
               
 

EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE ÁREA DE ATUAÇÃO EM 
CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA 2019 

 

GABARITO RESUMIDO DA PROVA PRÁTICA APLICADA EM 16/11/2019 
 

Questão 01 

a) ALCAPA  

b) Onda Q em D1 e AVL 

Sinais de isquemia subendocárdica  

c) Tratamento cirúrgico 

 

Questão 02 

 Situs solitus, levoapex 

 Conexão atrioventricular univentricular: Dupla via de entrada para ventrículo único esquerdo 

 Conexão ventrículo arterial tipo dupla via de saída de ventrículo direito com aorta anterior e estenose 

pulmonar 

 Comunicação interventricular não restritiva  

 

Questão 03  

a) Atriosseptostomia por balão 

b) Colocação de stent no canal 

c) Síndrome de hipoplasia do coração esquerdo 

Atresia pulmonar com septo íntegro 

 

Questão 04 

a) CIV subarterial  

b) Tetralogia de Fallot 

Atresia pulmonar com CIV 

Truncus arteriosus 

Dupla via de saída ventricular 

 

Questão 05 

a) Coarctação da aorta 

b) Prática esportiva liberada após resolução da obstrução 

 

Questão 06 

a) Duplo arco aórtico 

b) Tratamento cirúrgico 

 

Questão 07  

a) Drenagem anômala total de veias pulmonares 

b) Correção cirúrgica  

  

Questão 08  

a) Anomalia de Ebstein  

b) Prostaglandina e óxido nítrico 

 



Questão 09 

a) Estenose de ramos pulmonares 

b) Tratamento cirúrgico 
 

Questão 10 

a) Estenose subaórtica  

b) Frêmito 

Sopro de ejeção de via de saída  
 

Questão 11 

a)  Estenose da veia cava superior direita  

*Estenose da veia cava inferior (considerar como achado adicional, mas não o principal) 

b)  Síndrome da veia cava superior 

Quilotórax 

Derrame pleural 

c)  Tratamento da obstrução por cateterismo com colocação de stent ou por cirurgia  
 

Questão 12 

a) Dilatação da raiz aórtica 

b) Síndrome de Ehlers-Danlos 

Síndrome de Marfan 

Síndrome de Beals Hecht 

c) Diâmetro da aorta > 45 mm 

Insuficiência aórtica 

Velocidade de dilatação da aorta  
 

Questão 13 

a) Estenose mitral 

Cor triatriatum 

Estenose valvar mitral também pode ser considerada 

b) Tratamento cirúrgico 
 

Questão 14  

a) Miocardiopatia hipertrófica assimétrica  

b) Contraindicada prática de atividade desportiva competitiva  

Liberado para algumas atividades recreativas 
 

Questão 15 

a) Tumor 

Vegetação 

Trombo 

b) Obstrução da valva mitral 

Embolização sistêmica 
 

Questão 16 

a) Doença de Pompe 

b) Intervalo PR curto 

Sinais de sobrecarga ventricular esquerda 

Alteração da repolarização ventricular 

c) Reposição enzimática 
 

Questão 17 

a) Derrame pericárdico volumoso com sinais de tamponamento 

b) Drenagem pericárdica 

  



Questão 18 

a) TCGA com CIV e EPV 

b) Double Switch + Rastelli 

Ventriculosseptoplastia e comissurotomia pulmonar  
 

Questão 19 

a) Insuficiência pulmonar 

Dilatação de câmaras D 

Disfunção do ventrículo direito 

Insuficiência tricúspide 

b) Tetralogia de Fallot 

Aceitar também AP + CIV com unifocalização 
 

Questão 20 

a) A – AD 

B – SIA 

C – CIV 

D – VD 

b) Atresia tricúspide 

c) Conexão ventriculoarterial concordante  

 

 

 


