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CONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOSCONHECIMENTOS BÁSICOS    

 
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO. 
 

 
LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS 01 E 02. 
 

 

FIM DA HEGEMONIA?FIM DA HEGEMONIA?FIM DA HEGEMONIA?FIM DA HEGEMONIA?    
 

           Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada 
com os atacantes chilenos. Notícia ruim, não é? Brasil preocupado com ataque chileno... Que declínio! 
Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua) falta de gol. 
Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também. Já é alguma coisa. 
            Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.   
            Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros anos 
deste, nem um pingo de dúvida. Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não precisava 
fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga. Mas jogar é preciso! 
 
                                                                 (Fernando Calazans. O Globo. Esporte, 01 de julho de 2007. p.2)  
 
 

01. A palavra HEGEMONIA aparece no título do texto lido. Dicionários da língua portuguesa definem  
como significados de hegemonia, entre outros: “supremacia”, “superioridade”, “liderança 
absoluta”. Considerando esses significados e a leitura global do texto, a passagem que tem relação 
mais próxima com aquilo que o título expressa é:  

 

A) “Uma das notícias que vêm da Venezuela dá conta de que a seleção brasileira está preocupada 

com os atacantes chilenos.” 

B) “Bem, pelo menos parece que estamos interessados em fazer gol também.” 
C) “Vamos ver esse jogo com o Chile, que pode salvar ou afundar o país do futebol.”  
D) “Brasil X Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo.” 

 
02. A respeito das seguintes passagens do texto é correto afirmar:  
 

1- Em: “Outrora, não haveria motivos de discussão. Durante todo o século XX e nos primeiros 

anos deste, nem um pingo de dúvida. Brasil  X  Chile? Ah, Brasil favorito, e fim de papo. Não 

precisava fazer escalação. Agora são outros tempos: é a nova Era Dunga.” os termos em 
negrito são  elementos coesivos que  indicam progressão seqüencial.    

2- Em: “Menos mal é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada com a (sua)  

falta de gol.”, o  pronome possessivo entre  parênteses foi um recurso usado pelo autor para 
evitar ambigüidade.   

3- Em: “... é que outra notícia diz que a seleção brasileira está preocupada...”, o “que”, nas duas 
ocorrências, é pronome relativo. 

4- Em: “Bem, pelo menos parece ...” a palavra em destaque, mantendo o mesmo sentido que tem 
nesse contexto, funcionaria como  antônimo de  “mal”  em “Menos mal é que ...”. 

 

O correto está em: 
 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 4, apenas.  
C) 3, apenas.    
D) 1, 2, 3 e 4.  
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 03 E 04. 
 
 

NAVEGAR É PRECISO ..NAVEGAR É PRECISO ..NAVEGAR É PRECISO ..NAVEGAR É PRECISO ......    
 

“Navegar é preciso”, frase que remete ao tempo de Virgílio e Horácio, trazia provavelmente o 
sentido de que era necessário colocar as naves no mar, fazer novas descobertas. Havia grandes, 
inúmeras dificuldades. Não obstante, isso não foi impedimento... O sentimento de vencer 
obstáculos foi, provavelmente, o que mais estimulou a conquistas. E muitos foram os que saíram  
ao mar em busca de novos mundos absolutamente estranhos para eles. 

Que impulso era esse que empurrava para o desconhecido todos os homens destemidos que 
viveram naqueles tempos, fazendo-os enfrentar feras e tempestades nos mares bravios? Conhecer 
novas terras, dominar o mundo? Coragem, curiosidade, paixão, loucura? De que sentimentos eram 
tomados esses homens? Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos 
tempos? 

Como na época das grandes descobertas, ou no tempo em que a caça às baleias ainda era 
permitida, ou na verdadeira odisséia moderna contada por Amyr Klink ao navegar pelos mares do 
Atlântico Sul, o sentimento humano deve ser parecido. Navegar é preciso! 

 
(Sueli Oliveira http://www.baleiassonline.hpg.ig.com.br/historia.html. Adaptado ) 

 
 
 

03. Avalie as afirmativas seguintes, a respeito dos elementos lingüísticos do texto, e assinale a correta:  
 

A) Em: “... fazendo-os enfrentar feras...”, no 2º parágrafo, o pronome enclítico retoma a palavra 
“tempos”.  

B) Em: “... o que mais estimulou a conquistas.”   e  “...  seria mais simples ...”  as duas ocorrências 
do advérbio  “mais” – intensificando “estimulou”  e “simples” – comprovam que advérbios 
podem modificar tanto verbos  como adjetivos.  

