
Prezado(a) candidato(a): 
 
Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com 
traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta. 
 
 

Nº de Inscrição Nome 
 
 
 
 

 

 
 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 

 

 
 
QUESTÃO 01 
Sobre o nervo laríngeo recorrente, é CORRETO afirmar: 
 
a) À esquerda o nervo contorna a crossa da aorta e retorna à região cervical. 
b) As lesões mais comuns ocorrem quando o nervo relaciona-se com a artéria 

tireoidiana superior. 
c) À direita o nervo contorna o tronco da artéria pulmonar para retornar à 

região cervical. 
d) Em seu trajeto cervical descendente, acompanha as fibras do nervo 

acessório. 
 
QUESTÃO 02 
A tireóide lateral aberrante consiste de: 
 
a) Lateralização dos lobos tireoidianos decorrente de alteração na migração 

descendente da glândula durante o desenvolvimento embrionário. 
b) Ectopia glandular por agenesia do istmo. 
c) Bócio colóide multinodular. 
d) Metástase ganglionar de tumor tireoidiano. 

. 
QUESTÃO 03 
Em um paciente politraumatizado, sua avaliação inicial deve seguir uma rotina 
determinada pelas cinco primeiras letras do alfabeto. Na letra A, incluímos: 
 
a) A respiração. 
b) A avaliação do aparelho cardiovascular. 
c) As vias aéreas e a coluna cervical. 
d) A avaliação de lesões cutâneas com sangramento. 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS -  
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QUESTÃO 04 
 
No pós-operatório de tireoidectomia total, a hipocalcemia é indicativa de: 

 
a) Fome óssea pelo cálcio em pacientes com osteopenia. 
b) Excreção urinária de cálcio induzida por elevação do paratormônio. 
c) Hemodiluição causada pelo mixedema. 
d) Hipofunção transitória ou definitiva das glândulas Paratireóides.  
 
 
 
QUESTÃO 05 
 
Em relação às cefaléias, é INCORRETO afirmar: 
 
a) O eletroencefalograma no diagnóstico de doenças que causam cefaléia 

pode ser desprezado. 
b) A arteriografia é um exame sempre solicitado e necessário nos quadros de 

enxaqueca clássica. 
c) As radiografias de crânio são raramente úteis, podendo também ser 

desprezadas. 
d) A punção lombar diagnóstica deve ser efetuada em presença de casos 

agudos acompanhados de febre. 
 
 
 
QUESTÃO 06 
 
Em relação às febres, é INCORRETO afirmar: 
 
a) É uma elevação da temperatura corporal acima de 37,5º C. 
b) É comum que os pacientes febris apresentem dor e sensibilidade à 

palpação em áreas de lesões. 
c) Em adultos considera-se febre de origem indeterminada como uma afecção 

com mais de 6 (seis) semanas. 
d) Febre com sudorese noturna ocorre em casos de quadros inflamatórios 

crônicos. 
 
 
QUESTÃO 07 
 
São causas de edema, EXCETO: 
 
a) Obstruções no nível da circulação linfática. 
b) Lesões inflamatórias diversas. 
c) Doenças com lesões hepáticas parenquimatosas. 
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d) Doenças prostáticas com obstrução urinária. 
QUESTÃO 08 
 
Em relação às reações alérgicas graves, é INCORRETO afirmar: 
 
a) Reações anafilactóides são mediadas por IgE. 
b) A anafilaxia é uma reação aguda e generalizada. 
c) A pele é também afetada, sendo a urticária a manifestação mais freqüente. 
d) Podem ocorrer isquemia miocárdica e arritmias ventriculares. 
 
 
 
QUESTÃO 09 
 
CPS, 24 anos, nuligesta, vida sexual ativa com uso irregular de 
anticoncepcional oral de ultra-baixa dose, relatando atraso menstrual de 20 
dias. Em relação ao diagnóstico de gravidez, neste caso, é CORRETO afirmar: 
 
a) Será possível com dosagem de beta-hCG no soro, que se torna positivo 

mesmo antes de a paciente perceber o atraso menstrual. 
b) Somente será possível com o auxílio da ultra-sonografia pélvica 

transabdominal que identifica o saco gestacional e o embrião precocemente 
(3/4 semanas). 

c) É preciso esperar 30 dias de atraso menstrual para que o citotrofoblasto 
comece a produzir o hCG em quantidades detectáveis. 

d) O índice de falso positivo do beta-hCG é alto em pacientes usuárias de 
anticoncepcional oral. 

