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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Cordulina ouvia, e abria o coração àquela esperança; mas 

correndo os olhos pelas paredes de taipa, pelo canto onde na 

redinha remendada o filho pequenino dormia, novamente sentiu 

um aperto de saudade, e lastimou-se: - Mas, Chico, eu tenho 

tanta pena da minha barraquinha! Onde é que a gente vai viver, 

por esse mundão de meu Deus? A voz dolente do vaqueiro 

novamente se ergueu em consolações e promessas:  

- Em todo pé de pau há um galho mode a gente armar a tipoia... 

E com umas noites assim limpas até dá vontade de se dormir no 

tempo... Se chovesse, quer de noite, quer de dia, tinha carecido 

se ganhar o mundo atrás de um gancho?  

Cordulina baixava a cabeça. Chico Bento continuou a falar. O 

animal trocado com Vicente chegava de manhãzinha. Iria nele 

até o Quixadá, ver se arranjava as passagens de graça que o 

governo estava dando. 

Recebendo o dinheiro do Zacarias da Feira, se desfazendo da 

burra e matando as criaçõezinhas que restavam, para comerem 

em caminho, que é que faltava? Nem trem, nem comida, nem 

dinheiro... Cordulina levantou-se para balançar o menino que 

acordou chorando. Era madrugada. Passarinhos desafinados, no 

pé de turco espinhento do terreiro, cantavam espaçadamente. A 

barra do dia foi avermelhando o céu. Os golinhas continuaram a 

cantar com mais força. (Rachel de Queiroz. O Quinze. 56ª ed., 

São Paulo, Siciliano, 1997.) 

 

01- Sobre o texto e sua temática: 

 

A. A seca se faz perceber em todo o trecho inclusive por 

meio da citação da própria palavra por diversos 

personagens. 

B. O papel da seca no trecho restringe-se a pano de fundo, 

cenário da ação. 

C. A seca, embora não mencionada explicitamente, apodera-

se dos fios volitivos das personagens em questão, 

representando a certeza de uma e a dúvida esperançosa 

da outra. 

D. Por detrás das palavras do texto literário, reside o 

mistério da própria criação textual, que torna o leitor uma 

peça decorativa do ato da leitura. 

E. A seca é a grande metáfora do texto e a leitura torna-se 

superficial para o leitor comum. 

 

02- O texto tem linguagem predominantemente culta, porém 

em qual passagem aparece uma marca da oralidade? 

 

A. “novamente sentiu um aperto de saudade, e lastimou-

se...” 

B. “há um galho mode a gente armar a tipoia...” 

C. “Se chovesse, quer de noite, quer de dia...” 

D. “Iria nele até o Quixadá, ver se arranjava as passagens de 

graça...” 

E. “Passarinhos desafinados, no pé de turco espinhento do 

terreiro...” 

 

03- Sobre o posicionamento das personagens no texto: 

 

A. A família vê-se impelida à condição de retirante, tendo 

que abdicar do que conhecem como lar em nome da 

sobrevivência. 

B. A presença iminente de uma condição climática, ainda 

que suposta, mantém a família na dúvida entre sair ou 

não de onde está. 

C. Representam o que de mais genuíno existe no Nordeste 

brasileiro: o vaqueiro que enfrenta as intempéries sem o 

desejo de migrar. 

D. Eles são vítimas de uma tragédia e por isso as condições 

climáticas interagem para a decisão peremptória de 

mudança, embora não sejam decisivas. 

E. Estão diante da prefiguração do próprio destino, mas não 

agem no sentido prevenir tal situação. 

 

04- Quando se produz uma narrativa, utilizam-se alguns 

elementos para que ela faça sentido. 

Personagens, espaço e tempo são exemplos desses elementos. 

Mas quem conta a história é o narrador, que no trecho 

destacado: 

 

A. Confunde-se com o autor, pois está na terceira pessoa. 

B. Está imbuído da qualidade de autor da obra já que 

descreve um relato pessoal. 

C. É quem conduz a narrativa na qualidade de narrador-

personagem. 

D. Assume a perspectiva sob a qual a história é contada. No 

caso, a terceira pessoa. 

