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INSTRUÇÕES 

 
1) Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão 

corretos. 
2) O caderno de prova deverá conter 25 (vinte e cinco) questões de múltipla 

escolha. 
3) A prova terá início às 8 horas e término às 9 horas, incluindo o 

preenchimento do Cartão-Resposta. 
4) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 

portanto, permitidas perguntas aos Fiscais. 
5) A prova é INDIVIDUAL, sendo vetada a comunicação entre os candidatos 

durante sua realização. 
6) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 

sistema de comunicação. 
7) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
8) Será disponibilizado um gabarito (não oficial) para que possa copiar o 

cartão-resposta e conferir com o gabarito oficial. Na saída deverá ser 
apresentado ao fiscal para conferencia de que não houve nenhuma outra 
anotação no mesmo. 

9) 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROVA DE  
 ESPECIALIZAÇÃO EM ANESTESIOLOGIA PEDIÁTRICA 

 
 

 

1- Qual dos valores abaixo mais se aproxima do conteúdo do oxigênio do sangue arterial 

(mL/dL) em um indivíduo adulto, ASA 1, com 15 g de hemoglobina saturando 100% com 

oxigênio e PaO2 de 100mmHg? 

 

a) 10mL/dL 

b) 20mL/dL 

c) 30mL/dL 

d) 40mL/dL 

 

2- O neurotransmissor da cadeia ganglionar simpática é: 

 

a) A acetilcolina 

b) A adrenalina 

c) A noradrenalina 

d) A dopamina 

 

3- Uma das drogas abaixo NÃO deve ser utilizada em criança com tetralogia de Fallot em crise 

de hipóxia:  

 

a) Halotano  

b) Fentanil intranasal 

c) Esmolol  

d) Adrenalina  

 

4- Paciente com 4 anos de idade recebe anestesia geral com um fluxo total de 4Litros/min e o 

dial do vaporizador de isoflurano é ajustado para 1,15% em vaporizador calibrado. Qual das 

alternativas abaixo mais se aproxima da fração do fluxo total que é desviado para a câmara de 

vaporização (considere a temperatura no vaporizador de 20 °C, a pressão de vapor do 

isoflurano a 20 °C ,em 240mmHg e o experimento realizado ao nível do mar)? 

 

 

a)100mL 



b) 200mL  

c) 300mL 

d) 400mL 

 

5- Qual (ais) a(as)  principal (is)  fonte (s) de H
+
 do organismo?  

 

a) O metabolismo anaeróbio da glicose 

b) Os ácidos graxos  

c) O CO2 do metabolismo celular 

d) Os ácidos fixos  

 

6- Sobre a alergia ao látex é correto afirmar: 

 

a) A resposta alérgica é mediada pelos linfócitos T. 

b) São formas muito comuns de alergia. 

c) Manifestações cutâneas são critérios diagnósticos obrigatórios.  

d) Os testes cutâneos são os exames mais sensíveis para detectar pacientes sensibilizados ao 

látex. 

 

7- No equilíbrio o coeficiente de partição sangue/alvéolo de um dado agente volátil é 2. Com 

base nestes dados pode-se afirmar que: 

   

a) A pressão parcial deste agente no sangue é 2 vezes a sua pressão no alvéolo. 

b) Esse agente é pouco solúvel no sangue e deve prover rápida indução da anestesia. 

c) A concentração de um gás no sangue nada tem a ver com sua pressão parcial.  

d) No equilíbrio, as pressões deste agente no sangue e nos alvéolos serão as mesmas.  

 

8- Qual das alternativas é verdadeira sobre a hipertermia maligna (HM)?  

 

a) A hipertermia é a primeira manifestação clínica nos pacientes com HM. 

b) O teste da contratura muscular por exposição ao halotano/cafeína é o padrão ouro para 

identificar os susceptíveis a HM. 

c) É recomendado que para toda cirurgia em paciente HM susceptível seja solicitado CPK 

plasmática. 

d) Pacientes que já receberam anestesia geral com anestésicos voláteis em outras ocasiões 

sem sinais e sintomas de HM não fazem parte do grupo de risco. 

 

9- Paciente 45anos, profundamente debilitado, em choque circulatório há vários dias, 

hipovolemia, vômitos incoercíveis. Sua pressão arterial é de 70 x 30 mmHg e sua perfusão 

periférica é muito ruim. A função cardíaca está comprometida com baixa fração de ejeção. Será 



submetido à laparotomia e planejou-se induzir a anestesia com cetamina. Nesse caso é 

verdadeiro: 

  

a) A cetamina na dose de 2mg/kg é a melhor indicação para a indução da anestesia. 

b) A cetamina pode bloquear a resposta do centro respiratória ao CO2 e deprimir a ventilação.  

c) A cetamina não interfere no fluxo sanguíneo cerebral.  

d) A cetamina pode agravar a hipotensão arterial. 

 

10- Após laringoespasmo uma adolescente ASA 1 desenvolve edema pulmonar. Sua saturação 

é 80% em O2 100%. Dentre as alternativas qual a melhor conduta? 

 

a) Albuterol spray 

b) Injeção venosa de furosemide 

c) Infusão de nitroglicerina 

d) Ventilação com pressão positiva 

 

11- Homem com 69 anos com história de reação a penicilina, requer redução de fratura de 

fêmur. O cirurgião consulta o anestesiologista sobre o uso da cefazolina na profilaxia 

antibiótica. Qual a conduta mais adequada?  

 

a) Fazer a cefazolina. 

b) Fazer hidrocortisona e depois a cefazolina. 

c) Fazer gentamicina no lugar da cefazolina. 

d) Fazer vancomicina ao invés de cefalozina. 