 
 
 
 
QUESTÃO 10 
 
São medicamentos que contra-indicam o aleitamento materno: 
 
a) Ergotamina, contraceptivos hormonais combinados e propranolol. 
b) Androgênios, sulfonamidas, hipoglicemiantes orais e metronidazol. 
c) Amiodarona, brometos, tetraciclinas e antitireoideanos (exceto propiltiuracil). 
d) Antimetabólitos, esteróides, diuréticose  preparações radioativas. 
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QUESTÃO 11 
 
Em relação ao uso dos contraceptivos hormonais combinados orais é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) A propedêutica básica antes de se prescrever um contraceptivo hormonal 

deve incluir uma ecografia pélvica, exclusão de trombofilias, citologia 
oncótica e perfil lipídico. 

b) Estão contra-indicados em casos de distúrbios tromboembólicos, 
insuficência hepática, tabagistas acima de 35 anos, suspeita de gravidez, 
sangramento genital não-diagnosticado e câncer de mama. 

c) Os efeitos colaterais do seu componente estrogênico incluem: aumento do 
peso, redução da libido, fadiga, depressão, pele oleosa, hirsutismo, acne e 
aumento da incidência de doença inflamatória pélvica. 

d) Antibióticos como a rifampicina e griseofulvina tem sua eficácia reduzida 
pelos anticoncepcionais orais enquanto anticonvulsivantes e psicotrópicos 
têm sua ação potencializada pelos mesmos. 

 
QUESTÃO 12 
 
Em uma mulher cujos ciclos são anovulatórios, qual dos fenômenos abaixo  
NÃO está ocorrendo? 
 
a) Recrutamento e seleção do folículo dominante sob ação do hormônio 

folículo estimulante. 
b) Síntese estrogênica acompanhada de reconstrução e crescimento do 

endométrio, principalmente da sua camada funcional. 
c) Síntese estrogênica pelo folículo em desenvolvimento e conseqüente 

transformação secretora do endométrio. 
d) Reinício da meiose do oócito, liberação do 1º corpúsculo polar e 

transformação secretora do endométrio. 
 

QUESTÃO 13 
 
São considerações verdadeiras a respeito da asma brônquica, EXCETO. 
 
a) Os achados radiológicos na crise aguda são infiltrado intersticial peri-

brônquico, hiperinsuflação pulmonar, excepcionalmente atelectasias. 
b) O tratamento da asma objetiva-se diminuir ou eliminar fatores 

desencadeantes, controlar completamente os sintomas, permitir prática de 
esportes e evitar hospitalizações.  

c) Antígenos alimentares quase sempre desencadeiam crises. 
d) O tratamento inicial da crise deve ser feito primeiramente com 

broncodilatador. 
 
 



 5 

 
QUESTÃO 14 
 
 

Sobre a infecção do trato urinário é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) O coletor urinário deve ser trocado e a higiene refeita a cada 30 minutos 

até a criança urinar. 
b) O quadro clínico pode variar desde uma bacteriúria assintomática até um 

quadro grave de pielonefrite associada a sepse. 
c) A bacteriúria assintomática deve ser necessariamente tratada. 
d) Recomenda-se repetir a cultura de urina uma semana após a interrupção 

do tratamento. 
 

 
 
 
QUESTÃO 15 

 
São causas de insuficiência cardíaca por sobrecarga de pressão, EXCETO: 
a) Estenose aórtica. 
b) Comunicação interventricular. 
c) Hipertensão pulmonar. 
d) Coarctação de aorta. 
 
 
 
 
QUESTÃO 16 

 
Sobre a obesidade é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) Os principais fatores de risco são: história familiar, sedentarismo, raça 

branca, mãe obesa e nível sócio econômico mais alto. 
b) A forma mais correta de avaliar a obesidade é pelo índice de massa 

corporal. 
c) A obesidade secundária é causada por exemplo pelo hipotireoidismo, 

ovário policístico e síndrome de Prader Willi. 
d) Uma dieta saudável tem em torno de 30% de calorias sob a forma de 

carboidratos complexos ou secundários. 
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QUESTÃO 17 
 
Considere os conceitos abaixo, utilizados em Saúde Pública: 
 
I- Caso autócne é aquele de doença que teve origem dentro dos limites 

geográficos de referência ou sob investigação. 
II- Caso confirmado é aquele de pessoa de quem foi isolado e identificado o 

agente etiológico ou de quem foram obtidas outras evidências laboratoriais 
da presença do agente etiológico; condicionado às regras estabelecidas 
pelo Ministério da Saúde. 

