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INSTRUÇÕES 
 

1) Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão 
corretos. 

2) O caderno de prova deverá conter 25 (vinte e cinco) questões de múltipla 
escolha. 

3) A prova terá início às 8 horas e término às 9 horas, incluindo o 
preenchimento do Cartão-Resposta. 

4) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos Fiscais. 

5) A prova é INDIVIDUAL, sendo vetada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

6) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

7) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
8) Será disponibilizado um gabarito (não oficial) para que possa copiar o 

cartão-resposta e conferir com o gabarito oficial. Na saída deverá ser 
apresentado ao fiscal para conferencia de que não houve nenhuma outra 
anotação no mesmo. 

9) O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o 
Cartão-Resposta. 

10) Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma: 
a) Verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) Assine no local indicado; 
c) Marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita 

normal, tinta azul ou preta o campo correspondente à alternativa que 
considera correta em cada questão; 

d) Não o amasse, nem dobre. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROVA DE ESPECIALIZAÇÃO EM ECOCARDIOGRAFIA E ELETROFISIOLOGIA 
 
 

 

1- Qual das seguintes afirmativas NÃO está associada ao defeito do septo atrioventricular total 

 

a) Possui associação com síndromes genéticas, como a trissomia do 21, e isomerismo direito. 

b) Há um deslocamento da posição habitual do nodo atrioventricular e o feixe de condução tem 

trajeto anterossuperior a comunicação interventricular. 

c) Dentre as classificações segundo Rastelli, o Tipo B é a forma menos comum. 

d) Quando associado a tetralogia de Fallot, a forma tipo C de Rastelli tem maior prevalência. 

 

2- Em relação a imagem a seguir, a análise sequencial segmentar correta é: 

 

a) Situs solitus com dextrocardia / Conexão atrioventricular discordante / conexão 

ventriculoarterial discordante / arco aórtico à esquerda. 

b) Situs inversus com dextrocardia / Conexão atrioventricular discordante / conexão 

ventriculoarterial discordante / arco aórtico à direita. 

c) Situs solitus com dextrocardia / Conexão atrioventricular concordante / conexão 

ventriculoarterial concordante / arco aórtico à direita. 

d) Situs solitus com dextrocardia / Conexão atrioventricular discordante / conexão 

ventriculoarterial discordante / arco aórtico à direita. 

 

 

  



A seguir, é demonstrado manometria e saturação de um paciente submetido a um estudo 

hemodinâmico. Conforme os dados, responda as questões de 3 a 5. 

 

Manometria mmHg Sistólica Média Diastólica 

Capilar  10  

Tronco pulmonar 20 15 11 

Ventrículo direito 20  6 

Átrio esquerdo  10  

Átrio direito  6  

Ventrículo Esquerdo 95  10 

Aorta ascendente 95 73 62 

 

 

3- Qual das alternativas abaixo corresponde a um diagnóstico compatível com os dados 

demonstrados? 

 

a) Comunicação interventricular 

b) Drenagem anômala de veias pulmonares supracardíaca 

c) Drenagem anômala de veias pulmonares infracardíaca 

d) Comunicação interatrial 

 

4- Qual o valor do Qp/Qs? 

 

a) 0.5:1 

b) 1:1 

c) 1.5:1 

d) 2:1 

 

5- Se o fluxo pulmonar fosse estimado em 4 L/min/m², qual seria o valor aproximado da 

resistência vascular pulmonar em unidades Woods? 

 

a) 0.8 

b) 1.0 

c) 1.2 

d) 1.5 

 

 

 

 

Saturação (%)  

Veia cava superior 70 

Átrio direito 84 

Veia cava inferior 70 

Ventrículo Direito 83 

Tronco pulmonar 84 

Átrio esquerdo 98 

Ventrículo esquerdo 97 

Aorta 98 



6- Considerando as opções abaixo em relação ao ecocardiograma fetal, qual das cardiopatias 

citadas possui a imagem das quatro câmaras normal? 

 

a) Comunicação interventricular perimembranosa 

b) Drenagem anômala total de veias pulmonares 

c) Defeito do septo atrioventricular total 

d) Anomalia de Ebstein 

 

Abaixo são demonstrados dois cortes ecocardiográficos de um mesmo paciente. Com base 

nisso, responda as questões de 7 a 9. 

 IMAGEM 1             IMAGEM 2 

 

7- As imagens representam respectivamente quais cortes ecocardioráficos? 

