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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 17
Qual o tipo mais comum de CIA encontrado na drenagem
anômala de veias pulmonares?

A) Seio venoso
B) Ostium primum

Questão 20
Recém- nascido pré-termo, IG = 33 semanas, PN = 1600 g,
com diagnóstico de síndrome da hipoplasia do coração
esquerdo pelo ecocardiograma fetal, confirmado pelo Eco
pós-natal. Ao nascer foi iniciada infusão endovenosa de
Prostaglandina.

C) Seio coronário
D) Múltiplas CIAs

Das opções abaixo, qual a mais recomendada para o caso,
nesta fase?

E) Ostium secundum
Questão 18

A)

Realizar a cirurgia de Norwood - Sano.

Qual grupo de cardiopatias abaixo relacionadas apresenta
maior propabilidade de evoluir no pós-operatório com
bloqueio atrioventricular total ?

B)

Realizar a cirurgia de Norwood clássico.

A) CIA ostium secundum; tetralogia de Fallot; drenagem

C)

Procedimento híbrido, com cerclagem dos ramos
pulmonares, implante de stent no canal arterial e
possivelmente atriosseptostomia com balão

D)

Realizar cirurgia de Norwood clássico modificado.

anômala parcial de veias pulmonares

B) CIV de via de entrada em transposição corrigida das
grandes artérias; defeito do septo atrioventricular
(DSAV); tetralogia de Fallot

C) Drenagem anômala de veias pulmonares; CIA ostium
primum; CIV muscular trabecular

D) CIA seio venoso; CIV de via de entrada; tetralogia de

E) Colocar na lista de espera para transplante cardíaco.

Fallot

E) TGA simples; CIA seio venoso; drenagem anômala
parcial de veias pulmonares

Questão 21
O achado de onda T positiva em todas as derivações
precordiais, em criança de 1 mês de vida, pode ser sinal de:

Questão 19
Em relação a indicação de oclusão percutânea nas
cardiopatias congênitas de hiperfluxo. É correto afirmar:

A) Sobrecarga atrial esquerda
B) Sobrecarga ventricular esquerda

I-

II-

III-

Quando comparado a crianças maiores não se
observa maior dificuldade técnica no fechamento de
canal arterial (PCA) amplo em crianças menores de
seis meses e pesando <5kg
A oclusão percutânea da CIA ostium secundum é
possível na maioria dos casos e apresenta bom
resultado
A oclusão percutânea de CIV não é possível em todos
os casos, mas pode ser realizada em casos
selecionados

C) Sobrecarga ventricular direita
D) Sobrecarga atrial direita
E) É o padrão mais frequente de normalidade nesta idade
Questão 22
Quais das seguintes alternativas é verdadeira em relação as
características morfológicas do átrio esquerdo no coração
normal?

A) Apenas a Assertiva II está correta

A) Presença de crista terminalis proeminente.

B) Apenas as assertivas II e III estão corretas.

B) Base larga, com aspecto de pirâmide.

C) Apenas assertivas I e II estão corretas.

C) Presença de músculos pectíneos.

D) Apenas as assertivas I e III estão corretas.

D) Apêndice atrial com base estreita, semelhante a dedo de

E) As assertivas I, II e III estão corretas.
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Questão 23

Questão 25

Criança de 3 anos apresenta CIV perimembranosa de via de
entrada, isolada, e o ecocardiograma detectou gradiente
máximo VE –VD através da CIV de 3,5 m/s. A pressão
arterial do paciente era de 90/50mmHg, no momento do
exame. Nesse caso, a pressão sistólica estimada do VD é:

O exame físico de um adolescente de 15 anos, encaminhado
ao ambulatório, com hipótese diagnóstica de hipertensão
arterial sistêmica, mostrou os seguintes valores pressóricos:

Membro superior esquerdo = 170/100mmHg

A) 41mmHg

Membro superior direito = 100/60mmHg

B) Não é possível estimar, pois não se tem a velocidade

Membros inferiores (D e E) = 100/60

máxima do jato de regurgitação da valva tricúspide

C) 36 mmHg

Diante destes achados, o diagnóstico mais provável é:

D) 49 mmHg
E) 59 mmHg

A) Coarctação de aorta pré-ductal.
B) Coarctação de aorta com artéria subclávia direita
anômala (retroesofágica).

