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HOSPITAL ADVENTISTA SILVESTRE 

SELEÇÃO DE RESIDÊNCIA MEDICA 2021 – ESPECIALIDADES 

24 DE JANEIRO DE 2021 

Nome:_______________________________________________________________________________ 

 

 

1 - Qual componente do sistema cardiovascular pode ser afetado pelo tratamento do câncer? 

 

A- Miocárdio. 

B- Artérias coronárias. 

C- Sistema de condução. 

D- Pericárdio. 

E- Todas opções estão corretas. 

 

2 - Todas as medicações são utilizadas para prevenir a cardiomiopatia induzida por antraciclinas, exceto: 

 

A- Carvedilol. 

B- Dexrazoxane. 

C- Metoprolol. 

D- Lisinopril. 

E- Alopurinol. 

 

3 - Assinale a alternativa incorreta em relação aos fatores de risco da cardiopatia induzida por radioterapia. 

 

A- Radioterapia em pessoas > 50 anos. 

B- Doses cumulativas elevadas (> 35 Gy). 

C- Tumor irradiado próximo a topografia do coração. 

D- Quimioterapia concomitante a radioterapia. 

E- Doença cardíaca de base. 

 

4 - Foi admitido um paciente no setor de Emergência em PCR (parada cardio-respiratória). O paciente foi prontamente 

monitorizado e iniciadas as manobras de RCP (reanimação cardiopulmonar). Ao monitor foi identificado ritmo de fibri-

lação ventricular (FV). O paciente foi desfibrilado com carga máxima (200J – bifásico). Após isso qual o próximo passo 

a ser realizado? 

 

A- Checar pulso. 

B- Avaliar ritmo. 

C- Retomar as compressões imediatamente.  

D- Proceder a intubação orotraqueal.  

E- Amiodarona 150 mg em bolus EV. 

 

 

5 - Em seguida, o paciente foi submetido a intubação orotraqueal, qual a frequência correta de ventilações que devem 

ser administradas durante a RCP (reanimação cardiopulmonar)? 

 

A- Aplicar compressões e ventilações na proporção de 30:2. 

B- Aplicar compressões contínuas sem pausa e 10 ventilações/min. 

C- Aplica uma ventilação a cada 10-12 / segundos. 

D- Aplicar compressões e ventilações na proporção de 15:2.  

E- Aplica uma ventilação a cada 20 / segundos. 
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6 - Durante a parada cardíaca (PCR) é importante assegurar a efetividade das compressões torácicas durante a RCP. Dos 

dados abaixo quais podem ser utilizados e estão relacionados a uma RCP efetiva.  

 

A- PETCO2 >= 10 mmHg, pressão arterial diastólica  >=20 mmHg; Sat venosa central de O2 >=30 %. 

B- PETCO2 >= 15 mmHg, pressão arterial diastólica  >=30 mmHg; Sat venosa central de O2 >=40%. 

C- PETCO2 >= 10 mmHg, pulso femural presente ; Sat venosa central de O2 >=30%. 

D- PETCO2 >= 20 mmHg, pulso femural presente. 

E- PETCO2 >= 10 mmHg, pulso carotídeo presente ; Sat venosa central de O2 >=20%. 

 

 

7 - Paciente mulher de 45 anos, com prótese biológica em posição mitral (etiologia reumática) apresenta fibrilação atrial 

crônica e CHADS-VASC = 2. Qual a melhor opção de medicamento para essa paciente? 

 

A- AAS.  

B- Dabigatrana. 

C- Rivaroxabana. 

D- Apixabana. 

E- Varfarina.  

 

8 – Como podemos diagnosticar a estenose mitral, ao exame físico?  

 

A- Hipofonese da primeira bulha e sopro sistólico em foco mitral. 

B- Hipofonese da primeira bulha e sopro diastolico em foco mitral. 

C- Hiperfonese da primeira bulha e sopro sistólico em foco mitral. 

D- Hiperfonese da primeira bulha, estalido de abertura e sopro diastólico em foco mitral.  

E- Primeira bulha abolida, clique sistólico e sopro diastólico em foco mitral. 

9 - Qual a principal etiologia da estenose mitral? 

A- Calcifica. 

B- Colagenoses. 

C- Febre reumática. 

D- Endocardite infecciosa. 

E- Ruptura de cordoalha. 

 

10 - Paciente apresenta ao exame físico: Sopro sistólico em foco aórtico rude com irradiação para pescoço, sopro mais 

suave em foco mitral, pulso arterial diminuido e presença de B4 de VE, devemos pensar em: 

 

A- Insuficiência aórtica. 

B- Estenose aórtica. 

C- Insuficiência mitral. 

D- Dupla lesão mitral. 

E- Insuficiência tricúspide. 
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11 - São causas secundárias de dislipidemias: 

 

 I- Diabetes-obesidade 

 II- Insuficiência renal crônica-uso de corticosteroides. 