E. É personagem da narrativa e se revela onisciente na 

história. 

 

05- “A alternância entre os tempos verbais do pretérito 

imperfeito e futuro do pretérito se torna possível pelo fato de 

esses verbos compartilharem a possibilidade de manifestar 

traços de aspecto inconcluso.” 

Em qual dos períodos abaixo houve essa alternância de tempos 

verbais? 

 

A. “A voz dolente do vaqueiro novamente se ergueu em 

consolações e promessas” 

B. “E com umas noites assim limpas até dá vontade de se 

dormir no tempo” 

C. “O animal trocado com Vicente chegava de 

manhãzinha.” 

D. “Era madrugada.” 

E. “Os golinhas continuaram a cantar com mais força.” 
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06- Assinale a alternativa que contém uma correta interpretação 

do texto acima: 

 

A. A identificação do contexto é facilitada por se tratar de 

um tema de conhecimento comum. 

B. Os termos „São Paulo‟ e „splash‟ levam o leitor a refletir 

sobre o contexto em que se dá a ação na charge. 

C. Por se tratar apenas de uma brincadeira, fica fácil 

identificar o contexto sem a necessidade de lançar mão 

de conhecimentos exteriores. 

D. A religiosidade, por ser um tema assaz polêmico, é 

tratada de modo recorrente em charges e cartuns, como 

exemplifica o texto acima. 

E. O texto nos leva a refletir sobre como fatores sociais 

refletem diretamente na questão ambiental. 

 

07- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Utilizando-se de ícones da religião moderna, o texto 

apela para a consciência do leitor com a intenção de 

mudar sua postura frente a um problema. 

B. A ausência de adjetivação no texto dificulta a construção 

de sentidos, pois não esclarece a verdadeira posição do 

autor. 

C. No segundo balão, a marca da interlocução se dá por 

meio do uso do verbo no imperativo. 

D. O pronome demonstrativo serve para advertir, embora a 

mensagem só seja decifrada quando o leitor volta e relê o 

primeiro quadrinho. 

E. Com o intuito de persuadir o leitor a comover-se com um 

problema, o autor abusa das figuras de linguagem. 

 

A vereadora Isabella de Roldão (PDT), conhecida pelos 

projetos de lei contra maltratos de animais, apresentou na 

Câmara dos Vereadores uma proposta copiada de uma 

polêmica lei municipal de São Paulo. Ela quer proibir no Recife 

um prato considerado uma iguaria, uma “comida de luxo” da 

culinária francesa, o foiegras, o fígado gordo de ganso, servido 

como patê, que sai por mais de R$ 1 mil o quilo. Ela justifica o 

pedido de proibição principalmente com base no sofrimento a 

que os animais são submetidos para a obtenção do produto, que 

ainda por cima é “apenas um aperitivo”. Se o projeto virar lei, 

Isabella pede multa de R$ 5 mil em caso de reincidência, 

exatamente o mesmo valor previsto na lei de São Paulo. 

Quatro dias antes da vereadora apresentar o projeto no Recife, o 

prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), sancionou lei 

proibindo o foiegras, com base em projeto aprovado na Câmara 

daquela cidade pelo vereador Laércio Benko (PHS). Em São 

Paulo a lei gerou polêmica, já que o tema não seria uma 

atribuição municipal. Entre os famosos que entraram na 

polêmica está o jurista Ives Gandra Martins. Também foram 

para a discussão chefs de restaurantes chiques. 

Por aqui é até difícil saber quem consome a iguaria. Mas se a 

pergunta fosse sobre galinha à cabidela, bastava assuntar na 

primeira esquina. O projeto de Isabella não menciona, nem 

proíbe, a comida típica nordestina, preparada à base de “sangue 

vivo” do animal, imediatamente após o abate. (Adaptado de 

Jornal do Commercio, PE, 07/07/2015) 

 

08- No texto acima o redator grafou e empregou uma palavra 

em desacordo com a norma padrão. Marque a alternativa em 

que estão a palavra e sua grafia correta: 

 

A. Maltratos – Maus tratos 

B. Obtenção – Obtensão 

C. Reincidência – Reincidênscia 

D. Discussão- Discursão 

E. Iguaria – Inguaria 

 

09- Assinale a alternativa que contém uma análise pertinente do 

texto: 

A. A vereadora é contra a matança de animais para produzir 

comidas de luxo, por isso resolveu criar um projeto de lei 

referente a esses tipos de animais. 

