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PORTUGUÊS 

 

QUESTÃO 01 

Observe o poema: 
 
Cidade grande 
 
Que beleza, Montes Claros. 
Como cresceu Montes Claros.  
Que indústria em Montes Claros.  
Montes Claros cresce tanto,  
ficou urbe tão notória, 
prima-rica do Rio de Janeiro,  
que já tem cinco favelas 
por enquanto, e mais promete. 

Carlos Drummond de Andrade 

 
Assinale a opção em que a palavra destacada do texto, não está analisada corretamente quanto à classe gramatical: 
 
A) Ficou urbe tão notória – substantivo; 
B) Que já tem cinco favelas – pronome relativo; 
C) Por enquanto, e mais promete – conjunção; 
D) Que beleza, Montes Claros – pronome indefinido; 
E) Ficou urbe tão notória – adjetivo. 
 

QUESTÃO 02 

Leia a tirinha de Laerte e considere as proposições abaixo: 
 

 
 
I. O verbo pôr aparece no primeiro quadrinho conjugado no presente do indicativo; 
II. O verbo esperar no segundo quadrinho está conjugado no presente do subjuntivo; 
III. A vírgula usada no último quadrinho serve para isolar o vocativo na oração; 
IV. A palavra EUREKA funciona no texto como uma interjeição. 
 
São verdadeiras as afirmações: 
 
A) I e IV; 
B) I, II e III; 
C) I, III e IV; 
D) II, III e IV; 
E) Todas. 
  

QUESTÃO 03 
Marque a opção em que há desvio da norma padrão: 
 
A) Vossa Excelência chegou. Traga-lhe os documentos para que 

ele os assine; 
B) Sou eu quem pede para que nós sejamos unidos; 
C) Prefiro uma vida de sacrifício a uma morte gloriosa; 
D) Informaram aos associados o saldo da conta; 
E) Inscreva-se e participe do Concurso de Redação do Senado. 
 

QUESTÃO 04 

Marque a opção em que há erro de ortografia: 
 
A) Calabouço, sucessão, excessão e explícito; 
B) Pechincha, enxovalhar, gueixa e lambujem; 
C) Caçula, ascensão, assessoria, mexilhão e mexido; 
D) Hindu, beneficência, cercear e êxito; 
E) Frouxo, excêntrico, quis (querer), concessão e impigem 

(verbo). 
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QUESTÃO 05 

Observe algumas informações a respeito da Redação Oficial: 
 
I. (_____) serve para solicitar autoridade pública algo que, ao 

menos supostamente, tenha amparo legal; 
II. (_____) serve para informar a ocorrência de um fato ou a 

existência de uma situação, é fornecido somente se alguém 
pedir; 

III. (_____) é usado para comunicação entre órgãos ou 
departamentos. Também é chamado de Correspondência 
Interna (CI); 

IV. (_____) é uma correspondência oficial e externa, enviada 
normalmente a funcionários ou autoridades públicas, sendo o 
tipo mais comum de correspondência oficial expedido por 
órgãos públicos, em objeto de serviço. Deve conter um único 
assunto, a numeração recomeça a cada ano.  

 
Marque a opção que completa, respectivamente os espaços em 
branco: 
 
A) Ofício, certidão, memorando e requerimento; 
B) Requerimento, certidão,  ofício e memorando; 
C) Certidão, atestado, memorando e ofício; 
D) Requerimento, certidão, memorando e ofício; 
E) Requerimento, atestado, ata e ofício. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 06 

Para abrir o portão de sua casa seu Marcos precisa digitar uma 
senha com quatro algarismos distintos e duas vogais. O número 
de senhas diferentes que ele pode criar é:  
 
A) 1800 
B) 2250 
C) 2500 
D) 2750 
E) 3550 
 

QUESTÃO 07 

Um retângulo ABCD está no plano cartesiano. AC é a diagonal do 
retângulo, A (-2,1) e B(3,-2). Podemos afirmar: 
 
A) As coordenadas de B e D são (-2,3) e A (1,-2); 
B) O perímetro de ABCD é 8 unidades de comprimento; 
C) A área de ABCD é 15 unidades de área; 
D) A medida de AC é 7 unidades de comprimento; 
E) AB + AD = 10 unidades de comprimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 

