
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Língua Portuguesa 
 

TEXTO 1 
 

Trabalho e ética 
 

       A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando 
modo de ser, caráter, conduta, e os filósofos consideram a 
ética como algo imprescindível para estudar o ser humano 
e sua convivência com os outros, constituindo uma 
sociedade saudável e equilibrada. 

       Com escândalos estampando as manchetes dos 
jornais e a consequente impunidade dos envolvidos do alto 
escalão, todos se perguntam: esse modelo de ética e moral 
tem que ser revisto? Deixa de ser antiético forjar algum 
relatório na empresa para obter benefício próprio? Subornar 
um segurança para não registrar visitas à empresa fora de 
hora ou desvio de materiais da empresa ou uso da frota 
para fins não publicáveis?   

       Moral, por outro lado, é um conjunto de normas que 
norteiam as ações do ser humano, como costumes, 
conduta, valores, e que podem mudar de acordo com a 
região devido às influências culturais e históricas. Moral e 
ética não devem ser confundidas: moral é normativa, e ética 
busca a justificativa de ações do indivíduo em diversas 
situações. Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da 
meia é algo imoral, é roubo. O autor conhece as 
consequências, mas eticamente não se detém, pois seu 
“freio moral” está deturpado por novos valores que supõe 
sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos. 

       Também a Lei não pode ser confundida com a ética, 
embora a Lei tenha seus princípios nela baseados. É 
importante lembrar que tudo começa na formação que os 
pais dão aos filhos e em como os valores adquiridos 
evoluem ao longo da vida da criança, na escola. Pais 
ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso 
pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de 
maneira diferente a traumas e carências.   

       Numa empresa, o dono é o responsável pelos atos que 
sua equipe realiza enquanto trabalha. Produzir algo com 
qualidade inferior e vendê-lo como primeira linha possibilita 
que o consumidor acione a Justiça para o cumprimento da 
ética e de seus direitos. Preconceitos, abuso de poder, 
assédio moral e sexual também estão na lista. 

       As profissões têm o seu próprio Código de Ética, que é 
um conjunto de normas de cumprimento obrigatório, 
derivadas da ética, frequentemente incorporadas à lei 
pública. Nesses casos, os princípios éticos passam a ter 
força de lei. Mesmo nos casos em que esses códigos não 
estão incorporados à lei, seu estudo tem alta probabilidade 
de exercer influência, por exemplo, em julgamentos nos 
quais se discutam fatos relativos à conduta profissional. 
Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções 
executadas pela sociedade profissional, suspensão 
temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão. 

       Nosso padrão de moral e ética pessoal permite escalar 
o sucesso sem ferir nossos princípios e valores; determina 
nossa credibilidade perante o mercado; nos coloca em 
situação de destaque junto da organização a que 
pertencemos e nos confere seriedade e respeito. Ética, 
portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do 
futuro, que já obtém sucesso nos dias de hoje. É o perfil 
que as empresas, o país e o mundo precisam para reparar 
os danos causados por graves acidentes éticos e morais 
que possam ter ocorrido no passado. 
 

Ramon Barros. Texto disponível em: 
http://www.artigonal.com/recursos-humanos-artigos/trabalho-e-

etica-1801689.html. Acesso em 17/01/2012. Adaptado. 

01. Um tema pode ser abordado a partir de diversas 
perspectivas. No caso do Texto 1, o autor aborda o 
tema, privilegiadamente:  

A) em sua relação com a política. 
B) na perspectiva das relações familiares. 
C) com foco no contexto empresarial. 
D) fazendo um paralelo com a Lei. 
E) comentando os Códigos das profissões. 

02. É possível reconhecer, para o Texto 1, os seguintes 
propósitos, EXCETO o de o autor: 

A) dissertar acerca da evolução histórica por que 
passou o étimo “ethos”. 

B) emitir sua opinião acerca de um tema 
recorrente na atualidade. 

C) marcar sua posição no que se refere a certas 
atitudes dos trabalhadores. 

D) comentar acerca de algo relevante para o 
mundo do trabalho. 

E) explicar ao leitor algumas diferenças entre 
“ética” e outros conceitos. 

