
 

 

 

 

 

 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 19/10/2014 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O CADERNO 
DE QUESTÕES 

 
 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
LEGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da 
prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta ou azul escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

CARGO 

ANESTESIOLOGISTA 

Realização: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2014 
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O problema da má distribuição de médicos no Brasil 

 

 

“As pessoas não têm mais a quem pedir ajuda a não ser a mim. Se tiver mais de três casos urgentes 

para atender imediatamente, como eu faço?” Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta que 

desde abril de 2012 é o único médico em atividade na cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do 

Pará. O único para atender uma população carente de 18 mil habitantes. 

Essa situação não é exclusividade de Santa Maria das Barreiras. A cidade divide o problema com 

milhares de municípios que, como ela, são pequenos e afastados de grandes centros urbanos. Segundo o 

último levantamento do CFM (Conselho Federal de Medicina), feito em 2012, o Brasil abriga 388.015 médicos, 

cerca de 1,8 por mil habitantes. A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7. Ainda assim, 

a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não resolve o problema de saúde do país 

porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil pessoas. E municípios desse porte 

representam quase 90% das cidades. 

O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC (Instituto Superior de 

Ciências Médicas de Villa Clara), em Cuba, com o qual a Faculdade de Medicina da UNESP de Botucatu-SP 

mantém convênio desde 2002. Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões 

carentes foi uma das coisas que aprendeu no curso. O viés ideológico de sua formação o incentivou a trocar a 

cidade de São Simão, em Goiás, que tinha cerca de 15 médicos para seus 17 mil habitantes, para viver com a 

família no interior do Pará, mesmo por um salário menor. “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem 

ideia do que aprendemos por lá”, afirma. 

Para Paulo Henrique Gomes, que assumiu a Secretaria de Saúde de Santa Maria das Barreiras no 

final de 2012, o Programa “Mais Médicos” serve como um alívio. “Eu preciso urgentemente de mais médicos 

na minha cidade, imagino que outros municípios também devam precisar. Eu só tenho um médico no hospital. 

Os profissionais do Pará não querem o salário que Santa Maria das Barreiras pode pagar, que é de R$ 16 mil. 

Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil. Acredito que os profissionais que vão chegar estarão mais dispostos a 

receber o que temos a oferecer.” 

 
(MEDEIROS, Tainah. O problema da má distribuição de médicos no Brasil. Publicado no site: 

http://drauziovarella.com.br/ - Acesso em 13.08.13. Texto adaptado.) 

 

01. Com base no texto lido, é CORRETO afirmar que a autora: 

 

(A) defende o programa “Mais Médicos”, do governo federal, como única saída para a melhoria do atendimento 

básico de saúde à população brasileira. 

(B) compara a situação de Santa Maria das Barreiras, no Pará, com a dos demais municípios brasileiros, nos 

quais, há cerca de 1,8 médico para cada mil habitantes. 

(C) apresenta o viés ideológico da formação dos médicos como algo fundamental para o desenvolvimento do 

senso de humanidade nesses profissionais. 

(D) analisa o problema da falta de médicos no Brasil, considerando como politicamente corretos os profissionais 

que decidem morar em municípios com até 50 mil pessoas. 

(E) sugere a adoção de políticas governamentais que contribuam para o aumento da quantidade de médicos até 

chegar ao mesmo índice de Portugal e Espanha. 

 

02. Com relação às estratégias argumentativas empregadas pela autora, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) O texto faz uso de uma argumentação lógica ao citar constantemente os números, seja com relação à 

quantidade de médicos, seja à faixa salarial dos mesmos. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

http://drauziovarella.com.br/
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(B) O texto traz uma recorrência de citações em primeira pessoa, o que garante ao mesmo a predominância da 

função emotiva ou expressiva. 

(C) O texto lança mão de uma argumentação comparativa ao citar a quantidade de médicos em algumas cidades 

e países. 

(D) O texto utiliza a argumentação pelo exemplo ao citar o Dr. Perini, que deixou a cidade de São Simão, em 

Goiás, para viver com a família no interior do Pará. 