Dona Maria deseja fazer um plano de saúde. Ela deve escolher 
entre dois planos: 
Plano A: R$ 60,00 por mês durante um ano, após esse período a 
mensalidade terá um acréscimo de R$ 6,00. 
Plano B: R$ 40,00 no primeiro mês e um acréscimo de R$ 2,00 a 
cada mensalidade. 
No período de dois anos ela chegou a seguinte conclusão sobre 
os dois planos: 
 
A) Pagará o mesmo valor nos planos A e B; 
B) A diferença entre os dois é de R$ 20,00; 
C) A diferença entre os dois é de R$ 24,00; 
D) Pagará mais de R$ 3.000,00 se escolher o plano A; 
E) Pagará mais de R$ 2,500,00 se escolher o plano B. 
 

QUESTÃO 09 

Uma cesta possui 8 frutas em que 3 três estragadas. Se 
retirarmos 2 frutas dessa cesta a probabilidade delas não estarem 
estragadas é: 
 
A) 5/28; 
B) 23/28; 
C) 5/23; 
D) 18/23; 
E) 3/8. 
 

QUESTÃO 10 

Em um clube dos 80 frequentadores, 50 praticam natação, 35 
praticam vôlei, 20 praticam natação e vôlei. É correto dizer que: 
 
A) 20 frequentadores não praticam nenhum esporte; 
B) 30 frequentadores praticam somente vôlei; 
C) 20 frequentadores praticam somente natação; 
D) 45 frequentadores praticam apenas um esporte; 
E) 60 frequentadores praticam pelo menos um esporte. 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Sobre o julgamento do esquema de corrupção e de desvio de 
dinheiro público ocorrido no Brasil, conhecido como “Mensalão”, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 

“processo do mensalão” será realizado pelo Superior Tribunal 
de Justiça – STJ, no mês de novembro de 2012; 

B) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de julho de 2012 e 
será realizado pelo Supremo Tribunal Federal – STF; 

C) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de agosto de 2012, 
no Superior Tribunal de Justiça – STJ; 

D) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” será realizado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral – TSE, no mês de outubro de 2012; 

E) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de agosto de 2012, 
no Supremo Tribunal Federal – STF. 
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QUESTÃO 12 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, no ano de 2012, foi realizada no Brasil, na cidade do 
Rio de Janeiro. Acerca da referida Conferência, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) A Conferência ficou conhecida como Rio+20 porque marcou 

os vinte anos de realização da Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e 
contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento 
sustentável para as próximas décadas; 

B) A proposta brasileira de sediar a Rio+20 foi aprovada pela 
Assembléia-Geral das Nações Unidas; 

C) A Rio+20 teve como temas principais: a economia verde no 
contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da 
pobreza; e a estrutura institucional para o desenvolvimento 
sustentável; 

D) A Conferência aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no mês 
de abril de 2012, contando com a participação de Chefes de 
Estado, de Governo e de representantes de mais de 150 
países; 

E) O objetivo da Rio+20 foi a renovação do compromisso político 
com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do 
progresso e das lacunas na implementação das decisões 
adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do 
tratamento de temas novos e emergentes. 

 

QUESTÃO 13 

Este ano, a partir de meados de julho, as atenções se voltaram 
para os Jogos Olímpicos de 2012, sediados em Londres. Evento 
mundialmente importante, que influencia no cenário político-
econômico local e mundial. O Secretário-Geral da ONU participou 
da corrida da tocha para os Jogos Olímpicos de Verão de 2012. A 
convite do Comitê Olímpico Organizador de Londres e do Comitê 
Olímpico Internacional (COI), ele transportou a tocha olímpica no 
percurso final da sua jornada no Reino Unido e participou, 
também, da cerimônia de abertura dos Jogos. Assinale a 
alternativa que indica corretamente o nome do atual Secretário 
Geral da ONU: 
 
A) David Cameron; 
B) Ban Ki-moon; 
C) Barack Obama; 
D) Kofi Annan; 
E) Al Gore. 
 