 III-Cirrose- uso de testosterona. 

 

A- Apenas I está correta. 

B- Apenas II está correta. 

C- Apenas III está correta. 

D- I e II estão corretas. 

E- Todas estão corretas. 

 

 12 - Não é causa de dislipidemia secundária: 

 

A- Diabetes melito descompensada. 

B- Hipotireoidismo. 

C- Uso de terapia antirretroviral. 

D- Ingesta abusiva de Álcool. 

E- Síndrome metabólica. 

 

13 - Atorvastatina é o substrato maior de CYP3A4. Logo, inibidores potentes desse sistema enzimático podem elevar os 

níveis da estatina, ocasionando risco de rabdomiólise. Que medicamento, dentre os listados, pode exercer esse efeito 

por interferir especificamente no metabolismo da estatina? 

 

A- AAS. 

B- Rifampicina. 

C- Ritonavir. 

D- Pioglitazona. 

E- Fenitoína. 

 

14 - Os componentes apoproteicos das lipoproteinas tem várias funções, sendo correto afirmar: 

 

A- A apo AI ativa a enzima lecitina-colesterol aciltransferase, permitindo que o HDL deposite o colesterol nos 

tecidos periféricos. 

B- A apo B100 é a apoproteina primária do HDL. 

C- A apoproteina E é a principal apo do LDL. 

D- Os níveis séricos elevados de apo AI tem sido correlacionados diretamente com a evidência de aterosclerose na 

coronariografia. 

E- O transporte reverso do colesterol é influenciado pela lipoproteina de alta densidade. 
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15 - Paciente ♂, 60 anos.  Iniciou uso de Atenolol há 2 semanas. Há 3 dias apresenta lipotimia e cansaço. Lúcida. 

Acianótica. 

 

    FC: 37 bpm PA- 180X 120mmhg 

    AR-MV universalmente audível.  

 

 
 

A- Atropina 0,5 mg IV. 

B- Monitorar e observar. 

C- Adenosina 6 mg IV. 

D- Marca-passo trans-venoso temporário. 

E- Marca-passo definitivo Unicameral 

 

16 - Paciente ♂, 50 anos relata precordialgia e síncope há 1 hora. PA: 70 X 30mmhg FC 30 bpm. Qual a conduta inicial: 

 

 
 

A- Monitorar e observar. 

B- Isoproterenol 10mcg/min. 

C- Marca-passo trans-venoso. 

D- Cineangiocoronariografia. 

E- Aerolin aerossol. 

 

17 - Paciente portador de fibrilação atrial crônica interna com quadro de síndrome coronariana aguda sem supradesni-

velamento do segmento ST (SCASSST) e troponina elevada. Já era usuário crônico do anticoagulante oral direto 

(ACOD), apixabana. É submetido a cateterismo e angioplastia com Stent farmacológico. Quanto a isso é  Correto afirmar: 

 

A- Deve receber Terapia tripla (ACOD + Aspirina + inibidor P2Y12) no período hospitalar (até 1 semana). Após 

isso deve permanecer com apenas o ACOD e um dos dois antiplaquetários até 1 ano do procedimento. 

B- Após 1 ano da angioplastia deve permanecer apenas com o ACOD e ter suspenso seu antiplaquetário. 

C- Nos pacientes de alto risco de isquemia a terapia tripla deve permanecer por 1 mês após a angioplastia. 

D- Nos pacientes de alto risco de sangramento após 6 meses da angioplastia o ACOD deve permanecer sozinho, 

suspendendo o antiagregante em uso. 

E- Todas as afirmativas estão corretas. 
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18 - Para os pacientes que se apresentam na sala de emergência com síndrome coronariana aguda sem supra de ST, são 

fatores que indicam necessidade de estratégia invasiva precoce (nas primeiras 24h): 

 

A- Dor torácica recorrente. 

B- Arritmia ventricular maligna. 

C- Insuficiência cardíaca relacionada a isquemia. 

D- Alteração dinâmica do segmento ST. 

E- Todas as acima. 

 

19 - Em um teste Cardiopulmonar do exercício quais abaixo mais se correlaciona com o volume ejetivo ventricular:  

A- VO2 de pico. 

B- inclinação VE/VCO2.  

C- Pulso de Oxigênio. 

D- Delta VO2/Delta potência.  

E- Recuperação da frequência cardíaca. 

 

20 - O uso de contaste iodado na intervenção coronária percutânea pode ter como consequência a deterioração da função 

renal. São fatores de risco para nefropatia induzida por contraste, exceto: 

A- Idade. 

B- HAS. 

C- Hipoalbuminemia. 

D- Volume de contraste administrado. 

E- Disfunção ventricular esquerda grave ao ECOTT. 

 

 