(E) O texto, aparentemente expositivo, contém uma argumentação implícita ao dar voz a determinados sujeitos 

que possuem uma posição ideológica definida. 

 

03. Analise o trecho seguinte e assinale a opção CORRETA: “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem ideia 

do que aprendemos por lá”. (linhas 17 a 19) 

 

(A) Na linguagem coloquial, quando falamos, é permitido o uso de “me dá”, entretanto, na linguagem formal, o 

pronome oblíquo “me” não poderia iniciar uma frase. 

(B) A expressão “Quando escuto o CFM falando” revela a existência de uma metáfora, tendo em vista que não é 

o CFM que fala, mas, seus representantes.  

(C) O pronome “eles” exerce uma função anafórica, uma vez que retoma a expressão “médicos estrangeiros”. 

(D) A expressão “podem não ter” revela uma total desconfiança do CFM com relação aos médicos estrangeiros.  

(E) As expressões “os médicos estrangeiros” e “aprendemos” remetem à mesma pessoa do discurso, ou seja, à 

primeira pessoa do plural. 

 

04. No período “[...] o cardiologista Sérgio Perini conta que desde abril de 2012 é o único médico em atividade na 

cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do Pará.” (linhas 02 a 04), o trecho sublinhado está separado por 

vírgula. Assinale a opção na qual o uso da vírgula se justifica pela mesma razão. 

 

(A) “Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta...”, (linha 02) 

(B) “A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7.” (linha 08) 

(C) “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável.” (linhas 08 e 09) 

(D) “O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC, em Cuba.” (linhas 12 e 13) 

(E) “Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil”. (linha 24) 

 

05. Observe o trecho a seguir: “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não 

resolve o problema de saúde do país porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil 

pessoas.” (linhas 08 a 10). Os termos destacados exprimem, respectivamente, ideia de  

 

(A) explicação; adição; finalidade. 

(B) adição; contraste; explicação. 

(C) comparação; contraste; causa. 

(D) contraste; contraste; causa. 

(E) contraste; contraste; explicação. 

 

06. Assinale a opção em que o emprego do pronome, para evitar a repetição do termo destacado no trecho seguinte, 

está em desacordo com o uso culto da língua.  

 

“Conclui-se o programa Mais Médicos. Não preciso descrever as vantagens do programa Mais Médicos.” 

 

(A) Conclui-se o programa “Mais médicos” cujas vantagens não preciso descrever. 

(B) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever-lhe as vantagens. 

(C) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as suas vantagens. 

(D) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as vantagens dele. 

(E) Conclui-se o programa “Mais médicos”, que as vantagens não preciso descrever. 
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07. No trecho “[...] imagino que outros municípios também devam precisar.” (linha 22), é CORRETO afirmar sobre a 

forma verbal em destaque: 

 

(A) Encontra-se conjugada no modo indicativo. 

(B) Apresenta-se no presente do subjuntivo. 

(C) Pertence ao imperativo afirmativo. 

(D) Constitui uma forma nominal do verbo. 

(E) Trata-se de um verbo no gerúndio. 

 

08. No período “Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões carentes foi uma das coisas 

que aprendeu no curso.” (linhas 14 e 15), há o acento indicativo da crase no termo em destaque. Assinale a opção 

CORRETA quanto ao uso da crase. 

 

(A) Dr. Perini foi à Cuba buscar formação. 

(B) Santa Maria das Barreiras fica à distância de 1.200km de Belém. 

(C) Os cursos de medicina à distância não surtem efeito. 

(D) Dr. Perini é muito grato à Paulo Henrique Gomes. 

(E) A prescrição de medicamentos à lápis não é recomendável. 

 

09. Assinale a alternativa CORRETA com relação à função da linguagem predominante no texto: 

 

(A) Conativa. 

(B) Emotiva. 

(C) Metalinguística. 

(D) Referencial. 

(E) Fática. 

 

10. Os advérbios “imediatamente” (linha 02) e “urgentemente” (linha 21) remetem a uma ideia de 

 

(A) tempo. 

