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MÉDICO ANESTESISTA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto para responder as questões 02 e 03:

QUESTÃO 01
Leia o texto para responder à questão:

O ato de estudar

Por causa de uma vírgula mal-encarada

Tinha chovido muito toda noite. Havia enormes
poças de água molhada nas partes baixas do terreno. Em
certos lugares, a terra, de tão molhada, tinha virado lama.
Às vezes, os pés apenas escorregavam nela. Às vezes,
mais do que escorregar, os pés se atolavam na lama até
acima dos tornozelos. Era difícil andar. Pedro e Antônio
estavam transportando numa caminhoneta cestos cheios
de cacau para o sitio onde deveriam secar. Em certa
altura, perceberam que a caminhoneta não atravessaria o
atoleiro que tinha pela frente. Passaram. Desceram da
caminhoneta. Olharam o atoleiro, que era um problema
para eles. Atravessaram os dois metros de lama,
defendidos por suas botas de cano longo. Sentiram a
espessura do lamaçal. Pensaram. Discutiram como
resolver o problema. Depois, com a ajuda de algumas
pedras e de galhos secos de árvores deram ao terreno a
consistência mínima para que as rodas da caminhoneta
passassem sem atolar. Pedro e Antônio estudaram.
Procuraram resolver e, em seguida, encontraram uma
resposta precisa.
Não se estuda apenas na escola.
Pedro e Antônio estudaram enquanto trabalhavam.
Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa diante
de um problema.
Esta atitude séria e curiosa na procura de
compreender as coisas e os fatos caracteriza o ato de
estudar. Não importa que o estudo seja feito no momento
e no lugar do nosso trabalho, como no caso de Pedro e
Antônio, que acabamos de ver. Não importa que o estudo
seja feito noutro local e noutro momento, como o estudo
que fazemos no Círculo de Cultura. Em qualquer caso, o
estudo exige sempre esta atitude séria e curiosa na
procura de compreender as coisas e os fatos que
observamos. Um texto para ser lido é um texto para ser
estudado. Um texto para ser estudado é um texto para ser
interpretado. Não podemos interpretar um texto se o
lemos sem atenção, sem curiosidade; se desistimos da
leitura quando encontramos a primeira dificuldade. Que
seria da produção de cacau naquela roça se Pedro e
Antônio tivessem desistido de prosseguir o trabalho por
causa do lamaçal?
Se um texto às vezes é difícil, insiste em
compreendê-lo. Trabalha sobre ele como Antônio e Pedro
trabalharam em relação ao problema do lamaçal. Estudar
exige disciplina. Estudar não é fácil porque estudar é criar
e recriar e não repetir o que os outros dizem. Estudar é
um dever revolucionário!

E na tarde que o Dr. Feitosa de Castro, diretor das
Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que o
escrevente Porfírio Freixeiras retirasse certa vírgula de
certo ofício, Freixeiras tremeu nos borzeguins. Espumou
gramática, pronomes e crases. Em vinte anos de Águas e
Encanamentos, de ofícios e pareceres, nunca chefe algum,
em tempo algum, mandou que ele extraísse essa ou
aquela vírgula de seus escritos. Com o papel na mão, ficou
remoendo, remoendo, tira-a-vírgula, não-tira-a-vírgula.
Até que tomou uma decisão definitiva. Chegou junto a
mesa de Feitosa de Castro e expediu o seguinte ultimato:
– Ou o doutor deixa a vírgula ou eu peço
transferência de repartição.
Feitosa que era homem de pontos de vista firmados,
foi claro:
– A vírgula sai e o distinto amigo também.
O resto veio no Diário Oficial. Vejam que
barbaridade. Por causa de uma simples vírgula, uma inútil
vírgula, Freixeiras foi redigir ofícios em Barro Amarelo.
Lugar que não dava a menor importância às crases,
quanto mais às vírgulas.

(CARVALHO, José Cândido de - PORQUE LULU BERGANTIM
NÃO ATRAVESSOU O RUBICON - Rio de Janeiro, Livraria José
Olímpio Editora, 1971, págs. 117-118)

Analise as informações acerca do texto:
I.

