve 

elevação dos níveis de creatinina de 0,8 mg/dL por ocasião da internação para 1,7 mg/dL. Qual é a 

causa mais provável do quadro clínico atual dessa paciente? 
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A) Meningite por Aspergillus 

B) Insuficiência cardíaca congestiva 

C) Doença de enxerto versus hospedeiro recorrente 

D) Toxicidade do tacrolimo 

E) Púrpura trombocitopênica trombótica causada pelo voriconazol 

 

 

8- Uma mulher de 43 anos de idade é diagnosticada com blastomicose pulmonar e começa o 

tratamento com itraconazol oral. Todos os seguintes itens podem afetar a biodisponibilidade desse 

fármaco, EXCETO: 

 

A) Coadministração com refrigerante à base de cola 

B) Coadministração com contraceptivos orais 

C) Formulação do fármaco (líquido vs. cápsula) 

D) pH do estômago 

E) Presença de alimento no estômago 

 

 

9- João é um motorista de caminhão de 47 anos de idade com história de HIV, hipertensão, doença 

arterial coronariana, fibrilação atrial e miocardiopatia isquêmica. O paciente é tratado com fármacos 

antirretrovirais. Hoje, procura assistência médica com queixa de exantema recente no tórax e na 

axila, e você estabelece o diagnóstico de tinha do corpo (tinea corporis). Você pretende prescrever 

um ciclo de cetoconazol oral. Você deve considerar um ajuste da dose para todos os seguintes 

medicamentos que esse paciente está tomando, EXCETO: 

 

A) Carvedilol 

B) Lovastatina 

C) Mexiletina 

D) Ritonavir 

E) Saquinavir 

 

 

10- Uma paciente de 23 anos dá entrada no pronto socorro com queixa de palpitações taquicárdicas 

de início súbito. Ela está estável hemodinamicamente e o eletrocardiograma mostra uma taquicardia 

paroxística supraventricular com QRS estreito. Qual deve ser a primeira opção para a reversão desta 

arritmia? 

 

A) Cardioversão elétrica sincronizada 

B) Ablação por radiofrequência 

C) Manobra vagal e se não reverter, adenosina endovenosa em bolus 

D) Manobra vagal e se não reverter, metoprolol endovenoso 

E) Digital endovenoso 
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11- Qual medicamento utilizado para o tratamento de pacientes com doença arterial coronariana 

crônica, NÃO reduz o risco de infarto do miocárdio ou mortalidade? 

 

A) Nitrato oral 

B) Ácido acetilsalicílico 

C) Estatina 

D) Inibidor da enzima conversora de angiotensina 

E) Betabloqueador em pacientes com fração de ejeção < 40% 

 

 

12- Um ex-levantador de peso competitivo de 29 anos de idade, que deixou de competir há seis 

meses devido a uma laceração do músculo deltoide, declara que ele e sua esposa têm sido incapazes 

de conceber, apesar de mais de um ano de relações sexuais sem contracepção. Ele quer saber se 

“isso é azar ou se existe algo que você possa me ajudar”. Você suspeita que esse paciente possa 

estar usando esteroides anabólicos androgênicos (EAAs). Qual das seguintes afirmativas é 

verdadeira com relação ao uso de EAAs? 

 

A) Os usuários de EAAs apresentam a mesma taxa de mortalidade da população geral. 

B) A obtenção de um hematócrito elevado deve aumentar a suspeita de abuso de EAA. 

C) Os níveis elevados de hormônio luteinizante e os níveis suprimidos de hormônio folículo-

estimulante constituem indícios que sugerem abuso de EAA. 

D) Um aumento do volume testicular constitui um indício de abuso de EAA. 

E) Vários ensaios clínicos prolongados de abuso de EAA forneceram à comunidade médica 

uma compreensão sofisticada dos seus efeitos adversos. 