03. No que se refere a características que se evidenciam 
no Texto 1, analise as proposições abaixo. 

1) Há intertextualidade explícita, no trecho: “A 
palavra “ética” vem do grego “ethos”. 

2) Na quase totalidade do texto, o autor opta por 
seguir as regras estabelecidas pela norma 
padrão da língua portuguesa. 

3) Prevalece o sentido denotativo das palavras, 
mais adequado aos propósitos comunicativos do 
autor. 

4) Do ponto de vista tipológico, o autor privilegia as 
sequências narrativas, que conferem certa 
informalidade ao texto.    

 
Está(ão) correta(s): 

 

A) 2 e 3, apenas. 
B) 2, apenas. 
C) 1, 2 e 3, apenas. 
D) 1 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

04. “Também a Lei não pode ser confundida com a ética, 
embora a Lei tenha seus princípios nela baseados.”. 
Nesse trecho, o segmento sublinhado estebelece, com 
o anterior, uma relação semântica de: 

A) causalidade. 
B) conformidade. 
C) conclusão. 
D) concessão. 
E) condição. 

05. “Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em 
sanções executadas pela sociedade profissional, 
suspensão temporária ou definitiva do direito de 
exercer a profissão.” (6º §). O termo destacado nesse 
trecho tem valor semântico equivalente ao de: 

A) “Por isso”. 
B) “Com tudo”. 
C) “Porquanto”. 
D) “Assim”. 
E) “Além disso”. 



06. “O autor conhece as consequências, mas eticamente 
não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado 
por novos valores que supõe sejam os corretos, 
apesar de individualistas e obscenos.” Assinale a 
alternativa na qual o sentido do segmento destacado 
nesse trecho está mantido. 

A) pois valores novos, que supõe sejam corretos, 
vêm deturpando seu “freio moral”, embora este 
seja individualista e obsceno. 

B) pois seu “freio moral” está sendo deturpado por 
valores que, embora sejam novos, pressupõe 
correção, individualismo e obscenidades. 

C) pois, devido a serem individualistas e obscenos,  
novos e corretos valores deturpam seu “freio 
moral”. 

D) pois seu “freio moral” se encontra deturpado por 
valores individualistas, obscenos, corretos e 
novos. 

E) pois novos valores, supostamente corretos, ainda 
que individualistas e obscenos, deturpam seu 
“freio moral”. 

07. “os filósofos consideram a ética como algo 
imprescindível para estudar o ser humano (...)”. O 
prefixo presente no termo destacado é uma pista para 
entendermos seu significado: ‘de que não se pode 
prescindir’. Esse mesmo prefixo se encontra nas 
palavras abaixo, cujo significado está dado. Assinale a 
alternativa na qual o sentido dado para o termo está 
incorreto. 

A) ‘Insipiência’ = ignorância. 
B) ‘Insólito’ = sem sol. 
C) ‘Improcedente’ = sem fundamento. 
D) ‘Impávido’ = corajoso.  
E) ‘Intransigente’ = inflexível.   

08. No segmento sublinhado no trecho: “A palavra “ética” 
vem do grego “ethos”, significando modo de ser, 
caráter, conduta”, as vírgulas se justificam pela mesma 
razão que justifica a(s) vírgula(s) no seguinte trecho: 

A) “Exemplo: colocar um bem da empresa dentro 
da meia é algo imoral, é roubo.” 

B) “Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e 
sexual também estão na lista.” 

C) “seu estudo tem alta probabilidade de exercer 
influência, por exemplo, em julgamentos”. 

D) “Pais ausentes criarão indivíduos totalmente 
imprevisíveis, e isso pode ser um risco à 
sociedade, já que cada um reage de maneira 
diferente a traumas e carências.” 

E) “Ética, portanto, é item de fábrica que 
acompanha o profissional do futuro”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem disponível em: www.coachingsp.wordpress.com.  
Acesso em 18/01/12. 

09. No Texto 2, o primeiro enunciado da personagem 
Mafalda é mal compreendido por sua interlocutora 
principalmente porque esta:  

A) não tem a bagagem cultural necessária para 
dar o sentido correto ao termo ‘Natal’. 

B) desconhece o referente do substantivo 
genérico ‘pessoas’. 