 

a) Eixo paraesternal longo / Eixo paraesternal curto (nível da valva aórtica). 

b) Eixo paraesternal longo / Eixo supraesternal (nível dos músculos papilares). 

c) Eixo apical quatro câmaras / Eixo paraesternal longo. 

d) Eixo apical cinco câmaras / Eixo paraesternal curto (nível da valva aórtica). 

 

8- Qual das opções de cardiopatias abaixo correspondem ao provável diagnóstico do paciente? 

 

a) Atresia pulmonar com septo íntegro 

b) Tronco arterial comum 

c) Comunicação interventricular perimembranosa 

d) Tetralogia de Fallot 

 

9- Qual alteração genética está associada a essa cardiopatia? 

 

a) Deleção do 22q11 

b) Mutação do gene NKX2-5 



c) Trissomia do 21 

d) Mutação do gene NOTCH11 

 

10- Ao realizar um ecocardiograma em uma criança de 4 anos, você nota uma massa única, 

grande, heterogênea e hiperecóica com aparente áreas de calcificação, em região de septo 

interventricular, causando leve obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. 

Considerando os tumores cardíacos, qual das opções representa melhor o caso descrito? 

 

a) Teratoma 

b) Fibroma 

c) Rabdomioma 

d) Mixoma 

 

11- Qual das opções abaixo se relaciona melhor a um paciente com cardiopatia congênita a ser 

submetido a cirurgia de Kawashima? 

 

a) Dupla via de entrada de ventrículo esquerdo com VD hipoplásico, comunicação 

interventricular pequena e discordância ventriculoarterial. 

b) Síndrome de Eisenmenger com hipoxemia importante. 

c) Síndrome heterotáxica com poliesplenia. 

d) Comunicação interventricular de mal alinhamento posterior com ventrículos balanceados, 

aorta ascendente e arco hipodesenvolvido e interrupção do arco aórtico. 

 

12- Em relação a alterações genéticas e cardiopatias associadas, seleciona a alternativa que 

tem a ordem que melhor correlaciona as duas colunas apresentadas. 

1) Mutação do 22q11 

2) Mutação do gene fibrilina 1 

3) Mutação do JAG1 

4) Genótipo 45, X0 

5) Mutação no PTPN11 

6) Mutação do SCN5A 

(   ) Estenose supravalvar pulmonar 

(   ) Síndrome do QT longo 

(   ) Aneurisma do seio de Valsalva 

(   ) Interrupção do Arco aórtico 

(   ) Coarctação da Aorta 

(   ) Miocardiopatia hipertrófica

 

a) 5  /  1  /  4  /  6  /  2  /  3   

b) 3  /  6  /  2  /  1  /  4  /  5   

c) 5  /  2  /  4  /  3  /  6  /  1   

d) 2  /  6  /  3  /  4  /  1  /  5   

 

13- A imagem a seguir representa uma cirurgia realizada para algumas cardiopatias congênitas 

que terá fisiologia univentricular. Qual das opções representa o nome dessa cirurgia? 



 

a) Cirurgia de Glenn 

b) Cirurgia de Shunt central 

c) Cirurgia de Kawashima 

d) Cirurgia de Damus-Kaye-Stensel 

 

A imagem a seguir foi obtida de um estudo hemodinâmico. Com base nela, responda as 

questões 14 e 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- Qual dos seguintes é a cardiopatia associada a imagem encontrada? 

 

a) Atresia pulmonar com septo íntegro 

b) Defeito do septo atrioventricular 

c) Interrupção do arco aórtico 

d) Valva aórtica bicúspide com estenose moderada 

  

 

 



15- Qual a mutação genética mais provável para tal cardiopatia? 

 

a) Mutação do gene NOTCH11 

b) Trissomia do 18 

c) Trissomia do 21 

d) Mutação do 22q11 

 

16- Sobre a Comunicação Interatrial (CIA), marque a melhor alternativa: 

 

a) Em pacientes com CIA e repercussão hemodinâmica, ocorre aumento na duração da onda 

P, normalmente acima de 100ms. 

b) A CIA tipo Ostium Secundum é caracterizada por um padrão rSR’ em DI o que resulta de 

uma sobrecarga de volume no ventrículo direito. 

c) Em mais de 50% dos pacientes com CIA tipo seio venoso, o eixo da onda P no plano frontal 

se encontra entre 0º e 30º. 

d) A CIA tipo Ostium Primum normalmente está associada ao Hemibloqueio Ântero-superior do 

ramo esquerdo, o que desvia o eixo do complexo QRS no plano frontal para a direita. 