C) Em: “Havia grandes, inúmeras dificuldades.” o verbo haver, por ter sentido de existir, também 
poderia ser empregado no plural, obedecendo, assim, às regras de concordância da norma dita 
culta do português.   

D) De acordo com as estruturas do texto, as causas para coerência com a conotação de necessidade 
que há em “Navegar é preciso” podem assim ser enumeradas: “... enfrentar feras e 
tempestades...”; “... mares bravios” e “... mundos absolutamente estranhos ...”.  

 
04. Tendo em vista o texto acima e o tema que ele focaliza, avalie os itens que se seguem: 
 

1- A ausência de vírgula para separar a oração sublinhada em “... todos os homens destemidos que 

viveram naqueles tempos...” indica que ela constitui restrição a “todos os homens destemidos ...”. 
2-  O emprego de  cada  em lugar  da palavra sublinhada em: “...todos  os homens destemidos  que 

viveram naqueles tempos...” preservaria a quantificação de totalidade para “homens destemidos”, 
mas exigiria ajustes de concordância na oração.  

3- Em: “Enfrentar o desconhecido seria mais simples do que viver nos novos tempos?”, por se tratar 
de uma comparação, a presença do termo sublinhado é facultativa. 

4- Textualmente, em: “Não obstante, isso não foi impedimento...” a expressão em destaque 
estabelece uma relação de conseqüência em face do que foi expresso na oração anterior, tomada 
como causa.  

 

O correto está em: 
 

A) 1, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas.  
D) 1, 2, 3 e 4. 
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER À QUESTÃO 05  
 
 

CAMINHAR É PRECISOCAMINHAR É PRECISOCAMINHAR É PRECISOCAMINHAR É PRECISO 
 

Buscando reforçar a temática do abandono da vida sedentária, indicada como grande inimiga 
da saúde, os especialistas saem, mais uma vez, em defesa da caminhada e dão a boa notícia para os 
atletas amadores a partir de um grande motivo: a caminhada contribui diretamente para o controle 
da pressão sangüínea e dos índices de colesterol e glicemia – e reduz com isso os riscos de uma 
doença cardíaca.  Para tal, afirmam os pesquisadores, os andarilhos devem manter-se num ritmo de 
pelo menos 5 quilômetros por hora. A segunda razão para que os especialistas saiam em defesa das 
caminhadas está integrada a uma observação simples: de todas as atividades físicas, essa é a mais 
fácil de praticar – não requer técnica e nem matrícula numa academia. Está sugerida, assim, mais 
uma vez, uma boa alternativa, integrada absolutamente aos programas de influência na saúde, para  
abandonar a vida sedentária e inobservância das recomendações médicas. 

                                              
(GUIA VEJA, Mônica Weinberg, 15 de agosto de 2007, p. 126. Adaptado) 

 
 
 
 
05. Considerando o texto acima, avalie os itens subseqüentes: 
 

1- Ao dar o título “Caminhar é preciso” a este texto dissertativo-argumentativo, Mônica Weinberg 
remete também ao poema Navegar é preciso, do poeta português Fernando Pessoa. Trata-se da 
intertextualidade, cuja função da presença na construção e no sentido desse texto é enfatizar as 
idéias de necessidade e perseverança.    

2- O gerúndio em “Buscando reforçar a temática ...” inicia uma oração subordinada que mantém 
com a principal do período um nexo de circunstância causal.      

3- A idéia terminativa da ação destacada em “... em defesa das caminhadas está integrada a uma 

observação simples...”, que corresponde às formas de pretérito imperfeito, opõe-se à idéia não-
terminativa do presente destacada em “... uma boa alternativa, integrada absolutamente ...” , 
que pode ser interpretada como a ocorrer no futuro.  

4- Mantém-se a coerência textual, mas altera-se a voz do verbo, de passiva para reflexiva, ao se 
substituir a construção verbal “Está sugerida ...” por  Sugere-se.    

5- As palavras “indicada”, “influência” e “inobservância” apresentam o mesmo prefixo, apesar de 
pertencerem a classes gramaticais diferentes.  