 

12- Sobre os anestésicos inalatórios é FALSO: 

   

a) A mistura de 0,5 CAM de N2O com 0,5CAM de sevoflurano resulta em 1 CAM de potência. 

b) A CAM dos anestésicos voláteis é menor nos pacientes idosos. 

c) O fluxo para o grupo ricamente vascularizado é aproximadamente 75% do débito cardíaco. 

d) A redução do débito cardíaco no adulto aumenta a fração alveolar do anestésico inalatório. 

 

13- Dentre as alternativas abaixo qual causa, causa menos hipotensão arterial na indução? 

 

a) Etomidato 

b) Metoxital  

c) Midazolam  

d) Propofol  

   



14- Criança chegou na emergência e o médico suspeita de abuso infantil. Qual a lesão é mais 

sugestiva? 

 

a) Fratura de costela 

b) Fratura de antebraço 

c) Escoriação na pele 

d) "Galo" na cabeça  

 

15- Durante uma prostatectomia, para repor sangramento difuso e constante foram necessárias 

12 unidades de concentrado de hemácia. O paciente tinha hemoglobina de 11g/dL, plaqueta 

55.000/mm
3
, fibrinogênio 180 mg/dL; TAP 14 sec; KPTT 35 sec. Qual a mais apropriada terapia 

entre as abaixo? 

  

a) Crioprecipitado 

b) Desmopressina (DDPVP) 

c) Ácido epsiolon aminocapróico  

d) Plaquetas 

 

16- O Remifentanil: 

 

a) Pode ser usado por via peridural ou raquidiana. 

b) Não há diferença na ½ vida de eliminação pós-infusão contínua entre adultos e crianças. 

c) Não deve ser utilizado na insuficiência hepática. 

d) Não deve ser utilizado em infusão contínua prolongada na criança. 

  

17- Das alternativas abaixo em qual a máscara laríngeia estaria melhor indicada? 

 

a) Paciente submetida a cesariana que não pôde ser intubada após a indução da anestesia  

b) Paciente com baixa complacência pulmonar 

c) Paciente com fístula traqueoesofágica 

d) Paciente com estômago cheio  

 

18- Um paciente apresenta taquicardia ventricular instável detectada por observador e não há 

desfibrilador pronto para uso. Qual a 1
a
 manobra a ser feita? 

 

a) Lidocaína intravenosa 

b) Massagem cardíaca 

c) Adrenalina sub-cutânea 

d) Soco no precórdio 

 



19- Menino com 8 anos de idade, diagnóstico de diabetes mélito tipo 1 chega na emergência 

com cetoacidose, vomitando há 12 hs e com diagnóstico de apendicite aguda. Ele ingeriu 

alimento solido há 1 hora. Anote a opção verdadeira: 

 

a) No exame clínico o paciente deve apresentar sintomas de hipoventilacao e bradicardia. 

b) A cirurgia deveria ser adiada até a estabilidade. 

c) Como o paciente está bem desidratado, a rehidratacão deveria ser feita com solução 

hipertônica. 

d) Hidratação rápida neste paciente pode causar edema cerebral e herniação do cérebro. 

 

20- Sobre a ventilação pulmonar na criança pode-se afirmar: 

  

a) A complacência pulmonar estática nos neonatos é maior.   

b) O tempo de apnéia tolerado antes de ocorrer hipoxemia é maior no neonato. 

c) Na ventilação ciclada a pressão o fluxo é decrescente e melhor distribuído aos alvéolos. 

d) A ventilação ciclada a volume é melhor em todas as idades por prover um volume garantido. 

 

21- Qual das alternativas abaixo é FALSA sobre a raquianestesia na criança comparando-se 

ao adulto? 

 

a) Na criança o volume do anestésico utilizado é proporcionalmente maior. 

b) Na criança a duração do bloqueio é menor. 

c) Na criança o risco de hipotensão arterial pelo bloqueio é menor. 

d) Na criança inexiste risco de cefaleia pós punção raquidiana. 

 

22- Um dos fatores abaixo tem maior influência no nível atingido pelo bloqueio na 

raquianestesia com anestésico local hiperbárico. 

 

a) Adição de adrenalina 

b) Velocidade de injeção 

c) Posição do paciente na mesa cirúrgica 

d) Dose total do anestésico local dentro de limites terapêuticos 

 

23- O balão intraaórtico é um equipamento que é:  

 

a) Utilizado para manter a circulação em pacientes com aneurisma de aorta. 

b) Utilizado para manter a circulação em pacientes com insuficiência aórtica. 

c) Programado para insuflar na sístole. 

d) Progamado para aumentar o fluxo coronariano. 

 



24- Comparando-se adulto x crianças em relação à anestesia inalatória, pode-se dizer que: 

 

a) O consumo do anestésico volátil depende do peso do paciente. 

b) A CAM não sofre influência da idade. 

c) Pela sua baixíssima solubilidade no sangue o desflurano é ótimo indutor da anestesia.  

d) Neonatos têm menor solubilidade para mesmos anestésicos voláteis que adultos. 

 

25- Um homem com 70kg de peso, 2 litros de capacidade residual funcional respirando ar 

ambiente e em repouso pode permanecer em apnéia por aproximadamente quanto tempo 

antes de apresentar hipoxemia? Considere o consumo de oxigênio de 3mL/kg/min e CRF 

aproximada de 30mL/kg/peso. 

 

a) 0,5 minuto  

b) 2 minutos 

c) 4 minutos 

d) 6 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL) 

VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRNTE OU VERSO 

DESTE DOCUMENTO, SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO 

CARTÃO-RESPOSTA 

Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferencia . 
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