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Belo Horizonte, 30 de agosto de 2021.
(a) CLAUDIO APARECIDO DA SILVA, TEN CEL PM
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DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS DE
SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2022 (QOS-PM/2022).

QOS - PM/2022 – ANESTESIOLOGIA
(Edital DRH/CRS n. 08/2021, de 28 de junho de 2021).

Língua Portuguesa – Direitos Humanos – Ética Médica – Conhecimentos Específicos.

NOME: _______________________________________________________________.
CPF: ________________________________ IDENTIDADE: _____________________.
CIDADE PROVA: ________________________________SALA: __________________.
ESCOLA: _____________________________________________ DATA: __________.
ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS:
1.
2.
3.
4.

Respeitar rigorosamente as normas de prevenção da COVID-19.
Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
Prova sem consulta.
Esta prova contém 40 (quarenta) questões, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos
cada e valor total de 100 (cem) pontos.
5. Para cada questão existe somente uma resposta correta.
6. Responda as questões e marque a opção na folha de respostas, usando caneta
(tinta azul ou preta). É proibido utilizar lápis, lapiseira ou similares e borracha.
7. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões
rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o
candidato.
8. O tempo máximo permitido para a realização da prova será de 03 (três) horas,
incluindo o preenchimento da folha de respostas.
9. É proibido o porte, a posse de lápis, lapiseira, borracha, de aparelhos e
equipamentos eletrônicos, computadores, máquinas calculadoras, telefones
celulares, relógios de qualquer tipo, alarmes de veículos, chaves ou outros similares.
10. Iniciada a prova, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar,
exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros (respeitadas as regras de
controle e prevenção da COVID-19) depois de transcorrido o tempo mínimo de 01h
(uma hora), e devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva e o
caderno de provas, devidamente preenchidos, conferidos e assinados.
_____________________________________________________________
Assinatura do Candidato
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LÍNGUA PORTUGUESA
Para responder as questões de 1 a 4, leia o texto “O fumo e a sobrevivência” de
Dráuzio Varela:
O fumo e a sobrevivência
Dráuzio Varella
Para quem gosta de morrer mais cedo, o cigarro é arma de eficácia incomparável.
Ele reduz de tal forma a duração da vida que nenhuma medida isolada de saúde pública
tem tanto impacto na redução da mortalidade quanto parar de fumar.
Acaba de ser publicado o levantamento mais completo sobre os índices de
mortalidade em fumantes e ex-fumantes. Os dados foram colhidos entre 113.752
mulheres e 88.496 homens, de 25 a 79 anos de idade, acompanhados durante 7 anos.
Em média, os fumantes consumiam mais álcool, tinham nível educacional mais
baixo e índice de massa corpórea menor do que o dos ex-fumantes e daqueles que nunca
fumaram.
Cerca de 2/3 dos que foram ou ainda são fumantes adquiriram a dependência
antes dos 20 anos, dado que explica o esforço criminoso da publicidade dirigida para
viciar crianças e adolescentes.
As curvas de mortalidade revelaram que:
1- Continuar fumando encurta 11 anos na vida de uma mulher e 12 anos na vida do
homem.
2- Comparado com os que nunca fumaram, o risco de morte de um fumante é três
vezes maior. Mulheres correm riscos iguais aos dos homens, confirmando o adágio
“mulher que fuma como homem, morre como homem”.
3- Uma pessoa que nunca fumou tem duas vezes mais chance de chegar aos 80
anos. Na mulher de hoje, a probabilidade de sobreviver até essa idade é de 70%, número
que cai para 38% nas fumantes. Nos homens esses valores são de 61% e de 26%,
respectivamente.
4- A diferença de sobrevida é explicada pela incidência mais alta de câncer,
doenças cardiovasculares, doenças pulmonares obstrutivo-crônicas (como o enfisema) e
outras enfermidades provocadas pelo fumo. As causas de mortes mais frequentes são
câncer de pulmão, infarto do miocárdio e derrame cerebral.
5- Na faixa de 25 a 79 anos de idade, cerca de 60% de todas as mortes são
causadas pelo cigarro.
[...]
Como o cigarro perde espaço no mundo industrializado, e em países como o Brasil,
as multinacionais têm agido com agressividade nos mercados asiáticos e africanos,
valendo-se da falta de instrução das populações mais pobres e da legislação frouxa que
permite a publicidade predatória.
Os epidemiologistas estimam que essa estratégia macabra fará o número de
mortes causadas pelo cigarro- que foi de 100 milhões no século 20 – saltar para 1 bilhão
no século atual.
(Folha de S. Paulo, 9/3/2013.)
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1ª QUESTÃO – O avanço das indústrias de cigarro em países asiáticos e africanos se
deve:
A. (
B. (
C. (
D. (

) ao predomínio de população jovem nesses países.
) à falta tanto de instrução das populações mais pobres como de uma legislação
mais rígida.
) ao grande número de mortes associadas ao consumo de cigarro em países
desenvolvidos.
) ao fato de esses países serem ainda mercados não explorados pela indústria do
fumo.

