
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leia estas instruções: 
 

1 Escreva seu Número de Inscrição neste retângulo:  

2 Este Caderno contém 40 questões de múltipla escolha. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, confira se este Caderno está completo e se 
não apresenta imperfeição gráfica que dificulte a leitura. 
Se você verificar algum problema, peça imediatamente ao Fiscal que 
substitua o Caderno. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais só uma é 
correta.  

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta 
pedir esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço deste Caderno para rascunhos e não destaque 
nenhuma folha. 

7 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões e 
preencher a Folha de Respostas. 

8 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira 
responsabilidade. 

9 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de 
Respostas e este Caderno. 
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Cardiologia: Ecocardiografia          01 a 40 

 

01. O desequilíbrio transitório, regional e reversível entre o consumo e a oferta de 
oxigênio durante o estresse cardíaco resulta na isquemia miocárdica. 
A seqüência cronológica da cascata isquêmica clássica, na isquemia induzida por 
estresse, é: 

A) heterogeneidade de perfusão − alteração metabólica − disfunção diastólica − 
dissinergia regional − alterações no ECG − dor torácica 

B) disfunção diastólica − alteração metabólica − heterogeneidade de perfusão − 
dissinergia regional − alterações no ECG − dor torácica 

C) heterogeneidade de perfusão − disfunção diastólica − alteração metabólica − 
dissinergia regional − alterações no ECG − dor torácica 

D) alteração metabólica − heterogeneidade de perfusão − disfunção diastólica − 
alterações no ECG − dissinergia regional − dor torácica 

 
 
02. A normatização dos procedimentos (protocolo geral) para a execução da 

ecocardiografia de estresse permite otimizar a acurácia dos testes realizados. 
São critérios de interrupção (end points) não-diagnósticos: 

A) assinergia regional:hipocinesia  − acinesia 

B) freqüência cardíaca alvo − dose ou carga de trabalho máximas 

C) arritmias supraventriculares: taquicardia supraventricular − fibrilação atrial 

D) dor precordial intensa ou típica − desnivelamento do segmento ST>2mm 
 
 
03. Em 1897, Victor Eisenmenger descreveu uma síndrome após autópsia em um jovem 

que apresentou morte súbita e que tinha cianose desde o nascimento. 
O estudo ecocardiográfico em pacientes cardiopatas com “Síndrome de 
Eisenmenger“ permite 

A) dimensionar a tolerância dos pacientes ao exercício físico. 

B) medir a pressão no ventrículo direito e na artéria pulmonar. 

C) mensurar os níveis da pressão sistólica pulmonar por meio dos shunts interseptais. 

D) diagnosticar o agente causal da hipertensão pulmonar primária. 
 
 
04. A velocidade da regurgitação tricúspide reflete a diferença de pressão entre o 

ventrículo direito e o átrio direito. 
É correto afirmar que, na rotina ecocardiográfica,  

A) a curva de refluxo pulmonar é a mais utilizada para a obtenção da pressão 
sistólica do VD. 

B) a insuficiência tricúspide está presente em 100% dos casos de hipertensão 
pulmonar. 

C) na presença de estenose pulmonar, a pressão sistólica do VD é igual à pressão 
sistólica da AP. 

D) na ausência de estenose pulmonar, a pressão sistólica do VD=PSP=PSAD+Grad 
sistólico VD-AD. 
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05. O ecocardiograma transtorácico permite que se reconheçam precocemente as 
funções miocárdicas global e segmentar bem como as complicações que possam 
advir do infarto agudo do miocárdio. 
Sobre a insuficiência mitral aguda, uma complicação rara, mas que evolui com 
elevada taxa de mortalidade, é correto afirmar: 

A) Quando o músculo papilar póstero-medial é o acometido, o refluxo com efeito 
“coanda” direciona-se para a parede lateral do átrio. 

B) O músculo papilar ântero-lateral é o mais acometido e o refluxo tipo “coanda” 
direciona-se para a parede anterior do átrio. 

C) O músculo papilar póstero-medial é o mais acometido e o refluxo,  via de regra, 
direciona-se para a parede septal do átrio. 

D) Devido à baixa complacência atrial, o refluxo mitral invariavelmente é de grau 
importante no Doppler colorido. 

 
 
06. O diagnóstico ecocardiográfico do infarto agudo do miocárdio baseia-se no 

reconhecimento de áreas segmentares com diminuição da contratilidade. 
A alteração segmentar é identificada pela diminuição da mobilidade e do 
espessamento sistólico. 
Em relação ao infarto agudo do miocárdio, é lícito afirmar: 

A) A alteração segmentar está sempre presente quando houver necrose do 
miocárdio. 

