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INSTRUÇÕES 
 

01) Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão 
corretos. 

02)  O caderno de prova deverá conter 25 (vinte e cinco)  questões de múltipla 
escolha. 

03) A duração da prova com início às 15h e término às 16:30,  incluindo o 
preenchimento do Cartão-Resposta. 

04) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos Fiscais. 

05) A prova é INDIVIDUAL , sendo vetada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

06) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

07)  Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
08) Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das 

alternativas publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno 
de provas. 

09) O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o 
Cartão-Resposta. 

10) Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma: 
a) Verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) Assine no local indicado; 
c) Marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita 

normal, tinta azul ou preta o campo correspondente à alternativa que 
considera correta em cada questão; 

d) Não o amasse, nem dobre. 
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1.  A primeira manifestação da hipertermia maligna na cirurgia é:   

a)  Aumento da temperatura   
b)  Arritmia  
c)  Aumento do EtCO2  
d)  Aumento do lactato  
e) Todas erradas 
 

2. Sobre a cefaléia pós raquianestesia cite a alternativa ERRADA : 

a) O tipo de anestésico utilizado não interfere na incidência de cefaléia 
b) O caráter postural é parte importante do diagnóstico da cefaléia pós raqui 
c) Crianças < 5 anos não fazem cefaleia pós raquianestesia 
d) A raquianestesia em “cela” pode causar cefaleia pós-raqui  
e) Para se obter mesmo nível de anestesia no neuroeixo em punção no mesmo nível da coluna 
é necessário de, proporcionalmente, maior dose do anestésico local na criança que no adulto  
 
3.  A pressão de perfusão cerebral é dada por:  

a) Diferença entre pressão diastólica do ventrículo esquerdo  e pressão venosa central 
b) Diferença entre pressão arterial média e pressão venosa central 
c) Diferença entre pressão arterial média e pressão intracraniana 
d) Diferença entre pressão em átrio direito e pressão intracraniana  
e) Todas estão erradas 
 

4. Paciente com 59 anos sob anestesia com óxido nitroso,  isoflurano e brometo de pancurônio 
sofre sangramento e choque.   

a) Para manter a mesma fração alveolar do isoflurano será necessário reduzir sua fração 
inspirada 
b) A solubilidade do isoflurano nos tecidos aumenta pela lentificação da circulação 
c) A quantidade de pancurônio na placa motora se reduzirá no choque  
d) A relação FA/FI (fração alveolar/fração inspirada) para o óxido nitroso e isoflurano são as 
mesmas depois de igual tempo de administração.  
e) Todas estão erradas 
 



 

 

5.  Na Circulação Extracorpórea: 

a) Na entrada em perfusão pode ocorrer hipertensão arterial por liberação de catecolaminas 
b) O CO2 é retirado do circuito com o uso de cal sodada 
c) Deve-se manter infusão de opióides se houver hipotermia profunda 
d) O pH do sangue eleva-se pelo esfriamento do sangue 
e) Todas as alternativas estão erradas 
 

6. O balão intra-aórtico: 

a) Indicado em pacientes com aneurisma de aorta grave com isquemia coronariana 
b) Indicados na insuficiência aórtica 
c) Deve ser insuflado na sístole 
d) Aumenta o fluxo coronariano 
e) Todas estão erradas 
 

7. Paraplegia é complicação de cirurgia de aorta e deve-se mais comumente à: 

a) Posição do paciente na mesa cirúrgica 
b) Lesão cirúrgica acidental grave 
c) Infecção per-operatória   
d) Ocorre em cirurgias da aorta descendente e deve-se à Isquemia da medula 
e) Extravasamento  
 

8. O que seria um fluxo de perfusão (circulação extracorpórea) normal para um paciente 
adulto?  

a) 10mL/kg/min 
b) 30mL/kg/min 
c) 50mL/kg/min 
d) 70mL/kg/min 
e) 90mL/kg/min 
 

9. Qual dos fatores abaixo NÃO é sensível ao Warfarin: 

a) Protrombina  
b) Proconvertina 
c) Fator de Christimans 
d) Protrombinase 
e) Fator de von Willembrand 
 

10. A laringe do ser humano adulto: 

a) Situa-se entre C1 e C4  
b) É mais estreita ao nível da cartilagem cricóide 
c) É inervada somente pelo nervo laríngo-recurrente 
d) É protegida anteriormente da cartilagem cricóide 
e) Está envolta pela cartilagem tireóide 
  

 



 

 

11. Agente que mais reduz a resistência vascular sistêmica: 

a) Isofluorano 
b) Sevofluorano 
c) Halotano 
d) Desflurano 
e) Enflurano 
 

12. Paciente operado de 5 pontes de safena apresenta sangramento importante na saída de 
extracorórea, apesar da reversão da heparina confirmada pelo tempo de coagulação ativado. 
Qual das medidas abaixo é a MAIS apropriada para controlar este sangramento? 

a) Ácido aminocapróico 
b) Crioprecipitado 
c) Plasma fresco congelado 
d) Plaquetas 
e)  Fator IX liofilizado 
  

13. Um homem com 65 anos 70kg com doença pulmonar obstrutiva crônica tem dor intensa 
após toracotomia para ressecção de tumor de pulmão. Qual dos métodos abaixo é o MAIS 
efetivo para reduzir a dor e melhorar a ventilação? 

