
 
 
 
 

2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
                                          ANESTESIOLOGIA 

 

Questão nº: 21 

Que condição pode se associar a leitura falsamente diminuída na oximetria de 

pulso mesmo na ausência de hipoxemia? 

 

a) Anemia 

b) Icterícia  

c) Uso de azul de metileno  

d) Carboxihemoglobinemia  

 

Questão nº: 22 

Homem de 49 anos, 78 Kg, asmático, será submetido a craniotomia para a 

ressecção de tumor cerebral. Imediatamente após a intubação apresentou 

broncoespasmo com pressão de pico das vias aéreas em 43 cmH2O. Em seguida 

evolui com SpO2 de 85% com FIO2 de 100%, EtCO2 de 45mmHg, PA de 165X100 

mmHg, FC de 42 bpm e anisocoria. A explicação para o quadro clínico descrito é: 

 

a) Vasodilatação arterial cerebral.  

b) Redução da drenagem venosa cerebral.  

c) Redução da drenagem liquórica cerebral.  

d) Aumento da pressão de perfusão cerebral. 

 

Questão nº: 23 

Homem de 63 anos será submetido a prostatectomia radical transvesical sob 

anestesia geral. É hipertenso, diabético e apresentou infarto do miocárdio há 

quatro semanas quando colocou 3 stents farmacológicos. Está em uso de 



valsartana, glibenclamida, metformina, atorvastatina, AAS e clopidogrel. Como 

deverá ser o manejo das medicações antiplaquetárias antes da cirurgia? 

 

a) Mantém AAS e clopidogrel até a cirurgia. 

b) Suspende AAS e clopidogrel 7 dias antes da cirurgia. 

c) Mantém AAS e suspende o clopidogrel 7 dias antes da cirurgia. 

d) Mantém AAS e substitui clopidogrel por eptifibatide 7 dias antes da cirurgia.  

 

Questão nº: 24 

No choque hemorrágico são liberadas as seguintes substâncias na corrente 

sanguínea: 

 

a) Cortisol, adrenalina e insulina.  

b) Vasopressina, dopamina e tromboxano. 

c) Renina, hormônio do crescimento e glucagon.  

d) Prostaglandinas, endotelina e peptídeo natriurético atrial.  

 

Questão nº: 25 

O mecanismo pelo qual os anestésicos inalatórios potencializam a ação dos 

bloqueadores neuromusculares não despolarizantes é: 

 

a) Excitação dos interneurônios medulares.  

b) Diminuição da depuração do bloqueador neuromuscular.  

c) Inibição pós-sináptica dos receptores colinérgicos nicotínicos.  

d) Diminuição do fluxo sanguíneo para a musculatura esquelética.  

 

Questão nº: 26 

Homem de 47 anos apresenta tumor cerebral que evolui com hidrocefalia e 

hipertensão intracraniana. É realizada craniotomia com o paciente em decúbito 

ventral. Durante a ressecção do tumor, o principal determinante da pressão de 

perfusão cerebral será a: 

 

 



a) Pressão liquórica  

b) Pressão arterial média   

c) Pressão arterial de CO2  

d) Pressão venosa central  

 

Questão nº: 27 

Em relação ao sistema nervoso autônomo, pode se afirmar que: 

 

a) O gânglio estrelado origina-se de fibras simpáticas de C1 e C2. 

b) O nervo vago é a via eferente do reflexo óculo-cardíaco.  

c) A miose é decorrente de resposta simpática.  

d) A inervação dos vasos sanguíneos é exclusivamente parassimpática. 

 

Questão nº: 28 

A estimulação de receptor beta 1 produz: 

 

a) Vasoconstrição cutânea 

b) Broncodilatação  

c) Liberação de insulina  

d) Gliconeogênese  

 

Questão nº: 29 

Na avaliação pré-operatória do cardiopata, as variáveis com maior pontuação, 

segundo classificação de Goldman, são: 

 

a) Infarto do miocárdio há menos de 6 meses e ritmo de galope.  

b) Baixa capacidade funcional e cirurgia intratorácica.   

c) Distensão venosa jugular e ritmo não sinusal.  

d) idade > 70 anos e cirurgia de emergência. 

 

 

 



Questão nº: 30 

No bloqueio do gânglio de Gasser, qual o par craniano bloqueado? 