Questão 24
Criança de 7 anos em pós-operatório de cirurgia cardíaca, foi
encaminhada ao laboratório de Hemodinâmica para
reavaliação após cirurgia paliativa para prosseguir com o seu
tratamento cirúrgico.
Baseado nesta angiografia, a qual das seguintes cirurgias
esta criança foi submetida previamente?

C) Interrupção do arco aórtico do tipo B.
D) Interrupção do arco aórtico do tipo A.
E) Coarctação de aorta justaductal.
Questão 26
Em relação a doença de Kawasaki clássica, é correto afirmar:

I

As alterações patológicas que ocorrem nas artérias
coronárias regeneram ao longo do tempo, inclusive
naqueles pacientes que desenvolveram grandes
aneurismas saculares.

II O diagnóstico da forma clássica é baseado na histórica
clínica de pelo menos cinco dias de febre associado a
quatro a cinco sinais maiores ou principais , como :
eritema e fissura labial, conjuntivite bilateral não
exsudativa, eritema maculopapular (rash cutâneo),
edema de pés e mãos seguidos de descamação e
presença de linfoadenopatia cervical >1,5cm que
frequentemente é unilateral.

III Como sabemos que a doença de Kawasaki pode
comprometer artérias coronárias, valvas cardíacas,
miocárdio epericárdio, quando houver suspeita deve-se
realizar Ecocardiograma e o tratamento só deve ser
iniciado após a realização do mesmo.

A) Apenas assertivas I e II estão corretas.
A) Anastomose de Glenn Bidirecional

B) Assertivas I, II e III estão corretas.

B) Shunt Blalock - Taussig modificado a direita

C) Apenas a assertiva II está correta.

C) Cirurgia de Kawashima

D) Apenas assertivas II e III estão corretas.

D) Shunt sistêmico pulmonar do tipo Waterston

E) Apenas assertivas I e III estão corretas.

E) Cirurgia de Potts
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Questão 27

Questão 30

O principal fator determinante da gravidade e precocidade
das manifestações clínicas da tetralogia de Falllot é:

Criança de 2 anos de vida, foi levada ao Pronto Socorro e
recebeu o diagnóstico de miocardite. Na história clínica os
pais informam que recentemente a criança havia apresentado
quadro de infecção viral das vias aéreas superiores. Qual dos
seguintes vírus mais provavelmente está implicado na
etiologia do quadro de miocardite?

A) O tamanho da CIV.
B) A presença de defeitos associados.

A) Vírus Coxsackie.

C) O grau de dextroposição da aorta.

B) Vírus Epstein-Barr (EBV).

D) O grau de hipodesenvolvimento da árvore pulmonar.

C) Vírus sincicial respiratório (VSR).

E) O grau de hipertrofia do ventrículo direito.

D) Vírus da imunodeficiência humana (HIV).
E) Vírus parainfluenza.

Questão 28
Questão 31
Taquicardias supraventriculares são taquicardias rápidas de
QRS estreito, RR regular e ausência de onda P facilmente
visível ao ECG. Dos mecanismos abaixo, qual o mais comum
em recém-nascidos?

A lesão associada mais comum coexistindo com transposição
das grandes artérias (d-TGA) é?

A) Comunicação interventricular.
B) Coarctação de aorta.

A) Taquicardia por reentrada atrioventricular ortodrômica.

C) Anormalidades da valva mitral.

B) Taquicardia por reentrada nodal.

D) Obstrução da via de saída do ventrículo direito.

C) Taquicardia atrial ectópica.
D) Taquicardia por reentrada atrioventricular antidrômica.
E) Taquicardia funcional.

E) Justaposição à esquerda dos apêndices atriais.
Questão 32
Dentre os tipos de Comunicações Interatriais, quais aquelas
relacionadas com malformações do Septo Interatrial?

Questão 29

A) Óstium Primum, Óstium Secundum e Seio Venoso.