2ª QUESTÃO – A tese defendida por Dráuzio Varella, no texto, é a de que:
A. (
B. (
C. (
D. (

) O grupo de fumantes é constituído predominantemente por homens.
) Com a perda de espaço do cigarro no mundo industrializado, estima-se que as
mortes causadas por ele sofrerão um decréscimo.
) Os fumantes são basicamente adolescentes.
) O cigarro seguramente diminui a longevidade dos fumantes.

3ª QUESTÃO – Para fundamentar sua tese, o autor utiliza como argumentos os dados de
uma pesquisa que envolveu mais de 200 mil pessoas. Considere estas afirmativas sobre
a pesquisa:
I.
II.
III.
IV.
V.

O estudo foi feito exclusivamente com pessoas fumantes de diferentes idades.
Homens e mulheres fumantes vivem 11 anos a menos do que os não fumantes.
Os dados do estudo permitem comparar fumantes e ex-fumantes, bem como
fumantes e não-fumantes homens e mulheres.
Os fumantes são mais atingidos por doenças cardiovasculares, doenças pulmonares
e câncer do que os não fumantes.
O cigarro é a principal causa de morte entre pessoas de 25 a 79 anos.

São CORRETAS as afirmativas:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

II, IV e V, somente.
I, IV e V, somente.
III, IV e V, somente.
I, II e IV, somente.

4ª QUESTÃO – No primeiro parágrafo do texto, há sarcasmo no trecho:
A. (
B. (
C. (
D. (

) “Para quem gosta de morrer mais cedo, o cigarro é arma de eficácia
incomparável”.
) “O cigarro é arma de eficácia incomparável”.
) “Nenhuma medida isolada de saúde pública tem tanto impacto [...] quanto parar
de fumar”.
) “Tem tanto impacto na redução da mortalidade quanto parar de fumar”.
GRAMÁTICA
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5ª QUESTÃO – A acentuação é o processo fonético que consiste em pôr em relevo,
através da modulação dos parâmetros prosódicos, uma sílaba de palavra ou de um grupo
de palavras, conferindo à sua pronúncia características fônicas capazes de distingui-las
das sílabas que lhe são contíguas. São acentuadas pela mesma regra de “alguém,
inverossímil e caráter”, o seguinte grupo de palavras:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Hífen, também, impossível.
Armazém, útil, açúcar.
Há, impossível, filosófico.
Pólen, porém, nós.

6ª QUESTÃO – A formação de palavras, em Língua Portuguesa, tem, basicamente, dois
processos: derivação e composição. Levando-se em consideração tal assertiva, indique
na ordem, respectiva, qual foi o processo utilizado no seguinte grupo de palavras:
“passatempo, planalto e intolerante”:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Aglutinação, justaposição e prefixação.
Prefixação, justaposição e aglutinação.
Justaposição, aglutinação e prefixação.
Justaposição, prefixação e aglutinação.

7ª QUESTÃO – Em Língua Portuguesa há dois processos de composição de períodos:
coordenação e subordinação. Indique qual o período em que há oração subordinada
substantiva subjetiva:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Consta que as contas de água e luz já foram pagas.
Logo notei que ele estava feliz.
O problema é que o prazo para as inscrições já terminou.
Estava convicto de que as contas de água e luz já foram pagas.

8ª QUESTÃO – As orações subordinadas adjetivas exercem, como os adjetivos, a função
de adjunto adnominal. Indique, dentre as opções abaixo, a que apresenta uma oração
subordinada adjetiva:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

A natureza é sempre diferente ou não consegue fazer igual.
É provável que ele não venha.
Vi meu amigo ao longe e ele também me reconheceu.
A resposta que você me deu foi satisfatória.

9ª QUESTÃO – Sintaxe é o estudo das regras que regem a construção de frases nas
línguas naturais. Observe o enunciado: “Há coisas que aprendemos tarde”. O pronome
relativo “que” exerce a função sintática de:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

objeto indireto.
sujeito.
objeto direto.
agente da passiva.
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DIREITOS HUMANOS
10ª QUESTÃO – A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada
pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, instituiu a proteção
universal dos direitos inerentes a todo homem. Nesse sentido, nos termos da referida
Declaração, marque a alternativa CORRETA:
A. (
B. (
C. (
D. (

) Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano
ou degradante, salvo nos casos de guerra declarada.
) Todo ser humano tem direito a igual remuneração por igual trabalho, sendo
permitido, porém, distinção em razão do gênero.
) Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outro,
respeitada a função social da propriedade.
) Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.