 

a) Olfatório  

b) Oculomotor 

c) Trigêmio  

d) Facial   

 

Questão nº: 31 

Sobre os volumes e as capacidades pulmonares, assinale a opção VERDADEIRA: 

 

a) Capacidade residual funcional é a soma do volume residual com o volume de reserva 

expiratória.  

b) Capacidade vital é a soma da capacidade inspiratória com a capacidade residual 

funcional.  

c) Capacidade pulmonar total é a soma da capacidade vital com a capacidade residual 

funcional.  

d) Volume corrente é o volume de ar presente nos pulmões após uma inspiração não 

forçada.  

 

Questão nº: 32 

Após a liberação pelo cardiologista, paciente de 53 anos com miocardiopatia 

isquêmica é submetido à osteossíntese de malar por cirurgião-dentista. Durante as 

manobras de redução da fratura apresenta bradicardia grave que evolui para 

parada cardiorrespiratória, sem resposta às manobras de reanimação. O 

profissional responsável pelo preenchimento do atestado de óbito é o: 

 

a) Cardiologista  

b) Médico legista  

c) Anestesiologista 

d) Cirurgião dentista  

 

 



Questão nº: 33 

O parâmetro de segurança que deve ser observado nas cirurgias de lipoaspiração 

é: 

 

a) A aspiração deve ser limitada a 50% da área corpórea.  

b) Considera-se volume aspirado o material coletado sobrenadante.  

c) Limitar o volume aspirado em até 10% do peso corporal na técnica infiltrativa. 

d) Limitar o volume aspirado em até 7% do peso corporal na técnica não infiltrativa.  

 

Questão nº: 34 

O mecanismo pelo qual o sugammadex antagoniza o efeito do rocurônio é a: 

 

a) Formação de complexos com o rocurônio no plasma. 

b) Inibição da acetilcolinesterase da junção neuromuscular.  

c) Formação de complexos com o rocurônio na junção neuromuscular. 

d) Formação de complexos com o rocurônio no plasma e na junção neuromuscular. 

 

Questão nº: 35 

Em pacientes portadores de cirrose hepática, ocorre aumento de: 

 

a) Resistência vascular periférica. 

b) Afinidade de hemoglobina pelo oxigênio.  

c) Sensibilidade a aminas simpaticomiméticas  

d) Conteúdo de oxigênio no sangue venoso misto.  

 

Questão nº: 36 

A reversão do bloqueio neuromuscular por meio da administração de 3,4- 

diaminopiridina ocorre devido a: 

 

a) Inibição da acetilcolinesterase  

b) Aumento da liberação pré-sináptica de acetilcolina.  

c) Diminuição da entrada de magnésio no terminal pré-sináptico. 

d) Aumento da abertura dos canais de sódio do receptor   



Questão nº: 37 

O mecanismo de ação do rivaroxaban é: 

 

a) Inibição direta do fator Xa. 

b) Antagonismo da vitamina K.  

c) Antagonismo dos receptores da GP IIb-IIIa. 

d) Antagonismo dos receptores da adenosina. 

 

Questão nº: 38 

Homem de 65 anos apresenta doença pulmonar caracterizada por redução da 

capacidade vital e aumento da capacidade residual funcional. De acordo com as 

características dessa patologia, em caso de necessidade de anestesia geral, como 

deve ser feita a ventilação deste paciente?   

 

a) Redução do fluxo inspiratório. 

b) Aumento do tempo expiratório.  

c) Redução da relação inspiração/expiração.  

d) Uso de volumes correntes acima de 8 ml/kg. 

 

Questão nº: 39 

Paciente submetido à raquianestesia, com 100mg de lidocaína hiperbárica a 5% 

para artroscopia de joelho, sem intercorrências. A partir do dia seguinte, 

apresentou forte dor entre a nádega e a panturrilha, com duração de alguns dias. 

Não houve fraqueza das pernas ou insensibilidade perineal. Este quadro clínico 

relaciona-se: 

 

a) Miotoxicidade  

b) Baricidade do anestésico local. 

c) Aracnoidite adesiva. 

d) Utilização de lidocaína.  