QUESTÃO 14 

Recentemente o governo de Bashar al-Assad, na Síria, declarou 
vitória após uma feroz batalha pela capital, com ataques de 
forças militares a rebeldes que controlam grande parte do maior 
centro urbano do país. Indique a alternativa que contém 
corretamente o nome da Capital e do maior centro urbano da 
Síria, respectivamente. 
 
A) Damasco e Allepo; 
B) Sirte e Damasco; 
C) Turquia e Aleppo; 
D) Latakia e Turquia; 
E) Jordânia e Argélia. 
 
 
 

QUESTÃO 15 

Algumas empresas de telefonia móvel foram proibidas pela 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de comercializar 
linhas de celular e internet em função da má qualidade dos 
serviços prestados. Depois que a Anatel aprovar o plano de ação 
apresentado das empresas, com medidas capazes de garantir a 
qualidade do serviço, as vendas poderão ser retomadas. Indique 
corretamente o nome do atual Ministro das Comunicações: 
 
A) José Eduardo Cardoso; 
B) Marco Antonio Raupp; 
C) Celso Amorim; 
D) Mendes Ribeiro; 
E) Paulo Bernardo Silva. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

No que se refere à anestesia em obstetrícia, assinale a afirmativa 
INCORRETA: 
 
A) Durante a gravidez , a diminuição da capacidade residual 

funcional pulmonar é uma adaptação fisiológica que predispõe 
à indução mais rápida de anestesia inalatória; 

B) A analgesia peridural deve bloquear primariamente as raízes 
espinhais de S2 a S4, no primeiro estagio do trabalho de 
parto; 

C) Na gestante ocorre uma redução da concentração alveolar 
mínima dos anestésicos inalatórios devido ao aumento da 
progesterona na gravidez; 

D) O Sulfato de Magnésio, usado como anticonvulsivante na 
doença hipertensiva na gravidez, pode potencializar a duração 
e a intensidade do bloqueio neuromuscular por relaxantes 
adespolarizantes; 

E) No período  gestacional há um estado de 
hipercoagulabilidade, conseqüente do aumento da maioria dos 
fatores de coagulação. 

 

ANOTAÇÕES 
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QUESTÃO 17 

Os pacientes portadores de insuficiência renal estão mais 
predispostos a complicações perioperatórias, tempo de 
hospitalização prolongado, maiores custos durante a internação e 
maior mortalidade do que aqueles que não possuem disfunção 
renal. Em relação ao perioperatório desse grupo de pacientes, 
assinale a afirmativa INCORRETA: 
 

A) Mesmo a insuficiência renal crônica moderada (creatinina 1,5 
– 3,0 mg/dL ou filtração glomerular entre 30 e 60 ml/min) é um  
fator de risco para complicações cardíacas e não-cardíacas  
no pós-operatório e está associada à mortalidade até duas  
vezes mais elevada quando comparado com pacientes  com 
função renal normal; 

B) Nos pacientes em programa de  terapia substitutiva renal não 
há a necessidade de diálise antes da operação; 

C) Nos transplantados renais  a imunossupressão deve ser 
cuidadosamente ajustada pelo nefrologista no pré e pós-
operatório devido ao risco de rejeição aguda e nefrotoxicidade; 

D) A prevenção de Insuficiencia Renal Aguda no período 
perioperatório depende da identificação de  fatores de risco 
para o seu desenvolvimento (principalmente  insuficiência 
renal pré-operatória), evitar o uso de drogas  nefrotóxicas, 
manter hidratação adequada e evitar  hipotensão; 

E) Os riscos de complicações pós-operatórias estão bem  
definidos em pacientes com insuficiência renal e a avaliação  
do nefrologista deve ser considerada em todos os pacientes  
com creatinina pré-operatória maior que 1,5 mg/dL. 