11ª QUESTÃO – Acerca do direito à liberdade pessoal, nos termos do Pacto de São José
da Costa Rica, é CORRETO afirmar que:
A. (

B. (

C. (

D. (

) Ninguém pode ser submetido à detenção ou ao encarceramento, salvo após
condenação, em duas instâncias, por juízo competente. Na hipótese de prisão, o
preso deverá ser informado de seus direitos, dentre eles, o direito de
permanecer calado e de ser assistido por advogado.
) Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de
um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem
direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade,
sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada
a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo.
) Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da sua detenção e
notificada, no prazo de 48 horas, da acusação ou acusações formuladas contra
ela.
) Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento
voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel.

12ª QUESTÃO – Dentre as garantias judiciais elencadas no Pacto de São José da
Costa Rica, é CORRETO afirmar que:
A. (

B. (
C. (

D. (

) É direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o
comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam
lançar luz sobre os fatos.
) É direito do acusado de ser assistido gratuitamente por defensor público, nas
hipóteses em que não compreender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal.
) É direito do acusado ser assistido por um defensor de sua escolha e de
comunicar-se, livremente e em particular com este, sendo vedado que o
acusado se defenda pessoalmente.
) A regra no processo penal é que este deve ser privado, pois visa resguardar o
direito à intimidade das partes, salvo no que for necessário para preservar os
interesses da justiça.
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13ª QUESTÃO – O Pacto de São José da Costa Rica instituiu dois órgãos competentes
para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos
assumidos pelos Estados-Partes nesta Convenção. Nesses termos, relacione a primeira
coluna de acordo com a segunda e marque a alternativa que traz a sequência CORRETA,
na ordem de cima para baixo:
(

) Compor-se-á de sete membros, que deverão ser
pessoas de alta autoridade moral e de
reconhecido saber em matéria de direitos
humanos.

(1) Comissão Interamericana
de Direitos Humanos.

(

) Representa todos os Membros da Organização
dos Estados Americanos.

(2) Corte Interamericana
Direitos Humanos

(

) Compor-se-á de sete juízes, nacionais dos
Estados Membros da Organização, eleitos a
título pessoal dentre juristas da mais alta
autoridade moral, de reconhecida competência
em matéria de direitos humanos, que reúnam as
condições requeridas para o exercício das mais
elevadas funções judiciais, de acordo com a lei
do Estado do qual sejam nacionais, ou do Estado
que os propuser como candidatos.

(

) Os membros serão eleitos por um período de
seis anos e só poderão ser reeleitos uma vez.

(

) Os membros serão eleitos por quatro anos e só
poderão ser reeleitos uma vez.

A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

de

1 – 1 – 2 – 1 – 2.
2 – 1 – 1 – 2 – 1.
1 – 1 – 2 – 2 – 1.
1 – 2 – 1 – 2 – 1.
ÉTICA MÉDICA

14ª QUESTÃO – Considerando o Capítulo XI do Código de Ética Médica – Resolução
CFM n. 2.217/2018, que trata de Auditoria e Perícia Médica, é CORRETO afirmar:
A. (

B. (

C. (
D. (

) É vedado ao médico realizar exames médico-periciais de corpo de delito em
seres humanos no interior de prédios ou de dependências de delegacias de
polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios.
) É vedado ao médico atuar com absoluta isenção quando designado para servir
como perito ou como auditor, bem como ultrapassar os limites de suas
atribuições e de sua competência.
) É permitido ao médico assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação
médico legal quando não tenha realizado pessoalmente o exame.
) É permitido ao médico intervir, quando em função de auditor, assistente técnico
ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer qualquer apreciação
em presença do examinado, reservando suas observações para o relatório.
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15ª QUESTÃO – Considerando a Resolução CFM n. 1658/2002, que normatiza a
emissão de atestados médicos e dá outras providências, é CORRETO afirmar:
A. (

B. (

C. (

D. (

) Ao fornecer o atestado, deverá o médico registrar em ficha própria e/ou
prontuário médico apenas os tratamentos realizados, de maneira que possa
atender às pesquisas de informações dos médicos peritos das empresas ou dos
órgãos públicos da Previdência Social e da Justiça.
) O atestado médico é parte integrante do ato médico, sendo seu fornecimento
direito inalienável do paciente, não podendo importar em qualquer majoração de
honorários.
) Não é obrigatória, aos médicos, a exigência de prova de identidade aos
interessados na obtenção de atestados de qualquer natureza envolvendo
assuntos de saúde ou doença.
) Os médicos somente podem fornecer atestados com o diagnóstico codificado ou
não quando por justa causa, exercício de dever legal, solicitação do próprio
paciente ou de seu acompanhante.