 

 

13- Uma mulher de 24 anos de idade chega à clínica para uma visita de rotina. Está com 28 semanas 

de gestação do primeiro filho. Até o momento, a gravidez evoluiu bem, e a paciente não apresenta 

nenhuma história familiar de gestações complicadas. A história clínica pregressa é inespecífica, 

exceto por uma história de prolapso de valva mitral. Uma pressão arterial deve ser considerada 

anormalmente elevada quando superior a qual dos seguintes valores? 

 

A) 110/80 mmHg na posição ortostática 

B) 120/80 mmHg na posição ortostática 2 minutos após levantar da posição de decúbito 

C) 130/85 mmHg na posição de decúbito lateral esquerdo 

D) 130/85 mmHg na posição sentada 

E) 140/90 mmHg na posição sentada 
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14- Qual dos seguintes microrganismos infecciosos têm mais tendência a causar bradicardia relativa 

durante um episódio febril? 

 

A) P. aeruginosa 

B) Salmonella typhi 

C) Staphylococcus aureus 

D) S. pneumoniae 

E) Streptococcus pyogenes 

 

 

15- Um homem de 42 anos de idade apresenta uma história de esplenectomia após traumatismo 

ocorrido aos 20 anos. Recebeu as vacinas apropriadas imediatamente após o traumatismo, porém 

não teve nenhum acompanhamento médico durante mais de 10 anos. É um morador de rua. Procura 

o serviço de emergência com febre de 39,1°C, pressão arterial (PA) de 70/40 mmHg, frequência 

cardíaca (FC) de 130 bpm, frequência respiratória (FR) de 30 incursões/min e saturação de oxigênio 

(SaO2) de 95% no ar ambiente. Qual é a melhor antibioticoterapia inicial para este paciente? 

 

A) Ceftriaxona e vancomicina 

B) Ceftriaxona, ampicilina e vancomicina 

C) Ceftriaxona, vancomicina e anfotericina B 

D) Clindamicina, gentamicina e vancomicina 

E) Clindamicina e quinina 

 

 

16- O paciente descrito na questão anterior (questão 15) desenvolve subsequentemente falência 

múltipla de órgãos em consequência de sepse devastadora e morre, apesar do tratamento clínico 

adequado. Qual dos seguintes microrganismos tem MAIS probabilidade de constituir a causa da 

condição desse paciente? 

 

A) Escherichia coli 

B) Haemophilus influenzae 

C) N. meningitidis 

D) P. aeruginosa 

E) S. pneumoniae 

 

 

17- A diálise crônica está associada a um risco aumentado de pneumonia relacionada a instituições 

de cuidados de saúde causada por qual dos seguintes microrganismos? 

 

A) Espécies de Acinetobacter 

B) Espécies de Candida 

C) S. aureus resistente à meticilina (MRSA) 

D) Enterobacteriaceae multirresistentes 

E) P. aeruginosa 
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18- Todas as seguintes afirmativas são verdadeiras com relação aos abscessos pulmonares, 

EXCETO: 

A) A síndrome de Lemierre é um abscesso pulmonar, devido à tromboflebite séptica que se 

origina na faringe. 

B) Os abscessos pulmonares caracterizam-se geralmente por uma única cavidade dominante > 

2 cm. 

C) Com frequência, os abscessos pulmonares primários são causados principalmente por 

bactérias anaeróbicas. 

D) Os abscessos pulmonares primários estão geralmente relacionados com a ocorrência de 

aspiração orofaríngea. 

E) Na radiografia, os abscessos pulmonares primários acometem mais o lobo médio e a língula. 

 

 

19- Qual das seguintes alternativas constitui a causa mais comum de endocardite infecciosa de 

valva nativa na comunidade? 