III- Caso secundário é o caso de uma doença transmissível, irrelevante para 
controle epidemiológico. 

IV- Caso-índice de uma determinada doença é o primeiro entre vários de 
natureza similar e epidemiologicamente relacionados. 

 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I, II e IV somente. 
b) I, II, III e IV. 
c) I e II somente. 
d) II, III e IV somente. 
 
QUESTÃO 18 
 
 Em relação à Dengue Clássica, podemos afirmar, EXCETO: 
 
a) A transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e/ou 

por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa 
sadia. 

b) O diagnóstico é clinico e laboratorial nos primeiros casos e em seguida 
clínico-epidemiológico. 

c) Deve-se estabelecer o diagnóstico diferencial com gripe, rubéola e 
sarampo. 

d) Como medida de controle, devem-se manter ações continuadas de 
inspeções domiciliares, eliminação e tratamento de criadouros, com 
atividades de educação em saúde e mobilização social. 

 
QUESTÃO 19 
 
São doenças de notificação compulsória, em todo o território nacional, 
EXCETO: 
 
a) Febre reumática. 
b) Sarampo. 
c) Hanseníase. 
d) Poliomielite. 
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 QUESTÃO 20 
 
O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS - conforme a 
Portaria/GM nº 399/06.Os estados/regiões/municípios devem  ter as seguintes 
prioridades pactuadas, EXCETO: 
 
a) Investimento no sistema hospitalar, aumentando a oferta de leitos 

hospitalares e de Unidades de Tratamento Intensivo. 
b) Redução da Mortalidade infantil e materna. 
c) Controle do câncer de colo de útero e da mama. 
d) Fortalecimento da atenção básica. 
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QUESTÃO 21 
 
Considerando um paciente anestesiado, com hemograma normal, sob 
ventilação mecânica controlada e gasometria normal, podemos afirmar que: 
 
a) duplicando a fração inspirada de O2 a pO2 praticamente duplica, mas o 

conteúdo arterial de oxigênio aumenta em menos de 10%. 
b) duplicando a fração inspirada de O2 a pO2 aumenta em cerca de 50% e o 

conteúdo arterial de oxigênio aumenta na mesma proporção. 
c) duplicando a fração inspirada de O2 a pO2 praticamente duplica e o 

conteúdo arterial de oxigênio também aumenta em cerca de 100%. 
d) duplicando a fração inspirada de O2 a pO2 praticamente duplica e o 

conteúdo arterial de oxigênio aumenta em cerca de 50%. 
 
QUESTÃO 22 
 
A resolução 1802/2006 do CFM estabelece: 
 
a) O médico anestesiologista que realizar a avaliação pré-anestésica deverá 

ser o mesmo que administrará a anestesia. 
b) Durante a anestesia, deve ser feita monitoração da circulação, incluindo a 

determinação da pressão arterial, dos batimentos cardíacos com 
estetoscópio precordial, e determinação contínua do ritmo cardíaco, 
incluindo cardioscopia. 

c) Durante a anestesia deve ser feita monitoração contínua da ventilação, 
incluindo os teores de gás carbônico exalados nas seguintes situações: 
anestesia sob via aérea artificial (como intubação traqueal, brônquica ou 
máscara laríngea) e/ou ventilação artificial e/ou exposição a agentes 
capazes de desencadear hipertermia maligna. 

d) O médico anestesiologista que realizou o procedimento anestésico poderá 
ser substituído por um membro da equipe cirúrgica para acompanhar o 
transporte do paciente para a SRPA e/ou CTI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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QUESTÃO 23 
 
Considerando os seguintes parâmetros de ventilação em uma anestesia geral: 
VT = 700 ml,  FR = 10 rpm,  Relação I/E = 1:2 ,  PEP = 5 mmH20, FAG = 2 
litros/mim, podemos afirmar que o fluxo inspiratório médio é de: 
 
a) 1 litro/minuto. 
b) 0,35 litros/minuto. 
c) Aproximadamente 70 litros/minuto. 
d) 21 litros/minuto. 
 
