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PERÍODO DE PROVA: MANHÃ 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 60 
(sessenta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
� Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas; 
� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 

prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
 
 
INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 
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O ESPELHO 
Marcello Migliaccio 

 
1º Falar _____ da TV virou moda. É “in” repudiar a baixaria, desancar o onipresente eletrodoméstico. E num 
país em que os domicílios sem televisão são cada vez mais raros, o que não falta é especialista no assunto. Se um 
dia fomos uma pátria de 100 milhões de técnicos de futebol, hoje, mais do que nunca, temos um considerável 
rebanho de briosos críticos televisivos. 
2º Depois de azular as janelas das grandes e das pequenas cidades, os televisores ganharam as ruas. Hoje não 
se encontra um boteco, padaria ou consultório dentário que não tenha um. Há até taxistas que trabalham com um 
olho no trânsito e outro na novela. E, nas esquinas escuras _______ se come o suspeitíssimo cachorro-quente, 
pode-se assistir ao “Jornal Nacional” e ser assaltado em tempo real. 
3º Mas, quando os “especialistas” criticam a TV, estão olhando para o próprio umbigo. Feita ....... nossa 
imagem e semelhança, ela é resultado do que somos enquanto rebanho globalizado. Macaqueia e realimenta nossos 
conceitos e preconceitos quando ensina, diariamente, o bê-á-bá a milhões de crianças. 
4º Reclamamos que, na programação, só vemos sexo, violência e consumismo. Ora, isso é o que vemos 
também ao sair à rua. E, se fitarmos o espelho do banheiro com um pouco mais de atenção, levaremos um susto 
com a reprise em cartaz. Talvez por isso a TV nos choque, por nos mostrar, sem rodeios, a quantas anda o 
inconsciente coletivo. E não adianta dourar a pílula; já tentaram, mas não deu ibope. 
5º Aqui e ali, alguns vão argumentar que cultivam pensamentos mais nobres e que não se sentem 
representados no vídeo. Mas a fração que lhes cabe está lá, escondidinha como é próprio às minorias. Está nos bons 
documentários, nas belas imagens dos eventos esportivos, na dramaturgia sensível, no humorismo que surpreende, 
nos desenhos e nas séries inteligentes, no entrevistador que sabe ouvir o entrevistado, nas campanhas altruístas. 
6º  Reclama-se muito que, nas novelas, os negros fazem, quase sempre, papéis de subalternos. Mas é essa 
condição que a sociedade reserva à maioria deles, e também ........ maior parte dos nordestinos, na vida real. O que 
a televisão fornece é um retrato da desigualdade no país. 
7º E, quando explora a mulher, estigmatiza gays, restringe o mercado para o ator idoso ou vende cerveja, 
maledicência e atrocidade na programação vespertina, ela reflete o mundo dominado pelo macho-adulto-branco-
capitalizado. 
8º  A televisão mostra ainda violência no ____________, gritam os pacifistas na sala de estar. Como se não 
houvesse milhões de Stallones, Gibsons, Bronsons, Van Dammes e Schwarzeneggers armados até os dentes no 
Afeganistão, Golfo Pérsico, Colúmbia, Mianmar, favelas brasileiras ou trincheiras angolanas. 
9º  É natural que uma parte de nós se revolte, o que parece tão compreensível quanto inócuo. Campanhas 
contra a baixaria televisiva lembram a piada do marido traído que encontra a mulher com o amante no sofá da sala 
e, no dia seguinte, vende o móvel para solucionar o problema. Garrotear a TV é tapar o sol com a peneira. 
10 Enquanto a discussão ganha adeptos, continuamos devorando nosso tubo de imagem de estimação. Depois, 
de barriga cheia, saímos à rua para ratificar, legitimar com pensamentos, palavras e atitudes, que as coisas são 
mesmo assim e que, pelo jeito, a reprise continuará. 
11 Aquele repórter sensacionalista que repete ....... exaustão a cena de linchamento, o apresentador que 
tripudia sobre o drama do desvalido, a loura que vê na criança um consumidor a mais, o jovem que tem num 
“reality show” desumano a alternativa para sua falta de horizonte, amenina precocemente erotizada, no fundo, 
somos todos nós. 

(Folha de S. Paulo, 19/10/2003.) 

 
01 - Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas de linha contínua do texto: 
a) mau – onde – dia a dia. 
b) mau – aonde – dia-a-dia. 
c) mal – onde – dia a dia. 
d) mal – aonde – dia-a-dia. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha pontilhada do texto: 
a) à – à – à. 
b) a – a – a. 
c) a – à – à. 
d) à – a – a. 
 