 

A) Estafilococos coagulase-negativos 

B) Estafilococos coagulase-positivos 

C) Enterococos 

D) Cocobacilos Gram-negativos fastidiosos 

E) Estreptococos não enterocócicos 

 

 

20- Todas as seguintes condições caracterizam-se tipicamente como doença pulmonar obstrutiva, 

EXCETO: 

 

A) Asbestose 

B) Asma 

C) Bronquiectasia 

D) Bronquite crônica 

E) Enfisema  
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21- Um homem de 25 anos de idade é levado pela ambulância após a família tê-lo encontrado sem 

resposta em casa. O paciente tem uma história de uso de substâncias intravenosas e vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), sem adesão aos medicamentos. A última contagem de células CD4 

foi < 200/μL. Na avaliação inicial, a pressão arterial é de 120/75 mmHg, a frequência cardíaca é de 

105 bpm, a frequência respiratória é de 8 respirações/min, a saturação de oxigênio (SaO2) é de 83% 

e a temperatura é de 36°C. A gasometria no ar ambiente revela um pH de 7,16, pressão parcial de 

dióxido de carbono (PCO2) de 70 mmHg e pressão parcial de oxigênio (PO2) de 55 mmHg. Qual é o 

diagnóstico mais provável? 

 

A) Asma 

B) Superdosagem de narcótico 

C) Pneumonia pneumocócica 

D) Pneumonia por Pneumocystis 

E) Embolia pulmonar 

 

 

22- Qual das seguintes alternativas constitui o principal fator de risco para a asma? 

 

A) Poluição do ar 

B) Atopia 

C) Dieta 

D) Tabagismo materno 

E) Infecções virais das vias aéreas superiores 

 

 

23- Um homem de 57 anos de idade com história de diabetes melito e doença renal crônica com 

nível basal de creatinina de 1,8 mg/dL é submetido a cateterismo cardíaco por infarto agudo do 

miocárdio. Subsequentemente, é diagnosticado com lesão renal aguda em consequência ao uso de 

meio de contraste iodado. Todas as seguintes afirmativas são verdadeiras acerca dessa lesão renal, 

EXCETO: 

 

A) A excreção fracionada de sódio estará baixa. 

B) O nível de creatinina tende a alcançar um pico em 3 a 5 dias. 

C) O diabetes melito predispôs esse paciente ao desenvolvimento de nefropatia por contraste. 

D) A obstrução tubular transitória com precipitação do meio de contraste iodado contribuiu 

para o desenvolvimento da lesão renal aguda. 

E) Provavelmente serão detectados cilindros leucocitários no exame microscópico do 

sedimento urinário. 

 

 

24- Um homem de 54 anos de idade é internado na unidade de terapia intensiva com sepse 

associada à pneumonia pneumocócica. O paciente necessita de ventilação mecânica e norepinefrina 

para manter uma pressão arterial média > 60 mmHg. Os exames hemodinâmicos invasivos revelam 

pressões de enchimento do coração esquerdo adequadas, e aparentemente, ele não sabia ter 
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disfunção ventricular esquerda. No terceiro dia de internação, o débito urinário cai, e o nível de 

creatinina aumenta para 3,4 mg/dL. O diagnóstico é de lesão tubular aguda. Qual dos seguintes 

agentes demonstrou melhorar os desfechos associados à lesão tubular aguda? 

 

A) Furosemida 

B) Bosentana 

C) Dopamina em baixa dose 

D) Fator de crescimento semelhante à insulina 

E) Nenhum dos agentes anteriores 

 

25- Um paciente de 65 anos de idade com azotemia pré-renal secundária à desidratação está 

internado há cinco dias. O nível de creatinina foi inicialmente de 3,6 mg/dL por ocasião da 

internação, porém hoje diminuiu para 2,1 mg/dL. O paciente queixa-se de dor lombar discreta, e 

você prescreve naproxeno para uso intermitente. Por qual mecanismo esse fármaco poderia 

comprometer ainda mais a sua função renal? 