Pelas características como texto narrativo, cenas do
cotidiano, humor ou reflexão, o texto pode ser
classificado quanto ao gênero em crônica.
II. A tipologia textual predominante é a argumentativa,
por tratar-se de uma dissertação.
III. “E na tarde que o Dr. Feitosa de Castro, diretor das
Águas e Encanamentos de São João da Laje, pediu que
o escrevente Porfírio Freixeiras retirasse certa
vírgula...”. As vírgulas desse trecho foram usadas para
separar o aposto.
IV. “Em vinte anos de Águas e Encanamentos, de ofícios
e pareceres, nunca chefe algum, em tempo algum,
mandou que ele extraísse essa ou aquela vírgula de
seus escritos...”. O termo destacado faz referência ao
personagem Porfírio Freixeiras.
Estão corretas:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

I e III;
II e IV;
I, III e IV;
III e IV.

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Cortez,
2001. p.57-58.
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QUESTÃO 02
Marque a proposição que traz uma informação correta
sobre o texto:

QUESTÃO 05
Sobre as normas de correspondência oficial, analise as
proposições:

A) O objetivo do autor é mostrar a importância do ato de
estudar e que um texto, por mais difícil que pareça,
deve-se buscar estratégias para compreendê-lo;
B) “Se um texto às vezes é difícil, insiste em compreendêlo”. O elemento coesivo pode ser substituído por “pois”
sem prejudicar o sentido;
C) “Trabalha sobre ele como Antônio e Pedro trabalharam
em relação ao problema do lamaçal”. O verbo
destacado está no presente do indicativo;
D) Há período simples em: “Pedro e Antônio estudaram
enquanto trabalhavam.”

I.

A redação oficial deve caracterizar-se pela
impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem,
clareza, concisão, formalidade e uniformidade.
II. As comunicações oficiais são necessariamente
uniformes, pois há sempre um único comunicador (o
Serviço Público) e o receptor dessas comunicações ou
é o próprio Serviço Público (no caso de expedientes
dirigidos por um órgão a outro) – ou o conjunto dos
cidadãos ou instituições tratados de forma homogênea
(o público).
III. Eventualmente as gírias, jargões ou linguagem técnica
podem ser usados nas comunicações oficiais.
IV. As comunicações devem ser padronizadas e
obedecidas às regras de estrutura de cada uma como:
ofício, memorando, aviso, correio eletrônico etc.

QUESTÃO 03
Observe as afirmações linguísticas sobre o texto, julgandoas (C) certas ou (E) erradas:

São corretas:

( ) “Em certos lugares, a terra, de tão molhada, tinha
virado lama...”. O termo destacado é um pronome
indefinido.
( ) Em “Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa
diante de um problema.” há um período composto
por subordinação, formado por uma oração principal
e uma subordinada substantiva predicativa reduzida
de infinitivo.
( ) “Estudar é um dever revolucionário!”. A palavra
destacada significa retrógrado.
( ) “Se um texto às vezes é difícil, insiste em
compreendê-lo.” A crase fora utilizada porque inicia
uma expressão adverbial.

A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) C, C, E, E;
B) C, C, E, C;
C) E, C, C, E;
D) E, E, C, C.
QUESTÃO 04
Marque o item em que a escrita da frase está de acordo
com as regras da Gramática Normativa:
A) Não esqueça-me por favor!;
B) Responda às questões da prova com atenção;
C) Houveram muitos casos de demissão na empresa na
qual trabalho;
D) Há bastantes candidatos preparados para este
concurso.
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I, II e IV;
I e III;
II e III;
I e IV.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema
único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes,
exceto:

QUESTÃO 09
A lei 8.142/90 estabelece que a representação dos
usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências é de:
A) 30%;
B) 40%;
C) 50%;
D) 60%.

A) Descentralização, com direção única em cada esfera de
governo;
B) Participação da comunidade;
C) Atendimento integral, com prioridade para atividades
preventivas, sem prejuízos dos serviços assistenciais;
D) Fiscalização e inspeção de alimentos, compreendendo o
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e
águas para consumo humano.

QUESTÃO 10
A Vigilância em Saúde está relacionada às práticas de
atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos
mecanismos adotados para prevenção de doenças. Sobre
este tema analise os itens abaixo:

QUESTÃO 07
Sobre a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, marque
a alternativa incorreta:

I.