Em relação a valvoplastia pulmonar por balão, é correto
afirmar:

B) Óstium Primum, Óstium Secundum e Foramem Oval.
C) Óstium Primum, Foramem Oval e Seio Venoso.
D) Óstium Secundum , Seio Venoso e Foramem Oval.
E) Óstium Primum, Óstium Secundum Foramem Oval e Seio

I-

II-

Está indicada quando o gradiente pico a pico entre o
ventrículo direito e a artéria pulmonar for maior ou igual
a 25mmHg
Está indicada na estenose crítica do recém-nascido
caracterizada por cianose e achados ecocardiográficos
que confirmam que o fluxo pulmonar seja dependente do
canal arterial

III- Nos pacientes com valvas displásicas frequentemente
associadas a Síndrome de Noonan, o resultado é similar
ao obtido nas valvas espessadas mas não displásicas

Venoso,
Questão 33
Qual a Síndrome genética que mais frequentemente se
associa com alterações congênitas ao nível da valva
Pulmonar?

A) Turner.
B) Marfan.
C) Noonan.
D) Down.
E) Ehler Danlos.

A) As assertivas I, II e III estão corretas
B) Apenas as assertivas I e II estão corretas
C) Apenas as assertivas I e III estão corretas
D) Apenas a assertiva I está correta
E) Apenas a assertiva II está correta

Questão 34
Como funciona a circulação nos portadores de transposição
das grandes artérias?

A) De forma cruzada.
B) Em série.
C) Em paralelo.
D) Mista.
E) De forma alternante.
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Questão 35

Questão 38

Criança de 1 ano, chega ao pronto socorro com história de
febre e em estado de choque. O ecocardiograma mostra
derrame pericárdio volumoso, ficando como principal
hipótese diagnóstica, pericardite bacteriana. Qual o
microorganismo mais provavelmente será isolado do líquido
pericárdico?

Paciente 25 anos, do sexo feminino portadora de coração
univentricular (dupla via de entrada em ventrículo esquerdo),
previamente submetida a cerclagem de artéria pulmonar e
Glenn bidirecional. Encontra-se em pós-operatório tardio de
Fontan modificado não fenestrado, realizado aos 4 anos de
vida, há 6 meses com história de dispneia aos esforços e
cianose e que piora quando fica de pé. Qual a causa mais
provável destes sintomas?

A)
B)
C)
D)
E)

Escherichia coli.
Staphylococcus aureus.
Estreptococo pneumoniae.
Hemophilus influenza.
Estreptococo pneumoniae.

Questão 36
Baseado nos critérios de Jones o diagnóstico de febre
reumática requer duas manifestações maiores ou uma maior
e duas menores.
Exceções a estes critérios diagnósticos incluem:

1.

Manifestações isoladas de coréia.

2.

Achados de cardite insidiosa (indolente).

3.

Novo surto de atividade reumática em indivíduos com
história prévia de cardite reumática ou vários critérios
menores.

4.

Achado de eritema marginado.

A) Fístulas arteriovenosas hepáticas.
B) Fístulas arteriovenosas de membros inferiores.
C) Malformação das veias de Galeno.
D) Fístulas arteriovenosas pulmonares.
E) Fístulas arteriovenosas renais.
Questão 39
Criança de 1 mês de vida, ictérica, recebeu o diagnóstico de
atresia das vias biliares. Ao exame físico foi detectado sopro
++ a +++/6+ melhor audível em borda esternal esquerda e
direita altas e irradiando para axilas e dorso. Quais dos
seguintes diagnósticos é o mais provável?

A) Associação de CHARGE.
B) Síndrome de Williams.
C) Síndrome de DiGeorge.
D) Síndrome de Alagille.

Assinale a alternativa considerada como a mais provável para
o diagnóstico de Febre reumática atípica:

E) Síndrome de Noonan.
Questão 40

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas 1, 2 e 3
Apenas 1 e 2
Apenas 2 e 4
Apenas 1 e 4
Apenas 2 e 3

Inibidores da enzima de conversão da angiotensina, como o
Captopril, têm efeito benéfico em crianças com insuficiência
cardíaca secundária, por exemplo a CIV ampla. Qual das
alternativas abaixo é correta no que diz respeito ao
mecanismo pelo qual o Captopril melhora a insuficiência
cardíaca em crianças, quando secundária a cardiopatias que
levam a shunt esquerda – direita?