C) não tem o necessário domínio do código 
utilizado pela personagem Mafalda. 

D) não consegue perceber o duplo sentido da 
expressão ‘o melhor do Natal’. 

E) confere ao pronome ‘se’ um sentido reflexivo, 
diferente do sentido pretendido. 

 

 

 

O melhor do Natal é que as O melhor do Natal é que as O melhor do Natal é que as O melhor do Natal é que as 
pessoas se amam maispessoas se amam maispessoas se amam maispessoas se amam mais    

Sério?! Também Sério?! Também Sério?! Também Sério?! Também 
sentes isso?sentes isso?sentes isso?sentes isso?    

Que bom! Então tu também Que bom! Então tu também Que bom! Então tu também Que bom! Então tu também 
te amas mais no Natal? Se te amas mais no Natal? Se te amas mais no Natal? Se te amas mais no Natal? Se 
soubesses quanto gosto de soubesses quanto gosto de soubesses quanto gosto de soubesses quanto gosto de 
mim no Natal!mim no Natal!mim no Natal!mim no Natal!    

Por que será quPor que será quPor que será quPor que será que as e as e as e as 
pessoas  se amam tanto pessoas  se amam tanto pessoas  se amam tanto pessoas  se amam tanto 
no Natal?no Natal?no Natal?no Natal?    



10. Observe a correção da forma verbal utilizada no 
enunciado: “Se soubesses quanto gosto de mim no 
Natal!”. Assinale a alternativa em que a forma verbal 
sublinhada está igualmente correta.  

A) Se veres a Mafalda, diga-lhe que adoro o Natal!  
B) Se dissestes palavras agradáveis, eu gostaria do 

Natal. 
C) Se vires cedo para casa, traz os presentes de 

Natal! 
D) Se todos fazessem boas ações no Natal, esta 

seria uma festa linda!  
E) Se propuseres mudanças, talvez eu goste do 

Natal. 
 
 
 

História e Geografia de Igarassu 

11. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Igarassu 
possuem um estilo arquitetônico genuinamente 
brasileiro. Assinale a alternativa que corresponde a 
esse estilo. 

A) Rococó. 
B) Escola Franciscana do Nordeste. 
C) Barroco neoclássico. 
D) Escola Barroca do Nordeste. 
E) Escola Barroca do Brasil. 

12. Durante a Revolução Praieira, o atual Município de 
Igarassu teve um importante destaque, pois abrigou as 
tropas de Manoel Pereira de Moraes. Sobre a 
Revolução Praieira, assinale a alternativa correta. 

A) Em linhas gerais, o alvo da insatisfação dos 
revoltosos era referente à dominação das famílias 
oligárquicas e ao controle do comércio, exercido 
pelos portugueses. 

B) A Revolução Praieira recebeu este nome porque 
os combates geralmente aconteciam no litoral. 

C) A revolta defendia a permanência da monarquia e 
a preservação da ordem com as intervenções 
estatais. 

D) A Revolução era de caráter elitista e não contou 
com o apoio e a adesão das camadas mais 
populares. 

E) Os revoltosos exigiam que o Estado controlasse 
as mídias locais, subsidiando sua manutenção e 
investindo em melhorias na área. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Esta questão apresenta uma  proposição e uma razão 
para a proposição. 

 

O Município de Igarassu possui solos dominantemente 
litólicos PORQUE os terrenos onde se localiza o 
Município são formados por rochas ígneas extrusivas  
originadas  durante o mesozóico. 

 

Agora assinale: 

A) se a proposição é verdadeira e a razão uma 
afirmativa falsa. 

B) se a proposição e a razão são afirmativas falsas. 
C) se a proposição e a razão são afirmativas 

verdadeiras e a razão não é a causa da 
proposição. 

D) se a proposição e a razão são afirmativas 
verdadeiras e a razão é a causa da proposição. 

E) se a proposição é um afirmativa falsa e a razão 
uma afirmativa verdadeira. 

14. Algumas áreas do Município de Igarassu são 
ocupadas por um ecossistema denominado 
manguezal. Sobre esse assunto, analise as proposiçõe 
abaixo. 