16ª QUESTÃO – Considerando a Resolução CFM n. 1605/2000, que trata que o médico
não pode, sem o consentimento do paciente, revelar o conteúdo do prontuário ou ficha
médica, é CORRETO afirmar:
A. (
B. (

C. (

D. (

) Na investigação da hipótese de cometimento de crime o médico está autorizado
a revelar segredo que possa expor o paciente a processo criminal.
) O médico deverá fornecer cópia da ficha ou do prontuário médico desde que
solicitado pelo paciente ou requisitado pelos Conselhos Federal ou Regional de
Medicina.
) Nos casos não previstos nesta resolução e sempre que houver conflito no
tocante à remessa ou não dos documentos à autoridade requisitante, o médico
deverá consultar o Conselho de Medicina.
) O médico não pode, sem o consentimento do familiar do paciente, revelar o
conteúdo do prontuário ou ficha médica.

17ª QUESTÃO – Considerando o Capítulo VII do Código de Ética Médica – Resolução
CFM n. 2.217/2018, que trata de Relação entre Médicos, é CORRETO afirmar:
A. (

B. (
C. (

D. (

) É vedado ao médico utilizar-se de sua posição hierárquica para impedir que
seus subordinados atuem dentro dos princípios éticos, exceto em situações que
envolvam urgência e emergência médica.
) É permitido ao médico acobertar erro ou conduta antiética de médico.
) É permitido ao médico deixar de denunciar atos que contrariem os postulados
éticos à Comissão de Ética da instituição em que exerce seu trabalho
profissional e, se necessário, ao Conselho Regional de Medicina.
) É vedado ao médico assumir emprego, cargo ou função para suceder médico
demitido ou afastado em represália a atitude de defesa de movimentos legítimos
da categoria ou da aplicação desse Código.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
18ª QUESTÃO – Sobre a anatomia e fisiologia do sistema nervoso central, analise as
assertivas abaixo:
I.
II.
III.

IV.

O cérebro de um adulto pesa aproximadamente 1350g e, apesar de representar
apenas 2% do peso corporal total, recebe cerca de 12 a 15% do débito cardíaco.
O fluxo sanguíneo cerebral e a taxa metabólica cerebral são cerca de quatro vezes
maiores na substância cinzenta em comparação com a substância branca.
No paciente hipercápnico, pode-se dizer que a resposta autorregulatória do fluxo
sanguíneo cerebral à hipertensão arterial sistêmica é menos efetiva que no
paciente hipocápnico.
A redução da PaO2 abaixo de 50mmHg aumenta rapidamente o fluxo sanguíneo
cerebral.

É CORRETO afirmar:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Apenas três afirmativas estão corretas.
Apenas duas afirmativas estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
Apenas uma afirmativa está correta.

19ª QUESTÃO – Observe o gráfico de dose-resposta abaixo e assinale a alternativa

CORRETA:

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.
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A. (
B. (
C. (
D. (

) A e B são agonistas plenos, mas B é mais potente que A.
) A adição de um antagonista competitivo a um sistema onde A atua, poderia
transformar a curva A em C.
) A curva C pode representar um agonista inverso.
) A adição de um antagonista competitivo a um sistema onde A atua, poderia
transformar a curva A em B.

20ª QUESTÃO – As cirurgias ambulatoriais têm sido cada vez mais frequentes nos
diversos serviços médicos devido às suas inúmeras vantagens, como alta hospitalar
precoce e redução de custos assistenciais. No entanto, comumente um fator limitador da
alta destes pacientes é a ocorrência de náuseas e vômitos. Sobre náuseas e vômitos pósoperatórios (NVPO), é INCORRETO afirmar:
A. (
B. (
C. (
D. (

) Efedrina na dose de 0,5mg/kg IM tem efeito antiemético comparável ao
droperidol.
) Antagonistas de receptor histamínico H1 são antieméticos inadequados no
manejo de NVPO para cirurgias de estrabismo e de ouvido médio.
) A ondansetrona, assim como todos os outros antagonistas de receptor de
serotonina 5-HT3, pode provocar prolongamento do intervalo QT.
) Midazolam e propofol têm efeito antiemético mais prolongado que seus efeitos
sedativos.

21ª QUESTÃO – Considere as informações contidas no seguinte gráfico para responder à
questão. O gráfico descreve a meia-vida sensível ao contexto de quatro hipnóticos/
sedativos: Tiopental, Dexmedetomidina, Midazolam e Propofol (não necessariamente
nessa ordem).
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Assinale a alternativa CORRETA:
A. (
B. (
C. (
D. (

) A droga A é melhor representada pela dexmedetomidina, apresentando bom
perfil para infusão contínua, portanto.
) As drogas B e C têm semelhantes meias-vidas sensíveis ao contexto, podendo
se tratar de tiopental e midazolam.
) A farmacocinética do propofol é compatível com o perfil ilustrado pela droga D, o
que faz da droga opção bastante interessante para infusão contínua.
) A droga D poderia se tratar de midazolam, sendo, por esse motivo, bastante
usada para sedação em CTI.