03 - Assinale a alternativa em que a palavra destacada não seja um pronome relativo: 
a) (...) que trabalham com um olho no trânsito e outro na novela. (2º parágrafo) 
b) (...) que cultivam pensamentos mais nobres (...) (5º parágrafo) 
c) (...) que sabe ouvir o entrevistado (...) (5º parágrafo) 
d) (...) que encontra a mulher com o amante no sofá da sala (...) (9º parágrafo) 
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04 - “(...) o apresentador que tripudia sobre o drama do desvalido (...)”.  O verbo que exige o mesmo 
tipo de complemento que o grifado acima está empregado em: 
a) A televisão mostra muita violência.   c) Ela reflete o mundo dominado. 
b) Mas a fração que lhes cabe está lá.   d) Os negros fazem, quase sempre, papéis de subalternos. 
 
05 - A área e o perímetro do trapézio isósceles abaixo medem, respectivamente: 

 
a) 304 cm² e 58 cm.    c) 152 cm2 e 48 cm. 
b) 152 cm2 e 58 cm.    d) 76 cm2 e 58 cm. 
 
06 - Uma empresa de turismo está organizando um cruzeiro pela costa brasileira. O navio possui 
capacidade para 100 passageiros mais a tripulação, de modo que de cada passageiro, será cobrado R$ 
800,00 mais R$ 10,00 por cada lugar vago. Para que essa empresa obtenha rentabilidade máxima 
nesse cruzeiro, o número de passageiros deve ser igual a: 
a) 85.      c) 95. 
b) 90.      d) 100. 
 
07 - Um computador é basicamente composto por software e hardware. Entre as alternativas que 
seguem, a seguinte opção não remete a um exemplo de hardware: 
a) Sistema Operacional.    c) Interface USB. 
b) Disco Rígido (HD).    d) Mouse. 
 
08 - A Suíte para escritório BrOffice (hoje conhecida como LibreOffice) possui um aplicativo voltado a 
edição de textos (assim como o Word no pacote Microsoft Office). A seguinte opção apresenta o nome 
deste aplicativo: 
a) Base.     c) Impress. 
b) Draw.     d) Writer. 
 
09 - De acordo com os dados oficiais do Censo 2.010 do IBGE, a população atual de Fazenda Rio 
Grande é de quantos habitantes? 
a) 81.576 habitantes.    c) 81.756 habitantes. 
b) 81.675 habitantes.    d) 81.765 habitantes. 
 
10 - No ano passado mais de 500 mil cédulas falsas foram retiradas de circulação, este ano quase 100 
mil cédulas já foram recolhidas. Que instituição abaixo é a responsável pelo controle e recolhimento 
final das cédulas falsas em todo o país? 
a) Banco Central.    c) Caixa Econômica Federal. 
b) Banco do Brasil.    d) Casa da Moeda. 
 
11 - Na parada cardiorrespiratória a dose recomendada de adrenalina por via intravenosa é: 
a) 1 mg a cada 3 a 5 minutos.   c) 10 µg a cada 10 minutos. 
b) 10 µg a cada 3 a 5 minutos.   d) 1 mg a cada 10 minutos. 
 
12 - A vasopressina na parada cárdio-pulmonar: 
a) Deve ser feita na dose de 40 UI por via venosa. 
b) Está indicada apenas quando não há resposta à adrenalina. 
c) Só é eficaz nos casos de fibrilação ventricular. 
d) Pode ser repetida a cada 5 min. 
 
13 - Alteração observada durante o início do pneumoperitônio para videolaparoscopia: 
a) Aumento do débito cardíaco. 
b) Diminuição da resistência vascular sistêmica. 
c) Aumento da pressão arterial. 
d) Aumento do retorno venoso. 
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14 - Apresenta maior efeito depressor no aparelho cardiovascular:  
a) Etomidato. 
b) Meperidina. 
c) Midazolam. 
d) Diazepam. 
 
15 - Anestésico inalatório que possui o menor metabolismo: 
a) Sevoflurano. 
b) Desflurano. 
c) Isoflurano. 
d) Óxido nitroso. 
 
16 - Marque o anestésico com maior taxa de metabolização orgânica: 
a) Enflurano.  
b) Isoflurano.  
c) Sevoflurano. 
d) Desflurano.  
 