B. Não justifica o sofrimento dos gansos para a produção do 

foies gras já que se trata apenas de um aperitivo. 

C. Por ser uma grande metrópole, São Paulo 

costumeiramente envia sugestões de projetos de lei que 

frequentemente são copiados em outros estados. 

D. A lei gerou polêmica em São Paulo, pois segundo os 

chefs de restaurantes de luxo, não é matéria da 

competência do município. 

E. O texto reflete certa ironia do autor ao pontuar que a lei 

foi copiada, ao afirmar desconhecer quem consome o 

aperitivo em Pernambuco e insinuar que num prato 

regional também há sofrimento do animal abatido.  

 

10- Em qual das alternativas o vocábulo foi trocado por um 

sinônimo? 

 

A. „apresentou na Câmara dos Vereadores uma proposta 

copiada de uma polêmica lei municipal de São Paulo.‟ 

„apresentou na Câmara dos Vereadores uma proposta 

copiada de uma controversa lei municipal de São Paulo.‟ 

B. „Ela justifica o pedido de proibição principalmente com 

base no sofrimento a que os animais são submetidos para 

a obtenção do produto‟ 

„Ela justifica o pedido de proibição principalmente com 

base no sofrimento a que os animais são conduzidos para 

a obtenção do produto‟ 

C. „Se o projeto virar lei, Isabella pede multa de R$ 5 mil 

em caso de reincidência‟ 

„Se o projeto virar lei, Isabella pede isenção de R$ 5 mil 

em caso de reincidência‟ 

D. „o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), 

sancionou lei proibindo o foie gras‟ 

„o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad(PT), 

promulgou lei proibindo o foie gras‟ 

E. „a comida típica nordestina, preparada à base de “sangue 

vivo” do animal, imediatamente após o abate.‟ 

„a comida exótica nordestina, preparada à base de 

“sangue vivo” do animal, imediatamente após o abate.‟ 

 

Eremildo, o idiota 

 

Eremildo é um idiota e à noite joga bola no Aterro do 

Flamengo. Estranhou quando o presidente da Fifa, Joseph 

Blatter, disse que as prisões de José Maria Marin e outros sete 

cartolas “jogaram uma longa sombra no futebol”. 
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O idiota acha que a sombra não caiu sobre o futebol, mas sobre 

Blatter e a Fifa. O futebol nada tem a ver com isso. Se Blatter 

tivesse feito o que devia em 2012, quando foram descobertas as 

roubalheiras, Marin não estaria na Comissão Organizadora da 

Fifa e o atual presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, não 

precisaria ter voltado às pressas para o Brasil. 

A CBF e Marin 
Se a CBF do doutor Marco Polo Del Nero realmente não queria 

prejulgar o antecessor José Maria Marin, não deveria ter 

retirado o nome dele da sua sede. 

Vale lembrar que Marin herdou de seu antecessor, Ricardo 

Teixeira, um jato de 18 lugares e um helicóptero Agusta de 

US$ 14 milhões. 

Marin e Del Nero moram em São Paulo, e a CBF tem sede no 

Rio. O Agusta era usado como equipamento de mobilidade 

urbana pela dupla. 

(http://www.opopular.com.br/editorias/politica/elio-gaspari-

1.145049/frankenstein-tem-conserto-1.864190) 

 

11- Pode-se afirmar, de acordo com as características e o tema 

tratado, que a coluna reproduzida acima: 

 

A. Traz um fato em primeira mão, já que não teve sua 

notícia base publicada anteriormente em nenhum veículo. 

B. Tem como função principal guiar a opinião pública no 

sentido de difundir um comportamento considerado 

padrão pela sociedade. 

C. Funciona como um reafirmador da isenção, da 

objetividade e do caráter unicamente informativo do 

texto jornalístico. 

D. Trata de um tema superficial e de pouca importância no 

contexto no qual se insere, por isso não ocupa as 

primeiras páginas. 