 

QUESTÃO 18 

Analise as assertivas abaixo sobre as reações alérgicas e 
anestesia: 
 

I. Os maiores causadores de reação cruzada durante a 
anestesia são os opiódes; 

II. O responsável pelo desencadeamento da reação alérgica é o 
amônio quaternário presente em várias substâncias, como, por 
exemplo, tinturas de cabelo; 

III. Crianças com espinha bífida são mais propensas a apresentar 
reação de sensibilidade ao látex; 

IV. A única droga que estabiliza a membrana dos mastócitos é a 
adrenalina já que é o medicamento de escolha para tratar 
reações alérgicas durante a anestesia. 

 

Estão CORRETAS: 
 

A) Somente as afirmações I e II; 
B) Somente as afirmações I, II e III; 
C) Somente as afirmações II, III e IV; 
D) Somente as afirmações I e II; 
E) Todas afirmativas. 
 

QUESTÃO 19 

Sobre o jejum pré-operatório, é sabido que: 
 

A) A razão dessa rotina é garantir o esvaziamento gástrico e 
evitar broncoaspiração no momento da indução anestésica; 

B) Um período maior que oito horas de jejum não é necessário 
em pacientes alcoolizados; 

C) Em pacientes com refluxo gastresofágico não se emprega a 
manobra de Sellick; 

D) Só inspira preocupação durante a entubação; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

QUESTÃO 20 

A classificação ASA sugere o uso de um algoritmo na avaliação 
do risco cirúrgico. Neste é considerado o risco para o paciente, 
que tem como principais componentes a natureza da condição 
clínica pré-operatória do paciente e a natureza do procedimento 
em si. Um paciente classificado como ASA 3, significa: 
 
A) Paciente sadio; 
B) Paciente com doença sistêmica grave; 
C) Paciente com doença sistêmica leve; 
D) Paciente com doença sistêmica grave, que representa ameaça 

constante  à vida; 
E) Paciente moribundo, que não se espera que sobreviva sem a 

cirurgia. 
 

QUESTÃO 21 

Em relação à meia vida das drogas, assinale a afirmativa 
INCORRETA: 
 
A) A meia-vida de uma droga consiste no período de tempo, a 

contar do momento da administração, em que a concentração 
da droga fica reduzida a um terço de sua dose; 

B) O conhecimento da meia-vida da droga é útil para se obter a 
concentração máxima plasmática  constante, após doses 
repetidas em intervalos que representem a meia-vida, com o 
objetivo de  orientar a posologia; 

C) A meia-vida biológica pode variar de um individuo para outro, 
por exemplo, as drogas que são eliminadas pelo rim sem 
serem biotransformadas dependem do estado funcional do 
rim, como ocorre com a digoxina, furosemida, gentamicina, e, 
o atenolol; 

D) Drogas com meia vida longa devem ser evitadas em pacientes 
idosos; 

E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 22 

A profilaxia dos tremores durante anestesia peridural inclui, entre 
outras, algumas medidas, EXCETO: 
 
A) Aquecer os fluidos infundidos a 37 ºC  
B) Manutenção da temperatura da sala de cirurgia entre 21 ºC e 

24 ºC  
C) Uso de colchões e mantas térmicas; 
D) Emissão de calor irradiante, podendo aumentar a temperatura 

sangüínea central em até 17,7 kcal 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 23 

É correto afirmar, sobre o ondansetron: 
 
A) Tem ação sedativa na dose de 0,15mg.kg; 
B) É um antagonista potente e altamente selectivo dos receptores 

5HT3; 
C) Tem ação no sistema nervoso central; 
D) Pode provocar liberação extrapiramidal; 
E) Pode induzir dependência. 
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QUESTÃO 24 

Após uso de opioides, a hiperalgesia observada se deve a: 
 
A) Inibição da adenilciclase; 
B) Modulação do potencial de membrana; 
C) Subdoses durante a anestesia; 
D) Ocorrência de dor pré-operatória no paciente; 
E) Ativação nas vias pronociceptivas. 
 

QUESTÃO 25 

Quando o paciente faz tratamento com ciclofosfamida, qual das 
drogas abaixo relacionadas tem seu efeito prolongado? 
 
A) Rocurônio; 
B) Fentanil; 
C) Succinilcolina; 
D) Propofol; 
E) Midazolam. 
 