(B) modo. 

(C) negação. 

(D) dúvida. 

(E) lugar. 

 

 
 
 
11. Conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a 

prevenção de agravo, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução dos danos e a manutenção da saúde 

com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde das coletividades: 

 

(A) Atenção integral de saúde 

(B) Atenção básica de saúde 

(C) Atenção integralizada de saúde 

(D) Atenção primitiva de saúde 

(E) Atenção à saúde da família 

 
12. O Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) existe desde o início dos anos 90, foi efetivamente instituído e 

regulamentado em 1997, quando se iniciou o processo de consolidação da descentralização de recurso no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS). Hoje é considerado uma estratégia para: 

 

(A) O Núcleo de Apoio à Estratégia Saúde da Família. 

(B) A organização das Unidades Básicas de Saúde. 

(C) A estratégia Saúde da Família. 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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(D) Pacto de Gestão. 

(E) Pacto em defesa do Sistema de Saúde. 

 

13. Órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera do governo 

integrante da estrutura básica do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado da Saúde, do Distrito Federal e 

dos Municípios: 

 

(A) Conselho Deliberativo de Saúde 

(B) Comissão Colegiada de Saúde 

(C) Conselho Nacional de Deliberação em Saúde 

(D) Conselho de Saúde 

(E) Comissão de Diretos Humanos 

 

14. É desenvolvido(a) com o(a) mais alto grau de descentralização e capilaridadade, próxima da vida das pessoas, 

deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e comunicação da rede de atenção à 

saúde cuja portaria é de nº 2.488 de 21 de outubro de 2011: 

 

(A) Estratégia Saúde da Família 

(B) Pacto pela Saúde  

(C) Política Nacional de Medicamento  

(D) Programa de Agente Comunitário de Saúde  

(E) Política Nacional de Atenção Básica 

 

15. Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e a lei nº 8.142/90, o Plenário do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), no uso de suas competências regimentais, aprova as diretrizes para criação, reformulação, 

estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde, com poder de decisão, ligada ao poder executivo. Ele é 

composto por: 

 

(A) 50% de trabalhadores, 25% de usuários e 25% de prestadores de serviços. 

(B) 50% de prestadores de serviços, 25% de usuários e 25% de trabalhadores. 

(C) Apenas 50% de trabalhadores e 50% de usuários. 

(D) 50% de usuários e 50% de prestadores de serviços. 

(E) 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de prestadores de serviços. 

 

16. Tem por objetivos observar e analisar permanentemente a situação de saúde da população, articulando-se em um 

conjunto de ações destinadas ao controle determinante dos riscos e danos à saúde da população que habita nos 

territórios, garantindo integralidade da atenção à saúde individual e coletiva:  

 

(A) Atuação Primária de Saúde 

(B) Vigilância em Saúde 

(C) Rede de Saúde 

(D) Diretrizes do Controle de Doenças 

(E) Educação para Saúde 

 

17. Para o Ministério da Saúde, é uma estratégia que visa atender ao indivíduo e à família de forma integral e 

contínua, desenvolvendo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, cujo objetivo geral é contribuir 

para reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica em conformidade com os princípios do SUS: 

 

(A) Programa de Atenção Básica 

(B) Programa Saúde Unificada 

(C) Programa de Saúde Pública 

(D) Sistema Unificado de Saúde 

(E) Estratégia da Saúde da Família  
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18. Universalidade de acesso aos serviços de saúde, integralidade da assistencial individual e coletiva, preservação 

da autonomia das pessoas, igualdade da assistência à saúde, divulgação de informações quanto ao potencial dos 

serviços de saúde e utilização pelo o usuário e participação da comunidade constituem:  

 

(A) ações de saúde que complementam o Sistema Único e Descentralizado da Saúde. 

(B) os princípios da rede de atenção à saúde. 

(C) as diretrizes do Estado para a saúde da população. 

(D) os princípios e diretrizes que integram o Sistema Único de Saúde. 

(E) os princípios que integram a gestão do Sistema Único de Saúde. 