E. Revela a visão do colunista sobre um tema de 

conhecimento comum e dota o texto de um humor 

sarcástico. 

 

12- Assinale a alternativa correta quanto à análise linguística 

dos trechos do texto: 

 

A. Em “Se Blatter tivesse feito o que devia em 2012”, há um 

fato remotamente provável, expresso no pretérito 

imperfeito do subjuntivo, formando uma oração 

subordinada adverbial condicional. 

B. Na oração “quando foram descobertas as roubalheiras”, o 

„quando‟ é partícula expletiva, ou seja, se retirada não 

haverá prejuízo semântico à frase. 

C. No caso de “Marin não estaria na Comissão 

Organizadora da Fifa”, que é oração principal, a 

conjunção subordinativa tem valor semântico de 

possibilidade. 

D. Em “e o atual presidente da CBF”, há uma oração 

subordinada substantiva aditiva e “Marco Polo Del Nero” 

é um vocativo. 

E. “não precisaria ter voltado às pressas para o Brasil”, 

exprime a ideia de proporcionalidade. 

 

 

 

13- Em qual das alternativas o acento grave foi empregado pela 

mesma razão em que “Eremildo é um idiota e à noite joga bola 

no Aterro do Flamengo.” 

 

A. “Pacote de medidas proposto por Atenas é similar às 

exigidas pelos credores.” (ZH Notícias, 08/07/2015) 

B. “Não ligava importância à mulher e aos filhos, que o 

seguiam.” (Graciliano Ramos) 

C. “Estava; lá repousa na velha Suíça. Acabei de vestir-me 

às pressas.” (Machado de Assis) 

D. “a couve à mineira destronou a couve à portuguesa” 

(Leonardo Pinto Mendes) 

E. “Ele deve preparar uma escala de plantões que devem ser 

cumpridos por todos, ele inclusive, de segunda à sexta-

feira.” (Augusto C. Morgado) 

 

“Atire a primeira pedra aquele que nunca se surpreendeu com o 

caráter vil, imoral ou bizarro dos próprios pensamentos. Quem 

nunca foi assaltado por reflexões intrusivas e assustadoras do 

tipo “E se eu pular na frente desse ônibus?” ou “E se eu der um 

soco na cara daquela mulher?”. Acontece com todo mundo.    

Uma pessoa normal pode ter 4 mil pensamentos por dia, 

informa o escritor David Adam no livro O homem que não 

conseguia parar: TOC e a história real de uma vida perdida 

em pensamentos, um lançamento da Editora Objetiva. Nem 

todos os pensamentos são úteis ou racionais. As ideias 

absurdas, intrusivas e assustadoras são mais comuns do que se 

imagina. 

Quando não conseguimos sumir com eles, esses pensamentos 

estranhos podem levar à angústia e à doença mental. “Os 

amigos que mencionei no livro não deram esse fim às suas 

ideias bizarras. Mas eu dei. Transformei as minhas em um 

transtorno obsessivo-compulsivo”, afirma Adam. 

 

A doença não impediu que ele tivesse uma carreira bem-

sucedida. Adam concluiu o doutorado em engenharia química e 

atualmente é um dos editores da revista científica Nature. Foi 

correspondente do jornal The Guardian nas áreas de ciência, 

medicina e meio ambiente e ganhou um prêmio de escritor do 

ano pela Associação Britânica dos Escritores de Ciência. 

(Época, 04/07/2015) 

 

14- Assinale a alternativa correta de acordo com as regras da 

norma padrão da língua: 

 

A. Em “Atire a primeira pedra aquele que nunca se 

surpreendeu com o caráter vil, imoral ou bizarro dos 

próprios pensamentos”, o emprego da próclise deve-se ao 

texto ter sido escrito em linguagem coloquial. 

B. Em “As ideias absurdas, intrusivas e assustadoras são 

mais comuns do que se imagina”, o pronome foi atraído 

pelas palavras de sentido negativo. 

C. Em “. “Os amigos que mencionei no livro não deram esse 

fim às suas ideias bizarras” , tem um verbo que rege dois 

complementos: um sem e outro com preposição. 