QUESTÃO 26 

São vantagens Potenciais do Emprego da Ultrasonografia em 
Anestesia Regional, EXCETO: 
 
A) Visualização direta dos nervos; 
B) Diminuição do risco de injeção intraneural; 
C) Diminuição do risco de contrações musculares dolorosas; 
D) Aumento da latência; 
E) Visualização de variações anatômicas. 
 

QUESTÃO 27 

A complicação mais frequente do bloqueio de gânglio estrelado é 
a(o):  
 
A) Injeção subaracnóidea; 
B) Hipotensão postural; 
C) Sincope; 
D) Bloqueio de plexo braquial; 
E) Neuropatia periférica no lado do bloqueio. 
 

QUESTÃO 28 

Em neonatos, a anestesia subaracnoidea está indicada: 
 
A) Para procedimentos intraperitoneais abaixo de T11; 
B) Em recém-nascidos pós-termo, com idade pós-conceptual 

abaixo de 60 dias; 
C) Em lactentes pré-termos com idade pós-conceptual abaixo de 

60 semanas; 
D) Em procedimentos com duração inferior a 1 hora; 
E) Em procedimentos extraperitoneais abaixo de T12. 
 

QUESTÃO 29 

Em lactentes, o alto risco de efeitos tóxicos após administração 
de anestésico local tipo amida se deve à: 
 
A) Maior solubilidade do anestésico local; 
B) Menor concentração de albumina e alfa-1 glicoproteína; 
C) Menor atividade da enzima P450; 
D) Menor concentração das esterases plasmáticas; 
E) Diminuição da fração livre do anestésico local. 
 
 

QUESTÃO 30 

É correto afirmar sobre as vias aéreas superiores que: 
 
A) A ausência da epiglote não altera os mecanismos de proteção 

da laringe; 
B) As cartilagens aritenoides deslizam sobre a cartilagem 

tireoide; 
C) Os estímulos para um laringoespasmo são transmitidos pelo 

nervo trigêmeo; 
D) O comprimento da traqueia da mulher situa-se entre 9 e 12cm; 
E) O exame específico de vias aéreas é irrelevante quando a 

opção é de anestesia loco-regional. 
 

QUESTÃO 31 

Assinale, entre os fatores mencionados abaixo, o que diminui o 
fluxo sanguíneo uterino. 
 
A) Hipercapnia; 
B) Hipocapnia; 
C) Posição de litotomia; 
D) Bloqueio simpático secundário à anestesia regional; 
E) Drogas beta-adrenérgicas. 
 

QUESTÃO 32 

O ponto mais estreito das vias aéreas em crianças com idade 
inferior a 05 anos é: 
 
A) Cartilagem tireoide; 
B) Cartilagem cricoide; 
C) Glote; 
D) Traqueia; 
E) Carina. 
 

QUESTÃO 33 

A conduta mais sensata em situação de emergência diante da 
situação “não intubo-não ventilo” e esgotados os meios de 
ventilação é: 
 
A) Máscara laríngea; 
B) Intubação retrógrada; 
C) Cricotireoidostomia; 
D) Traqueostomia; 
E) Cânula nasofaríngea. 
 

QUESTÃO 34 

É Incorreto afirmar, em relação aos anestésicos venosos: 
 
A) Em adultos, a indução anestésica com propofol é mais rápida 

que a indução inalatória, mesmo quando são usados agentes 
voláteis com baixos coeficientes de partição sangue-gás; 

B) A cetamina é o único anestésico venoso que dilata a 
vasculatura cerebral e aumenta o fluxo sanguíneo cerebral; 

C) Os agonistas alfa-2 produzem vasodilatação cerebral; 
D) O remifentanil é um agonista opióide sintético estruturalmente 

relacionado ao fentanil, mas é ímpar entre os opióides devido 
à presença de ligação éster; 

E) Dentre os fármacos usados em anestesia venosa total, 
destacam-se o propofol e os opióides sintéticos de ação curta, 
como o remifentanil; 
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QUESTÃO 35 

O controle da hipertensão intracraniana e manutenção da 
pressão intracraniana (PIC) são essenciais nos pacientes com 
trauma crânio-encefálico (TCE). O manitol, na diminuição da 
pressão intracraniana, tem como principal desvantagem: 
 
A) O aumento transitório do volume intravascular; 
B) A indicação absoluta em pacientes com aneurismas 

intracranianos; 
C) O sinergismo quando associado a hidroclorotiazida; 
D) A contraindicação em idosos e crianças; 
E) Não deve ser utilizado no traumatismo craniano. 
 