22ª QUESTÃO – Em relação às reações anafiláticas no perioperatório, assinale a
alternativa INCORRETA:
A. (
B. (

C. (

D. (

) Em pacientes betabloqueados que intercorrem com reação anafilática, a
administração de glucagon pode ser útil para reverter a resistência à adrenalina.
) A maioria das reações alérgicas desencadeadas por drogas intravenosas
acontece após um período de cerca 30min da administração da droga em
questão.
) Reação anafilática é uma reação de hipersensibilidade imunomediada (tipo 1),
produzida pela liberação de substâncias farmacologicamente ativas e mediada
por imunoglobulina E (IgE).
) Coleta de sangue para dosagem de triptase pode ser útil para o esclarecimento
do diagnóstico de anafilaxia.

23ª QUESTÃO – Num estudo hipotético, foram testados os opióides venosos A e B em
doses equivalentes. Foram estudados 4 grupos (1, 2, 3 e 4) de indivíduos hígidos e
jovens, randomizados de modo a garantir boa homogeneidade entre os 4 grupos. Em 2
grupos foi utilizada a droga A em infusão contínua e nos outros 2 a droga B também em
infusão contínua. Os grupos se diferenciam quanto ao tempo de infusão de droga, sendo
os grupos 1 e 3, e 2 e 4 iguais em relação a esta variável (tempo de infusão de 1 igual ao
tempo de infusão de 3, e tempo de infusão de 2 igual ao tempo de infusão em 4). Ao fim,
foi possível desenhar o seguinte gráfico:

Desprezando risco de erros do tipo I ou II, assinale a alternativa CORRETA:
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.
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A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

A droga “A” poderia ser Sufentanil e “B”, Alfentanil.
A droga “A” poderia ser Remifentanil e a “B”, Sufentanil.
A droga “A” poderia ser Sufentanil e a “B”, Fentanil.
A droga “A” poderia ser Fentanil e “B”, Remifentanil.

24ª QUESTÃO – Sobre os anestésicos inalatórios, assinale a alternativa INCORRETA:
A. (
B. (
C. (

D. (

) Produzem broncodilatação por meio do aumento da concentração de cálcio
citosólico na musculatura lisa brônquica.
) Prejudicam a função mucociliar nas vias aéreas, retardando o clearance das
secreções respiratórias no período perioperatório.
) Em concentrações acima de 1 CAM, a maioria dos anestésicos inalatórios
produz redução do volume corrente e do volume minuto de forma dosedependente.
) Podem comprometer a patência das vias aéreas superiores mesmo em baixas
concentrações.

25ª QUESTÃO – Paciente do sexo masculino, 60 anos, hipertenso, admitido para cirurgia
de osteossíntese de fratura de rádio distal esquerdo. Foi realizado bloqueio de plexo
braquial com 20 mL de lidocaína a 2% com vasoconstrictor, sob ansiólise. Durante a
injeção do anestésico, o paciente relata sensação de “batedeira no peito”, mas sem outros
sinais ou sintomas. O monitor mostra FC de 150 bpm, PA de 160 x 90, SpO2 95%. Você
interrompe a injeção e solicita a enfermagem um eletrocardiograma de 12 derivações, que
foi realizado e está ilustrado pela figura:

Diante do quadro apresentado, assinale a opção que exibe o diagnóstico CORRETO:

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.
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A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Fibrilação atrial.
Taquicardia atrial multifocal.
Flutter atrial.
Taquicardia supraventricular paroxística.

26ª QUESTÃO – Sobre anestesia para cirurgia pediátrica, assinale a alternativa
INCORRETA:
A. (

B. (
C. (

D. (

) Na ocorrência de laringoespasmo à extubação, a manobra de jaw-thrust e a
aplicação de CPAP com oxigênio a 100% são medidas de tratamento inicial
adequadas.
) A maioria das pré-medicações utilizadas em doses apropriadas não retardam o
despertar ou a alta hospitalar para cirurgias com mais de 30min de duração.
) A rápida dessaturação da hemoglobina que ocorre na criança em apnéia, quando
comparada ao adulto, é explicada pela menor capacidade residual funcional da
criança.
) A principal causa de bradicardia no perioperatório na população pediátrica é a
hipóxia.