 

19. Regula, em todo território nacional, as ações e serviços de saúde, executando isoladamente ou conjuntamente em 

caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, bem como dispõe 

sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providencias: 

 

(A) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

(B) Lei nº 8.080, de 29 de setembro de 1990. 

(C) Lei nº 8.142, de 19 de setembro de 1990. 

(D) Lei nº 8.142, de 29 de setembro de 1990. 

(E) Lei nº 8.090, de 11 de setembro de 1990. 

 

20. É uma prática social, é um processo sistemático e contínuo, com conteúdo ético, técnico, político e pedagógico 

que contribui para formação da consciência crítica das pessoas, visando à participação da população e à 

qualidade de vida, como um sujeito ativo e transformador da realidade: 

 

(A) Educação popular em saúde. 

(B) Instrumento de gestão em saúde. 

(C) Educação em saúde. 

(D) Determinação social de saúde. 

(E) Educação, cidadania e saúde integral. 

 
 
 
 
21. Sobre os anestésicos locais, é INCORRETO afirmar: 

 

(A) São classificados como aminoésteres e aminoamidas. 

(B) O AL interage com o canal de NA+, resultando em bloqueio e consequente inibição da condutância ao NA+. 

(C) Os AL tipo amidas têm maior chance de causar reações alérgicas do que os tipos ésteres. 

(D) A toxicidade dos AL envolve os SCV (sistema cardiovascular) e SNC (sistema nervoso central), sendo que o 

SNC é o mais sensível e, portanto, normalmente é afetado primeiro. 

(E) A bupivacaína é o AL com maior risco de produzir arritmias cardíacas graves e colapso cardiovascular 

irreversível, portanto deve-se evitar usá-la em concentração acima de 0,5%. 

 

22. Considerando quatro anestésicos locais (A, B, C, D) com características farmacocinéticas listadas abaixo, pode-se 

concluir que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anestésico Local pKa Ligação proteica Lipossolubilidade 

A 7.9 64% 366 

B 7.9 55% 129 

C 8.1 94% 775 

D 8.1 95% 3420 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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(A) A droga A apresenta maior duração de ação. 

(B) A droga B seria preferencial na paciente obstétrica. 

(C) A droga C apresenta menor tempo de latência. 

(D) A droga D apresenta maior potencia anestésica. 

(E) A droga C apresenta menor neurocardiotoxidade. 

 

23. Sobre os anestésicos inalatórios, é CORRETO afirmar: 

 

(A) O sevoflurano deprime a contratilidade miocárdica em menor extensão que o isoflurano. 

(B) A CAM não influencia na potencia dos gases anestésicos. 

(C) As CAMs mais altas são encontradas na faixa etária de 1 a 3 anos. 

(D) Em razão de sua insolubilidade no sangue e egresso rápido nos espaços aéreos, o oxido nitroso não deve 

ser usado em situações de pneumotórax, obstrução intestinal ou pneumoencéfalo ou durante cirurgia do 

ouvido médio. 

(E) Todos os agentes inalatórios halogenados deprimem a ventilação alveolar de maneira dose-dependente 

resultando em diminuição da pressão arterial de gás carbônico. 

 

24. Em relação ao propofol, é CORRETO afirmar que: 

 

(A) Aumenta a pressão intracraniana. 

(B) Não provoca depressão respiratória. 

(C) Desencadeia crise de hipertermia maligna. 

(D) Nas crianças, são necessárias menores doses para a indução. 

(E) Em doses equipotentes ao tiopental, produz maior queda da pressão arterial. 

 

25. Dentre os opioides abaixo relacionados, assinale aquele que possui ação cronotrópica positiva. 

 

(A) Remifentanil 

(B) Meperidina 

(C) Sulfentanil 

(D) Alfentanil 

(E) Morfina 

 

26. Sobre os opioides é correto afirmar, EXCETO: 

 

(A) Podem causar náuseas, vômitos, prurido, bradicardia, retenção urinária e depressão respiratória. 

(B) Todos os opioides produzem bradicardia dose-dependente. 

(C) Alguns opioides podem induzir liberação de histamina. 