A) Vasoconstrição arteriolar aferente 

B) Vasodilatação arteriolar aferente 

C) Vasoconstrição arteriolar eferente 

D) Toxicidade tubular proximal 

E) Obstrução ureteral 

 

 

26- Na doença renal crônica de estágio V, a taxa de filtração glomerular está abaixo de qual dos 

seguintes valores? 

 

A) 90 mL/min/1,73m2 

B) 60 mL/min/1,73m2 

C) 25 mL/min/1,73m2 

D) 15 mL/min/1,73m2 

E) 0 mL/min/1,73m2 (anúria) 
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27- Todas as seguintes afirmativas sobre o uso da eritropoetina exógena em pacientes com doença 

renal crônica são verdadeiras, EXCETO: 

 

A) A eritropoetina exógena deve ser administrada com uma concentração de hemoglobina alvo 

de 10 a 11,5 g/dL. 

B) O uso de eritropoetina exógena está associado a uma melhora dos desfechos 

cardiovasculares. 

C) O uso de eritropoetina exógena está associado a um risco aumentado de acidente vascular 

encefálico em pacientes com diabetes melito tipo 2 concomitante. 

D) O uso de eritropoetina exógena pode estar associado a uma evolução mais rápida para a 

necessidade de diálise. 

E) O uso de eritropoetina exógena está associado a uma incidência aumentada de eventos 

tromboembólicos. 

 

 

28- Qual das seguintes condições tem uma associação bem estabelecida com o refluxo 

gastresofágico? 

 

A) Sinusite crônica 

B) Erosão dentária 

C) Fibrose pulmonar 

D) Pneumonia aspirativa recorrente 

E) Apneia do sono 

 

29- Um homem de 58 anos de idade é examinado pelo seu médico devido à ocorrência de dor 

abdominal. Nos últimos três meses, relata que tem tido muito estresse no trabalho e, desde então, 

percebeu a ocorrência de dor epigástrica que é aliviada pela ingestão de alimento e leite. Não teve 

nenhuma regurgitação de alimento, disfagia, vômitos ou evacuações sanguinolentas. Nega qualquer 

sintoma no tórax. A suspeita é de doença ulcerosa péptica. Qual das seguintes afirmativas é 

verdadeira com relação aos testes não invasivos para Helicobacter pylori? 

A) Não existe nenhum método não invasivo confiável para a detecção de H. pylori. 

B) O teste do antígeno fecal é adequado tanto para o diagnóstico quanto para a confirmação de 

cura após tratamento para H. pylori. 

C) Os anticorpos plasmáticos contra H. pylori oferecem a maior sensibilidade para o 

diagnóstico da infecção. 

D) A exposição a pequenas doses de radiação constitui uma limitação para o teste respiratório 

da ureia. 

E) Podem-se obter resultados falso-negativos no teste respiratório da ureia com o uso recente 

de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs). 
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30- Um homem de 65 anos de idade chegou ao hospital há duas semanas com abdome agudo, 

hipotensão, anemia e insuficiência respiratória. A história clínica pregressa é notável pela presença 

de hipertensão e hipercolesterolemia para as quais toma enalapril e atorvastatina. Na laparotomia, 

constata-se a presença de úlcera duodenal perfurada, com peritonite e hemoperitônio. Foram 

realizadas uma vagotomia e anastomose à Billroth I. O paciente melhorou gradativamente, com 

aumento da ingestão oral e deambulação. A contagem de leucócitos e o nível de hemoglobina estão 

normais. Essa tarde, aproximadamente 3 horas após o almoço, relatou o aparecimento agudo de 

tontura, confusão, palpitações e diaforese. A temperatura é de 36°C, a frequência cardíaca de 110 

bpm, a pressão arterial de 120/70 mmHg e a saturação de oxigênio de 95% no ar ambiente. Qual 

dessas condições mais provavelmente está ocorrendo? 