27ª QUESTÃO – Sobre a transmissão e monitorização neuromuscular, é INCORRETO
afirmar:
A. (

B. (

C. (

D. (

) O bloqueio neuromuscular adespolarizante demora mais a se instalar em grupos
musculares centrais (como o diafragma e músculos laríngeos) devido à maior
resistência desses músculos aos bloqueadores adespolarizantes quando
comparado a grupos musculares periféricos como o adutor do polegar.
) A avaliação subjetiva do bloqueio neuromuscular pelo DBS (double burst
stimulation) tem maior sensibilidade para o diagnóstico de bloqueio
neuromuscular residual que a avaliação subjetiva realizada pelo TOF.
) O sugammadex pode afetar a eficácia de contraceptivos orais de forma
equivalente a ter deixado de tomar o contraceptivo oral por um dia, sendo
recomendado usar um outro método contraceptivo adicional durante uma
semana após o uso do sugammadex.
) Em torno de 65-70% dos receptores nicotínicos de acetilcolina pós-sinápticos na
junção neuromuscular podem estar bloqueados sem que haja redução de T4 em
relação a T1 no TOF.

28ª QUESTÃO – Paciente de 55 anos, com histórico de internação prolongada em UTI
por COVID-19, tem proposta de traqueoplastia devido a sequela traqueal de intubação
prolongada, única sequela que apresentou após a grave enfermidade. Assinale a
assertiva que melhor representa o gráfico fluxo x volume de paciente com este tipo de
sequela:
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A. (

)

B. (

)

C. (

)
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D. (

)

29ª QUESTÃO – Paciente idoso com quadro de obstrução intestinal, séptico, tem
proposta de laparotomia exploradora. Chega às suas mãos a seguinte gasometria arterial:
pH: 7,40, HCO3: 23 mEq/L, pCO2: 36 mmHg, Na: 135 mEq/L e Cl: 82 mEq/L.
Sobre o quadro apresentado, pode-se afirmar:
A. (

B. (

C. (
D. (

) O paciente apresenta acidose metabólica leve sem acidemia, devido a
compensação respiratória, o que revela quadro sem grandes repercussões
metabólicas.
) O paciente apresenta alcalose metabólica associada a acidose metabólica de
alto ânion gap, representando provável grave repercussão metabólica do quadro
clínico de base.
) A gasometria está normal, revelando que o quadro, potencialmente grave, ainda
não teve tempo de gerar repercussões metabólicas.
) Diante do quadro apresentado é possível dispensar reserva de vaga em terapia
intensiva para o pós-operatório, visto que o paciente apresenta apenas leve
alcalose metabólica, provavelmente causada por vômitos repetidos.

30ª QUESTÃO – A respeito de anestesia para cirurgia torácica, assinale a alternativa
INCORRETA:
A. (

B. (

C. (
D. (

) O pulmão não-dependente colapsa mais rapidamente após a instalação da
ventilação seletiva monopulmonar se, antes de seletivar a ventilação, tiver sido
ventilado com oxigênio a 100% em vez de uma mistura de ar e oxigênio.
) Pacientes em ventilação monopulmonar em decúbito lateral geralmente
apresentam maior PaO2 que pacientes em ventilação monopulmonar em
decúbito dorsal.
) Uma das medidas iniciais no manejo da hipoxemia em pacientes sob ventilação
monopulmonar é o aumento da FiO2 para 100%.
) Na ventilação monopulmonar, é recomendado o ajuste do volume corrente para
metade do valor habitual, com o intuito de evitar barotrauma e volutrauma no
pulmão ventilado.
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.
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31ª QUESTÃO – Sobre o bloqueio subaracnóide total, responda a única alternativa
INCORRETA:
A. (

B. (

C. (
D. (

) Uma medida importante é posicionar o paciente em proclive (Trendelenburg
reverso), caso a solução anestésica utilizada tenha sido hiperbárica, a fim de
reduzir o nível do bloqueio, amenizando as repercussões clínicas.
) Se houver ascensão do bloqueio até os níveis de C3 a C5, pode haver
comprometimento grave da função ventilatória, e deve ser oferecido
prontamente suporte ventilatório pelo anestesiologista.
) Devemos esperar bradicardia e hipotensão, mesmo em pacientes jovens e
previamente hígidos.
) Não se deve preferir atropina em relação a epinefrina em caso de parada
cardiorrespiratória neste contexto. Caso haja evolução para PCR, deve ser
seguido protocolo do ACLS preconizado pela American Heart Association.

32ª QUESTÃO – Em relação à toxicidade dos anestésicos locais, assinale a afirmativa
CORRETA:
A. (

B. (

C. (

D. (

) Em geral, a toxicidade ao sistema nervoso central é observada com doses
plasmáticas maiores do anestésico local em comparação à toxicidade ao
sistema cardiovascular.
) Em intoxicações graves, com instabilidade cardiovascular e convulsões, o
propofol está bem indicado para cessar as convulsões e diminuir o consumo de
oxigênio cerebral.
) Os anestésicos locais ligam-se aos canais de sódio cardíacos na sístole e
dissociam-se na diástole, sendo que a bupivacaína se dissocia do canal de sódio
de forma mais lenta que a lidocaína.
) Após as medidas iniciais de tratamento, uma opção para casos graves é a
administração de emulsão lipídica intravenosa a 20% na dose de 2,5ml/kg em
bolus seguido de infusão contínua a 0,25ml/kg/min durante pelo menos 10min.

