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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As perdas hidroeletrolíticas do compartimento intravascu-
lar para o intersticial, que ocorrem em razão de processo
inflamatório mediado por moléculas de adesão, interleuci-
nas pró e anti-inflamatórias, são denominadas de

(A) insensíveis.

(B) renais.

(C) ocultas.

(D) digestivas.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ocorrência de diabetes insipidus em vítimas de trauma
cranioencefálico resulta em desequilíbrio eletrolítico carac-
terizado por

(A) hipopotassemia.

(B) hiponatremia.

(C) hipocalcemia.

(D) hipomagnesemia.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um paciente é admitido no hospital  com diagnóstico de
trauma raquimedular. A ilustração a seguir mostra imagem
radiográfica perfilada da coluna cervical e detalhe tomo-
gráfico da quarta vértebra cervical deste paciente.

A letalidade desta situação é determinada, principalmente,
por complicação

(A) tromboembólica.

(B) neurológica.

(C) hemodinâmica.

(D) pulmonar.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  reparo  primário  nas  lesões  penetrantes  do  intestino
grosso inclui desde suturas dos ferimentos até ressecções
e anastomoses de segmentos intestinais. O sucesso desta
conduta terapêutica é resultado de uma adequada seleção
de pacientes que, preferencialmente, devem ter as seguin-
tes características:

(A) estável  hemodinamicamente,  temperatura  corporal
de 37 ºC, coagulação normal.

(B) idade abaixo de 40 anos,  operado até  doze horas
após o ferimento, pH ≥ 7,2.

(C) lesão de até dois órgãos intraperitoniais, lesão distal
à artéria cólica média, anastomose íleocólica.

(D) lesão  proximal  à  artéria  cólica  média,  anastomose
colocolônica,  hemoperitônio  restrito  a  1000  ml  de
perda sanguínea.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O trauma duodenal penetrante, que resulta em lesão intra-
peritoneal exclusiva, está localizado no segmento

(A) descendente.

(B) transverso.

(C) superior.

(D) ascendente.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um paciente  de 76  anos,  usuário  de anti-inflamatórios
para dor articular, é admitido no hospital após hematême-
se vultosa. Recebeu o primeiro atendimento e as condi-
ções hemodinâmicas foram estabilizadas. Exame de en-
doscopia digestiva alta revelou que o paciente era porta-
dor de úlcera gástrica de 3,0 cm de diâmetro, profunda,
sem sangramento no momento do exame, distando 1,5
cm da cárdia. Não foi realizada biópsia da lesão.

Nesse caso, a conduta terapêutica deve incluir:

(A) erradicação do H. Pylori, suspensão do anti-inflamató-
rio e supressão da produção de ácido.

(B) vagotomia gástrica troncular e piloroplastia.

(C) gastrectomia total e linfadenectomia.

(D) escleroterapia endoscópica e instilação de soro gelado.
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente foi admitido há dois dias por pancreatite agu-
da biliar. Apresentava glicemia de 185 mg/dl, amilase séri-
ca de 1000 UI/dL e bilirrubinas totais séricas de 1,2 mg/dl.
Evoluiu desfavoravelmente e passou a necessitar de su-
porte ventilatório mecânico. Exame tomográfico atual esti-
ma presença de necrose em 50% da glândula e classifica
o caso como Balthazar E. A conduta terapêutica deve ser:

(A) laparotomia exploratória.

(B) colangiopancreatografia retrógrada e endoscópica.

(C) antibioticoterapia.

(D) videolaparoscopia diagnóstica.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Uma paciente de 21 anos apresentou episódios de inten-
sa dor abdominal em cólica, pós-prandiais tardios. Evo-
luiu com icterícia (bilirrubinas totais de 5,0 mg/dl) que re-
grediu espontaneamente em um dia. O exame ultrasso-
nográfico revelou colelitíase, e a paciente foi submetida a
tratamento operatório.  A colangiografia intraoperatória é
mostrada a seguir:

O tratamento definitivo é:

(A) colecistectomia e papiloesfincterotomia transduodenal.

(B) colecistectomia e acompanhamento.

(C) colecistectomia e papilotomia endoscópica intraope-
ratória.

(D) colecistectomia e papilotomia endoscópica pós-ope-
ratória.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma vítima de acidente automobilístico (colisão frontal en-
tre carros de mesmo porte) recebe o atendimento inicial
hospitalar e é diagnosticada com trauma cranioencefálico
grave (Glasgow = 6). Após ressuscitação volêmica e ob-
tenção  de  via  aérea  definitiva,  está  sendo  mantida  em
ventilação mecânica. Entretanto, logo após o exame se-
cundário, o médico percebe que o paciente começa a ficar
hipotenso. A principal causa da hipotensão, neste cenário,
está relacionada à

(A) hemorragia oculta não detectada no exame inicial.

(B) hipocapnia induzida pela ventilação mecânica.

(C) diminuição da pressão de perfusão cerebral.

