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PORTUGUÊS 
 

QUESTÃO 01 

Leia a tira: 
 

 
 
O diálogo entre Calvin e sua colega de classe é baseada no uso de pronomes. É correto afirmar que: 
 
A) O “que” no primeiro balão é classificado como pronome relativo; 
B) É possível identificar em toda a tirinha apenas o emprego de pronomes pessoais; 
C) Há, em um dos balões, um desvio de concordância em relação a um dos pronomes; 
D) No último quadrinho há um pronome indefinido; 
E) A expressão do Calvin no último quadrinho expressa entusiasmo. 
 
O texto a seguir servirá de base para as questões 02 e 03 
 
"Pombo-correio leva celular para presos" 
A polícia da cidade paulista de Sorocaba apreendeu nas imediações da penitenciária Danilo Pinheiro dois pombos-
correios que carregavam peças de telefones celulares. O primeiro foi capturado por um agente penitenciário que achou 
o corpo da ave, pousada num fio elétrico, volumoso demais. Os pombos-correios sempre voltam ao lugar onde 
nasceram - por isso, a polícia acredita que eles tenham nascido na prisão e foram treinados fora dela para transportar, 
da rua para dentro dos muros, celulares e chips. (Fonte: Revista IstoÉ) 
 

QUESTÃO 02 

Após a leitura do texto, não é possível afirmar apenas o que se diz em: 
 
A) O fato de os pombos voltarem sempre ao local onde nasceram é imprescindível para que eles realizassem tal 

atividade; 
B) O volume do corpo do pombo foi a característica que despertou a curiosidade que resultou na apreensão; 
C) O treinamento dos pombos no interior da penitenciária era realizado desde o nascimento das aves; 
D) O principal objetivo da faceta dos presidiários era garantir a comunicação fora dos muros da penitenciária; 
E) É possível afirmar que mais de uma ave foi capturada. 
 

QUESTÃO 03 

Considere os seguintes itens: 
 
I. A expressão “por isso” é um elemento de coesão que denota conclusão; 
II. Os substantivos penitenciária e penitenciário estão, respectivamente, flexionados no feminino e no masculino para 

obedecer às regras de concordância nominal; 
III. O primeiro período do texto é formado por uma oração principal e uma oração subordinada adjetiva. 
 
Está(ão) correto(s) apenas: 
 
A) I e III; 
B) I; 
C) I, II e III; 
D) I e II; 
E) II. 
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Texto para as questões 04 e 05  
 
Cambaio 
Chico Buarque 

 
Eu quero moça que me deixe perdido 
Procuro moça que me deixe pasmado 
Essa moça zoando na minha ideia 
Eu quero moça que me deixe zarolho 
Procuro moça que me deixe cambaio 
Me fervendo na veia 
Desejo a moça prestes 
A transformar-se em flor 
A se tornar um luxo 
Pro seu novo amor 
Moça que vira bicho 
Que é de fechar bordel 
Que ateia fogo às vestes 
Na lua-de-mel 
Eu quero moça que me deixe maluco 
Moça disposta a me deixar no bagaço 
Essa moça zanzando na minha raia 
Eu quero moça que me chame na chincha 
Com sua flecha que me crave um buraco 
Na cabeça e não saia 
[...] 
 

QUESTÃO 04 

O texto em questão é uma canção, mas sua construção 
lembra um outro gênero textual. Qual? 
 
A) Bilhete; 
B) Anúncio; 
C) Carta; 
D) Propaganda; 
E) Crônica. 
 

QUESTÃO 05 

O eu-lírico particulariza a moça que ele procura, esse 
detalhamento é pautado no(a): 
 
A) Disposição das orações substantivas predicativas; 
B) Constante uso de orações coordenadas explicativas; 
C) Grande quantidade de orações adjetivas explicativas; 
D) Disposição das orações absolutas; 
E) Grande quantidade de orações adjetivas restritivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 06 

O uso dos recursos da linguagem está presente em tudo 
o que é falado ou escrito. Com os  temas e assuntos que 
rodeiam o futebol, esporte de maior destaque no 
cenário mundial,   não é diferente, pois constantemente 
pode-se observar o empregos de expressões 
metafóricas, que tem o objetivo de transpor o sentido 
próprio de uma palavra ou expressão para um sentido 
figurado. 
 
Das expressões dispostas a seguir, qual é um exemplo 
de metáfora utilizada na linguagem do futebol? 
 
A) João ficou morrendo de raiva quando seu time perdeu 

o jogo da semifinal; 
B) A seleção canarinho venceu mais uma partida; 
C) Hoje vamos estraçalhar nossos adversários; 
D) Aqueles jogadores, só porque estão ganhando, ficam 

fazendo cera; 
E) O rei do futebol esteve presente na cerimônia de 

encerramento das olimpíadas de Londres. 
 