 

A) Anemia 

B) Hipoglicemia 

C) Embolia pulmonar na tomografia computadorizada (TC) helicoidal do tórax 

D) Foco epiléptico no eletrencefalograma (EEG) 

E) Elevação de ST no eletrocardiograma (ECG) 

 

 

31- No paciente descrito na questão anterior (questão 30), qual é o diagnóstico mais provável? 

 

A) Sangramento digestivo agudo 

B) Diabetes melito 

C) Síndrome do esvaziamento rápido (dumping) 

D) Infarto da parede inferior do miocárdio 

E) Embolia pulmonar 

 

 

32- Todos os seguintes hormônios são produzidos pela adeno-hipófise, EXCETO: 

 

A) Hormônio adrenocorticotrófico 

B) Hormônio do crescimento 

C) Ocitocina 

D) Prolactina 

E) Hormônio estimulante da tireoide 

 

 

33- Para seu médico, um homem de 45 anos de idade relata que sua esposa percebeu que seus traços 

faciais estavam se tornando grosseiros no decorrer desses vários anos. Além disso, queixa-se de 

baixa libido e diminuição da energia. O exame físico revela a presença de bossa frontal e maior 

tamanho das mãos. A RM confirma a existência de uma massa hipofisária. Qual dos seguintes 

exames de rastreamento deve ser solicitado para diagnosticar a causa dessa massa? 

 

A) Cortisol livre na urina de 24 horas 

B) Ensaio para hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) 
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C) Nível de hormônio do crescimento 

D) Nível sérico do fator de crescimento semelhante à insulina 1 (IGF-1) 

E) Nível sérico de prolactina 

 

 

34- Uma estudante universitária de 23 anos de idade recebe acompanhamento no centro de saúde 

estudantil para tratamento clínico de pan-hipopituitarismo após ressecção de craniofaringioma 

realizada quando criança. Relata uma adesão moderada aos medicamentos, porém sente-se 

geralmente bem. A determinação do hormônio estimulante da tireoide (TSH) revela um nível abaixo 

dos limites de detecção do ensaio. Qual das seguintes condutas é a mais apropriada? 

 

A) Diminuir a dose de levotiroxina para a metade da dose atual 

B) Não fazer nada 

C) Solicitar o nível de T4 livre 

D) Efetuar uma RM do cérebro 

E) Solicitar uma cintilografia de captação da tireoide 

 

 

35- Um paciente é examinado no serviço de emergência devido a complicações do diabetes melito 

em consequência de um episódio estressor da vida. Todos os seguintes exames laboratoriais são 

compatíveis com o diagnóstico de cetoacidose diabética, EXCETO: 

 

A) pH arterial de 7,1 

B) Nível de glicose de 550 mg/dL 

C) Cetonas plasmáticas acentuadamente positivas 

D) Nível sérico normal de potássio 

E) Osmolalidade plasmática de 380 mOsm/L 

 

 

36- Uma mulher de 54 anos de idade é diagnosticada com diabetes melito tipo 2 após um 

acompanhamento de rotina devido a alteração da glicose em jejum, mostrando um nível de 

hemoglobina A1c de 7,6%. A paciente tentou perder peso e fazer exercício físico, sem nenhuma 

melhora da hemoglobina A1c, e, neste momento, recomenda-se a terapia farmacológica. A paciente 

apresenta hipertensão sistêmica leve, que é bem controlada, e não apresenta outras condições 

clínicas. Qual dos seguintes fármacos constitui o tratamento de primeira linha mais adequado? 

 

A) Acarbose 

B) Exenatida 

C) Gliburida 

D) Metformina 

E) Sitagliptina 
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37- Um homem de 78 anos de idade é internado na unidade de terapia intensiva com insuficiência 

cardíaca descompensada. O paciente apresenta miocardiopatia isquêmica de longa duração. O ECG 

revela fibrilação atrial e bloqueio do ramo esquerdo. A radiografia de tórax demonstra 

cardiomegalia e infiltrados alveolares bilaterais com linhas B de Kerley. Qual dos seguintes achados 

tem menos probabilidade de estar presente no exame físico desse paciente? 