1) Os manguezais instalam-se em costas de muitas 
zonas tropicais e subtropicais; é um ecossistema 
que sustenta uma imensa biodiversidade. 

2) A perda do ecossistema referido provoca a 
redução da biodiversidade, além de provocar a 
erosão de áreas costeiras e  afetar a qualidade 
das águas. 

3) Uma das atividades produtivas que atualmente 
causa expressivos danos aos manguezais é a 
carcinocultura. 

4) Os manguezais são ecossistemas que se situam 
em faixas de transição entre o ambiente marinho 
e o ambiente terrestre, nos locais onde os rios 
deságuam no mar; são habitados por espécies 
vegetais características de ambientes alagados e 
resistentes à alta salinidade. 

 
Está(ão) correta(s): 

A) 1, apenas. 
B) 4, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1,2 e 4, apenas 
E) 1, 2, 3 e 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conhecimentos sobre o SUS 

15. O Sistema Único de Saúde (SUS), na perspectiva 
legal, caracteriza-se por: 

A) ser composto exclusivamente de serviços 
estatais. 

B) planejar suas ações de forma descendente, do 
nível federal até o local. 

C) garantir o acesso universal somente às ações e  
serviços vinculados à Atenção Primária ou 
Básica. 

D) possuir um comando único em cada esfera de 
governo. 

E) adotar uma gestão centralizadora. 

16. Analise as proposições abaixo, sobre a composição do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

1) As ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais 
e municipais da administração direta, fazem parte 
do SUS. 

2) As ações e os serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais 
e municipais da administração indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público, estão 
excluídos do âmbito do SUS. 

3) As instituições públicas federais, estaduais e 
municipais de controle de qualidade, pesquisa e 
produção de insumos, medicamentos, inclusive 
de sangue e hemoderivados, e de equipamentos 
para saúde, compõem o SUS. 

4) A iniciativa privada poderá participar do SUS, em 
caráter complementar. 

 

Estão corretas: 

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 2, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

17. O espaço estadual de articulação e pactuação política 
que objetiva orientar, regulamentar e avaliar os 
aspectos operacionais do processo de 
descentralização das ações de saúde, constituído, 
paritariamente, por representantes do governo 
estadual e dos secretários municipais de saúde, é 
denominado de: 

A) Comissão Intergestores Bipartite. 
B) Conselho Estadual de Saúde. 
C) Conselho de Secretários Municipais de Saúde. 
D) Conferência Estadual de Saúde. 
E) Conselho de Gestão participativa. 

 
 
 
 

18. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (n° 8.080), o 
“conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção 
e circulação de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde” é denominado de: 

A) Reabilitação em Saúde. 
B) Atenção Primária em Saúde. 
C) Vigilância Sanitária. 
D) Vigilância Epidemiológica. 
E) Saúde do Trabalhador. 

19. Constituem características da estratégia de Saúde da 
Família, EXCETO: 

A) caráter substitutivo em relação à rede de Atenção 
Básica tradicional nos territórios em que as 
Equipes Saúde da Família atuam. 

B) atuação focalizada na família e na comunidade. 
C) trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando 

várias áreas técnicas. 
D) promoção e desenvolvimento de ações 

intersetoriais. 
E) postura predominantemente reativa frente aos 

problemas de saúde-doença da população. 
 
 
 

Conhecimentos de Clínica Médica / 
Clínica Cirúrgica / Urgência Médica 

20. Paciente do sexo masculino, de 60 anos de idade, dá 
entrada na Emergência com um quadro clínico de 
hemorragia digestiva alta (HDA) em atividade, 
decorrente de uma úlcera duodenal. A pressão 
sanguínea é de 80/60mmHg, o pulso de 120bpm, e o 
hematócrito de 26%. Os valores mais prováveis da 
gasimetria deste paciente são:  

    pH              pCO2              HCO3 
 

A) 7,31  55  26,8 
B) 7,53  40  32,5 
C) 7,40  40  24,9 
D) 7,24  30  15,2 
E) 7,53  25  20,2 

21. Paciente do sexo masculino foi transferido para a 
Emergência, proveniente de outro Estado, com um 
diagnóstico clínico e tomográfico de pancreatite aguda. 
O cálculo do escore de APACHE II foi de 20. Dentre os 
parâmetros abaixo relacionados, qual o que não faz 
parte do APACHE II? 