17 - Bloqueador neuromuscular que apresenta menor potência: 
a) Vecurônio. 
b) Rocurônio. 
c) Cisatracúrio. 
d) Pancurônio. 
 
18 - Sobre os anti-inflamatórios, podemos afirmar que: 
a) Causam inibição dos leucotrienos. 
b) Possuem apenas ação periférica. 
c) Causam inibição da biossíntese das prostaglandinas. 
d) Causam inibição dos epóxidos. 
 
19 - O fármaco que não é recomendado durante a anestesia geral para ressecção de Feocromocitoma 
é: 
a) Fentanil. 
b) Enflurano. 
c) Vecurônio. 
d) Atracúrio. 
 
20 - Em relação a cirurgia otorrinolaringológica e bucomaxilofacial, pode-se afirmar que: 
a) Deve-se aumentar a FiO2 durante a ignição das vias aéreas secundária ao uso de laser. 
b) A intubação nasal está contra-indicada em fraturas de Lefort I. 
c) A localização do nervo facial é fundamental na cirurgia do neuroma do acústico. 
d) O óxido nitroso não está indicado, pois é menos solúvel do que o nitrogênio no sangue. 
 
21 - Está relacionada a uma maior incidência de sintomas neurológicos transitórios após a 
raquianestesia: 
a) Bupivacaína.     c) Lidocaína. 
b) Mepivacaína.     d) Tetracaína. 
 
22 - Observa-se durante o clampeamento aórtico na cirurgia para correção de aneurisma de aorta 
supra-renal: 
a) Acidose metabólica. 
b) Diminuição da pressão venosa central. 
c) Aumento do débito cardíaco. 
d) Diminuição da pressão arterial. 
 
23 - A hipotermia na sala de recuperação pós-anestésica: 
a) Aumenta a produção de CO2 em no máximo 50%. 
b) Aumenta a capacitância venosa. 
c) Diminui a incidência de infecção pós-operatória. 
d) Aumenta o tempo de recuperação do paciente. 
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24 - Na reanimação cardiorrespiratória a Lidocaína: 
a) Deve ser utilizada em infusão contínua. 
b) É utilizada na fibrilação ventricular sem pulso, refratária à desfibrilação elétrica. 
c) É contraindicada por via endotraqueal. 
d) Tem como dose de infusão contínua 0,3.mg.kg.min-1. 
 
25 - Marque abaixo qual o anestésico inalatório mais potente: 
a) Enflurano. 
b) Sevoflurano. 
c) Halotano. 
d) Óxido nitroso. 
 
26 - O nome do mais potente anticolinérgico utilizado no tratamento das bradiarritmias devido a seu 
efeito particularmente potentes sobre o coração e a musculatura lisa do brônquio é: 
a) Escopolamina. 
b) Glicopirrolato. 
c) Ipratrópio. 
d) Atropina. 
 
27 - O último sentido (percepção) a desaparecer quando um paciente está profundamente 
anestesiado, é a(o): 
a) Visão. 
b) Tato. 
c) Audição. 
d) Olfato. 
 
28 - A potência anestésica em anestesia inalatória, é proporcional à: 
a) Gravidade específica. 
b) Solubilidade lipídica. 
c) Pressão de vapor. 
d) Temperatura crítica. 
 
29 - É considerado contra-indicação absoluta para a realização de bloqueio do neuro-eixo: 
a) uso de aspirina 100 mg/dia. 
b) recusa do paciente. 
c) uso de heparina de baixo peso molecular. 
d) uso de diclofenaco de sódio. 
 
30 - Contra-indicação absoluta da litotripsia extracorpórea por onda de choque: 
a) obesidade mórbida. 
b) aneurisma de aorta. 
c) uso de marcapasso. 
d) distúrbio de coagulação. 
 
31 - Em relação a lesão pulmonar aguda relacionada à hemotransfusão pode-se afirmar que: 
a) o edema pulmonar é de origem cardiogênica. 
b) inicia-se geralmente 24 horas após a transfusão. 
c) pode ocorrer com a administração de qualquer hemoderivado. 
d) os pacientes apresentam hipotermia. 
 
32 - No manejo da via aérea  de pacientes vítimas de trauma, pode-se afirmar que: 
a) a máscara laríngea não apresenta nenhuma utilidade. 
b) a intubação acordada está sempre indicada. 
c) a manobra de Sellick é isenta de complicações. 
d) a intubação nasal está contra-indicada nas fraturas de base do crânio. 
 