A vigilância epidemiológica reconhece as principais
doenças de notificação compulsória e investiga
epidemias que ocorrem em territórios específicos;
II. A vigilância sanitária se dedica às interferências dos
ambientes físico, psicológico e social na saúde;
III. A área de saúde do trabalhador realiza estudos, ações
de prevenção, assistência e vigilância aos agravos à
saúde relacionados ao trabalho.

A) Estão incluídas as instituições públicas federais,
estaduais e municipais de controle de qualidade,
pesquisa e produção de insumos, medicamentos,
inclusive de sangue e hemoderivados, e de
equipamentos para saúde;
B) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante
participação complementar da iniciativa privada, serão
organizados de forma regionalizada e hierarquizada em
níveis de complexidade crescente;
C) Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e
serviços de saúde, executadas de forma isoladas, em
caráter eventual, por pessoas jurídicas de direito
público;
D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Estão corretos:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

QUESTÃO 08
As prioridades do Pacto em Defesa do SUS são:
I.

Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de
saúde às doenças emergentes e endemias;
II. Implementar um projeto permanente de mobilização
social com a finalidade de garantir, no longo prazo, o
incremento dos recursos orçamentários e financeiros
para a saúde;
III. Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos usuários do
SUS.
Estão corretas:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

a alternativa II;
as alternativas II e III;
as alternativas I e III;
a alternativa III.
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os itens I e III;
o item II;
os itens II e III;
o item III.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Qual das cirurgias abaixo tem o maior risco de
complicações cardiovasculares?

QUESTÃO 16
Sobre a variação da taxa metabólica cerebral causada por
anestésicos inalatórios, pode-se afirmar que:

A) Ortognática;
B) Bariátrica;
C) Artroscopia de joelho;
D) Revascularização de membro inferior.
QUESTÃO 12
Qual desses anestésicos locais possui maior ligação às
proteínas?

A) A diminuição da taxa metabólica cerebral é mais
pronunciada com o isoflurano, quando comparada ao
sevoflurano;
B) A variação independe da dose anestésico utilizada;
C) A redução da taxa metabólica cerebral é associada à
redução da taxa elétrica cerebral;
D) A atividade elétrica cerebral reduz durante uma crise
convulsiva;

A) Bupivacaína;
B) Ropivacaína;
C) Lidocaína;
D) Tetracaína.

QUESTÃO 17
Considerando um paciente fisicamente dependente de
morfina, qual das opções é um sintoma de abstinência
com início até 12 horas após a última dose de morfina?

QUESTÃO 13
A respeito dos anestésicos locais, pode-se afirmar que:

A) Bradicardia;
B) Lacrimejamento;
C) Coma;
D) Convulsão.

A) A concentração efetiva mínima não difere quando
administrados no espaço subaracnóide ou peridural;
B) Podem causar miotoxicidade irreversível;
C) Os isômeros levogiros são mais potentes que os
dextrogiros;
D) Quando incorporados à lipossomos, aumentam a sua
toxicidade.

QUESTÃO 18
Qual a diferença primária entre o cisatracúrio e o
atracúrio?
A) O cisatracúrio é opticamente ativo;
B) A liberação de histamina pelo cisatracúrio é bem
reduzida;
C) O atracúrio tem início de ação mais lento que
cisatracúrio;
D) O cisatracúrio é metabolizado em maior grau pelas
esterases plasmáticas inespecíficas.

QUESTÃO 14
O uso da metadona para o controle da dor pós-operatória:
A) É limitado, devido a sua curta meia vida;
B) Deve ser utilizada a cada 2 horas;
C) Não deprime a respiração;
D) Pode levar até 48 horas para obter um efeito estável.

QUESTÃO 19
Qual dos fármacos abaixo é uma alternativa para um
paciente portador de uma doença cardiovascular grave
que apresenta broncoespasmo?

QUESTÃO 15
Na fase de distribuição de um fármaco intravenoso:

A) Terbutalina;
B) Metilxantina;
C) Anticolinérgicos;
D) Fenoterol.