Questão 37
Uma criança de 3 anos, saudável, eutrófica, foi encaminhada
para avaliação pelo achado de um sopro cardíaco em
consulta pediátrica de rotina. Ao exame físico, apresentava
pulsos periféricos normais, primeira e segunda bulhas
normais e um sopro sistólico 2+/6+ vibratório em mesocárdio.
Pensando se tratar de sopro de Still, que muda de intensidade
com a mudança de postura, seria esperado que o sopro
aumentasse de intensidade quando:

A) Mudando a postura do paciente da posição supina para
posição sentada.

B) Mudando de sentado e adotando postura genopeitoral.
C) Em posição de cócoras.
D) Mudando a postura do paciente da posição sentada para

A) Captopril reduz a resistência vascular sistêmica
reduzindo a pós-carga imposta ao ventrículo esquerdo,
reduz o shunt esquerda - direita e a sobrecarga
volumétrica do ventrículo esquerdo.

B) Captopril aumenta o volume do shunt esquerda – direita
através da CIV por reduzir a resistência vascular
sistêmica mais do que a pulmonar, e levando a maior
sobrecarga do ventrículo esquerdo.

C) Captopril inibe o AMPc da difosfoesterase miocárdica
levando a melhora da função cardíaca.

D) Captopril reduz o shunt esquerda –direita sem alterar a
resistência vascular sistêmica e o débito cardíaco.

E) Captopril eleva a resistência vascular pulmonar e assim
reduz o shunt esquerda- direita a nível ventricular, sem
alterar a sobrecarga de volume do ventrículo esquerdo.

posição supina.

E) Em posição de decúbito lateral esquerdo.
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Questão 41

Questão 44

Um recém-nascido de duas semanas de vida, é encaminhado
ao ambulatório devido ao achado de sopro cardíaco. O seu
ECG mostra desvio do eixo do QRS para esquerda e para
cima, estando entre -60 a -90o. Quais dos seguintes
diagnósticos é mais provável causar este tipo de desvio do
eixo do ECG?

Uma adolescente de 15 anos portadora de anomalia de
Ebstein com regurgitação importante da valva tricúspide, ao
exame físico apresenta cianose, com saturação de oxigênio
de 87% em ar ambiente. Qual a possível causa da cianose?

A)
B)
C)
D)
E)

Dupla via de saída do ventrículo direito.

A)

Estenose periférica de ramos pulmonares.

Defeito do septo atrioventricular forma total.

B)

Estenose valvar pulmonar.

Comunicação interatrial tipo ostium secundum.

C)

Shunt esquerda -direita através do septo ventricular.

D)

Fístula coronário - cavitária.

E)

Shunt da direita para a esquerda no nível atrial.

Persistência do canal arterial (PCA).
Drenagem anômala total de veias pulmonares.

Questão 42
Uma criança de 2 ½ meses de vida, chega ao Pronto-Socorro
com história de cansaço progressivo às mamadas e
interrupções das mesmas nas últimas três semanas, além de
diaforese, muita irritabilidade e choro. Na ausculta foi
observado, taquicardia, galope por B3, sopro holossistólico
em ápice +++/6+ com irradiação para a axila. A radiografia de
tórax mostra cardiomegalia importante. O ECG mostra ondas
Q profundas em D1, aVL, V5 e V6. Qual dos seguintes
diagnósticos é o mais provável?

A) Origem anômala da artéria coronária esquerda do tronco
da artéria pulmonar.

B) Tetralogia de Fallot com agenesia da valva pulmonar.
C) Defeito do septo atrioventricular forma total.
D) CIV ampla duplamente relacionada.
E) Drenagem anômala total de veias pulmonares.