D. Em “Os amigos que mencionei no livro não deram esse 

fim às suas ideias bizarras. Mas eu dei. Transformei as 

minhas em um transtorno obsessivo-compulsivo”, o 

termo sublinhado refere-se a „bizarras‟. 
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E. Em, “A doença não impediu que ele tivesse uma carreira 

bem-sucedida.”, o termo sublinhado é um verbo 

intransitivo. 

 

15- Qual dos trechos do texto abaixo teve empregada uma 

palavra em desacordo com as regras de concordância? 

 

A. “As relações humanas estão se deteriorando a tal ponto 

que mesmo as leis não conseguem abrandar o 

desrespeito.” 

B. “A crônica de dificuldades cotidianas, agravadas por 

cenários de crise, ajuda a piorar o estado de 

insensibilidade e indiferença com o outro, mas o que 

importam não são os motivos e sim os efeitos.” 

C. “Nunca a ideia da selva de pedra foi tão adequada para 

simbolizar os centros urbanos e o resultado são pessoas 

prontas para reagir ao menor sinal de contestação.” 

D. “Como se fossem máquinas de guerra que enxerga 

inimigos por todos os lados e se mostram implacáveis 

com eles.” 

E. “Experimente reclamar de alguém que ocupa 

indevidamente uma vaga destinada a idosos e 

cadeirantes, em um estacionamento. A sorte é que 

quando o que fuzila são apenas olhos e palavras, o alvo 

da fúria sobrevive para contar a história.” 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – É um anestésico de venda controlada e restrita: 

 

A. Halotano. 

B. Isoflurano. 

C. Cetamina. 

D. Sulfetanila (citrato). 

E. Midazolan. 

 

17 - Estruturalmente, os anestésicos locais têm características 

incomuns, possuem três porções bem definidas em suas 

moléculas: 

 

I.  A hidrofílica (geralmente uma amina terciária), que 

permite a injeção nos tecidos. 

II. Porção lipofílica (aromática). 

III. Porção intermediária, localizada entre as duas porções 

da molécula e que sempre é uma amida. 

 

Estão INCORRETAS quais afirmativas? 

 

A. Apenas a I. 

B. Apenas a I e II. 

C. Apenas a III. 

D. Apenas a II e III. 

E. Apenas a I e III. 

 

18 - A bupivacaína apresenta pKa de cerca de: 

 

A. 5,8. 

B. 6,4. 

C. 7,2. 

D. 8,1. 

E. 9,4. 

 

19 - Os anestésicos locais bloqueiam os canais de: 

 

A. Potássio. 

B. Sódio. 

C. Cálcio. 

D. Fósforo. 

E. Magnésio. 

 

20 - Na escala de sedação de Wilson, um paciente com olhos 

fechados, mas agindo sob estimulação física apresenta qual 

Score? 

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

21 - A dose inicial do propranolol com ação antirrímica é de: 

 

A. 0,25 mg/kg por via endovenosa, em 2 minutos.  

B. 0,25 mg/kg por via endovenosa, em 2 horas, até 1,5mg.  

C. 0,5 mg/kg em 1 minuto. 

D. 0,15 mg/kg por via endovenosa. 

E. 50 mcg/kg por via endovenosa. 

 

22 – Referente à anestesia na síndrome coronária aguda no 

perioperatório é INCORRETO afirmar: 

 

A. O bloqueio do neuroeixo (isoladamente), na ausência de 

contra-indicação e após ponderar o risco-benefício, e 

comparado com a anestesia geral, diminui a mortalidade 

e morbilidade perioperatórias, e pode ser considerado. 

B. Na escolha da técnica mais adequada há que ter em 

consideração os efeitos cardiovasculares, bloqueio 

simpático e o nível de dermátomos para o procedimento, 

bem como a manutenção da estabilidade hemodinâmica e 

da normotermia. 

C. Nitroglicerina endovenosa, esmolol e vasopressores não 

devem ser utilizados devido ao risco de episódios de 

isquemia e alterações hemodinâmicas. 

D. O controle da dor é fundamental no perioperatório, com a 

utilização de técnicas como a PCA (patient controlled 

analgesia), ou a analgesia epidural torácica.  