A) O transporte de fármacos aos tecidos é independente
do fluxo sanguíneo;
B) Fármacos insolúveis em lipídios são distribuídos ao
grupo dos tecidos ricamente vascularizados em razão
da baixa captação pelos tecidos adiposos;
C) A concentração intersticial do fármaco é afetada pelo
pH do líquido intersticial;
D) A distribuição aos tecidos pobremente vascularizados é
facilitada pelas proteínas plasmáticas.

QUESTÃO 20
Qual é o sinal mais comum de infarto agudo do miocárdio
em um paciente no pós-operatório imediato, que se
encontra ainda na sala de recuperação pós-anestésica?
A) Desnivelamento do segmento ST;
B) Angina;
C) Taquicardia;
D) Hipoxemia.
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QUESTÃO 21
Qual é o mais importante marcador de perfusão global nos
estados de choque, para avaliação de prognóstico?

QUESTÃO 26
O que se pode afirmar em relação à fisiologia de um
recém-nascido?

A) Bicarbonato;
B) Lactato;
C) Excesso de base (BE);
D) Capnometria sublingual.

A) A concentração de sódio urinário é de 20-25mEq/L;
B) Há taquicardia frente a hipotensão arterial;
C) Ocorre assimetria contrátil entre os ventrículos direito e
esquerdo;
D) Níveis séricos de endorfinas são diminuídos.

QUESTÃO 22
Durante a gestação, pode-se observar qual das alterações
fisiológicas cardiovasculares?

QUESTÃO 27
Durante a anestesia de uma criança de 22kg, qual a
necessidade hídrica horária de manutenção em ml/kg?

A) Aumento da frequência cardíaca em 50%;
B) Redução da resistência vascular sistêmica em 20%;
C) Diminuição do volume plasmático intravascular em
45%;
D) Aumento da pressão venosa central.

A) 40;
B) 50;
C) 54;
D) 62.

QUESTÃO 23
Uma paciente de 49 anos que faz uso contínuo de
antidepressivo tricíclico para depressão:

QUESTÃO 28
Qual das alternativas representa um cuidado para o
paciente portador de alergia ao látex no período
perioperatório?

A) Tem maior risco de desenvolver arritmias;
B) Deve ser aconselhado interromper a medicação antes
da cirurgia;
C) O uso da cetamina pode causar hipotensão;
D) Deve ter o halotano e pancurônio como drogas de
escolha.

A) Somente materiais em contato com mucosas devem ser
isentos de látex;
B) As luvas representam um importante fator de risco;
C) O tubo endotraqueal é isento de risco;
D) O risco no preparo pré-operatório é inexistente pois o
paciente não é exposto a material potencialmente
alérgeno.

QUESTÃO 24
Paciente do sexo feminino, 48 anos, submetida a
endarterectomia de carótida direita para estenose
sintomática de alto grau. Pode-se afirmar que:

QUESTÃO 29
A alcalose metabólica:
A) Reduz o risco de arritmias cardíacas;
B) Promove hipercalemia;
C) Aumenta o cálcio ionizado;
D) Favorece o aparecimento de atelectasias.

A) A pressão sanguínea durante a oclusão da carótida deve
ser mantida acima ou na linha de base do paciente;
B) A utilização do BIS pode detectar de maneira confiável
uma isquemia cerebral;
C) O uso de anestesia regional minimiza os riscos de
acidente vascular encefálico no intraoperatório;
D) A utilização de anestésicos voláteis resulta numa maior
proteção cerebral quando comparado ao Propofol.

QUESTÃO 30
Durante a reanimação cardiopulmonar por mais de 5
minutos, a eficácia das compressões torácicas decorre do
aumento:

QUESTÃO 25
Em relação a saturação venosa de O2 (SvO2), pode-se
afirmar que:

A) Do fluxo sanguíneo pulmonar;
B) Da pressão na veia cava inferior;
C) Do gradiente pressórico arteriovenoso;
D) Da tensão da parede do ventrículo esquerdo.

A) Hiperventilação reduz a SvO2;
B) O aumento do débito cardíaco leva à redução;
C) A saturação venosa mista de O2 de 75% representa
extração de O2 tecidual de 25%;
D) Os níveis de hemoglobina não influenciam a SvO2.
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