B) A alteração segmentar pode estar ausente se a necrose atingir menos de 20% da 
espessura da parede do VE. 

C) Na acinesia segmentar, não existe músculo viável. 

D) Na fase aguda, a associação com isquemia em outras áreas pode levar à 
subestimação da área de necrose. 

 
 
07. A ETE conta hoje com transdutor multiplanar que possibilita cortes anatômicos com 

excelente qualidade e definição da imagem. 
Na rotina ecocardiográfica, a indicação mais freqüente da ETE é:   

A) pesquisa de trombos, principalmente no AAE 

B) pesquisa de vegetações endocárdicas (valvas) 

C) investigação de aortopatias (aneurisma dissecante da aorta) 

D) estudo de próteses valvares 
 
 
08. Por não haver interposição de estruturas, utilizam-se transdutores de alta freqüência 

na realização da ETE. 
Uma condição clínica que tem contra-indicação absoluta para a realização do 
exame é:  

A) esofagite erosiva 

B) tumor do esôfago 

C) hérnia de Hiato 

D) cifoescoliose 
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09. A sensibilidade da ecocardiografia transesofágica (ETE) para detectar vegetações ou 
complicações da endocardite infecciosa é muito superior à abordagem transtorácica 
(ETT). 
Sobre essa abordagem, é correto afirmar: 

A) Apenas 1/3 dos pacientes com diagnóstico definitivo de endocardite infecciosa 
terá vegetações demonstradas pelo ETT. 

B) A ausência de vegetações no ETE exclui o diagnóstico de endocardite infecciosa. 

C) Endocardite de Libman-Sacks e papiloma valvar podem simular ou mascarar 
vegetações  no ETE. 

D) O tamanho mínimo da vegetação visibilizada pelo ETE é 5 mm. 
 
 
10. Alguns fatores são responsáveis por resultados falso-positivos de endocardite 

infecciosa, diminuindo a especificidade do ETE. 
Dentre esses fatores, os que menos provavelmente serão responsáveis por um 
estudo falso-positivo são: 

A) pequenas cordas rotas 

B) strands 

C) fios de sutura 

D) tendões fibromusculares no VE 
 
 
11. A aterosclerose é a causa mais comum de aneurismas aórticos, cuja classificação 

quanto à localização, no ecocardiograma, é importante para o planejamento do 
tratamento e para o prognóstico da doença. 
Em relação à  conduta diagnóstica dos aneurismas aórticos, é correto afirmar: 

A) A região ou zona cega do ETE situa-se na aorta ascendente. 

B) A sombra acústica pelo brônquio-fonte direito é responsável pela zona cega do 
ETE. 

C) A presença de hematoma intramural visível no ETE é a mais freqüente na aorta 
torácica descendente. 

D) O ETE tem sensibilidade e especificidade menor que a TC de tórax, para o 
diagnóstico de dissecção da aorta. 

 
 
12. A dissecção da aorta requer um diagnóstico precoce, pois a taxa de mortalidade, nas 

primeiras 24 horas, chega a 72% . Duas classificações − a de Daily e a de DeBakey − 
são utilizadas para orientar a extensão e a localização da dissecção. 
Dentre as opções abaixo, marque a correta. 

A) O tipo B de Daily compromete a aorta ascendente. 

B) O tipo I de DeBakey está confinado à aorta ascendente. 

C) O tipo III de DeBakey começa na aorta ascendente e se estende distalmente. 

D) O tipo A de Daily envolve a aorta ascendente, independente do local de ruptura da 
íntima. 
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13. A doença ateromatosa da aorta e/ou das carótidas constitui-se causa freqüente de 
fenômemos tromboembólicos. Arritmias e outras afecções cardiovasculares são 
condições importantes para a formação de trombos intracavitários. 
Dentre os fatores abaixo, o preditor mais importante para a formação de trombos é: 

A) endocardite infecciosa 

B) fibrilação atrial 

C) hipertrofia lipomatosa do septo interatrial 

D) contraste espontâneo 
 
 
14. O ETE permite, com grande acurácia, o estudo do septo interatrial. 

Em relação ao forame oval, é correto afirmar: 

A) O forame oval pérvio está comumente associado ao aneurisma do septo 
interatrial. 

B) O forame oval é uma válvula que permite o fluxo de sangue da esquerda para a 
direita na vida intra-uterina. 