QUESTÃO 24 
 
Em relação à fibra muscular cardíaca, é CORRETO afirmar: 
 
a) Quando despolarizada, o meio externo fica positivo em relação ao meio 

interno. 
b) A saída de K+ é o fator preponderante do processo de despolarização da 

membrana. 
c) A concentração de sódio intracelular é importante para o processo de 

contração. 
d) A saída de Cl - é determinante da estabilização da diferença de potencial 

transmembrana verificada na fase de platô. 
 
QUESTÃO 25 
 
Em relação à alergia ao látex, é CORRETO afirmar: 
 
a) Não está associada à exposição prévia ao produto. 
b) A droga de escolha no tratamento é a Adrenalina. 
c) É uma reação histaminóide. 
d) É mediada por liberação de interleucina 6. 
 
QUESTÃO 26 
 
Em ao Alfentanil, é CORRETO afirmar: 
 
a) É menos lipossolúvel que o fentanil. 
b) Não atravessa a barreira hemato-encefálica. 
c) Apresenta curta meia-vida de eliminação em função do rápido clearance. 
d) É excretado em sua forma não modificada pela urina. 
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QUESTÃO 27 
 
Hiperpatia é: 
 
a) Aumento da resposta ao estímulo doloroso pela repetição do estímulo. 
b) Aumento da resposta normal a um estímulo doloroso. 
c) Sensação dolorosa desencadeada por um estímulo não doloroso. 
d) Diminuição da resposta à dor pelo fenômeno da adaptação do receptor. 
 
QUESTÃO 28 
 
Uma linha unindo posteriormente as cristas ilíacas e outra unindo os ângulos 
inferiores das escápulas são referências anatômicas para, respectivamente: 
  
a) L4 e T12. 
b) L1 e T12. 
c) L4 e T9. 
d) L4 e T7. 
 
QUESTÃO 29 
 
São dados para a avaliação na escala de Aldrete e Kroulik: 
 
a) diurese, consciência, resposta motora, oxigenação, respiração. 
b) consciência, resposta motora, oxigenação, circulação, respiração. 
c) consciência, oxigenação, resposta verbal, circulação, respiração. 
d) resposta verbal, respiração, resposta motora, circulação, consciência. 
 
QUESTÃO 30 
 
Paciente vitima de acidente automobilístico que abre os olhos sob estímulo 
doloroso. Considerando isoladamente os dados da Escala de Coma de 
Glasgow, este paciente receberá pelo menos: 
  
a) 6 pontos. 
b) 10 pontos. 
c) 4 pontos. 
d) 12 pontos. 
 
QUESTÃO 31 
 
Em relação ao Esmolol, é CORRETO afirmar: 
  
a) É metabolizado por esterases plasmáticas. 
b) Não deve ser administrado em infusão contínua. 
c) A meia vida de eliminação é de cerca de 3 horas. 
d) Tem meia vida de eliminação maior que a do labetolol. 
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QUESTÃO 32 
 
A neuro-hipófise secreta: 
  
a) prolactina. 
b) TSH. 
c) vasopressina. 
d) hormônio do crescimento. 
 
QUESTÃO 33 
 
Tende a permanecer constante durante a gestação: 
 
a) Capacidade pulmonar total. 
b) Capacidade residual funcional. 
c) Volume de reserva inspiratório. 
d) Volume de reserva expiratório. 
 
QUESTÃO 34 
 
A volemia aproximada de um recém-nascido é de: 
  
a) 95 a 110 ml/kg. 
b) 115 a 120 ml/kg. 
c) menos de 80 ml/kg. 
d) 85 a 90 ml/kg. 
 
QUESTÃO 35 
 
É característica do choque cardiogênico: 
 
a) baixa perfusão tecidual e resistência vascular sistêmica diminuída. 
a) baixa perfusão tecidual e inibição da liberação de leucotrienos, bradicinina, 

citocinas, fator de ativação plaquetária    e tromboxano. 
b) baixa perfusão tecidual e pressão de capilar pulmonar elevada. 

c) aumento da circulação esplâncnica. 
 
QUESTÃO 36 
 
E típico da necrose tubular aguda: 
 
a) relação entre a osmolaridade urinária e plasmática é menor que à 

encontrada no paciente normal. 
b) baixa concentração de sódio urinário. 
c) osmolaridade urinária maior que 630 mOsm/Kg. 
d) anúria. 
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QUESTÃO 37 
 
Em relação à gabapentina, podemos afirmar que: 
 
a) é contra-indicada no tratamento da dor neuropática. 
b) tem efeito anticonvulsivante. 
c) promove diminuição do efeito do GABA no sistema nervoso central. 
d) a função hepática deve ser monitorizada durante o tratamento com a droga 

considerando a elevada hepatoxicidade. 
 