Leia o poema para responder as questões 07 e 08: 
 

Soneto XIII - da obra Via-Láctea 
Olavo Bilac 

 
"Ora (direis) ouvir estrelas! Certo 

Perdeste o senso!" E eu vos direi, no entanto, 
Que, para ouvi-las, muita vez desperto 
E abro as janelas, pálido de espanto ... 

 
E conversamos toda a noite, enquanto 

A via láctea, como um pálio aberto, 
Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, 

Inda as procuro pelo céu deserto. 
 

Direis agora: "Tresloucado amigo! 
Que conversas com elas? Que sentido 

Tem o que dizem, quando estão contigo?" 
 

E eu vos direi: "Amai para entendê-las! 
Pois só quem ama pode ter ouvido 

Capaz de ouvir e de entender estrelas." 
 

QUESTÃO 07 

Assinale o item em que há erro na indicação da função 
sintática do termo destacado: 
 
A) “E abro as janelas, pálido de espanto” – predicativo 

do sujeito; 
B) “Direis agora: “Tresloucado amigo!”” – adjunto 

adnominal; 
C) “Inda as procuro pelo céu deserto” – adjunto 

adverbial; 
D) “A via láctea, como um pálio aberto, Cintila” – 

sujeito; 
E) “E eu vos direi: “Amai para entendê-las!”” – objeto 

indireto. 
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QUESTÃO 08 

Das análises linguísticas em relação ao poema, assinale a 
que não é correta: 
 
A) O verbo dizer no primeiro verso está conjugado na 2ª 

pessoa do plural. No futuro do presente do indicativo; 
B) A conjunção “no entanto”, do segundo verso, é 

adversativa; 
C) As palavras “saudoso e em pranto” localizadas no 

terceiro verso da segunda estrofe, exercem a função 
de aposto e se relacionam ao substantivo “sol”; 

D) A conjunção “pois” na última estrofe é explicativa, 
justifica o fato de o eu lírico conversar com as 
estrelas; 

E) O verbo amar na última estrofe está conjugado na 
segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo. 

 

QUESTÃO 09 

O novo acordo ortográfico trouxe mudanças na norma 
padrão da linguagem. Qual das alternativas abaixo não é 
uma inovação trazida com o novo acordo? 
 
A) O nosso alfabeto, que antes era composto de 23 

letras, agora possui 26, pois foram introduzidas as 
letras K, Y, W; 

B) As palavras proparoxítonas, todas elas, recebem 
acento gráfico; 

C) Os ditongos abertos em palavras paroxítonas não são 
mais acentuados. Exs: assembleia, ideia; 

D) Não há mais o acento diferencial. Agora precisamos 
reconhecer a palavra, que antes era diferenciada de 
outra igual pelo acento, através do contexto; 

E) Os verbos referentes à terceira pessoa do plural, 
terminados em (ee) e o hiato (oo) não são mais 
acentuados. Como por exemplo: enjoo, voo, que antes 
era acentuado, agora não é mais. 

 

Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 10 
Observe as afirmações a respeito da escrita das 
correspondências oficiais: 
 

I. O memorando é um tipo de comunicação 
eminentemente interna estabelecida entre as 
unidades administrativas de um mesmo órgão, de 
níveis hierárquicos iguais ou distintos; 

II. O ofício é uma correspondência expedido por órgãos 
públicos que contém matéria administrativa ou 
social, cujo destinatário tem que ser um órgão 
público; 

III. A impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, 
clareza, concisão, formalidade e uniformidade são 
características essenciais da Redação Oficial; 

IV. Um relatório é um conjunto de informações utilizado 
para reportar resultados parciais ou totais de uma 
determinada atividade, experimento, projeto, ação, 
pesquisa ou outro evento que esteja finalizado ou em 
andamento. 

 

São verdadeiras apenas as afirmações: 
 

A) I, II, e IV; 
B) I e III; 
C) III e IV; 
D) I, III e IV; 
E) I, II, III, IV. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

Dois jovens, Pedro e Gabriel, estão numa comemoração 
natalina. André, patrão de Pedro, pergunta se Gabriel é 
seu irmão e Pedro responde: “O pai desse cavalheiro 
que está comigo é filho único de meu pai”. Podemos 
concluir que Gabriel é: 
 

A) Irmão de Pedro; 
B) Filho de Pedro; 
C) Tio de Pedro; 
D) Pai de Pedro; 
E) Sobrinho de Pedro. 
 

QUESTÃO 12 

O texto abaixo é um fragmento da música “Cartaz” 
cantada pela dupla Jorge e Mateus. 
 