Questão 45
Uma criança de 7 anos após acidente de automóvel é levada
a unidade de emergência. Ao exame físico observa-se PA =
65/40 e hipofonese de bulhas cardíacas.
Qual dos seguintes achados de exame físico, associados a
estes poderia ser consistente com tamponamento cardíaco
traumático?

A) Estase jugular.
B) Bradicardia.
C) Atrito pericárdico.
D) Presença de terceira bulha a ausculta.
E) Presença de quarta bulha.
Questão 46

Questão 43
A terceira bulha cardíaca resulta de:
Considere as afirmações abaixo:

I.

Lactentes com ampla comunicação interventricular
podem evoluir com melhora dos sintomas devido a
diminuição do tamanho da comunicação, hipertrofia da
via de saída do ventrículo direito ou desenvolvimento de
hipertensão e hiperresistência vascular pulmonar.

II.

Lactentes com comunicação interatrial do tipo ostium
secundum cursam com sinais clínicos evidentes de
insuficiência cardíaca e não apresentam possibilidade
de fechamento espontâneo da comunicação.

III. Os sopros das cardiopatias congênitas acianogênicas
como a CIV geralmente tornam-se audíveis quando
ocorre a queda da pressão e da resistência vascular
pulmonar.

Quais são as assertivas corretas?

A) Contração atrial vigorosa.
B) Vibração das paredes ventriculares no momento do
enchimento rápido dos ventrículos.

C) Vibração das paredes na fase final do enchimento atrial.
D) Vibração das paredes da aorta e da artéria pulmonar no
início da ejeção ventricular.

E) Vibração das valvas semilunares e deslocamento das
mesmas após a ejeção ventricular.
Questão 47
Qual das seguintes estruturas vasculares tem o maior
conteúdo de oxigênio na circulação fetal?

A) Apenas III.
B) Apenas I.

A) Ductus arteriosus.

C) Apenas II e III.

B) Veia cava superior.

D) Apenas I e III.

C) Veia umbilical.

E) Apenas I e II.

D) Aorta.
E) Artéria umbilical.
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Questão 48
Uma criança de um dia de vida, com o diagnóstico de atresia
tricúspide. Qual das seguintes relações entre os grandes
vasos, ou seja, conexão ventrículo arterial, é mais provável
de ser encontrada no seu ecocardiograma?

A) Grandes vasos normorelacionados.
B) D- TGA.
C) L-TGA.
D) Aorta anterior e à direita.
E) Aorta anterior e à esquerda.

Questão 49
Uma criança de 3 anos, encontra-se na UTI pediátrica após
ter sido submetida a cirurgia complementação de Fontan
(Fontan modificado).
Apresentava ao chegar, má perfusão periférica e
dessaturação de oxigênio. O plantonista modificou o modo de
ventilação com pressão positiva, passando a ventilação com
pressão negativa. A criança apresentou melhora significativa
do nível de saturação e da perfusão periférica. Qual das
seguintes alternativas poderia explicar esta melhora de forma
mais acurada?

A) Relacionado a melhor desempenho do ventrículo
sistêmico.

B) Melhora do fluxo através da fenestração do Fontan.
C) A circulação de Fontan é mais dependente do aumento
do débito cardíaco na expiração comparado com a
circulação normal.

D) Melhora de possíveis atelectasias pulmonares.
E) A circulação de Fontan é mais dependente do aumento
do débito cardíaco na inspiração quando comparado
com a circulação normal.
Questão 50
Uma criança de três anos, é levada pelos pais ao ambulatório
de cardiologia pediátrica para seguimento, com história de
CIV diagnosticada nos primeiros meses de vida. À ausculta,
detecta-se sopro sistólico ++/6+ e sopro diastólico ++ a
+++/6+ em borda esternal esquerda alta. Realiza-se um
ecocardiograma que mostra CIV subarterial, com
regurgitação aórtica. Prolapso de qual das cúspides aórtica,
mais provavelmente seja a causa desta regurgitação?

A)

Cúspide coronariana direita.

B)

Cúspide coronariana esquerda.

C)

Cúspide coronariana ântero-posterior.

D)

Cúspide não coronariana.

E)

Cúspide coronariana anterior.
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