C) O forame oval pérvio explica o diagnóstico da embolia pulmonar (embolia 
paradoxal). 

D) O forame oval pérvio é um achado de autópsia, em 50% dos casos. 
 
 
15. A ecocardiografia de estresse utiliza manobras indutoras de isquemia miocárdica 

transitória. 
São limitações ou contra-indicações para a ecocardiografia de estresse:  

A) janela ecocardiográfica inadequada 

B) avaliação pós-angioplastia ou revascularização do miocárdio 

C) estratificação de risco  pós-IAM 

D) detecção da viabilidade do miocárdio para revascularização 
 
 
16. A incorporação do Doppler ao exame ecocardiográfico permitiu agregar importantes 

informações sobre a fisiologia cardiovascular. 
Não é aplicação própria do Doppler pulsátil: 

A) determinar o local correto de um  shunt interventricular 

B) medir altas velocidades até 9 m/s  

C) calcular a área valvar mitral (pressure half-time) 

D) medir gradiente de pressão transvalvar 
 
 
17. As velocidades de fluxo mitral são medidas pelo Doppler pulsátil, e os seguintes 

parâmetros de enchimento diastólico incluem: tempo de relaxamento isovolumétrico 
(TRIV); velocidade  de enchimento inicial (E); velocidade de enchimento tardio (A) e 
tempo de desaceleração (TD) de (E). 
O relaxamento miocárdico anormal inclui o seguinte parâmetro: 

A) índice E>A (> 1.0) 

B) TRIV encurtado (< 60 ms) 

C) relação E/A<1.0 

D) TD (<160 ms) 
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18. Na fase intermediária, ou forma indeterminada da miocardiopatia chagásica, o 
paciente apresenta sorologia positiva, porém sem manifestações clínicas, 
eletrocardiográficas e radiográficas. 
O achado ecocardiográfico mais freqüente nesses pacientes é: 

A) hipocontratilidade difusa do VE 

B) hipocinesia envolvendo principalmente a região apical e a parede posterior do VE 

C) ecocardiograma normal 

D) dilatação do ventrículo direito 
 
 
19. O fibroelastoma papilar é o tumor primário valvar mais freqüente. 

É correto afirmar sobre o fibroelastoma papilar: 

A) Fadiga e dispnéia são manifestações clínicas sempre presentes. 

B) É encontrado mais freqüentemente na valva aórtica e, em ordem decrescente de 
freqüência, nas valvas mitral, pulmonar e tricúspide. 

C) Sua manifestação clínica mais comum é o evento embólico. 

D) Geralmente é pedunculado e apresenta diâmetro acima de 10 mm. 
 
 
20. O diagnóstico de pericardite constritiva tem grande importância para o seu 

planejamento terapêutico, pois outras afecções, como as miocardiopatias restritivas, 
apresentam manifestações clínicas semelhantes. 
É alteração ecocardiográfica encontrada na pericardite constritiva: 

A) espessamento pericárdico associado a graus variáveis de calcificação 

B) o padrão de fluxo atrioventricular no Doppler não sofre modificações durante 
manobras respiratórias 

C) colapso da veia cava inferior e das veias hepáticas 

D) retificação da parede posterior do VD no ecocardiograma modo M 
 
 
21. Na insuficiência cardíaca congestiva (ICC), a avaliação ecodopplercardiográfica é 

útil porque 

A) a alteração da função diastólica pode ser a única responsável pelas 
manifestações clínicas, em 30 a 40% dos pacientes, mesmo na ausência de 
compometimento do desempenho sistólico. 

B) pode detectar alterações da função diastólica, que sempre ocorrem 
posteriormente ao comprometimento do desempenho sistólico. 

C) detecta alteração da função sistólica, que está sempre comprometida, uma vez 
que a disfunção diastólica não explica aumento da pressão capilar presente 
nesses pacientes. 

D) a dilatação e a hipocontratilidade difusa do ventrículo esquerdo, sinais de 
hipertensão pulmonar, bem como a insuficiência mitral funcional são achados que 
caracterizam todos os pacientes em ICC. 
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22. A drenagem anômala total das veias pulmonares pode coexistir com a obstrução ao 
escoamento das veias pulmonares.  
A forma anatômica que mais cursa com esse tipo de obstrução é a do tipo 

A) supracardíaca. 

B) mista. 

C) infracardíaca. 

D) drenagem em seio coronário. 
 