“Amanhã tudo pode acontecer 
Hoje a nossa vida é pequena 
Amanhã tudo pode anoitecer 

Se você vem comigo eu não choro mais” 
 

Quando se escreve “Se você vem comigo eu não choro 
mais” é o mesmo que dizer que: 
 

A) Se você não vier comigo então continuarei chorando; 
B) Se você vier comigo continuarei chorando; 
C) Se eu não choro mais então você veio comigo; 
D) Se eu não choro mais então você não veio comigo; 
E) Se eu continuo chorando então você não veio comigo. 
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QUESTÃO 13 

Um pai disse à filha: “Sua mãe vai ao shopping ou você 
vai à praia.” A negação dessa afirmação é: 
 
A) Sua mãe vai ao shopping e você vai à praia; 
B) Sua mãe vai ao shopping e você não vai à praia; 
C) Sua mãe não vai ao shopping e você vai à praia; 
D) Sua mãe não vai ao shopping e você não vai à praia; 
E) Sua mãe não vai ao shopping ou você não vai à praia. 
 

QUESTÃO 14 

Considere duas proposições p e q de modo que p seja 
verdadeira e q seja falsa. Das proposições abaixo 
assinale aquela que possui valor lógico verdadeiro. 
 
A) p   q; 
B) p ⇒ q; 
C) p ⇔ q; 
D) p   q; 
E) p   q. 
 

QUESTÃO 15 

Numa prateleira há 4 garrafas brancas e 4 garrafas 
verdes, todas iguais diferindo apenas na cor. O número 
de modos diferentes de enfileirar essas garrafas na 
prateleira é: 
 
A) 16; 
B) 64; 
C) 70; 
D) 256; 
E) 324. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 teve variação de 0,38% em junho, divulgou nesta sexta-feira, 
21/junho, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Além deste, a inflação brasileira é medida por vários outros 
índices. As afirmações abaixo referem-se a alguns deles.  
 
I. Índice Geral de Preços - calculado pela Fundação Getúlio Vargas (doravante FGV). É uma média ponderada do índice 

de preços no atacado (IPA), de preços ao consumidor (IPC) no Rio de Janeiro e São Paulo, e do custo da construção 
civil (INCC). Usado em contratos de prazo mais longo, como aluguel; 

II. Índice de Preços por Atacado - batizado de Índice de Preços ao Produtor Amplo, é calculado pela FGV com base na 
variação dos preços no mercado atacadista; 

III. Índice Geral de Preços do Mercado - também produzido pela FGV, com metodologia igual à utilizada no cálculo do 
IGP-DI. A principal diferença é que, enquanto este abrange o mês fechado, o IGP-M é pesquisado entre os dias 21 de 
um mês e 20 do mês seguinte. 

 
Assinale a opção correta: 
 
A) São verdadeiras as afirmações I, II e III; 
B) Somente a afirmação I é verdadeira; 
C) Somente a afirmação II é verdadeira; 
D) Somente a afirmação III é verdadeira; 
E) Todas as afirmações são falsas. 
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QUESTÃO 17 

"O mais importante é que a galera não está indo por partido e sim cada um por si.” A frase é da estudante Jéssica Loyola, 
22, que na última quarta-feira, 19/junho, se encaminhava para o protesto em Fortaleza. Se em outros momentos de 
efervescência política no Brasil as siglas partidárias tomaram a frente do processo, dessa vez elas foram deixadas à 
margem pelos próprios cidadãos.” (Fonte: Jornal O Povo, 21/06/2013). 
 
Sobre os partidos políticos brasileiros NÃO é correto afirmar: 
 
A) O golpe militar de 1964 iniciou a quinta fase partidária, com o bipartidarismo, que segundo alguns teria sido "uma 

admiração ingênua do Presidente Castello Branco pelo modelo britânico" e segundo outros teria sido uma 
"mexicanização"; 

B) Os partidos políticos no Brasil têm suas origens nas disputas entre duas famílias paulistas, a dos Pires e a dos 
Camargos. Verdadeiros bandos, com o uso da força e da violência, eles formaram os primeiros grupos políticos rivais; 

C) Rede Sustentabilidade (REDE) é um partido político brasileiro fundado pela ex-ministra, ex-senadora Marta Suplicy. 
Foi fundado em 2013, num encontro, batizado de Encontro Nacional da Rede Pró Partido, que aconteceu em Brasília; 

D) Trinta e nove agremiações, como Movimento Integralista Brasileiro (MIB), Liga Bolchevique Internacionalista (LBI) e 
Partido Comunista Revolucionário (PCR), esperam pela aprovação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para se 
tornarem partidos. Se todos forem aprovados, o Brasil passará a ter 58 legendas; 

E) Em decisão individual, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a paralisação da 
tramitação de um projeto de lei que impõe amarras à criação de novos partidos políticos. A manifestação do 
magistrado, atendeu a um mandado de segurança impetrado pelo senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF). 