A) Amilase. 
B) Pressão arterial. 
C) Temperatura. 
D) Hematócrito. 
E) Creatinina sérica. 

 



22. A utilização de imunoterapia no tratamento do choque 
séptico abdominal tem apresentado poucos avanços 
concretos nos últimos anos. A utilização de anticorpos 
monoclonais antiendotoxinas é um procedimento que 
visa, essencialmente: 

A) inibir os efeitos deletérios do fator de necrose 
tumoral (FNT). 

B) inibir o crescimento das bactérias através de uma 
ação competitiva dos anticorpos. 

C) determinar uma ação bactericida nas bactérias 
Gram negativas e anaeróbias. 

D) inibir os efeitos dos lipopolissacarídeos, liberados 
principalmente por E. coli.  

E) inibir os efeitos deletérios da IL-1 (interleucina 1). 
 

23. O achado de ondas de Osborne no ECG é indicativo 
de:  

 
 
A) hipercalemia. 
B) hipercalcemia. 
C) hipotermia. 
D) ritmo juncional. 
E) pericardite aguda. 

24. Em qual das seguintes situações não é esperada a 
elevação da troponina? 

A) Infarto agudo do miocárdio. 
B) Embolia pulmonar. 
C) Insuficiência renal crônica. 
D) Pericardite. 
E) Sepsis. 

25. Paciente foi atendido na Emergência com quadro de 
dor abdominal. O RX simples de abdômen mostra 
estrias de ar em parede intestinal. Qual o diagnóstico? 

A) Úlcera duodenal. 
B) Colangite. 
C) Pós-operatório de cirurgia digestiva. 
D) Abdômen agudo obstrutivo. 
E) Enterocolite necrotizante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 

26. Pacientes pediátricos que recebem succinilcolina sem 
tratamento prévio com atropina podem desenvolver:  

A) taquicardia sinusal. 
B) bradicardia sinusal. 
C) bradicardiagrave e parada do nó sinusal. 
D) bradicardia grave com broncoespasmo. 
E) taquicardia ventricular.                                   

27. Os coeficientes sangue-gás dos anestésicos voláteis 
são mais baixos nos recém-nascidos. Por essa razão: 

A) o tempo de indução inalatória é maior com fase 
de recuperação lenta. 

B) o tempo de indução é menor, aumentando 
potencialmente o risco de superdosagem. 

C) o tempo de indução é menor se a ventilação 
alveolar estiver diminuída. 

D) a potência dos anestésicos voláteis independe de 
suas características físico-químicas. 

E) as alterações são observadas apenas em recém-
nascidos de baixo peso. 

28. Dentre as características abaixo, aplica-se ao 
capnógrafo do tipo mainstream: 

A) conexão leve com o circuito respiratório. 
B) linhas de amostragem descartáveis. 
C) uso fácil em pacientes não intubados. 
D) medida rápida em tempo real. 
E) redução do volume corrente durante a 

amostragem. 

29. Qual dos monitores é o mais fiel preditor de eficácia 
durante manobra de ressuscitação, bem como de 
retorno à circulação espontânea? 

A) Capnografia. 
B) Oximetria. 
C) Pressão arterial não invasiva. 
D) Pulsos periféricos palpáveis. 
E) BIS (índice bispectral). 

30. A velocidade de absorção de um anestésico local após 
sua utilização em diferentes técnicas de anestesia 
regional guarda relação: 

A) caudal > intercostal > plexo braquial > peridural 
lombar. 

B) intercostal > peridural lombar > caudal > plexo 
braquial. 

C) intercostal > caudal > peridural lombar > plexo 
braquial. 