 

 

 



Questão nº: 40 

Sobre o trauma crânio facial, assinale a opção CORRETA: 

 

a) A extensão das lesões de partes moles está relacionada com a gravidade das fraturas.  

b) Na presença de trismo, a indução venosa em bolus ocupa a melhor indicação. 

c) A introdução de sonda nasogástrica para a aspiração sempre deve ser realizada. 

d) Na presença de “deformidade em cara de prato” devemos pensar em fratura do tipo 

LeFort III. 

 

Questão nº: 41 

 Qual das opções abaixo refere-se ao fator preditivo de aumento de mortalidade 

perioperatória  no paciente diabético: 

 

a) Aumento da resistência à insulina 

b) Distúrbio hidroeletrolítico 

c) Disfunção Autonômica 

d) Alterações de repolarização ventricular  

 

Questão nº: 42 

Qual das substâncias abaixo inibe a liberação pré-sináptica de norepinefrina: 

 

a) Clonidina  

b) Metoxamina 

c) Esmolol 

d) Cocaína  

 

Questão nº: 43 

Qual das situações abaixo relaciona-se à contra indicação absoluta para anestesia 

subaracnóidea: 

 

a) Uso de AAS.  

b) Hipovolemia secundária a fratura de pelve.  

 



c) Tatuagem no local de punção.  

d) Paciente portador de derivação ventrículo-peritoneal.  

 

Questão nº: 44 

Qual das opções abaixo é causa de elevação no CO2 expirado final, assumindo que 

o paciente tem uma ventilação constante: 

 

a) Hipotermia  

b) Hipertermia 

c) Embolia Pulmonar  

d) Intubação endobrônquica 

 

Questão nº: 45 

O uso de anestésico local e sua absorção sistêmica pode causar intoxicação, 

refletindo um cenário de complicação grave. Qual possível mecanismo de ação da 

ressuscitação com lipídio, principalmente para cardiotoxicidade, e qual o sítio 

relacionado com maior absorção sérica de anestésicos locais 

 

a) Extração por fase lipídica com anestésicos lipofílicos- intercostal.  

b) Competição no sítio de ação do anestésico local- peridural. 

c) Extração por fase lipídica com anestésicos lipofílicos- peridural. 

d) Competição no sítio de ação do anestésico local- intercostal.  

 

Questão nº: 46 

Qual a classe pertence a Dexmedetomidina, agonista alfa adrenérgico? 

 

a) Derivado imidazólico  

b) Derivado fenciclidina  

c) Ácido barbitúrico 

d) Imidazol carboxilado  

 

 

 



Questão nº: 47 

Reflexo cardíaco causado pela estimulação da parede ventricular, causando 

estimulação parassimpática: 

 

a) Bezold- Jarish  

b) Brainbridge 

c) Baroreceptor 

d) Cushing  

 

Questão nº: 48 

Das drogas abaixo, qual NÃO induz redução  da atividade de pseudocolinesterase? 

 

a) Ecotiofato 

b) Esmolol  

c) Pancurônio  

d) Rocurônio  

 

Questão n° 49 

Anestesista de plantão é chamado para auxiliar em uma parada cárdio 

respiratória (PCR) em paciente com dificuldade de intubação. Chegando ao local 

se depara com paciente em bradicardia, miose puntiforme, sudorese, 

lacrimejamento, secreção excessiva em via aérea que dificultava a visualização das 

cordas vocais e relato de “ataque com contratura e secreção pela boca” no 

caminho para a emergência, a qual nunca teve relato. Familiar relatou tosse, 

vômitos, dor abdominal e diarréia antes da piora clínica. O paciente em questão é 

militar da reserva e estava trabalhando em seu sítio nos últimos dias, passando 

“remédio” em plantas. Qual das opções abaixo refere se ao caso clínico acima: 

 

a) Gastroenterite aguda grave, com hipotensão severa.  

b) Síndrome colinérgica induzida por agente externo. 

c) Estado epiléptico primário. 

d) Asma brônquica exacerbada por reação alérgica.  

 



Questão nº: 50 

Em relação ao caso clínico da questão 49, quais medidas melhor integram o 

conjunto de condutas a serem adotadas: 

 

a) Proteção de via aérea, acesso calibroso e diazepam.  

b) Hidrocortisona, agonista B2 inalatório e oxigenioterapia.  

c) Proteção de via aérea, acesso calibroso e hidratação vigorosa. 

d) Proteção de via aérea, acesso calibroso, atropina e pralidoxina. 
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