33 - Alteração fisiopatológica da pré-eclâmpsia: 
a) aumento de prostaciclina. 
b) aumento da filtração glomerular. 
c) retenção de sódio. 
d) aumento do volume intravascular. 
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34 - Encontra-se diminuído(a) no idoso: 
a) consumo de glicose cerebral. 
b) capacidade de fechamento. 
c) volume residual. 
d) pós-carga. 
 
35 - Em relação ao uso de fármacos anestésicos em pediatria, pode-se afirmar que: 
a) a dose de succinilcolina é menor do que em adultos. 
b) a junção neuromuscular é mais resistente aos bloqueadores neuromusculares. 
c) o sevoflurano pode estar associado a delírio e agitação no despertar. 
d) a morfina apresenta meia vida plasmática reduzida. 
 
36 - Em relação a dor crônica pode-se afirmar que: 
a) a codeína está indicada nos casos de dor leve a moderada. 
b) o uso crônico de opióides não causa sedação. 
c) a metadona está contra-indicada na dor neuropática. 
d) a clonidina está contra-indicada na síndrome regional complexa do tipo I. 
 
37 - Indicação absoluta de ventilação monopulmonar: 
a) ruptura de cisto pulmonar. 
b) lobectomia inferior. 
c) esofagectomia. 
d) lobectomia superior. 
 
38 - Contra-indicação de anestesia em regime ambulatorial: 
a) ASA III. 
b) idosos. 
c) lactentes que tiveram síndrome do desconforto respiratório, cujos sintomas tenham desaparecido há menos de 6 
meses da data da cirurgia. 
d) crianças prematuras com idade pós-conceptual até 60 semanas. 
 
39 - Em relação à hipertermia maligna, pode-se afirmar que: 
a) a incidência é de 1:80.000 em crianças. 
b) a hipertermia é um sinal precoce. 
c) a síndrome de King-Denborough aumenta o risco da mesma. 
d) o dantroleno sódico é usado na dose inicial de 10 mg/Kg de peso. 
 
40 - Bloqueador neuromuscular que apresenta maior margem de segurança para bloqueio vagal: 
a) DE50: 2 mg/Kg. DE95: 1 mg/Kg. 
b) DE50: 1 mg/Kg. DE95: 0,5 mg/Kg. 
c) DE50: 4 mg/Kg. DE95: 2 mg/Kg. 
d) DE50: 1 mg/Kg. DE95: 0,2 mg/Kg. 
 
41 - Na transfusão sangüínea maciça peroperatória: 
a) a hipercalemia é, em geral, transitória e depende da velocidade de transfusão. 
b) a acidose metabólica grave é frequente. 
c) a principal causa de coagulopatia é a diluição dos fatores da coagulação. 
d) a intoxicação pelo citrato é uma complicação comum. 
 
42 - No cálculo do Índice Multifatorial de risco cardíaco de Goldmann para avaliação prognóstica de 
pacientes candidatos a cirurgias não-cardíacas, o fator de risco com maior número de pontos é:   
a) ritmo não sinusal. 
b) infarto do miocárdio nos últimos seis meses. 
c) presença de terceira bulha. 
d) cirurgia aórtica. 
 
43 - A que percentual do débito cardíaco corresponde o fluxo sanguíneo uterino na gestação a termo? 
a) 2%. 
b) 4%. 
c) 10%. 
d) 30%. 
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44 - O teste de Allen serve para: 
a) Avaliar função hepática. 
b) Avaliar se a artéria ulnar é permeável. 
c) Medir a função ventricular. 
d) Medir a pressão venosa central. 
 
45 - O uso de pressão positiva no final da expiração (PEEP) diminui: 
a) Áreas normalmente ventiladas. 
b) Áreas não ventiladas. 
c) Resistência vascular pulmonar. 
d) Superfície de trocas gasosas. 
 
46 - Sobre o etomidato é correto afirmar que: 
a) Não provova inibição enzimática. 
b) É contraindicado em asmáticos. 
c) Promove baixa incidência de náusea e vômitos. 
d) Interfere na síntese de esteróides. 
 
47 - O N2O é contraindicado de modo absoluto no sequinte procedimento abaixo: 
a) Drenagem de hematoma cerebral. 
b) Craniotomia de fossa posterior. 
c) Pneumoencefalograma. 
d) Mielografia contrastada. 
 
48 - O tiopental tem contraindicação absoluta na: 
a) Porfiria. 
b) Asma bronquica. 
c) Miastemia grave. 
d) Insuficiência hepática. 
 