 

QUESTÃO 18 

O produto interno bruto (PIB) representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços finais 
produzidos numa determinada região (quer sejam países, estados ou cidades), durante um período determinado (mês, 
trimestre, ano, etc). O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia com o objetivo de mensurar a 
atividade econômica de uma região. (Fonte: Wikipédia) 
 
Analise as afirmações abaixo: 
 
I. No Brasil, o cálculo do PIB é feito exclusivamente pela Fundação Getúlio Vargas, instituição federal subordinada ao 

Ministério do Planejamento; 
II. Confirmando as previsões de especialistas, o Brasil recebeu a confirmação no início de junho de que sua economia 

está em estado de recessão. Isso significa que, durante dois trimestres consecutivos, o valor do Produto Interno 
Bruto regrediu; 

III. Para se chegar ao PIB per capita de uma região, basta dividir o valor PIB pelo número de habitantes dessa área em 
estudo. 

 
Assinale a opção correta: 
 
A) São verdadeiras as afirmações I, II e III; 
B) Somente as afirmações II e III são verdadeiras; 
C) Somente as afirmações I e III são verdadeiras; 
D) Somente a afirmação III é verdadeira; 
E) Todas as afirmações são falsas. 
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QUESTÃO 19 

Assinale a opção que contém erros nas informações apresentadas sobre os pontos turísticos de nosso Estado: 
 
A) Museu da Cachaça - localizado no município de Maranguape, o museu atrai turistas vindos de todo o país que buscam 

saber como é realizado o processo de um dos produtos regionais mais procurado no Nordeste, a cachaça. É uma 
oportunidade para conhecer um pouco mais sobre a cultura cearense, visitar prédios históricos e passear nas 
charretes que circulam nos locais; 

B) O Parque nacional de Ubajara - possui 563 hectares, é considerado o menor do Brasil, mas de uma beleza exuberante 
de encher os olhos de quem o visita. Uma das riquezas do lugar é a Gruta de Ubajara, conhecida desde o início do 
século XVIII, quando os portugueses realizaram expedições na região em busca de minérios, especialmente prata. 
Hoje, intensamente visitada por turistas brasileiros e estrangeiros, a gruta tem 1.120m de extensão, dos quais 420m 
estão abertos ao público com o acompanhamento de guias; 

C) Canoa Quebrada - localizada em uma região privilegiada na América do Sul, aproximadamente a 3º da linha do 
Equador, possui um clima estável, entre 27°C e 30°C durante todo o ano. Tem sim alguns meses de chuva que alcança 
para abençoar as praias com magníficos coqueiros, falésias, lagoas que nos surpreendem entre as enormes dunas de 
areia. Durante o decorrer do ano, o céu resplandece em um azul invejável e seus moradores sorriem com a satisfação 
de quem sabe ser dono de um pequeno paraíso. A origem desta antiga vila de pescadores foi no ano mil seiscentos e 
cinquenta, localizada no município de Aracati; 

D) Assentada no alto da Colina do Horto, o monumento em homenagem a Padre Cícero, tem 65 metros de altura - o 
equivalente a um prédio de 20 andares -, merece visita até mesmo de quem não é seu devoto. Dali se tem uma ótima 
vista para a cidade e da chapada do Araripe. No local há um pequeno museu e uma capela; 

E) O Parque do Cocó é um oásis no meio dos arranha-céus de Fortaleza. O Parque Ecológico do Rio Cocó  foi criado em 
1989 e é uma área de conservação, um parque estadual da vida natural. Tem esse nome devido ao rio que forma o 
bioma de mangue, o rio Cocó.  O rio nasce em Pacatuba ainda pequeno e aí é chamado de riacho Pacatuba, mais 
adiante, passa a ser o riacho Gavião. Somente após o bairro Ancuri, o riacho recebe a denominação de Rio Cocó, onde 
dá início ao Parque. 

 

QUESTÃO 20 

Assinale a única opção INCORRETA: 
 
A) O economista Guido Mantega assumiu o Ministério da Fazenda em 2006. Antes, no governo do presidente Lula, foi 

ministro do Planejamento e presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
Mantega se classifica como um social-desenvolvimentista, foco que tem sido mantido tanto na carreira acadêmica 
como na vida pública. Sua gestão na Fazenda tem sido marcada pelas iniciativas em favor do acesso popular ao 
consumo e do aumento da atividade econômica; 

B) Joaquim Barbosa nasceu em Paracatu, noroeste de Minas Gerais. É o primogênito de oito filhos. Pai pedreiro e mãe 
dona de casa, passou a ser arrimo de família quando estes se separaram. Aos 16 anos foi sozinho para Brasília, 
arranjou emprego na gráfica do Correio Braziliense e terminou o segundo grau, sempre estudando em colégio 
público. Obteve seu bacharelado em Direito na Universidade de Brasília, onde, em seguida, obteve seu mestrado em 
Direito do Estado. Embora se diga que ele é o primeiro negro a ser ministro do STF, ele foi, na verdade, o terceiro, 
sendo precedido por Hermenegildo de Barros (de 1919 a 1937) e Pedro Lessa (de 1907 a 1921); 