 
O correto está em: 

 
A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 2, 3 e 4, apenas.  
C) 3, 4 e 5, apenas. 
D) 1 e 2,  apenas.   
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06. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069, de 13 de Julho de 1990), por intermédio do  
Sistema Único de Saúde (SUS) assegura a toda criança e todo adolescente acesso: 

 
A) universal ao SUS, desde que comprovada a situação de pobreza e apresentação do Cartão SUS. 
B) pleno aos serviços básicos de saúde e parcial para os serviços de média e alta complexidade do 

SUS. 
C) universal e igualitário às ações e serviços, visando à promoção, proteção e recuperação da 

saúde. 
D) restrito ao SUS, mediante apresentação da Carteira de Vacinação pelos pais ou responsável 

legal pela criança ou adolescente. 
 
07. De acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS 01/2001, o processo de 

regionalização é adotado como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de 
maior eqüidade no Sistema Único de Saúde. Acerca do processo de regionalização é correto 
afirmar: 

 
1- O Plano Diretor de Regionalização – PDR é o instrumento de ordenamento do processo de 

regionalização da assistência à saúde, em cada estado e no Distrito Federal, baseado nos 
objetivos de definição de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde da 
população. 

2- Deve contemplar a lógica do planejamento integrado, compreendendo a noção de 
territorialidade restrita à área de abrangência geográfica do município. 

3- O Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de 
todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus problemas de saúde, em 
qualquer nível de atenção, diretamente ou mediante o estabelecimento de compromissos entre 
gestores, para o atendimento de referências intermunicipais. 

4- Município-pólo é o município que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de 
cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção. 

 
Apenas está correto o que se afirma em:  
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 1, 3 e 4. 

 
08. De acordo com a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, é 

assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Nesse sentido, é correto afirmar:  

 
A) As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às 

necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim 
como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda. 

B) Nos casos de internação hospitalar, é assegurado o direito a acompanhante somente ao idoso 
com mais de 70 anos, que esteja impossibilitado de se locomover. 

C) É assegurado ao idoso sob curatela o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for 
reputado mais favorável.  

D) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas, entre outros, por meio de: 
atendimento domiciliar para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se 
locomover, exceto para idosos abrigados e acolhidos por instituições filantrópicas, ou sem fins 
lucrativos. 
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09. Em relação ao direito de licença para exercer atividade política a Lei 5.810/94 estabelece que o 
Servidor Público: 

 
I-   será afastado do cargo, emprego ou função pública para exercer mandato federal ou estadual. 
II-  para exercer mandato de prefeito, poderá optar pela remuneração do cargo, emprego ou função 

pública, devendo afastar-se do exercício como servidor público. 
III- para exercer mandato de vereador, poderá perceber, cumulativamente, o subsídio do cargo 

político com a remuneração do cargo, emprego ou função pública, independentemente de haver 
compatibilidade de horário dos exercícios. 

IV- será afastado do cargo, emprego ou função pública, para exercer mandato de vereador, caso 
não haja compatibilidade de horário, podendo optar pelo subsídio ou pela remuneração. 

V- para exercer qualquer atividade política deverá afastar-se do exercício do cargo, emprego ou 
função pública, passando a perceber apenas o subsídio pelo exercício da atividade política. 

 
Estão corretos somente: 
 
A) I, II e IV. 
B) I, III e V. 
C) II, III e IV. 
D) III, IV e V. 

 

10. Havendo compatibilidade de horários, é permitido ao Servidor Público acumular: 
 

I-   dois cargos privativos de médico com um de magistério superior. 
II-  um cargo técnico ou científico com um de magistério, desde que de nível médio. 
III- dois cargos de magistério de qualquer nível. 
IV- um cargo de professor com outro técnico ou científico. 
V-  dois cargos privativos de médico. 

 
Estão corretos somente: 
 
A) I, II e IV. 
B) II, IV e V. 
C) I, II e III. 
D) III, IV e V. 
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11. São exames complementares invasivos e não invasivos, solicitados na rotina ambulatorial e 
hospitalar, para os quais se recomenda o jejum: 

 
A) Endoscopia digestiva alta e Micológico direto. 
B) PCCU e glicemia. 
C) Raio X panorâmico do abdome e Urina-EAS. 
D) Endoscopia digestiva alta e glicemia. 

 
12. É um procedimento inicial recomendado a um paciente com hemorragia digestiva alta: 
 

A) Sonda Nasogástrica. 
B) Sonda vesical. 
C) Máscara de nebulização. 
D) Balão de Rigiflex. 