(D) Quando combinados, opioides por via neuroaxial e anestésicos locais atuam de forma sinérgica, 

proporcionando analgesia com poucos efeitos colaterais. 

(E) O remifentanil é um opioide de ação ultrarrápida e meia-vida contexto-sensível constante independente da 

duração da infusão. 

 

27. Efeito indesejável da hipotermia durante a anestesia é: 

 

(A) desvio da curva de dissociação da hemoglobina para a direita. 

(B) hipermetabolismo de fármacos. 

(C) diminuição da resistência vascular periférica. 

(D) anemia. 

(E) disfunção plaquetária. 

 

28. Sobre o FSC (fluxo sanguíneo cerebral), é INCORRETO: 

 

(A) É aproximadamente 50 ml/100g/min. 

(B) Altera-se 4% para cada 1 mmHg de alteração da PaCO2. 
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(C) É mantido constante com PAM entre 70 e 150 mmHg. 

(D) Altera-se pouco com PaCO2 abaixo de 25 mmHg. 

(E) Varia regionalmente com a atividade metabólica celular. 

 

29. Sobre a monitorização usada em anestesia, só NÃO é correto afirmar:  

 

(A) O BIS, aparelho usado para monitorar o nível de consciência, analisa e transforma parâmetros do EEG em 

um índice. Valores entre 40 e 60 é a meta durante a anestesia geral. 

(B) As derivações DII e V4 são as mais sensíveis para detectar isquemia miocárdica intra-respiratória. 

(C) A presença de elevação do segmento ST em DII, DIII e AVF pode indicar isquemia miocárdica em parede 

inferior. 

(D) A capnografia fornece informações muito úteis durante a anestesia, como: ventilação, débito cardíaco, 

atividade metabólica e serve como prognóstico durante as manobras de reanimação. 

(E) No TOF, a relação T4/T1 é utilizada para estimar o grau do bloqueio neuromuscular, tanto dos relaxantes 

despolarizantes como adespolarizantes. 

 

30. Assinale a alteração eletrocardiográfica da hipopotassemia. 

 

(A) Onda U 

(B) Onda P ampla 

(C) Elevação do segmento ST 

(D) Aumento do intervalo Q-T 

(E) Alargamento do complexo QRS 

 

31. Em pacientes obesos, deve-se ter maior atenção à administração de drogas: 

 

(A) lipofílicas, porque se ligam menos às proteínas plasmáticas. 

(B) lipofílicas, porque têm seu volume de distribuição aumentado. 

(C) hidrofílicas, porque têm meia vida de eliminação bem mais elevada. 

(D) hidrofílicas e lipofílicas porque ambas têm meia-vida de eliminação diminuída. 

(E) hidrofílicas, uma vez que o volume de distribuição dessas drogas está diminuído. 

 

32. O consumo global de O2 (VO2) é:  

 

(A) a diferença artério-venosa de O2 multiplicada pelo débito cardíaco. 

(B) o conteúdo arterial de O2 multiplicado pelo débito cardíaco. 

(C) o conteúdo arterial de O2 menos conteúdo venoso de O2. 

(D) o conteúdo venoso de O2 multiplicado pelo débito cardíaco. 

(E) a diferença artério-venosa somada ao volume sistólico. 

 

33. É uma catecolamina sintética, de efeitos direto e indireto com capacidade de produzir estímulos alfa e beta 

agonistas:  

 

(A) efedrina 

(B) metaraminol 

(C) noradrenalina 

(D) metoxamina 

(E) dopamina 

 

34. Sobre o bloqueio neuromuscular, é INCORRETO: 

 

(A) Na recuperação do bloqueio despolarizante induzida pela succinilcolina, os pacientes com colinestarase 

plasmática atípica irão apresentar acentuado prolongamento do bloqueio. 

(B) TOF> 0,75 revela evidência de recuperação neuromuscular. 
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(C) O cisatracúrio não provoca liberação de histamina nem efeitos hemodinâmicos após injeção rápida de altas 

doses, de até 8 vezes a ED95. 