C) Paulo Bonavides é um destacado jurista brasileiro, lecionando por três décadas na Universidade Federal do Ceará, 
onde é professor emérito desde 1991. Um dos constitucionalistas mais respeitados do País, é autor de (dentre várias 
outras obras) Ciência Política e Curso de Direito Constitucional, duas das doutrinas mais tradicionais do pensamento 
jurídico brasileiro; 

D) Médico cirurgião torácico, cardiologista e inventor de métodos e equipamentos cirúrgicos brasileiro nascido em 
Xapuri, no Acre, Adib Jatene é um dos mais importantes cirurgiões cardíacos da história da medicina brasileira e 
mundial. Dedicado e estudioso, formou-se em medicina aos 23 anos pela Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, fazendo residência e sua pós-graduação no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, sob a 
orientação do Prof. Euríclides de Jesus Zerbini (19121993), pioneiro dos transplantes de coração no país; 

E) Francisco, nascido Jorge Mario Bergoglio é o 266º Papa da Igreja Católica e atual chefe de estado do Vaticano, 
sucedendo o Papa Bento XVI, que abdicou ao papado em 28 de fevereiro de 2013. É o primeiro papa nascido no 
continente americano, o primeiro pontífice não europeu em mais de 1200 anos e o único jesuíta da história. 
Arcebispo de Montevidéu desde 28 de fevereiro de 1998 e cardeal-presbítero desde 21 de fevereiro de 2001, foi 
eleito em 13 de março de 2013. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

O abdome agudo é definido como uma condição 
mórbida, súbita e inesperada, manifestada, 
fundamentalmente, pela presença de dor abdominal 
com menos de oito horas de evolução. Sobre o abdome 
agudo inflamatório, afirma-se: 
 
I. Existem diversas causas de abdome agudo 

inflamatório, sendo as mais frequentes a apendicite 
aguda, a colecistite aguda, a pancreatite aguda e a 
diverticulite por doença diverticular dos cólons; 

II. Com grande frequência, episódios de dor abdominal 
aguda, eventualmente de origem inflamatória, não 
têm sua confirmação estabelecida, e sua resolução é 
espontânea; 

III. Todo agente inflamatório ou infeccioso, ao atingir o 
peritônio, acarreta irritação do mesmo, cuja 
intensidade é diretamente proporcional ao estádio 
do processo etiológico. 

 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativas(s): 
 
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 

QUESTÃO 22 

Sinal sugestivo de apendicite aguda, em que o paciente 
refere dor observada na fossa ilíaca direita por ocasião 
da palpação profunda na fossa ilíaca e flanco esquerdo: 
 
A) Sinal de Blumberg; 
B) Sinal de Rovsing; 
C) Sinal de Lapinsky; 
D) Sinal de McBurney; 
E) Sinal de França. 
 

QUESTÃO 23 

Das drogas usadas em Reanimação Cardiopulmonar 
Avançada (RCP), assinale abaixo a que tem indicação em 
todos os tipos de paradas cardíacas? 
 
A) Atropina; 
B) Amiodarona; 
C) Adrenalina; 
D) Bicarbonato de sódio; 
E) Sulfato de magnésio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 24 

Marque a alternativa correta: 
 
A) Durante as manobras avançadas de RCP (ACLS) a 

amiodarona deve ser administrada como primeira 
escolha, com uma dose inicial de 150 mg; 

B) E imperiosa a intubação orotraqueal em todos os 
pacientes logo que eles apresentem uma PCR; 

C) No pacientes em que ha ventilação com mascara 
(AMBU) de forma eficaz durante a RCP pode-se 
retardar a IOT precoce; 

D) Em todos os pacientes a desfibrilação com carga de 
200j deve ser imediatamente aplicada; 

E) Paciente com diagnóstico de atividade elétrica sem 
pulso tem o melhor prognóstico e a reanimação mais 
fácil de ser conduzida. 

 

QUESTÃO 25 

Sobre a Hipertensão Arterial Sistêmica, afirma-se: 
 
I. Conjunto de entidades com etiopatogenia 

multifatorial, ora primária, genuína, criptogenética 
ou essencial (90%), ora secundária (10%), 
caracterizadas por aumento sustentado das cifras de 
pressão arterial sistodiastólicas ou apenas sistólicas 
acima da considerada normal para a idade, quando a 
aferição é feita com metodologia e condições 
apropriadas; 

II. A hipertensão é o fator de risco mais importante 
para doença cerebrovascular; 

III. Hipertensão arterial é um dos fatores de risco 
inevitáveis de doença arterial coronariana. 

 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
 
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 

QUESTÃO 26 

A causa secundária curável de Hipertensão Arterial 
Sistêmica mais frequente é: 
 