 

13. Os direitos do paciente devem estar garantidos nos pressupostos dos códigos de ética dos 
profissionais da saúde, sendo correto afirmar que: 

 
A) o paciente e/ou responsáveis legais só terão acesso ao prontuário por decisão judicial. 
B) a gravidade do caso permite o uso de tratamento experimental, independente da aprovação do 

comitê de ética e do paciente. 
C) ao paciente deve ser dado o direito de conhecer as condutas e procedimentos técnicos a que será 

submetido. 
D) as decisões quanto aos procedimentos relativos à terminalidade cabem à equipe de assistência 

profissional. 
 

14. Segundo os protocolos do Programa de Hanseníase do Ministério da Saúde, o tipo e o tempo de 
tratamento da hanseníase das formas pauci e multibacilares, são: 

 
A) Monoquimioterapia, por 6 meses nas duas formas. 
B) Poliquimioterapia, por 12 meses nas duas formas. 
C) Poliquimioterapia, nas duas formas, no mínimo, por 6 e 12 meses, respectivamente. 
D) Monoquimioterapia, nas duas formas, com 12 e 24 doses mensais supervisionadas de AZT, 

respectivamente. 
 

 
15. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre infecção hospitalar, está correto 

afirmar: 
 

I -   É aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou 
após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. 

II - Quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não houver evidência 
clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, convenciona-se 
infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72 
(setenta e duas) horas após a admissão. 

III - É aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não 
relacionada com internação anterior no mesmo hospital. 

 

O correto está em: 
 

A) I, II e III.  
B) I e II, somente. 
C) I e III, somente. 
D) II e III, somente. 
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CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFIESPECÍFIESPECÍFIESPECÍFICOSCOSCOSCOS    

 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO. 
 

16. Paciente será submetido à colecistectomia por vídeolaparoscopia. No exame físico das vias aéreas 
da avaliação pré-anestésica foi notado que o paciente era Mallampati IV. Qual é a descrição correta 
da visualização da orofaringe com Mallampati grau IV? 

 
A) Palato mole totalmente não visível. 
B) Palato mole, fauce, úvula e pilares visíveis. 
C) Palato mole, fauce e úvula visíveis. 
D) Palato mole e base da úvula visível. 

 
17. Quais dos fármacos abaixo são considerados ideais para a realização da anestesia geral com a 

técnica intravenosa total? 
 

A) Tiopental e Fentanil. 
B) Propofol e Morfina. 
C) Propofol e remifentanil. 
D) Diazepam e Alfentanil. 

 
18. A CAM (concentração alveolar mínima) é única para cada anestésico inalatório. Qual é a CAM do 

Halotano e Isoflurano em pacientes jovens e na temperatura de 37º? 
 

A) Halotano 0,5% e isoflurano 2,00% 
B) Halotano 1,3% e isoflurano 1,5% 
C) Halotano 0,75% e isoflurano 1,15% 
D) Halotano 1% e isoflurano 1,5% 

 
19. Qual dos fatores abaixo faz com que a CAM (concentração alveolar mínima) dos anestésicos 

inalatórios aumente? 
 

A) Gestação. 
B) Hipertermia. 
C) Uso de opióide. 
D) Hipotermia. 

 
20. Paciente de oito meses de idade será submetida à cirurgia de hernioplastia inguinal direita. Na 

avaliação pré-anestésica, realizada no dia da cirurgia, a mãe refere que a criança estava alimentada 
e que tinha tomado uma mamadeira de leite não humano, às 6h da manhã, ao sair da sua casa. Após 
quanto tempo de jejum esta criança poderá ser operada, no mesmo dia? 

 
A) 3 h 
B) 8 h 
C) 4 h 
D) 2 h  
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21. Paciente submetido à gastroduodenopancreatectomia, evoluindo com choque séptico, foi colhido 
gasometria arterial com o seguinte resultado: pH-7,02 PO2-450mmhg; SaO2 98%; PaCO2-
40mmhg; Bicarbonato 8mEq/l; BE – (-) 22. Qual o seu diagnóstico da gasometria arterial? 

 
A) Alcalose metabólica. 
B) Acidose mista. 
C) Alcalose respiratória. 
D) Acidose metabólica. 

 
22. Paciente com TCE, peso 50 kg, intubado com ventilação mecânica, FR 16; VC: 700ml. Colhida 

gasometria arterial com pH-7.56; PaCO2-25mmhg; SaO2- 97%;PaO2- 250mmhg BIC-22mEq/l BE 
(+)2. Qual o  diagnóstico da gasometria arterial? 

 
A) Alcalose respiratória. 
B) Acidose respiratória. 
C) Acidose metabólica. 
D) Alcalose metabólica. 