D) caudal > peridural lombar > intercostal > plexo 
braquial 

E) plexo braquial > caudal > intercostal > peridural 
lombar 



31. Paciente com 64 anos de idade, do sexo masculino, 
com fratura exposta de perna direita após 
atropelamento, necessita cirurgia de emergência. 
Antecedentes de DPOC e trombose venosa profunda, 
em uso crônico de AAS 100mg/dia. Optou-se por uma 
raquianestesia com neocaína 0,5% (17mg) associada 
a morfina (0,06mg); monitorização com PNI, oximetria, 
cardioscópio e sonda vesical para controle da volemia. 
Cirurgia realizada com garroteamento a nível de terço 
superior da coxa direita, teve duração de 03 horas e 
não houve intercorrências. No 2º dia de pós-operatório, 
apresenta dor na região lombar de forte intensidade e 
alterações esfincterianas. A hipótese diagnóstica 
provável é: 

A) trauma direto de raízes nervosas durante punção. 
B) infecção urinária. 
C) tempo prolongado de garroteamento.  
D) hematoma espinhal. 
E) prostatismo. 

32. Na cefaleia pós-punção da dura-máter, a tração sobre 
os nervos cranianos causa: 

A) diplopia por afetar o VII nervo craniano. 
B) diplopia por afetar o VI nervo craniano. 
C) diplopia pela dor retro orbital. 
D) diplopia pela ptose palpebral. 
E) diplopia secundária a náuseas e vômitos. 

33. No choque hipovolêmico, os componentes da “tríade 
letal” são: 

A) acidose, oligúria e hipotermia. 
B) acidose, hipotermia e bulhas hipofonéticas. 
C) alcalose, palidez e alteração da consciência. 
D) acidose, hipotermia e coagulopatia. 
E) acidose, hipotermia e ausência de pulsos 

periféricos. 

34. A administração crônica de warfarina requer 
suspensão da medicação antes da realização de 
bloqueio no neuro-eixo pelo período de: 

A) 4 a 5 dias antes da cirurgia e contagem de 
plaquetas. 

B) 4 a 5 dias antes da cirurgia e vitamina K 
profilática. 

C) 4 a 5 dias antes da cirurgia com avaliação do RNI 
e plaquetas. 

D) 4 a 5 dias antes da cirurgia e atividade 
enzimática. 

E) 4 a 5 dias antes da cirurgia com avaliação do RNI 
e tempo de protrombina. 

35. Paciente jovem, sem antecedentes, foi submetido a 
anestesia geral para ginecomastia bilateral. Não houve 
intercorrências durante o ato anestésico-cirúrgico; foi 
realizada analgesia com dipirona (30mg/kg) e 
cetoprofeno (100mg). Chegou em Sala de 
Recuperação sonolento e muito agitado.  Hipótese 
mais provável: 

A) dor. 
B) hipotermia. 
C) distensão vesical. 
D) hipoxemia. 
E) hipercapnia. 

36. A maior sobrecarga sobre o coração da parturiente 
ocorre: 

A) na 38ª semana de gestação. 
B) na vigência de contrações uterinas para expulsar 

o concepto. 
C) imediatamente antes do parto vaginal. 
D) imediatamente após o parto. 
E) na dependência da relação direta com o diâmetro 

abdominal. 

37. Na HELLP síndrome: 

A) anestesia regional pode ser realizada sem 
receios. 

B) a plaquetopenia contraindica a peridural.  
C) deve-se usar máscara laríngea. 
D) a anestesia geral é indicada em caso de pré-

eclâmpsia grave. 
E) a intubação, se necessária, deve ser realizada 

com a paciente acordada. 

38. Na vigência de hipotermia: 

A) a concentração alveolar mínima (CAM) dos 
anestésicos voláteis está diminuída. 

B) a duração de ação dos bloqueadores 
neuromusculares encontra-se diminuída. 

C) a monitorização da temperatura timpânica guarda 
pouca relação com a temperatura do 
compartimento central. 

D) o aquecimento de gases inspirados combate 
eficazmente a hipotermia no transoperatório. 

E) o midazolam pode inibir a ocorrência de 
tremores. 

39. Na história clínica atual ou pregressa, qual  informação 
é relevante para o anestesista? 

A) alergia a frutas (maracujá, abacaxi, kiwi etc.). 
B) mais de dois abortos espontâneos. 
C) intolerância ao glúten. 
D) alergia ao ar refrigerado. 
E) história de enxaqueca. 