E. Em doentes com alto risco cirúrgico e cardíaco ponderar 

utilizar goal-directed therapy. 

 

23 – São sinais de anafilaxia que podem ocorrer durante, e não 

antes, a anestesia, EXCETO: 

 

A. Aumento da pressão inspiratória. 

B. Aumento EtCO2. 

C. Diminuição SpO2. 

D. Broncoespasmo. 

E. Rouquidão. 
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24 – Na classificação da Sociedade Americana de 

Anestesiologistas (ASA) de estado físico, considerando-se, as 

condições clínicas pré-operatórias associadas. Um paciente 

moribundo que não se espera sobreviver sem a cirurgia é 

classificado como: 

 

A. ASA II.  

B. ASA III.  

C. ASA IV.  

D. ASA V.  

E. ASA VI. 

 

25 - As finalidades das medicações pré-anestésicas - MPA, são 

as seguintes, EXCETO: 

 

A. Efeito antiemético. 

B. Reduzir secreções das vias aéreas. 

C. Sedação, amnésia, analgesia e ação anti-inflamatória. 

D. Reduzir as necessidades de anestésicos. 

E. Facilitar a indução suave de anestesia. 

 

26 – É um medicamento Pentobarbital? 

 

A. Diazepam. 

B. Lorazepam. 

C. Midazolan. 

D. Metohexital. 

E. Secobarbital. 

 

27 - O estágio 4 da anestesia geral ocorre: 

 

A. Desde a aplicação até a sonolência inicial. 

B. Desde a administração dos agentes anestésicos até perda 

da consciência. 

C. Desde a perda da consciência até início da respiração 

regular e perda do reflexo palpebral (delírio ou 

excitação). 

D. Desde o início com um padrão regular da respiração e 

dura até a interrupção da respiração.  

E. Desde a interrupção da respiração até a insuficiência 

circulatória que leva à morte. 

 

28 - Na anestesia geral venosa, os opióides incluem a Morfina e 

derivados, sendo os mais usados, EXCETO: 

 

A. Meperidina. 

B. Tiopental. 

C. Fentanil. 

D. Alfentanil. 

E. Sufentanil.  

 

29 – É um fator de risco associado ao hematoma 

espinhal/peridural relacionado a fármacos: 

 

A. Trombocitopenia. 

B. Inserção ou remoção de cateter. 

C. Punção subaracnóide. 

D. Presença de sangue no cateter durante inserção ou 

remoção de cateter. 

E. Uso de terapia antiplaquetária/ anticoagulantes dupla. 

 

30 - Em procedimentos longos, normalmente cirúrgicos, é 

utilizado geralmente: 

 

A. Bupivacaína 0,5% 

B. Mepivacaína 3% 

C. Mepivacaína 2% 

D. Prilocaína 3% 

E. Lidocaína 2% 

 

31 - É exigida a presença do anestesiologista em uso de 

lidocaína a partir de: 

 

A. 2,5 mg/kg da dose recomendada. 

B. 3,0 mg/kg da dose recomendada. 

C. 3,5 mg/kg da dose recomendada. 

D. 4,0 mg/kg da dose recomendada. 

E. 4,5 mg/kg da dose recomendada. 

 

32 - As seguintes normas são recomendadas, quando for 

utilizado o propofol, EXCETO: 

 

A. Utilizar técnica asséptica, pois o diluente é ótimo meio de 

cultura bacteriana. 

B. A prévia administração de 1 a 2 ml de lidocaína a 1% 

poderá minimizar o efeito doloroso da injeção, bem como 

deve-se procurar evitar a administração em veias de 

calibre fino, principalmente no dorso da mão. 

C. Os pacientes deverão estar hidratados antes da 

administração do ''bolus'' ou da infusão rápida. 

D. As doses do ''bolus'' ou das infusões devem ser reduzidas 

em 50 % a 75 % em pacientes idosos ou debilitados. 

E. Durante a indução, o uso associado de benzodiazepínicos 

e/ou opióides potencializará os efeitos do propofol. 

 

33 - A recuperação anestésica é obtida quando os níveis 

plasmáticos de alfentanil atingem: 

 

A. 50 ng.ml
-1

. 