 
23. Um recém-nascido com cianose importante realiza um exame que mostra, no 

abdômen, um vaso venoso anterior à aorta, ambos do lado esquerdo da coluna; 
presença de veia cava superior esquerda; cavidade univentricular com uma câmara 
rudimentar de localização ântero-superior; defeito septal atrioventricular com valva 
AV única e vasos arteriais transpostos. O corpúsculo de Howell-Jolly é positivo. 
Em face dos achados, pode-se afirmar, em relação ao caso desse recém-nascido: 

A) A veia cava inferior drena diretamente no teto do átrio. 

B) O ventrículo principal é do tipo direito. 

C) Trata-se de um situs ambiguus com isomerismo direito. 

D) Ausência de pars hepatica da veia cava inferior afasta o diagnóstico de 
isomerismo esquerdo. 

 
 

24. É característico do ecocardiograma, na hipertensão arterial sistêmica: 

A) movimento paradoxal do septo interventricular 

B) hipertrofia septal assimétrica 

C) calcificação do anel mitral 

D) dilatação da raiz aórtica 
 
 

25. Os achados ecocardiográficos (uni e bidimensionais) observados em pacientes com 
estenose mitral incluem 

A) abaulamento dos folhetos mitrais para o átrio esquerdo. 

B) presença de fibrose e calcificação revelada pelo aumento do número de Ecos. 

C) separação inadequada dos folhetos anterior e posterior da mitral durante sístole. 

D) espessura normal dos folhetos mitrais. 
 
 

26. Quanto à utilidade do ecocardiograma na isquemia miocárdica e no infarto do 
miocárdio, é correto afirmar: 

A) Durante a sístole há, normalmente, diminuição da espessura do miocárdio na 
parede contralateral. 

B) Após um ano de infarto transmural, a espessura diastólica do miocárdio está 
diminuída e o espessamento sistólico está abolido. 

C) A presença de aneurisma ventricular no Eco é sugerida pela identificação do 
trombo na parede inferior do VE, envolvida por saco pericárdico. 

D) Trombo mural no VE ocorre, mais freqüentemente, com infartos da parede septal. 
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27. Um adulto apresenta estenose aórtica crítica  quando a área valvar for inferior a: 

A) 1,5 cm      C) 0,5 cm 

B) 1.2 cm      D) 0,7 cm  
 
 

28. Na presença de insuficiência aórtica severa isolada decorrente de endocardite 
infecciosa, as vegetações, no Eco, são mais visibilizadas 

A) na superfície ventricular das lacíneas aórticas. 

B) na superfície aórtica das lacíneas aórticas. 

C) na região do septo interventricular. 

D) na corda tendínea do folheto posterior da valva mitral. 
 
 
29. No ecocardiograma, as associações entre a configuração dos folhetos da valva 

aórtica e seu significado fisiopatológico incluem 

A) abertura lenta e constante da valva e cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva. 

B) abertura prematura da valva aórtica e baixo débito. 

C) movimento anterior sistólico típico durante a sístole e insuficiência mitral severa. 

D) abertura prematura da valva aórtica e insuficiência aórtica severa. 
 
 
30. A ecocardiografia bidimensional transtorácico pode identificar adequadamente: 

A) valva aórtica bicúspide 

B) vegetação de 1mm 

C) forame oval pérvio 

D) trombo atrial direito 
 
 
31. Um paciente do sexo masculino, com calcificação da valva aórtica, apresenta 

insuficiência discreta e restrição à abertura valvar. A integral da velocidade na via de 
saída do ventrículo esquerdo (VSVE) é 21,1 cm  e o seu diâmetro mede 2,2 cm. A 
integral da velocidade através da valva aórtica é de 89,1 cm.  
A área valvar aórtica obtida pela equação de continuidade é: 

A) 1,2 cm2      C) 0,8 cm2 

B) 0,9 cm2      D) 0,7 cm2  
 
 
 
32. Em relação ao ecocardiograma de esforço, pode-se afirmar: 

A) A maioria das anormalidades de contratilidade regional que ocorrem durante o 
exercício é detectada antes do pico máximo do esforço. 

B) Não é útil na estratificação de pacientes após um infarto não complicado. 

C) Não se deve indicar o Eco de esforço para pacientes com teste de esforço 
negativo. 

D) Tem sensibilidade e especificidade superiores ao teste ergométrico. 
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33. No ecocardiograma de um paciente do sexo masculino, 54 anos, com dispnéia 
importante e anasarca, observa-se aumento importante dos átrios, que exibem 
contraste espontâneo, e ventrículos com função contrátil global preservada.  
Em face dos achados ecocardiográficos e das hipóteses diagnósticas para o caso, 
assinale a opção correta: 

A) Os achados são decorrentes de miocardiopatia restritiva. 