QUESTÃO 38 
 
Em relação à reposição sanguínea frente ao sangramento cirúrgico é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) a anemia aguda está mais associada a complicações em pacientes 

coronariopatas. 
b) a hipovolemia é bem tolerada desde que o hematócrito seja normal. 
c) a reposição sanguínea rigorosa está associada a menor incidência de 

complicações infecciosas. 
d) independentemente da situação observada e das condições do paciente, 

não se deve tolerar anemia aguda per-operatória com hemoglobina menor 
que 9 mg%. 

 
QUESTÃO 39 
 
Em relação ao tratamento do broncoespasmo, é CORRETO afirmar que: 
 
a) o ipatrópio tem efeito broncodilatador superior ao dos beta 2 agonistas. 
b) o ipatrópio é bem absorvido pelo trato gastrintestinal. 
c) os anticolinérgicos têm inicio de ação mais lento que os betaagonistas. 
d) o uso da atropina por nebulizador provoca menos efeitos sistêmicos que o 

ipatrópio na mesma via. 
 
QUESTÃO 40 
 
Em relação à Concentração Alveolar Mínima dos anestésicos inalatórios, é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) aumenta com a idade. 
b) aumenta na gestação. 
c) aumenta na hipotermia. 
d) aumenta na hipernatremia. 
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QUESTÃO 41 
 
Em relação à Síndrome de Infusão de Propofol, e CORRETO afirmar que: 
 
a) tem alta taxa de letalidade. 
b) não tem relação com o tempo de infusão. 
c) hiperlipidemia e alcalose metabólica são achados freqüentes. 
d) o mecanismo fisiopatológico parece associado à supressão da função da 

adrenal. 
 
QUESTÃO 42 
 
NÃO aumenta na primeira fase da resposta endócrino-metabólica ao trauma: 
  
a) ACTH. 
b) Insulina. 
c) Cortisol. 
d) Hormônio do crescimento. 
 
QUESTÃO 43 
 
Está associado ao hipertireoidismo: 
  
a) Oligúria. 
b) aumento da atividade dos glóbulos brancos e trombocitopenia. 
c) diminuição da massa muscular. 
d) diminuição do volume sanguíneo. 
 
QUESTÃO 44 
 
Em relação aos hipoglicemiantes orais, é CORRETO afirmar que: 
 
a) as sulfoniluréias aumentam a liberação de insulina endógena. 
b) os dicumarínicos, o sulfaxazol e os salicilatos diminuem a ação das 

sulfoniluréias. 
c) não interferem com a absorção intestinal de glicose. 
d) as biguanidas têm ação de 36 a 48 horas. 
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QUESTÃO 45 
 
Temperatura crítica de um gás é: 
 
a) a temperatura acima da qual um gás não pode ser liquefeito a uma 

atmosfera de pressão. 
b) a temperatura na qual a pressão do gás se iguala à pressão atmosférica. 
c) a temperatura a partir da qual um mol do gás excede o volume de 22,4 

litros. 
d) a temperatura acima da qual um gás não pode ser liquefeito, qualquer que 

seja a pressão exercida sobre ele. 
 
QUESTÃO 46 
 
Em relação à composição da água corporal, é CORRETO afirmar que: 
 
a) a proporção de água corporal total do recém-nascido prematuro é menor 

que a do recém-nascido a termo. 
b) o percentual de água corporal em relação ao peso é diferente entre os 

sexos, sendo maior no sexo feminino. 
c) a distribuição entre o intra e extracelular se altera marcadamente no 

primeiro ano de vida. 
d) a maior parte da água corporal está no espaço extracelular. 
 
QUESTÃO 47 
 
Em relação ao equilíbrio ácido-base, é CORRETO afirmar que: 
 
a) o principal sistema tampão, quanto à capacidade de tamponamento ácido-

base, é o tampão bicarbonato. 
b) a maior parte da acidez produzida é eliminada por via respiratória. 
c) a acidose lática está associada à acidose com anion gap normal. 
d) a acidose diminui a ação dos anestésicos e sedativos. 
 