 

17- Sobre o bloqueio atrioventricular (BAV), NÃO é correto afirmar: 

 

a) O BAV de 1º grau mais comum é o supra-hissiano e esse subtipo possui melhor prognóstico. 

b) No BAV de 2º grau mobitz I, o aumento do intervalo PR é progressivamente menor. 

c) No BAV de 2º grau tipo Wenckebach, o primeiro intervalo PR após onda P bloqueada é 

sempre o maior. 

d) O fenômeno de Wenckebach pode ocorrer em ritmos atriais acelerados como o flutter atrial. 

 

18- Sobre o bloqueio atrioventricular (BAV), analise as seguintes afirmações: 

I – Extrassístoles atriais que encontram o período refratário do nó atrioventricular podem 

simular um bloqueio 2:1. 

II – No BAV de 2° grau mobitz I, a relação entre o intervalo PR e o intervalo RR é inversamente 

proporcional. 

III – No BAV desencadeado pelo exercício o bloqueio pode ser supra ou infra-hissiano. 

IV – Um terço dos pacientes diagnosticados com BAV total congênito tem cardiopatias 

estruturais associadas e a maioria possui bloqueio na altura do nó atrioventricular. 

Marque a melhor alternativa: 

 

a) Apenas as afirmações I, II e IV estão corretas. 

b) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 



 

19- A Síndrome do QT Longo (SQTL) pode causar taquicardias ventriculares e pode se 

manifestar com morte súbita. Sobre essa síndrome, marque a alternativa errada: 

 

a) A forma mais comum de apresentação genética é autossômica dominante e normalmente 

envolve perda de função de canais de potássio ou aumento exacerbado de função de canais 

de sódio. 

b) A SQTL tipo 1 normalmente desencadeia arritmias durante o esforço intenso, principalmente 

natação e nesse subtipo deve ser evitado o tratamento com beta-bloqueador. 

c) A SQTL tipo 2 está relacionada a arritmias desencadeadas por estímulos auditivos ou 

durante o período pós-parto e sua manifestação eletrocardiográfica inclui ondas T de baixa 

amplitude. 

d) A SQTL tipo 3 normalmente está relacionada a arritmias que se manifestam durante o sono. 

 

20-A imagem a seguir mostra os traçados de um eletrocardiograma de superfície e de um 

estudo eletrofisiológico de um paciente de 15 anos. Em relação aos traçados responda:

 

 

a) O paciente apresenta um BAV (bloqueio atrioventricular) de 1º grau infra-hissiano, pois 

apresenta um aumento no intervalo A-H. 

b) O paciente apresenta um BAV de 1º grau infra-hissiano, pois apresenta um aumento no 

intervalo H-V. 



c) O paciente apresenta um BAV de 2º grau mobitz I, pois o intervalo PR aumenta 

progressivamente até o bloqueio de uma onda P. 

d) O paciente apresenta um BAV de 2º grau mobitz II, pois o intervalo PR permanece constante 

até uma onda P ser bloqueada. 

 

Paciente de 17 anos dá entrada na emergência com história de palpitações iniciadas há 20 

minutos. Nega histórico de cardiopatia ou de outras comorbidades, pratica atividades físicas 

regulares sem queixas relacionadas ao esforço. Nega histórico de morte súbita na família. 

Eletrocardiograma evidenciou o seguinte traçado: 

 

Em seu exame físico: 

- Pressão arterial: 112x71mmHg 

- Saturação o2: 96% em ar ambiente 

- Pulsos adequados nos 4 membros 

- Tempo de enchimento capilar de 2 segundos 

 

21- Em relação a este paciente, marque a melhor alternativa: 

 

a) O paciente apresenta um Bloqueio Atrioventricular Total e deve ser indicado implante de 

Marca-passo. 

b) O paciente apresenta uma taquicardia atrial ectópica e deve ser internado para 

monitorização e correção de distúrbios metabólicos. 

c) O paciente apresenta um flutter atrial e deve ser realizada cardioversão elétrica. 

d) O paciente apresenta uma fibrilação atrial e deve ser realizada cardioversão elétrica. 

 

O eletrocardiograma a seguir é de um paciente de 02 anos com história de início abrupto de 

palpitação associada a palidez e dor precordial, dando entrada no pronto-atendimento. O 

paciente possui diagnóstico de Miocardiopatia dilatada e atualmente está em uso de carvedilol, 

com função de ventrículo esquerdo preservada no último ecocardiograma. No momento se 

encontra acordado, irritado, chorando mesmo no colo da mãe, com saturação de O2 de 95% 

em ar ambiente, tempo de enchimento capilar adequado, pulsos presentes e simétricos nos 4 

membros, pressão arterial de 95x62mmHg. 