a) Aplicação do TENS torácico 
b) Infusão continua lombar de fentanil 
c) Infusão peridural torácica continua de morfina e bupivacaína  
d) Morfina em bomba de PCA venosa 
e) Bôlus intermitente de morfina  
 

14. A raquianestesia no lactente, em comparação com o adulto:   

a) Causará mais bradicardia 
b) Causará mais hipotensão arterial 
c) Causará bloqueio motor mais prolongado 
d) Deve ser feito de preferência com anestésico local hiperbáricol 
e) Poderá ser realizada em qualquer nível abaixo de L1 
 

15. A queda brusca do EtCO2 indica qual das alterações abaixo? 

a) Hipertensão arterial   
b) Broncoespasmo.  
c) Redução no débito cardíaco.  
d) Hipertensão pulmonar 
e) Intubação seletiva do brônquio esquerdo 
 

16. Sobre o sistema nervoso autônomo é verdadeiro : 

 

a) O sistema nervoso autônomo tem apenas fibras eferentes 
b) As catecolaminas são os neurotransmissores do sistema nervoso simpático em todas suas 
sinapses 
c) A fibra pós-ganglionar simpática é mais curta que a fibra pós-ganglionar parassimpática 



d) A ativação do sistema nervoso simpático inibe o peristaltismo gastrointestinal 
e) A ativação do receptor alfa 2 adrenérgico libera catecolaminas   
 

17. Um paciente sob anestesia geral em ventilação mecânica com isoflurano. Após ser 
colocado em decúbito lateral a SpO2 cai de 100% para 90% e assim persiste por vários 
minutos. Qual a causa mais provável?  

a) Atelectasia 
b) Intubação traqueal seletiva 
c) Hipoventilação pulmonar  
d) Bloqueio da vasoconstrição pulmonar hipóxica 
e) Manobra de Valsalva 
 

18. O melhor agente para reduzir o consumo de oxigênio cerebral é: 

a) Etomidato 
b) Barbitúrico 
c) Propofol 
d) Sevoflurano 
e) Fentanil 
 
19. Uma solução de NaCl a 9% tem que concentração de sódio? 

a) 900mEq/L 
b) 90Eq/L 
c) 3080mEq/L 
d) 1540mEq/L 
e) 308mEq/L 
 

20. Qual das alternativas em relação aos pares cranianos é FALSA : 

a) A compressão do III par causa ptose palpebral 
b) A compressão do VI par causa nistagmo   
c) A compressão do IX par causa alteração na sensibilidade da língua 
d) A compressão do X par pode causar náuseas e vômitos 
e) A compressão do XII par facilita a broncoaspiração 
 

21. Sobre os ventiladores e a ventilação pulmonar: 

a) A ventilação mecânica ciclada à pressão produz um fluxo pulmonar contínuo 
b) A eliminação do CO2 no sistema de Ayre é ocorre pelo fenômeno de Venturi.  
c) Com a entrada dos gases no ramo distal do sistema do sistema de Baraka é necessário um 
fluxo de admissão de gases de 2 vezes o volume minuto para evitar a reinalação de CO2 em 
crianças com peso <20kg.  
d) O consumo de anestésico inalatório durante uma anestesia independe da idade e peso do 
paciente 
e) Todas estão erradas 
 

22. É verdadeiro afirmarmos sobre a farmacologia: 

a) Como somos compostos de mais água que sólido é válido dizermos que as drogas 
hidrossolúveis penetram com mais facilidade na membrana celular 
b) O pK de um fármaco determina se este é ácido ou base  
c) A lidocaína tem pK de 7,4 e a bupivacaína 8,4. Com estes dados pode-se afirmar que a 
bupivacaína penetra mais facilmente no nervo em pH fisiológico 



d) Todo fármaco pode ser absorvido pela via sublingual 
e) As frações ionizada e não ionizada de um fármaco em solução serão iguais quando o pH e 
pK forem iguais 
 

23. Sobre os anestésicos inalatórios é verdadeiro : 

a) Gases e vapores tem comportamentos fisiológicos diferentes no organismo humano 
b) A pressão total dos gases no sangue do ser humano deve ser a pressão atmosférica do 
local onde ele está 
c) A pressão de vapor do isoflurano é de 238mmHg 
d) A lei de Boyle diz que a pressão total dos gases sanguíneos é a soma das pressões parciais 
de cada um.  
e) Todas estão erradas. 
 

24. Sobre o oxímetro de pulso: 

a) Um indivíduo com SpO2 de 100% tem reserva de oxigênio normal 
b Mensura uma média entre a saturação de oxigênio do sangue venoso e arterial 
c) Uma onda pletismográfica de grande amplitude indica que o débito cardíaco está normal 
d) A leitura em outra região que não o dedo não dá leitura confiável 
e) Todas estão erradas 
 

25. A hipotermia profunda utilizada em CEC pode causar os seguintes problemas, EXCETO: 

a) Alteração na coagulação do sangue 
b) Aumento da viscosidade do sangue 
c) Aumento do consumo de oxigênio do sangue 
d) Redução na necessidade de anestésico 
e) Aumento da solubilidade dos gases no sangue 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