 
23. Paciente de 30 anos, sexo feminino, com diagnóstico de Estenose de Valva Mitral, na avaliação 

pré-anestésica para cirurgia para troca de Valva Mitral apresentando-se dispnéica aos pequenos 
esforços, edema de membros inferiores, hepatomegalia e ascite AP: presença de estertores 
crepitante em terço inferiores dos pulmões. Qual a sua classificação com relação ao estado físico 
ASA? 

 
A) ASA III 
B) ASA II 
C) ASA I 
D) ASA IV 

 
24. É considerado fármaco seguro para ser usado em pacientes com risco de desenvolverem 

hipertermia maligna: 
 

A) Isoflurano. 
B) Bupivacaína. 
C) Halotano. 
D) Succinilcolina. 

 
25. É considerado o efeito colateral mais freqüente na técnica anestésica raquídea: 
 

A) Náuseas. 
B) Cefaléia. 
C) Bradicardia. 
D) Hipotensão. 

 
26. É considerada contra-indicação absoluta para realização de anestesia raquídea: 
 

A) Recusa do cirurgião pela técnica. 
B) Risco de cefaléia. 
C) Presença de abscesso em região plantar esquerda. 
D) Recusa do paciente pela técnica. 
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27. Localização do término do saco dural e da medula espinhal, respectivamente, em crianças de um 
ano de idade: 

 
A) S1 e L4 
B) S2 e L1 
C) S4 e L3 
D) S1 e L1 

 
28. Influencia a altura da anestesia peridural: 
 

A) Baricidade do anestésico. 
B) Barbotagem. 
C) Local da injeção. 
D) Posição do paciente. 

 
29. No manejo do paciente com choque séptico, pode-se afirmar: 
 

A) Dopamina é a droga de primeira escolha, por sua proteção mesentérica. 
B) Noradrenalina está sempre associada à lesão renal. 
C) Dobutamina é a droga de eleição no paciente hipotenso. 
D) Noradrenalina é a droga de primeira escolha. 
 

30. Qual o efeito colateral mais freqüente com o uso de Dantrolene no tratamento da Hipertermia 
maligna? 

 
A) Fraqueza muscular. 
B) Diarréia. 
C) Flebite. 
D) Cefaléia. 

 
31. A dose teste do bloqueio peridural tem como um dos objetivos: 
 

A) identificar injeção venosa. 
B) reduzir a latência do bloqueio. 
C) aumentar a duração do bloqueio. 
D) realizar a técnica combinada raqui-peridual. 

 
32. Apresenta o maior calibre entre as agulhas para anestesia raquidiana: 
 

A) 25G 
B) 22G 
C) 29G 
D) 27G 

 
33. O nível sensitivo da raquianestesia realizada para cesariana segmentar, deve estar em: 
 

A) T 1 
B) T 4 
C) T 8 
D) T 10 
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34. Bloqueador neuromuscular com maior tempo de duração: 
 

A) Vecurônio. 
B) Cisatracúrio. 
C) Pancurônio. 
D) Rocurônio. 

 
35. O sistema respiratório de Bain na classificação de Maplesson é: 
 

A) A 
B) B 
C) D 
D) F 

 
36. O diâmetro interno, em milímetros, do tubo endotraqueal sem balonete previsto de uma criança de 

quatro anos é: 
 

A) 5 mm 
B) 6 mm 
C) 4 mm 
D) 6 mm 

 
37. Paciente de três anos de idade será submetido à anestesia geral para herniorrafia inguinal. O 

fármaco de escolha para indução inalatória: 
 

A) Isoflurano. 
B) Enflurano. 
C) Óxido nitroso. 
D) Sevoflurano. 

 
38. Qual item abaixo está relacionado ao choque cardiogênico: 
 

A) Pressão arterial sistólica maior que 80 mmHg. 
B) Índice cardíaco menor que 2L\min-1m2.   
C) Resistência sistêmica baixa. 
D) Pressão de oclusão de capilar pulmonar menor que 3 mmHg. 

 
39. Durante o ato anestésico, a necessidade hídrica de manutenção, em ml\kg\h de uma criança de     

25 kg é de, aproximadamente: 
 

A) 42  
B) 65 
C) 60 
D) 45 

 
40. Os Halogenados com maiores potenciais nefrotóxico e hepatotóxico são, respectivamente: 
 

A) Halotano e Isoflurano. 
B) Enflurano e Sevoflurano. 
C) Enflurano e Halotano. 
D) Sevoflurano e Halotano.  

 