 

A) Quarta bulha cardíaca 

B) Frequência cardíaca irregular 

C) Sinal de Kussmaul 

D) Desdobramento paradoxal da segunda bulha cardíaca 

E) Terceira bulha cardíaca 

 

 

38- Um homem de 24 anos de idade é encaminhado ao cardiologista após sofrer um episódio de 

síncope enquanto jogava basquetebol. Não tem nenhuma lembrança do evento, porém disseram-lhe 

que sofreu colapso enquanto corria. Acordou deitado no solo e sofreu múltiplas contusões em 

consequência da queda. Sempre foi uma pessoa ativa; entretanto, recentemente, começou a ter dor 

torácica ao esforço, que fez com que ele restringisse a sua atividade. O pai faleceu aos 44 anos de 

idade enquanto fazia uma escalada em rochas. Acredita que a causa da morte do pai tenha sido 

morte súbita cardíaca e lembra que lhe disseram que o pai tinha cardiomegalia. Ao exame, o 

paciente apresenta um sopro mesossistólico em crescendo-decrescendo III/VI. O ECG revela 

evidências de hipertrofia ventricular esquerda. Você suspeita de miocardiopatia hipertrófica como 

causa da doença cardíaca desse paciente. Qual das seguintes manobras você espera que provoque 

um aumento na intensidade do sopro? 

 

A) Preensão manual (handgrip) 

B) Agachamento 

C) Posição ortostática 

D) Manobra de Valsalva 

E) As alternativas C e D estão corretas 

 

 

39- Uma mulher de 85 anos de idade sem história cardíaca pregressa procura o serviço de 

emergência com palpitações de 2 horas de duração. A pressão arterial, a saturação de oxigênio e a 

frequência cardíaca estão normais, embora o exame revele um ritmo irregularmente irregular. O 

ECG mostra um QRS estreito irregularmente irregular, sem ondas P discerníveis, em uma 

frequência de 75 bpm. O ecocardiograma transesofágico não revela nenhuma doença cardíaca 

estrutural, nem a presença de trombo no átrio esquerdo. Apesar da frequência cardíaca normal, a 

paciente é bastante sintomática com fibrilação atrial e deseja obter um ritmo sinusal. Todas as 

seguintes intervenções podem ser benéficas, EXCETO: 

 

A) Adenosina por via intravenosa 

B) Amiodarona por via intravenosa 

C) Cardioversão elétrica 
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D) Propafenona por via oral 

E) Flecainida por via oral 

 

 

40 - Uma mulher de 47 anos de idade na pós-menopausa é examinada em razão do aparecimento de 

dispneia intensa nas últimas semanas. Relata não haver dor torácica, tosse, escarro ou febre 

precedentes, embora se queixe de edema das pernas. O exame físico é marcante por uma pressão 

arterial de 145/78 mmHg e frequência cardíaca de 123 bpm. Observa-se a presença de exoftalmia, 

bem como estertores inspiratórios bilaterais ocupando aproximadamente o terço inferior do tórax, 

com distensão das veias cervicais. A paciente apresenta uma terceira bulha cardíaca, sem sopro. Há 

também edema bilateral dos membros inferiores, com extremidades quentes e tremor fino das mãos. 

Qual é a explicação fisiopatológica mais provável para a insuficiência cardíaca dessa paciente? 

 

A) Anemia com estado de alto débito 

B) Hipertensão sistêmica crônica com consequente hipertrofia ventricular esquerda e 

insuficiência cardíaca não sistólica 

C) Hemocromatose com miocardiopatia restritiva subsequente 

D) Infarto do miocárdio com redução da função sistólica ventricular esquerda 

E) Tireotoxicose com estado de alto débito 
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