B. 85 ng.ml
-1

. 

C. 90 ng.ml
-1

. 

D. 100 ng.ml
-1

. 

E. 125 ng.ml
-1

. 

 

34 – Quanto ao metabolismo das drogas é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. O fígado é a principal sede do metabolismo das drogas, 

estas são de alto e de baixos coeficientes de extração 

hepática. 

B. O metabolismo hepático é mais acentuado para as drogas 

hidrofílicas. 

C. As drogas de alto coeficiente (sufentanil, alfentanil), tem 

eliminação dependente do fluxo sanguíneo hepático, 

enquanto as de baixo (fentanil, morfina) dependem da 

fração livre no plasma. 

D. O fluxo sanguíneo hepático entra em queda pelos: 

aumento da pressão intrabdominal, ventilação com 

pressão positiva, hipoxemia, hipercarbia, aumento de 

catecolaminas, bloqueadores β- adrenérgicos, anestesia 

geral, anestesia regional e persistência do ducto venoso 

fetal, que pode persistir de 6 a 11 dias após o nascimento. 
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E. A maioria das drogas administradas intravenosamente 

são lipossolúveis e a sua biotransformação é hepática ou 

plasmática. 

 

35 – As figuras apresentam como local de aplicação anestésica 

o: 

 

 

             
 

A. Nervo Palatino Maior. 

B. Nervo Nasopalatino. 

C. Nervo Alveolar Inferior. 

D. Nervo Infraorbital. 

E. Nervo Mentual. 

 

36 – Qual o nível de dermátomo num parto vaginal ou cirurgia 

de quadril? 

 

A. T4 

B. T6 

C. T10 

D. L2 

E. S2 a S5 

 

37 - Na anestesia subaracnóidea, introduz-se anestésico local no 

espaço subaracnóideo, de modo que a difusão desse agente no 

líquor permita seu transporte até as raízes nervosas. 

De forma geral, o bloqueio ocorre seguindo uma ordem da 

espessura das fibras: 

 

I. Fibras de propriocepção. 

II. Fibras condutoras das sensações do tato. 

III. Fibras condutoras das sensações da pressão. 

IV. Fibras motoras. 

V. Fibras condutoras das sensações da dor. 

VI. Fibras condutoras das sensações de calor. 

 

A sequência correta é: 

 

A. I, VI, V, III, II, IV 

B. I, IV, II, VI, III, V 

C. I, II, III, IV, V, VI 

D. VI, V, III, II, IV, I 

E. V, I, IV, II, III, VI 

 

38 – São contraindicações relativas da anestesia, EXCETO: 

 

A. Anemia leve. 

B. Hipertensão arterial moderada. 

C. Deformações da coluna vertebral. 

D. Pacientes com estômago cheio. 

E. Dores lombares. 

 

39 – Relacione as colunas entre droga e efeitos adversos: 

 

I. Barbitúricos. 

II. Propofol. 

III. Etomidato. 

IV. Ketamina. 

 

a) Supressão adrenal. 

b) Porfiria. 

c) Depressão miocárdica. 

d) Síndrome da infusão contínua. 

 

A sequência correta é: 

 

A. I – a  /  II – d  /  III – c  /  IV – b. 

B. I – d  /  II – a  /  III – b  /  IV – c. 

C. I – c  /  II – d  /  III – b  /  IV – a. 

D. I – b  /  II – c  /  III – d  /  IV – a. 

E. I – b  /  II – d  /  III – a  /  IV – c. 

 

40 – É uma contraindicação absoluta da Ventilação Mecânica 

Não Invasiva com Pressão Positiva (VNI): 

 

A. Rebaixamento de nível de consciência (exceto acidose 

hipercápnica em DPOC).  

B. Falências orgânicas não respiratórias (encefalopatia, 

arritmias malignas ou hemorragia digestivas graves com 

instabilidade hemodinâmica). 

C. Necessidade de intubação de emergência.  

D. Obstrução de vias aéreas superiores. 

E. Anastomose de esôfago recente (evitar pressurização 

acima de 20 cmH2O). 

 

 

 

 