(D) A succinilcolina provoca aumento do K+ sérico em 2 a 3 mEq/L com risco de hiperpotassemia perigosa e 

colapso cardiovascular. 

(E) Pode ocorrer um bloqueio sinérgico quando são usados BNM derivados aminosteroides associados a 

benzilisoquinolinas. 

 

35. Desvia a curva de dissociação da hemoglobina para a direita:  

 

(A) a elevação do pH 

(B) diminuição de 2,3- DPG 

(C) redução de PaCO2 

(D) hipertermia 

(E) inspiração de monóxido de carbono em baixas concentrações 

 

36. Na doença pulmonar obstrutiva crônica, tem-se: 

 

(A) volume residual diminuído. 

(B) diminuição da resistência das vias aéreas. 

(C) aumento da capacidade vital forçada no primeiro segundo. 

(D) pouca importância da espirometria. 

(E) diminuição da ventilação voluntaria máxima. 

 

37. Sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) e o hormônio antidiurético (HAD), é CORRETO afirmar 

que: 

 

(A) A angiotensina II estimula a liberação de aldosterona, com consequente aumento da reabsorção de sódio e 

vasodilatação arterial. 

(B) O efeito do captopril no controle da hipertensão arterial se deve à inibição da liberação de renina. 

(C) A reposição peroperatória com grandes volumes de solução glicosada a 5% acarreta aumento da secreção 

aldosterona. 

(D) A ação do HAD resulta em urina de baixa osmolaridade e maior volume. 

(E) O emprego de soluções hipertônicas de cloreto de sódio produz diminuição nos níveis de aldosterona séricos 

por inibição da liberação de renina. 

 

38. Nos rins, a instalação de ventilação com pressão positiva com PEEP determina:  

 

(A) aumento da excreção de sódio. 

(B) aumento de débito urinário. 

(C) diminuição da filtração glomerular. 

(D) aumento do clearanse de água livre. 

(E) diminuição de aldosterona. 

 

39. Quanto à avaliação e medicação pré-anestésica, é CORRETO afirmar:  

 

(A) a medicação pré-anestésica, no paciente ansioso, está sempre indicada. 

(B) a amnésia é mais frequente após o uso de diazepam, comparado ao midazolan. 

(C) a incidência de dor pós-operatório independe da ansiedade pré-operatória. 

(D) o midazolam, na dose de 3 mg/kg por via oral, tem sido utilizado com sucesso no pré-operatório de pacientes 

pediátricos. 

(E) O midazolam apresenta ação hipnótica mais acentuada que o diazepam em doses equipotentes.  
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40. Fator associado ao aumento do risco de náuseas e vômitos no pós-operatório:  

 

(A) obesidade 

(B) sexo masculino 

(C) criança 

(D) procedimento com anestesia local 

(E) hipertensão 

 

41. Um paciente de 70 anos de idade é submetido à ressecção transuretral de próstata. Ao final da cirurgia, apresenta 

confusão mental, agitação e vômitos. No monitor cardíaco, observam-se alargamento do complexo QRS e 

elevação do segmento ST. O mais provável é que o sódio plasmático, em mEq/L, seja aproximadamente:  

 

(A) 155 

(B) 145 

(C) 135 

(D) 125 

(E) 115 

 

42. Sobre a termorregulação, é CORRETO afirmar que: 

 

(A) 60% da perda de calor corporal ocorre através do fenômeno de irradiação. 

(B) a perda calórica pelo sistema respiratório é a principal responsável pela hipotermia durante anestesia geral. 

(C) a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio tem variação diretamente proporcional à temperatura. 

(D) na hipotermia, ocorre diminuição do consumo de oxigênio pelo miocárdio e do espaço morto. 

(E) a hipertermia leva à estimulação do centro termostático com consequente aumento do tônus simpático e da 

liberação do fator liberador tireotrófico. 

 

43. Sobre o uso de anticoagulante e anestesia regional, pode-se afirmar:  

 

(A) Deve-se suspender o AAS ou AINE antes da cirurgia. 