49 - São compliações da cateterização de artérias periféricas, exceto: 
a) Trombose.     c) Infecção. 
b) Embolia aérea.    d) Hemorragia. 
 
50 - Criança de 08 anos que será submetida à cirurgia de herniorrafia inguinal direita sob anestesia 
geral. É portadora de anemia falciforme homozigótica. História anterior de episódios de crises 
falciformes. É indispensável no manejo anestésico desse paciente: 
a) Hidratar adequadamente. 
b) Acidificar a urina. 
c) Evitar prescrever hemoderivados. 
d) Hidrocortisona intravenosa. 
 
51 - Qual das drogas abaixo possui maior capacidade de interferir com a mensuração da oximetria de 
pulso: 
a) Bloqueador muscular adespolarizonte. 
b) Etomidato. 
c) Adrenalina. 
d) Fentanil. 
 
52 - O mais importante efeito da injeção intravascular inadvertida de anestésicos locais do tipo amida 
é: 
a) Lesão hepática. 
b) Insuficiência renal. 
c) Crises convulsivas. 
d) Broncoconstrição. 
 
53 - Delírio, agitação e alucinações são mais frequentes no período de recuperação quando do uso de: 
a) Etomitato. 
b) Isoflurano. 
c) Midazolam. 
d) Quetamina. 
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54 - São efeitos dos diuréticos: 
a) Aumento do volume intravascular. 
b) Hipernatremia. 
c) Hiperglicemia. 
d) Acidose respiratória. 
 
55 - O índice de Goldman e Caldera para risco cardiológico possui como fator de maior risco: 
a) Infarto agudo do miocárdio há menos de seis meses. 
b) Presença de B3 ou ingurgitação jugular. 
c) Extra-sístoles ventriculares. 
d) Idade acima de 70 anos. 
 
56 - Sobre a condução dos pacientes na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) podemos afirmar, 
exceto: 
a) A causa mais frequente de obstrução da via aérea no período pós operatório imediato é a redução ou perda do 
tônus da musculatura faringeana. 
b) Náusea e vômitos são as complicações mais comuns na SRPA. 
c) A hipotermia deverá ser evitada, e tratada na SRPA. 
d) A oximetria de pulsos na SRPA substitui a observação rigorosa por pessoal treinado. 
 
57 - A respeito do manejo anestésico para cirurgia de aneurisma cerebral podemos afirmar, exceto: 
a) Deve-se evitar hipertensão aguda. 
b) Qualquer técnica anestésica é aceitável, desde que haja controle da pressão arterial média. 
c) Hipotermia melhora o resultado neurológico. 
d) Hipocapnia tem sido questionada, pois, há evidências de que pode acarretar uma piorada da isquemia cerebral. 
 
58 - A respeito da extubação traqueal podemos afirmar, exceto: 
a) A impossibilidade de retirar a insuflação do balonete pode estar relacionada a oclusão do tubo piloto. 
b) Alterações cardiovasculares incluem hipertensão arterial e taquiarritmias. 
c) Hipoxemia severa e laringoespamo grave podem ocorrer. Nesses casos deve-se pensar no uso de suxametônio. 
d) A estratégia de extubação não inclui planos para faciliar uma nova intubação, que pode ser necessária. 
 
59 - Sobre a anestesia do idoso podemos afirmar que: 
a) A idade do paciente afeta significativamente a farmacodinâmica de relaxantes musculares. 
b) Pacientes desnutridos tem menor mortalidade, sendo que o diagnóstico deve ser feito por meio de uma 
anamnese, exame físico e testes laboratoriais. 
c) Não há alteração farmacocinética e farmacodinâmica do remifentanil com o avançar da idade. 
d) Pacientes idosos são mais propensos a episódios hipoxêmicos na sala de recuperação pós-anestésica. 
 
60 - Sobre a anestesia para cirurgia torácica podemos afirmar: 
a) O tubo de Carlens não possui alta resistência ao fluxo. 
b) Os tubos de dupla via, como o de Carlens tem seleção de tamanho fácil, e são de difícil manejo em pacientes com 
anormalidades traqueais. 
c) Insuficiência respiratória é a causa mais comum de morbidade e mortalidade em ressecções pulmonares maiores. 
d) O tratamento da hipoxemia durante ventilação monopulmonar não pode ser feito por manobras de recrutamento 
do pulmão ventilado. 
 
DESTAQUE AQUI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS 

 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
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