B) Hipocinesia ou acinesia é um dos achados típicos da sarcoidose. 

C) Os achados são decorrentes de pericardite constritiva. 

D) Durante a respiração, a variação das velocidades no fluxo diastólico, nas valvas 
AV, quando superior a 40% do basal, sugere miocardiopatia restritiva. 

 
 
34. Sobre o Doppler tecidual, uma importante forma de avaliação ecocardiográfica, é 

correto afirmar: 

A) É útil para a avaliação do padrão diastólico ventricular pseudonormal, e sua 
medida sofre pouca influência de pré-carga. 

B) Permite avaliar a função ventricular diastólica, mas não a sistólica. 

C) O valor de (EM)2 relaciona-se à hipertensão pulmonar. 

D) Considerando-se a onda E no Doppler pulsátil e a onda EM do Doppler tecidual, a 
relação EM/E>10 indica pressão capilar pulmonar >15mmHg. 

 
 
35. Quanto às propriedades físicas do ultra-som e do efeito Doppler, pode-se afirmar: 

A) O power Doppler avalia as velocidades de fluxo e baseia-se na amplitude do sinal 
de Doppler. 

B) O Doppler colorido reflete apenas a média dos picos de velocidade. 

C) Para se evitar o efeito de Aliasing, deve-se reduzir o limite de Nyquist. 

D) Na ultra-sonografia, utiliza-se uma freqüência entre 1Mhz e 15 Mhz. 
 
 
36. São achados da cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva (CMHO): 

A) A hipertrofia apical ou a mesoventricular não são classificadas como CMHO. 

B) O diagnóstico caracteriza-se unicamente pela hipertrofia septal assimétrica. 

C) O ecocardiograma,  por ser extremamente sensível, é o melhor método para se 
diagnosticar a CMHO. 

D) O ventrículo esquerdo usualmente está aumentado. 
 
 
37. Em relação a próteses valvares, é correto afirmar: 

A) A abordagem transtorácica é limitada pelas sombras acústicas. 

B) O Eco transesofágico detecta sensivelmente, porém não quantifica a regurgitação. 

C) A ecocardiografia seriada não substitui a cateterização cardíaca para avaliação 
hemodinâmica e morfológica das próteses. 

D) O Eco transesofágico supera o Eco transtorácico na visibilização de vegetações e 
abscessos, com exceção do estudo das próteses mitrais. 
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38. Quanto à análise dos sinais e informações obtidas pelo ecocardiograma Doppler, é 
correto afirmar: 

A) A vena contracta e o cálculo pelo PISA são meios precisos para se avaliar o 
refluxo aórtico. 

B) O Doppler avalia o desempenho ventricular e a função valvar. 

C) O Doppler avalia dados anatômicos, enquanto o bidimensional avalia dados 
hemodinâmicos. 

D) A ecocardiografia pelo método Doppler não permite estimar pressões cardíacas 
direitas. 

 
 
39. Um jovem de 19 anos é trazido à unidade de emergência (UE), após um acidente 

automobilístico, com traumatismo torácico. Está instável, com hipotensão, dor 
torácica e dispnéia. Parece agudamente enfermo, com extremidades frias e 
taquicardia. Não há outros achados significativos.  
Nesse momento, o passo inicial importante para o diagnóstico é 

A) realizar Eco transesofágico, apenas em unidade de terapia intensiva, após anestesia. 

B) realizar, na UE, uma tomografia de tórax em substituição ao ecocardiograma. 

C) realizar, na UE, um Eco transesofágico. 

D) estabilizar o quadro e realizar, após alguns dias,  qualquer tipo de ecocardiografia.  
 
 
40. Em relação aos modelos geométricos de avaliação da função sistólica ventricular 

esquerda, assinale a opção correta: 

A) O método de Simpson integraliza vários diâmetros ventriculares e é o melhor 
método de escolha nas alterações segmentares da contratilidade. 

B) O método de Teicholz considera que o volume ventricular resulta  de { }
( )

3Dx
D4,2

9
+

. 

C) O método de Bullet não deve ser usado em ventrículos com hipocinesia difusa, 
devido à mudança do formato do ventrículo esquerdo. 

D) O cálculo pelo método área−comprimento considera: { } 85,0x
L

2Ax1A . 

 