33ª QUESTÃO – Escolha a alternativa INCORRETA sobre hemostasia e anestesia:
A. (

B. (

C. (

) Heparina de baixo peso e heparina não fracionada podem ambas ser revertidas
com protamina, em que pese o fato de a reversão ser mais provável para a
última que para a primeira.
) Apesar de o uso de ácido acetilsalicílico para profilaxia secundária de evento
cardiovascular não configurar contraindicação a um bloqueio de neuroeixo, o
mesmo ainda não é considerado válido para antagonistas de P2Y12, como
clopidogrel.
) A anticoagulação terapêutica subcutânea com heparina de baixo peso molecular
dispensa o controle laboratorial, mas precisa ser suspensa pelo mesmo tempo
antes de um bloqueio de neuroeixo, quando comparada à anticoagulação
terapêutica subcutânea realizada com heparina não fracionada.
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D. (

) A solicitação de exames como PTTa e tempo de protrombina/RNI no préoperatório de atos cirúrgicos eletivos deve fazer parte da rotina de um bom
serviço de anestesiologia, devido ao baixo custo aliado a bom valor preditivo
para prever sangramento ou evento tromboembólico na população geral.

34ª QUESTÃO – Observe a figura a seguir e assinale a alternativa CORRETA:

A. (
B. (
C. (
D. (

) A injeção do anestésico
abordagem transversal.
) A injeção do anestésico
abordagem longitudinal.
) A injeção do anestésico
abordagem longitudinal.
) A injeção do anestésico
abordagem transversal.

local no ponto 1 configura o bloqueio paravertebral na
local no ponto 1 configura o bloqueio paravertebral na
local no ponto 2 configura o bloqueio paravertebral na
local no ponto 2 configura o bloqueio paravertebral na

35ª QUESTÃO – Paciente de 49 anos, hipertensa, obesa, não tabagista e sem histórico
cirúrgico, submetida a Bypass gástrico em Y de ROUX por videolaparoscopia para
tratamento de obesidade, é admitida na SRPA. A operação durou 3h, foi realizada
anestesia geral balanceada com sevoflurano, fentanil e rocurônio. Também foram
administrados dexametasona e ondansetrona, em doses adequadas para profilaxia de
NVPO. Na SRPA, a paciente não tem dor, mas apresenta náuseas e vômitos. Sobre esse
cenário, assinale a MELHOR alternativa:
A. (
B. (

) Uma boa opção é tentar droga antiemética de mecanismo de ação diferente das
que foram utilizadas, como haloperidol ou prometazina em baixas doses.
) Como a antiemese profilática foi adequada, torna-se improvável que as náuseas
e vômitos sejam relacionadas à anestesia geral, sendo necessário solicitar de
pronto a presença do cirurgião para avaliar a possibilidade de complicações
cirúrgicas precoces.
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C. (

D. (

) A melhor opção seria nova dose de antagonista 5HT3, já que esta classe de
drogas se mostrou mais eficaz para o tratamento deste quadro em bons ensaios
clínicos.
) A presença de NVPO em paciente de baixo risco e com profilaxia adequada
como esta, levanta a possibilidade de hipertensão intracraniana como fator
etiológico, o que pode ter passado despercebido na avaliação pré-operatória ou
ter sido causado pelo uso de PEEP elevada no intraoperatório.

36ª QUESTÃO – Observe a figura a seguir e assinale a alternativa CORRETA:

A. (
B. (
C. (
D. (

) A injeção do anestésico local no ponto 1 configura o bloqueio PECS 2 e bloqueia
ramos dos nervos intercostais torácicos.
) A injeção do anestésico local no ponto 2 configura o bloqueio PECS 2 e bloqueia
os nervos peitoral medial e peitoral lateral.
) A injeção do anestésico local no ponto 1 configura o bloqueio PECS 1 e bloqueia
os nervos peitoral medial e peitoral lateral.
) A injeção do anestésico local no ponto 2 configura o bloqueio PECS 1 e bloqueia
ramos dos nervos intercostais torácicos.