QUESTÃO 36 

Para neurocirurgia, dentre as complicações da posição sentada, 
podemos citar: 
 
A) Estiramento do plexo braquial; 
B) Dificuldade na drenagem do líquido cefalorraquidiano; 
C) Instabilidade circulatória; 
D) Aumento da pressão intracraniana; 
E) Broncoaspiração. 
 

QUESTÃO 37 

O anestésico local com menor toxicidade para o músculo 
cardíaco é: 
 
A) Ropivacaína; 
B) Bupivacaína; 
C) Lidocaína; 
D) Procaína; 
E) Levobupivacaína. 
 

QUESTÃO 38 

Em um paciente em uso exclusivo de medicação opióide, qual 
dos efeitos colaterais abaixo NÃO estaria presente? 
 
A) Nauseas; 
B) Boca seca; 
C) Sedação; 
D) Espasmos musculares; 
E) Miose. 
 

QUESTÃO 39 

Para paciente com oligúria perioperatória que não reverte com 
reposição de fluidos, a droga de escolha é: 
 
A) Anti colinérgicos; 
B) Dopamina; 
C) Óxido nítrico inalatório; 
D) Metacolina; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 40 

Paciente chega ao centro cirúrgico com gasometria a seguir: 
 
Resultado 
- pH: 7,26 
- PaC02: 32mmH 
- PaO2: 88mmHg 
- Bicarbonato (Bic): 16 mEq/L 
 
Valores normais: 
7,35<pH< 7,45 
35<PaCO2<45 mmHg 
22<Bic<26 mEq/L 
70<PaO2< 100 mmHg 
 
O distúrbio acidobásico presente é: 
 
A) Acidose Respiratória; 
B) Alcalose Respiratória; 
C) Acidose Metabólica; 
D) Alcalose Metabólica; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

QUESTÃO 41 

São causas de lesões neurológicas associadas à anestesia 
espinhal, EXCETO: 
 
A) Trauma da punção lombar; 
B) Contaminação química e bacteriana da solução de anestésico 

local; 
C) Reações toxicas ao anestésico local; 
D) Hemorragia subaracnóide; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

QUESTÃO 42 

É reflexo de uma disfunção pós-hepática no pós-operatório: 
 
A) Fosfatase alcalina aumentada e bilirrubinas conjugada 

diminuídas; 
B) Tempo de Protrombina prolongado e bilirrubinas conjugadas 

aumentadas; 
C) Fosfatase alcalina diminuída e bilirrubinas não conjugadas 

aumentadas; 
D) Bilirrubinas conjugadas aumentadas e Fosfatase alcalina 

acentuadamente aumentada; 
E) Fosfatase alcalina normal e bilirrubinas conjugadas 

diminuídas. 
 

QUESTÃO 43 

Após sua utilização em diferentes técnicas de anestesia regional, 
a velocidade de absorção de um anestésico local guarda relação: 
 
A) Caudal > intercostal > plexo braquial > peridural lombar; 
B) Intercostal > peridural lombar > caudal > plexo braquial; 
C) Intercostal > caudal > peridural lombar > plexo braquial; 
D) Caudal > peridural lombar > intercostal > plexo braquial; 
E) Plexo braquial > caudal > intercostal > peridural lombar. 
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QUESTÃO 44 

Em relação à hipoxemia pós-operatória, marque a afirmativa 
Incorreta: 
 
A) A hipoxemia pós-operatória tem como causas, entre outras, o 

controle inadequado da ventilação ou da patência das vias 
aéreas, resultante do efeito residual de anestésicos e/ou 
bloqueadores neuromusculares; 

B) A maior parte dos eventos hipoxêmicos ocorrem  algumas 
horas após a admissão dos pacientes na sala de recuperação 
pós-anestésica; 