(B) Clopidogrel deve ser suspenso 10 dias antes da cirurgia. 

(C) Os anticoagulantes orais, de acordo com os últimos guidelines, não necessitam mais ser suspensos. 

(D) O bloqueio espinhal pode ser feito 12 horas após a última dose de HBPM e reiniciada com um mínimo de 4 

horas depois do bloqueio. 

(E) Clexane em doses terapêuticas contraindica bloqueio do neuroeixo.  

 

44. Na avaliação pré-anestésica de um paciente com cetoacidose e infarto enteromesentérico, observaram-se: 

desidratação 3+/4+, glicose=400 mg/dL, pH=7,18, BE== -11, PaCO2 =27 mmHg, sódio=154 mEq/L e          

potássio = 4,2 mEq/L. O tratamento com reposição de solução salina, bicarbonato de sódio e insulina poderá 

acarretar:  

 

(A) hipercalcemia. 

(B) hiposmolaridade plasmática. 

(C) insuficiência respiratória. 

(D) hipopotassemia. 

(E) hiponatremia dilucional. 

 

45. Sobre o tônus do EEI, é CORRETO:  

 

(A) A obesidade não altera o tônus EEI. 

(B) Os opiáceos o aumentam. 

(C) Os antidepressivos tricíclicos o aumentam. 

(D) A gestação não influencia. 

(E) A metoclopramida eleva o tônus. 
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46. Paciente, 35 anos, com apendicite aguda, é hipertenso em uso de atenolol. Fez RVM há 3 anos e encontra-se 

assintomático do ponto de vista cardiovascular. Ao exame físico, apresenta RCR 2T BNF, sem sopros, FC:60 

bpm, PA: 130x80 mmHg. Realiza atividade física regular com caminhadas diárias de uma hora de duração. No 

preparo pré-anestésico deste paciente, é CORRETO afirmar que: 

 

(A) Nenhuma avaliação cardiológica complementar é necessária. 

(B) ECG de repouso e teste ergométrico. 

(C) ECG de repouso normal já seria suficiente. 

(D) Avaliação cardiológica incluindo estudos invasivos, como a cineangiocoronariografia. 

(E) Avaliação cardiológica, incluindo ECG de repouso, teste ergométrico e ecocardiograma para analise da 

função ventricular. 

 

47. Uma mulher de 45 anos, 60 quilos, submetida à colectomia sob anestesia geral, recebeu 3 concentrados de 

hemácias. Observou-se hemoglobinúria. O diagnostico provável é: 

 

(A) reação hemolítica. 

(B) intoxicação pelo citrato. 

(C) administração de sangue superaquecido. 

(D) trombocitopenia. 

(E) CIVD. 

 

48. Sobre a reposição volêmica, é verdadeiro: 

 

(A) A solução glicosada 5%, devido à presença da glicose na sua composição tem valor como expansor. 

(B) O ringer lactato é a solução de referência no peroperatório porque contém eletrólitos balanceados. 

(C) O soro fisiológico 0,9% produz alcalose quando usado em quantidades importantes. 

(D) Os coloides têm pouca eficácia como expansores plasmáticos. 

(E) A albumina ainda tem valor importante como expansor. 

 

49. Nos recém-nascidos saudáveis, em cirurgia eletiva, o tempo ideal de jejum pré-operatório para leite materno e 

água com dextrose, deverá ser, respectivamente, em horas:  

 

(A) 8 e 6 

(B) 4 e 2 

(C) 6 e 4 

(D) 4 e 4 

(E) 12 e 6 

 

50. Paciente de 65 anos, tem agendada cirurgia de colecistectomia por via laparoscópica, com historia clinica e 

exames pré-operatórios dentro dos padrões normais. Durante a indução do pneumoperitônio, apresentou 

hipotensão e bradicardia importantes, cuja causa mais provável é: 

 

(A) redução do débito cardíaco e elevação da resistência vascular periférica. 

(B) hemorragia intracavitária. 

(C) enfisema faríngeo com obstrução ventilatória. 

(D) pneumotórax. 

(E) pneumomediastino. 

 

 