QUESTÃO 48 
 
Tem origem no Fascículo Interno do Plexo Braquial: 
 
a) Nervo mediano. 
b) Nervo ulnar. 
c) Nervo músculocutâneo. 
d) Nervo radial. 
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QUESTÃO 49 
 
É contra-indicação relativa ao bloqueio peridural: 
 
a) Neurofibromatose. 
b) Hemorragia com repercussão hemodinâmica. 
c) Recusa do paciente. 
d) RNI = 2,0. 
 
QUESTÃO 50 
 
Em relação aos meios de contraste radiológicos, é CORRETO afirmar que: 
 
a) a conjugação hepática é uma importante via de eliminação. 
b) em geral não atravessam a barreira hemato-encefálica. 
c) a osmolaridade do meio de contraste está diretamente relacionada à 

incidência de reações adversas. 
d) a alteração da função renal pelo uso dos meios de contrastes radiológicos é 

desencadeada, principalmente, por reação imunologicamente mediada. 
 
QUESTÃO 51 
 
São alterações do aparelho respiratório causadas pelo envelhecimento: 
 
a) aumento do volume de reserva inspiratório e do volume de reserva 

expiratório. 
b) aumento do espaço morto e da capacidade pulmonar total. 
c) diminuição da capacidade residual funcional  e da capacidade residual 

funcional. 
d) diminuição do volume corrente e aumento da capacidade residual funcional. 
 
QUESTÃO 52 
 
São alterações cardiovasculares fisiológicas próprias da gravidez: 
 
a) aumento da freqüência cardíaca e diminuição da resistência vascular 

sistêmica. 
b) aumento da resistência vascular sistêmica e do volume sistólico. 
c) diminuição da freqüência cardíaca e aumento do volume sistólico. 
d) diminuição da pressão diastólica e aumento da pressão sistólica. 
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QUESTÃO 53 
 
Relaxam o esfíncter gastroesofágico: 
 
a) dopamina, ciclizina e domperidona. 
b) dopamina, atropina e glicopirrolato. 
c) perclorperazina, atropina e glicopirrolato. 
d) ciclizina, domperidona e glicopirrolato. 
 
QUESTÃO 54 
 
Em relação à Amiodarona, é CORRETO afirmar que: 
 
a) tem efeito inotrópico positivo. 
b) aumenta a pós-carga do ventrículo esquerdo. 
c) combina ações comuns à dos antiarrítmicos das classes III, I e II. 
d) diminui o período refratário de todos os tecidos cardíacos por bloqueio dos 

canais de cálcio. 
 
QUESTÃO 55 
 
É característica da extra-sístole supraventricular: 
 
a) QRS alargado. 
b) Aumento do intervalo QT. 
c) Pausa compensatória incompleta. 
d) Evoluir para arritmia mais grave. 
 
QUESTÃO 56 
 
Em relação ao Metaraminol, pode-se afirmar: 
 
a) Tem efeito importante sobre a contratilidade miocárdica. 
b) É captado nas terminações pós-ganglionares substituindo a noradrenalina e 

funcionando como falso neurotransmissor. 
c) Tem efeito vasodilatador sobre os vasos cerebrais. 
d) Tem potência vasoconstritora equivalente a da noradrenalina. 
 
QUESTÃO 57 
 
São dados diagnósticos da Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica: 
 
a) Bacteremia, taquipnéia, leococitose e hipotermia. 
b) Baixo débito cardíaco, taquipnéia, taquicardia, leococitose, bacteremia. 
c) Febre, taquicardia, baixo débito cardíaco e discrasia. 
d) Febre, taquicardia, leucocitose, hipotermia. 
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QUESTÃO 58 
 
Considerando-se: 
PPC = Pressão de Perfusão Cerebral, PAM = Pressão Arterial Média, PVC = 
Pressão Venosa Central e PIC = Pressão Intracraniana, a pressão de perfusão 
cerebral é dada pela fórmula: 
 
a) PPC = PAM – PIC – PVC 
b) PPC = PAM – PIC 
c) PPC = PAM – PVC 
d) PPC = PAM – PVC – PIC 
 
QUESTÃO 59 
 
Diminui o Fluxo Sanguíneo Cerebral: 
 
a) Hipercarbia. 
b) PaO2 Elevada. 
c) Anestesia venosa com propofol. 
d) Anestesia com Isoflurano. 
 