A) Renovascular; 
B) Hiperaldesteronismo primário; 
C) Feocromocitoma; 
D) Síndrome de Cushing; 
E) Coarctação da aorta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.pciconcursos.com.br
 




0411 – MÉDICO ANESTESIOLOGISTA PLANTONISTA 

Página 8 de 11 

QUESTÃO 27 

Asma é uma das doenças mais comuns da humanidade, 
sua prevalência varia entre 4% e 36%, dependendo dos 
grupos étnicos e da região do mundo; em algumas delas, 
a despeito do maior conhecimento sobre fisiopatologia e 
do melhor tratamento disponível, a incidência e a 
mortalidade aumentaram nos últimos anos. Está 
incorreta a afirmativa: 
 
A) É mais comum na infância e os sintomas geralmente 

cessam por volta da puberdade, podendo recrudescer 
na idade adulta; 

B) A gestação pode propiciar o reaparecimento dos 
sintomas; 

C) Algumas vezes, a asma pode permanecer ativa ao 
longo de toda a vida do paciente; 

D) Pode ainda surgir em qualquer faixa etária, mesmo 
sem ter se manifestado na infância; 

E) A asma se define atualmente como uma doença 
inflamatória (bronquite eosinofílica), secundária à 
hiper-reatividade das vias aéreas extrapulmonares, 
acarretando redução variável do fluxo aéreo e se 
caracterizando por dispneia, sibilância e tosse, 
ocorrendo em conjunto ou isoladamente. 

 

QUESTÃO 28 

Entre os esteroides tópicos utilizados no tratamento da 
asma não se inclui: 
 
A) Budesonida; 
B) Fluticasona; 
C) Hidrocortisona; 
D) Beclometasona; 
E) Triancinolona. 
 

QUESTÃO 29 

Paciente 17 anos, GOPO, procura o clínico na Unidade de 
Saúde da Família com queixa de irregularidade 
menstrual (ciclos oligomenorreicos) e grande fluxo 
menstrual. Esse padrão é típico de: 
 
A) Uso de anticoncepcionais injetáveis combinados; 
B) Anovulação crônica; 
C) Abortamento de repetição; 
D) Uso de anticoncepcionais hormonais orais 

combinados com altas doses de estrogênio; 
E) Uso de minipílula (anticoncepcional a base de 

progestagênio, de uso contínuo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 

Insuficiência cardíaca (IC) é síndrome clínica complexa, 
classicamente definida como falência do coração em 
propiciar suprimento adequado de sangue, em relação 
ao retorno venoso e às necessidades metabólicas 
tissulares, ou fazê-lo somente com elevadas pressões de 
enchimento. Sobre a IC afirma-se: 
 

I. A redução do débito cardíaco e da perfusão tissular 
acompanha-se de uma série de alterações e 
respostas neuro-hormonais que afetam o aparelho 
cardiovascular de forma complexa, tornando a 
insuficiência cardíaca não apenas uma doença do 
coração, mas da circulação como um todo; 

II. Algumas respostas que o organismo efetua para 
melhorar a distribuição sanguínea podem tornar-se 
deletérias, passando a atuar como fatores 
patogenéticos que agravam o estado hemodinâmico 
e clínico e afetam o prognóstico desfavoravelmente; 

III. Algumas das respostas orgânicas que ocorrem são: 
hiperatividade do sistema nervoso simpático, 
estimulação do sistema renina-angiotensina-
aldosterona e liberação da arginina vasopressina. 

 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
 

A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 

QUESTÃO 31 

Marque a alternativa errada: 
 
A) Para a indução anestésica, o fentanil deverá ser 

administrado no inicio da preoxigenação; 
B) A preoxigenação é indicada em todos os pacientes 

que serão submetidos à anestesia geral; 
C) A escala de Dogliotti é usada para prever possível via 

aérea difícil; 
D) O uso de coxins na região occipital melhora a 

qualidade técnica da intubação; 
E) A insuflação do pneumoperitônio, na 

videolaparoscopia deve ser feita lentamente, a fim de 
evitar complicações. 

 

QUESTÃO 32 

Marque a alternativa correta: 
 
A) Gestantes, crianças e grandes obesos não se 

beneficiam com a preoxigenação; 
B) Nos pacientes em que há possibilidade de via aérea 

difícil está indicada a intubação retrógada; 
C) A máscara laríngea é uma excelente opção quando, 

apos indução anestésica não se consegue intubar e 
ventilar o paciente; 

D) A máscara laríngea e o combitubo são considerados 
via aérea definitiva; 

E) O uso de cânulas de Gedel está proscrito e deve ser 
evitado sob qualquer circunstância. 
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QUESTÃO 33 

Sobre as características farmacocinéticas dos 
anestésicos venosos afirma-se: 
 