C) A hipoxemia pós-anestésica associa-se à maior incidência de 
eventos cardiovasculares no período pós-operatório imediato, 
permanência mais longa de pacientes na SRPA e aumento do 
número de admissões não planejadas na UTI; 

D) A introdução do oxímetro de pulso na monitorização de 
pacientes durante o período pós-anestésico imediato 
contribuiu para o aumento da identificação de episódios 
hipoxêmicos; 

E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 45 

É incorreta afirmar em relação à cefaleia pós-punção: 
 
A) Resulta da queda da pressão do fluido cerebro espinhal 

devido a perda liquorica atraves do local da punção da dura; 
B) O achado diagnóstico evidente é que a cefaleia piora com a 

posição supina e melhora com a posição erecta; 
C) Normalmente a cefaléia é frontal ou occiptal; 
D) Os sintomas podem aparecer imediatamente após a punção, 

mas surgem normalmente entre 24 a 72 horas mais tarde; 
E) A incidência é inversamente proporcional à idade. 
 

QUESTÃO 46 

No que se refere a potencia dos anestésicos inalatorios assinale 
a afirmativa INCORRETA: 
 
A) O Halotano é mais potente que o Isoflurano; 
B) O Sevoflurano é menos potente que o Halotano; 
C) O Desflurano é mais potente que o Isoflurano; 
D) O Isoflurano é mais potente que o Sevoflurano; 
E) O Halotano é mais potente que o Desflurano. 
 

QUESTÃO 47 

Analise as opções abaixo no que se refere aos objetivos da 
Ventilação Mecânica: 
 
I. Melhorar as trocas gasosas; 
II. Atenuar a dificuldade respiratória; 
III. Alterar as relações pressão-volume; 
IV. Permitir a reparação dos pulmões e vias aéreas. 
 
Assinale a afirmativa Correta: 
 
A) Somente a opção I é correta; 
B) Somente a opção II é correta; 
C) Somente as opções  I e II  são corretas; 
D) Somente as opções  II e IV  são corretas; 
E) Todas as opções estão corretas. 
 
 
 

QUESTÃO 48 

São contraindicações do modo de ventilação não invasiva com 
pressão positiva, EXCETO: 
 
A) Obstrução de via aérea superior ou trauma de face; 
B) Tosse ineficaz ou incapacidade de deglutição; 
C) Pacientes com agudização da DPOC; 
D) Sangramento digestivo alto; 
E) Pós-operatório recente de cirurgia de face, via aérea superior 

ou esôfago. 
 

QUESTÃO 49 

Assinale a afirmativa INCORRETA em relação à Avaliação pré-
anestésica: 
 
A) Nos pacientes em uso crônico de anticoagulante oral, 

suspender o anticoagulante e medir tempo de protrombina 
(TP) e RNI (relação normatizada internacional) antes da 
realização do bloqueio; 

B) Pacientes em uso de fibrinolíticos não devem ser submetidos 
a anestesia peridural ou subaracnóidea exceto em 
circunstâncias absolutamente excepcionais; 

C) É considerado ASA 3 um paciente com doença sistêmica leve, 
distúrbio sistêmico moderado por patologia geral ou cirúrgica; 

D) Há maior risco de regurgitação nos pacientes portadores de 
hérnia hiatal, obesidade mórbida, refluxo gastresofagiano e 
cirurgia esofagiana prévia; 

E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 50 

As Diretrizes da American Heart Association (AHA) 2010 trazem 
algumas alterações no manejo da ressuscitação cardiopulmonar 
(RCP) e Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE). Em 
relação a estas alterações, assinale a afirmativa incorreta: 
 
A) O início da massagem cardíaca externa (MCE) antes das 

ventilações; 
B) A frequência de compressão mínima de 100/minuto; 
C) A profundidade de compressão mínima de 5 cm em adultos; 
D) A profundidade de compressão de, no mínimo, um terço do 

diâmetro anteroposterior do tórax em bebês e crianças; 
E) O uso do DEA (Desfibrilador elétrico automático) apenas na 

PCR (Parada Cardiorrespiratória) extra hospitalar. 
 
 
 