QUESTÃO 60 
 
Os agentes fibrinolíticos agem principalmente através do seguinte mecanismo: 
 
a) Ativação do plasminogênio. 
b) Bloqueio da degradação da plasmina. 
c) Ativação da antitrombina III. 
d) Inibição da agregação de plaquetas à rede de fibrina. 
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QUESTÃO 61 
 
Considerando os padrões do tromboelastograma abaixo e que o padrão normal 
está representado na letra “A”,  o exame correspondente a trobocitopenia seria 
o da letra: 
 
 

 
 
a) D 
b) B 
c) C 
d) E 
 
QUESTÃO 62 
 
Em relação ao reflexo óculo-cardíaco, é CORRETO afirmar que: 
 
a) o bloqueio do gânglio ciliar elimina o reflexo. 
b) está associado a bloqueio ineficaz do terceiro par craniano. 
c) a via aferente é conduzida pelo facial e a aferente pelo vago. 
d) a via aferente é conduzida pelo nervo trigêmeo e a eferente pelo vago. 
 
QUESTÃO 63 
 
Quanto ao tratamento da taquicardia paroxística supra-ventricular, pode-se 
afirmar que: 
 
a) a droga de escolha é Adenosina. 
b) a droga de escolha é Verapamil. 
c) a escolha da droga depende da estabilidade hemodinâmica. 
d) a droga de escolha é Adenosina, desde que a TPSV não esteja associada a 

hipotensão. 
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QUESTÃO 64 
 
Em relação à técnica 3 em 1 de bloqueio do nervo femoral, é CORRETO 
afirmar que: 
 
a) bloqueia os nervos femoral, ciático e obturador. 
b) bloqueia os nervos cutâneo lateral da coxa, femoral e obturador. 
c) é eficaz para cirurgias abaixo do joelho. 
d) todos os nervos bloqueados na técnica tem origem no plexo sacral. 
 
QUESTÃO 65 
 
Em relação à inervação autonômica do coração, é CORRETO afirmar que: 
 
a) a inervação do átrio é quase exclusivamente parassimpática. 
b) na desnervação simpática ocorre diminuição da densidade de receptores 

beta. 
c) no ventrículo predomina a inervação simpática. 
d) no infarto agudo do miocárdio, ocorre diminuição dos receptores beta na 

área periinfarto. 
 
QUESTÃO 66 
 
Gradiente transpulmonar é: 
 
a) pressão necessária para expandir os pulmões e a caixa torácica. 
b) diferença entre a pressão pleural e a pressão na abertura das vias aéreas. 
c) diferença entre a pressão intrapleural e a barométrica. 
d) a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural. 
 
QUESTÃO 67 
São dados de prognóstico de sobrevida em pacientes com insuficiência 
hepática terminal: 
 
a) Uréia, fosfatase alcalina e creatinina. 
b) RNI, bilirubina e creatinina. 
c) Fosfatase alcalina, creatinina e albumina. 
d) RNI, fosfatase alcalina e albumina. 
 
QUESTÃO 68 
 
Das drogas abaixo, a que apresenta o maior  efeito depressor cardiovascular é: 
 
a) Tiopental. 
b) Etomidato. 
c) Propofol. 
d) Midazolan. 
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QUESTÃO 69 
 
Em uma anestesia geral com o circuito respiratório tendo volume total de 8 
litros (canister de cal sodada, tubos, válvulas, e bolsa reservatório) e fluxo de 1 
litro por minuto qual o tempo necessário para a troca de 95% do gás presente 
no circuito: 
 
a) 15 minutos. 
b) 24 minutos. 
c) 8 minutos. 
d) Os dados são insuficientes para o cálculo. 
 
QUESTÃO 70 
 
A melhor indicação  para o uso do bicarbonato de sódio em parada cardíaca é: 
 
a) Hipercalemia. 
b) cetoacidose diabética. 
c) parada cardíaca prolongada. 
d) acidose lática de origem hipóxica. 
 

 
 

ATENÇÃO: 
 
 
COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO 
RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A 
SEGUINTE FRASE: 
 
 
“A crescente incorporação de tecnologia médica e as novas demandas sociais 
têm estimulado crescente debate filosófico em torno de problemas de ética 
prática que não mais encontram respostas no âmbito do modelo ético 
hipocrático." 
 

Baseado no Abstract de: 
ALMEIDA, José Luiz Telles de and SCHRAMM, Fermin Roland. Transição 
paradigmática, metamorfose da ética médica e emergência da bioética. Cad. 
Saúde Pública [online]. 1999, v. 15, suppl. 1. ISSN 0102-311X - adapt. 

 