40. Diante da situação não intubo-não ventilo (NINV) e 
esgotados os meios de ventilação, a conduta 
recomendada é: 

A) ventilação a quatro mãos. 
B) traqueostomia. 
C) cricotirotomia. 
D) máscara laríngea. 
E) cânula nasofaringea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41. Ainda com relação ao manuseio da via aérea difícil, 
assinale a alternativa correta. 

A) As técnicas de fibroscopia óptica serão sempre a 
escolha padrão ouro. 

B) A intubação nasal às cegas constitui a principal 
alternativa à fibroscopia óptica. 

C) Devido à facilidade e rapidez de execução, a 
intubação retrógrada é a escolha nas situações 
NINV. 

D) A utilização de máscaras laríngeas exige muito 
treino e habilidade de especialistas para seu 
manuseio, fazendo-as de uso exclusivo para 
pessoal médico em ambiente hospitalar. 

E) Máscara laríngea pode ser usada em 
combinação com estiletes luminosos. 

42. Sobre a manobra de Sellick para intubação, assinale a 
alternativa correta. 

A) Garante segurança contra aspiração pulmonar do 
conteúdo gástrico. 

B) Melhora a visualização da laringe e facilita a 
intubação. 

C) Para executá-la aplica-se uma compressão 30n 
na cartilagem tireoide. 

D) Por ser isenta de complicações deve ser aplicada 
em todo paciente que será submetido a 
intubação. 

E) Se mal aplicada pode dificultar a visualização das 
cordas vocais. 

43. O remifentanil tem como característica: 

A) ser metabólito inativo. 
B) ser excretado pelo rim sem sofrer metabolismo. 
C) ligar-se apenas à albumina plasmática. 
D) possuir função éster em sua molécula. 
E) possuir analgesia residual de boa qualidade. 

44. A fase hipocinética do choque anafilático tem 
características de: 

A) choque cardiogênico. 
B) choque hipovolêmico. 
C) assistolia. 
D) edema agudo de pulmão.  
E) embolia pulmonar. 

45.  Os agentes de indução comumente utilizados para o 
choque hipovolêmico são: 

A) cetamina e diazepam. 
B) cetamina e fentanil. 
C) cetamina e etomidato. 
D) cetamina e propofol. 
E) cetamina e sugamadex. 

46. No paciente queimado as indicações de lesão de vias 
aéreas por inalação incluem:  

A) queimaduras faciais e fuligem no escarro ou na 
orofaringe. 

B) área corporal afetada em mais de 50%. 
C) tosse e espirro. 
D) escarro sanguinolento. 
E) couro cabeludo. 

47. Paciente queimado que vai ser submetido a anestesia 
geral necessita de doses mais elevadas de 
bloqueadores neuromusculares não despolarizantes, 
em razão de: 

A) hipoalbuminemia  e alteração nos receptores 
juncionais. 

B) alteração na ligação das proteínas e número 
elevado de recepto res extrajuncionais de 
acetilcolina. 

C) alteração na ligação das proteínas e diminuição 
de receptores extrajuncionais da acetilcolina. 

D) clearance renal elevado. 
E) indução na atividade da enzima P450. 

48. Paciente jovem, sem antecedentes, foi submetido a 
bloqueio peridural com naropin 1% (180mg) para 
cirurgia de hérnia inguinal direita. Apresentou, após 30 
minutos de bloqueio, bradiarritmia sem hipotensão. 
Qual a droga de escolha para tratar? 

A) Oxigênio 100% sob máscara. 
B) Escopolamina. 
C) Efedrina. 
D) Atropina. 
E) Etilefrina. 

49. Em um paciente anestesiado uma reação hemolítica 
aguda manifesta-se por: 

A) hipertermia, hipertensão e taquicardia. 
B) hipertermia, hipotensão e bradicardia. 
C) hipertermia, hipotensão, taquicardia, 

hemoglobinúria. 
D) hipotermia, hipertensão, taquicardia, 

hemoglobinúria e sangramento difuso. 
E) hipertermia, hipotensão, taquicardia, 

hemoglobinúria e sangramento difuso. 

50. Durante a anestesia, a causa mais comum de 
anafilaxia é: 

A) alergia ao látex. 
B) história de asma brônquica. 
C) uso de drogas ilícitas. 
D) bloqueadores neuromusculares. 
E) dermatite atópica. 

 
 