37ª QUESTÃO – A síndrome da fragilidade consiste na perda multifuncional da reserva
fisiológica que torna o paciente idoso mais vulnerável, com piores desfechos no
perioperatório. Dessa forma, é importante que o anestesista saiba identificar os pacientes
que se encontram nesta situação, a fim de se elaborar um plano de abordagem e de
cuidados adequados para otimizar os desfechos desses pacientes durante todo o
processo perioperatório. Sobre o diagnóstico desta condição por meio do chamado
“fenótipo da fragilidade”, é CORRETO afirmar que:
A. (

) Faz-se o diagnóstico se o paciente tiver 3 ou mais entre os seguintes critérios:
albumina abaixo de 3,0 g/dL, pelo menos uma queda nos últimos 6 meses,
perda de peso não intencional, hematócrito abaixo de 35% e dependência para
atividades básicas diárias.
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS.
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B. (

C. (

D. (

) Faz-se o diagnóstico se o paciente tiver 3 ou mais entre seguintes critérios:
perda de peso não intencional, exaustão física, fraqueza (força de preensão das
mãos), tempo de caminhada aumentado e baixo nível de atividade física.
) Faz-se o diagnóstico se o paciente tiver 2 ou mais entre os seguintes critérios:
perda de peso não intencional, exaustão física, fraqueza (força de preensão das
mãos) e baixo nível de atividade física.
) Faz-se o diagnóstico se o paciente tiver 2 ou mais entre os seguintes critérios:
albumina abaixo de 3,0 g/dL, pelo menos uma queda nos últimos 6 meses,
hematócrito abaixo de 35% e dependência para atividades básicas diárias.

38ª QUESTÃO – Uma paciente de 34 anos, previamente hígida, foi submetida a
septoplastia sob anestesia geral balanceada. No fim do procedimento, você realiza a
aspiração orofaríngea, observando a presença de sangue em moderado volume, e
procede a extubação, imediatamente após a qual, a paciente apresenta importante
esforço ventilatório, com clara obstrução alta ao fluxo aéreo. A oximetria de pulso cai
rapidamente e a ventilação com pressão positiva sob máscara não se mostra efetiva.
Rapidamente você procede a administração de propofol e succinilcolina, e consegue
ventilar a paciente, mas nota recuperação lenta da oximetria de pulso, que estabiliza em
88%. Após alguns minutos a paciente recupera a consciência e a ventilação espontânea,
apresentando tosse com eliminação de secreção rósea espumosa, e mantendo
hipoxemia. Com base no provável diagnóstico, assinale a conduta mais adequada:
A. (

B. (

C. (

D. (

) Estabelecer via aérea avançada, colher troponina, rodar eletrocardiograma de 12
derivações, avaliar início de protocolo de síndrome coronariana aguda, com
classificação killip III e solicitar transferência a unidade coronariana.
) Estabelecer a via aérea avançada, e solicitar vaga em unidade de terapia
intensiva, considerando que o paciente provavelmente evoluirá com pneumonite
química.
) Estabelecer via aérea avançada e solicitar a realização de Tomografia
computadorizada de crânio, para excluir evento cerebrovascular que justifique
edema pulmonar neurogênico.
) Tentar oferecer VNI, guiando a terapêutica pela resposta clínica e gasométrica.

39ª QUESTÃO – O Sistema Nervoso Autônomo (SNA) governa diversas funções
fisiológicas que são controladas e influenciadas pelas drogas envolvidas no manejo
anestésico. Didaticamente, o SNA é dividido em Sistema Nervoso Simpático (SNS) e
Sistema Nervoso Parassimpático (SNP).
Analise as assertivas a seguir e responda o que se pede:
I.
II.

Fibras pré-ganglionares do SNP são encontradas nos nervos cranianos 3, 7, 9 e
10.
O SNP é responsável pela ereção peniana, ao passo que a ejaculação é
governada pelo SNS.
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III.

IV.

O SNP, por possuir fibras pós-ganglionares mais próximas dos órgãos efetores e
menos numerosas em comparação com as pós-ganglionares do SNS, apresenta,
em geral, efeitos mais discretos e limitados (restritos a um órgão sem afetar
necessariamente outros) que o SNS.
O SNS é controlado por núcleos do hipotálamo posterolateral e tem disposição
toracolombar, ao passo que o SNP é controlado por núcleos do hipotálamo
anteromedial e tem disposição craniosacral.

Pode-se afirmar que:
A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Todas as afirmativas estão corretas.
Apenas três afirmativas estão corretas.
Apenas duas afirmativas estão corretas.
Apenas uma afirmativa está correta.

40ª QUESTÃO – Um paciente de 40 anos, hígido, está sendo submetido a uma
laparotomia para fechamento de ostomia, sob anestesia geral balanceada. Após
transcorrida cerca de 1h de cirurgia, o monitor chama a atenção do anestesiologista por
apresentar uma capnografia que passou do padrão A para o B (ver figuras abaixo). Diante
disso deve o anestesiologista:

A. (
B. (
C. (
D. (

)
)
)
)

Repicar o curare.
Verificar a pressão do balonete.
Verificar a conexão da linha de capnografia.
Trocar a cal sodada.
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Corte aqui
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