I. Para determinadas substâncias, a concentração 

plasmática pode já estar em diminuição enquanto 
sua concentração na biofase ainda está se elevando 
em direção ao pico de efeito. Isto é particularmente 
verdadeiro para os bloqueadores neuromusculares e 
para alguns opióides (p. ex.: fentanil); 

II. As doses habitualmente empregadas são em geral 
maiores que a necessária para o adormecer no 
tempo farmacologicamente previsto, induzindo a um 
fenômeno semelhante à sobrepressão da indução 
inalatória, com redução do tempo de equilíbrio e 
atenuação de possíveis fenômenos excitatórios 
iniciais que alguns anestésicos exibem; 

III. Em termos práticos pode-se dizer que, seguindo a 
administração de bolus de um hipnótico ou de uma 
infusão curta, a maior parte dele encontra-se no 
compartimento central, pouca quantidade no 
compartimento rápido e quase nenhuma no lento. 

 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
 
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 

QUESTÃO 34 

Não é classificado como um agente hipnótico: 
 
A) Tiopental; 
B) Metohexital; 
C) Etomidado; 
D) Propofol; 
E) Lidocaína. 
 

QUESTÃO 35 

Sobre as propriedades do Tiopental, está incorreta a 
afirmativa: 
 
A) O tiopental classicamente induz ao estado de hipnose 

de maneira rápida e suave; 
B) Seguindo sua injeção venosa indolor,  a perda da 

consciência se dá após o tempo de circulação braço-
cérebro; 

C) Em doses de indução, o tiopental relaxa os vasos de 
capacitância, reduz o retorno venoso, o inotropismo 
cardíaco e o débito cardíaco, com consequente 
diminuição da pressão arterial; 

D) O tiopental apresenta alta lipossolubilidade e 
consequente grande volume aparente de distribuição; 

E) Não atravessa membranas lipídicas, como as 
barreiras hematencefálica e placentária. 

 
 
 
 

QUESTÃO 36 

Assinale a alternativa correta: 
 
A) O propofol, diferentemente do tiopental, não aumenta 

a reatividade de vias aéreas; 
B) A depressão cardiovascular dose-dependente 

induzida pelo propofol é menos intensa que a do 
tiopental, com redução clinicamente insignificante da 
pressão arterial após a indução da anestesia; 

C) Ao contrário do observado com o tiopental, com o uso 
do propofol a frequência cardíaca pode aumentar, 
especialmente quando associado a analgésicos 
opióides; 

D) O propofol pode ser amplamente usado com em 
pacientes idosos e naqueles com pouca reserva 
cardiocirculatória; 

E) Em anestesias induzidas e mantidas com agentes 
hipnóticos e opióides, o propofol mostrou-se inferior 
a barbitúricos e etomidato quanto ao tempo de 
emergência e qualidade da recuperação. 

 

QUESTÃO 37 

A medicação pré-anestésica (MPA) consiste na 
administração de uma ou mais diferentes drogas, antes 
do ato anestésico propriamente dito, com o objetivo de 
tornar o procedimento anestésico-cirúrgico mais 
agradável para o paciente. 
 
I. Isso se torna possível com a MPA quando se atinge 

com ela a sedação física ou psíquica do paciente 
assegurando condições mais adequadas para o ato 
anestésico; 

II. Como o controle da ansiedade é extremamente 
importante no pré-operatório, sempre que 
necessária alguma droga deve ser administrada; 

III. O midazolan é um opioide que é excelente opção 
para MPA. 

 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
 
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 

QUESTÃO 38 

É considerado o protótipo dos benzodiazepínicos: 
 
A) Midazolam; 
B) Alprazolam; 
C) Dimeninidrato; 
D) Diazepam; 
E) Lorazepam. 
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QUESTÃO 39 

A clonidina é um: 
 
A) Potente α2-agonista; 
B) Fraco α2-agonista; 
C) Potente α2-antagonista; 
D) Fraco α2-antagonista; 
E) β-agonista. 
 

QUESTÃO 40 

É um potente α2-agonista, com ação sedativa, ansiolítica 
e analgésica. Diminui a pressão intraocular e a pressão 
arterial sistêmica, podendo mesmo quando 
administrada como medicação pré-anestésica causar 
significativa hipotensão arterial durante a cirurgia: 
 
A) Midazolam; 
B) Diazepam; 
C) Fentanil; 
D) Clonidina; 
E) Prometazina. 
 