 

 

22- Sobre esse paciente indique a melhor conduta inicial: 

 

a) Não devem ser usadas adenosina ou amiodarona pois o paciente se encontra em 

taquicardia sinusal. 

b) Por se tratar de uma taquicardia supraventricular, a conduta inicial deve ser bolus de 

adenosina. 

c) O paciente se encontra em taquicardia supraventricular, a primeira conduta deve ser uma 

dose de ataque de amiodarona de 5mg/kg em 1 hora seguida de manutenção com 5mg/kg em 

24 horas. 

d) O paciente se encontra em taquicardia ventricular e a primeira conduta deve ser uma dose 

de ataque de amiodarona de 5mg/kg em 1 hora seguida de manutenção com 5mg/kg em 24 

horas. 

 

Paciente de 03 anos dá entrada na emergência com eletrocardiograma em anexo. Mãe relata 

que ela ficou pálida e a mãe sentiu o coração “muito acelerado”, procurando atendimento 

imediatamente. Paciente tem 15Kg, sem histórico de cardiopatia estrutural e sem episódios 

semelhantes prévios.  

 

Exame físico: 

- Pressão arterial: 51x20mmHg 

- Saturação o2: 96% em ar ambiente 

- Pulsos finos, extremidades frias 

- Tempo de enchimento capilar de 6 segundos 

 

23- Sobre esse paciente, indique a melhor alternativa: 

 

a) A paciente se encontra em fibrilação atrial e deve ser realizada cardioversão elétrica com 

0,5-1J/kg. 



b) A paciente apresenta uma taquicardia supraventricular e deve ser realizado bolus de 

adenosina na dose de 0,1 a 0,2mg/kg. 

c) A paciente apresenta uma taquicardia supraventricular e deve ser realizada cardioversão 

elétrica com 0,5–1J/kg. 

d) A paciente se encontra em taquicardia ventricular e deve ser realizada cardioversão elétrica 

com 0,5-1J/kg. 

 

Um paciente de 14 anos apresenta um quadro de edema em membros inferiores, náuseas, 

perda de apetite, fraqueza muscular e oligúria com evolução progressiva nos últimos 10 dias. 

Seu exame físico evidencia edema de membros inferiores e periorbital bilateral, sopro sistólico 

+/6+ em borda esternal esquerda alta e sua radiografia de tórax evidencia área cardíaca 

normal, com discreto infiltrado peri-hilar. Hoje procurou atendimento médico quando foi 

realizado o eletrocardiograma abaixo: 

 

 

24-Sobre esse paciente marque a melhor alternativa: 

 

a) O eletrocardiograma sugere hipercalemia. 

b) O eletrocardiograma sugere hipocalemia. 

c) O eletrocardiograma sugere hipercalcemia. 

d) O eletrocardiograma sugere hipocalcemia. 

 

25- A síncope em crianças pode ocorrer por diversas causas, a investigação desses casos 

inclui uma equipe multidisciplinar e pode exigir diversos exames complementares. Em relação 

a investigação de síncope em pacientes pediátricos, analise as seguintes afirmações: 

I – O reflexo vasovagal é causado por uma descarga simpática seguida de uma descarga 

parassimpática desproporcional causando bradicardia, queda da pressão arterial, ou ambas. 



II – O Tilt Test ou Teste de Inclinação deve ser realizado com equipamento para realização de 

reanimação cardiopulmonar disponível (incluindo desfibrilador / cardioversor). 

III - A Síndrome Postural Ortostática Taquicardizante (SPOT) corresponde ao aumento 

exagerado da frequência cardíaca ao adquirir a postura ortostática associada a sintomas 

disautonômicos. 

IV - A síncope vasovagal pode ocorrer durante longas permanências em ortostase, em 

ambientes abafados ou após esforços físicos. 

V – O tratamento da síncope vasovagal inclui aumento da ingesta hídrica diária, aumento da 

ingesta de sal na dieta e medicamentos como beta-bloqueadores, inibidores de recaptação da 

serotonina ou agonistas de receptores alfa-adrenérgicos. 

 

a) Apenas 1 afirmação está correta. 

b) Apenas 2 afirmações estão corretas. 

c) Apenas 3 afirmações estão corretas. 

d) Todas as afirmações estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL) 

VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRNTE OU VERSO 

DESTE DOCUMENTO, SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO 

CARTÃO-RESPOSTA 

Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferencia . 
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