QUESTÃO 41 

A sedação é uma alteração contínua do estado do humor 
que pode chegar à inconsciência. Afirma-se: 
 
I. Na sedação leve a depressão do nível de consciência 

é mínima. Nesta situação o paciente é capaz de 
contatar com o ambiente, responder a comandos, 
distinguir eventos e relatar fatos. Ficam preservadas 
a capacidade de manter a ventilação, sem obstrução 
das vias aéreas e as respostas à estimulação física e 
verbal; 

II. Na sedação profunda a consciência fica abolida, com 
consequente incapacidade de resposta aos estímulos 
físicos e ao comando verbal. Nesta situação pode 
ocorrer perda parcial ou total da capacidade de 
manter a patência das vias aéreas; 

III. Na sedação leve o impacto deve ser mínimo para o 
organismo não interpondo risco à saúde do paciente, 
evitando obstrução das vias aéreas, hipoventilação, 
alterações cardiovasculares e depressão dos reflexos 
protetores. De qualquer forma a vigilância deve ser 
constante, pois deve-se considerar sempre a 
sensibilidade individual aos fármacos. 

 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativas(s): 
 
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 42 

Na sedação para realização dos bloqueios 
oftalmológicos é desejável: 
 
A) Sedação mais profunda durante a realização do 

bloqueio retrobulbar ou peribulbar, e durante a 
cirurgia é importante que o paciente esteja 
consciente, porém calmo e cooperativo; 

B) Sedação mais profunda durante a realização do 
bloqueio retrobulbar ou peribulbar, e durante a 
cirurgia é importante que o paciente esteja 
inconsciente; 

C) Sedação mais superficial durante a realização do 
bloqueio retrobulbar ou peribulbar, e durante a 
cirurgia é importante que o paciente esteja 
consciente, porém calmo e cooperativo; 

D) Sedação mais superficial durante a realização do 
bloqueio retrobulbar ou peribulbar, e durante a 
cirurgia é importante que o paciente esteja 
inconsciente; 

E) Anestesia geral venosa e inalatória. 
 

QUESTÃO 43 

Não se realiza sedação pela via: 
 
A) Oral; 
B) Muscular; 
C) Venosa; 
D) Inalatória; 
E) Raquidiana. 
 

QUESTÃO 44 

Com a injeção venosa de midazolam (5mg) em adultos 
observa-se efeito máximo em: 
 
A) 1 minuto; 
B) 3 a 5 minutos; 
C) 10 a 15 minutos; 
D) 20 a 30 minutos; 
E) 60 e 90 minutos. 
 

QUESTÃO 45 

As principais vantagens do uso do propofol para 
anestesia sob sedação são: 
 
A) Curto tempo de recuperação em relação aos outros 

agentes, além de suas propriedades antieméticas e 
seu desprezível efeito residual; 

B) Baixo custo e analgesia pós-operatória; 
C) Tempo de recuperação mais longo e efeito residual 

moderado; 
D) Rápido início de ação, meia-vida curta e excreção 

hepática; 
E) Amnésia pós-operatória, propriedades antieméticas e 

desprezível efeito residual. 
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QUESTÃO 46 

Antagonista dos benzodiazepínicos: 
 
A) Narcano; 
B) Flumazenil; 
C) Naloxano; 
D) Prometazina; 
E) Meperideno. 
 

QUESTÃO 47 

Os bloqueios de nervos periféricos são de extrema 
utilidade na prática anestesiológica, especialmente em 
anestesia ambulatorial. Eles podem ser utilizados 
isoladamente, associados à sedação, ou como 
coadjuvantes das técnicas de anestesia geral. Afirma-se: 
 
I. Para a perfeita indicação de um bloqueio de nervo é 

fundamental o conhecimento da anatomia do 
mesmo, da região por ele inervada e da área de 
analgesia consequente a seu bloqueio; 

II. A face, a maior parte do couro cabeludo, os dentes, as 
cavidades oral, nasal e orbitária são inervadas pelo 
nervo facial, que também é responsável pela 
inervação motora dos músculos da mastigação; 

III. A ropivacaína e a levobupivacaína, por apresentarem 
propriedade de vasoconstrição intrínseca, 
dispensam o uso da epinefrina. 

 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
 
A) I; 
B) I e II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
 

QUESTÃO 48 

Na figura abaixo, a área indicada pelo numeral 1 é 
inervada pelo: 
 

 
 
A) Nervo facial; 
B) Ramo oftálmico do trigêmeo; 
C) Ramo frontal do trigêmeo; 
D) Nervo frontal; 
E) Nervo supraorbitário. 
 
 
 
 

QUESTÃO 49 

O nervo supratroclear inerva: 
 
A) Região frontal e couro cabeludo até a sutura 

lambdóide além do plano coronário; 
B) Mucosa do seio frontal e pericrânio; 
C) Região mediana da pálpebra superior; 
D) Pálpebra e conjuntiva próximas à margem interna da 

órbita; 
E) Ramo da maxila e região zigomática. 
 

QUESTÃO 50 

A figura abaixo demonstra o bloqueio dos nervos: 
 

 
 
A) Supra-lambdoide e troclear; 
B) Supraorbitário e supratroclear; 
C) Supraorbitário e troclear; 
D) Troclear e supratroclear; 
E) Supraorbitário e ramo oftálmico do trigêmeo. 
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