(D) poliúria secundária a diabetes insipidus.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando  as  alterações  fisiológicas  da  gestação,  a
melhor  opção  para  tratamento  inicial  da  hipotensão em
gestante de último trimestre, vítima de trauma abdominal
fechado, é a administração de

(A) vasopressores.

(B) hemoderivados.

(C) coloides.

(D) cristaloides.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tamponamento com balão é medida terapêutica salva-
dora na hemorragia digestiva alta por varizes de esôfago.
Neste contexto, a insuflação correta do balão de Sengs-
taken-Blakemore é feita com

(A) água, sendo 300 ml no balão esofágico e 30 mmHg
no gástrico.

(B) ar, sendo 30 mmHg no balão esofágico e 300 ml no
gástrico.

(C) água, sendo 30 mmHg no balão esofágico e 300 ml
no gástrico.

(D) ar, sendo 300 ml no balão esofágico e 30 mmHg no
gástrico. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente cirrótico de etiologia alcoólica, de quarenta e
oito anos, desenvolve sintomas dispépticos e recebe diag-
nóstico por imagem de colecistopatia calculosa. Ele tem
bilirrubinas séricas, coagulação e função renal dentro dos
limites normais. Não há ascite e nunca sofreu hemorragia
digestiva. A conduta terapêutica recomendada deve ser:

(A) colecistectomia videolaparoscópica.

(B) colecistectomia convencional.

(C) transplante ortotópico de fígado.

(D) observação clínica. 

pré_requisito_anestesiologia_cirurgia_geral_clínica_médica_SES
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▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ilustração a seguir refere-se à alternativa técnica para o
tratamento da hipertensão portal.

A operação ilustrada representa uma

(A) anastomose porto sistêmica seletiva, com pouca re-
percussão no gradiente pressórico portal e apropria-
da a situações eletivas.

(B) desconexão  ázigo-portal,  com  grande  repercussão
no gradiente pressórico portal e apropriada a situa-
ções emergenciais.

(C) anastomose porto sistêmica não seletiva, com gran-
de  repercussão  no  gradiente  pressórico  portal  e
apropriada a situações emergenciais.

(D) desconexão ázigo-portal, com pouca repercussão no
gradiente pressórico portal e apropriada a situações
eletivas.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A correção operatória das hérnias do canal inguinal por via
anterior é passível de complicações que podem ser sus-
peitadas durante o exame clínico. Quando presente, o si-
nal de Tinnel sugere complicação relacionada à seguinte
estrutura anatômica:

(A) ducto deferente.

(B) nervo.

(C) funículo espermático.

(D) testículo. 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a situação ilustrada na angiotomografia do tórax a
seguir.

Essa situação é mais prevalente em paciente de

(A) 45 anos, com antecedente de trombose venosa pro-
funda e cirurgia de grande porte.

(B) 50 anos, obeso e com cirurgia para revasculariza-
ção do miocárdio.

(C) 60 anos, com varizes nos membros inferiores e ci-
rurgia no joelho.

(D) 65 anos, tabagista e com cirurgia no quadril.

Leia o caso clínico a seguir para responder às questões
16 e 17.

Paciente, vítima de queda de três metros de altura, dá en-
trada em unidade de emergência  com palidez  cutâneo-
mucosa, dor abdominal, frequência cardíaca de 130 bati-
mentos por minuto, pressão de pulso em 2 mmHg, com
confusão mental. Segundo a acompanhante, pesa 100 kg.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que medida está indicada do ponto de vista circulatório? 

(A) Infusão de 1000 ml de solução cristaloide.

(B) Infusão de 2000 ml de solução cristaloide.

(C) Infusão de 1000 ml de concentrado de hemácias.

(D) Infusão de 2000 ml de concentrado de hemácias.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que medida diagnóstica está indicada? 

(A) Tomografia computadorizada.

(B) Ultrassonografia portátil. 

(C) Ressonância magnética.

(D) Radiografia de abdome.

pré_requisito_anestesiologia_cirurgia_geral_clínica_médica_SES
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▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual das lesões císticas de pâncreas tem menor potencial
de malignização? 

(A) Cistoadenoma seroso.

(B) Cistoadenoma mucinoso.

(C) Neoplasia mucinosa intrapancreática de ducto princi-
pal.

(D) Neoplasia mucinosa intrapancreática mista.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que característica pode ser atribuída à técnica de Lázaro
da Silva (Alcino) para correção de hérnias abdominais? 

(A) Apresenta três planos de tecido na correção.

(B) Pode ser utilizada em qualquer região da parede ab-
dominal.

(C) Utiliza prótese (tela) na correção.

(D) Não utiliza fios de sutura na correção.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual técnica utiliza prótese (tela) na confecção da hérnia
inguinal? 

(A) Bassini.

(B) Mc Vay.

(C) Schouldice.

(D) Lichteinstein.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O sinal de Trousseau está relacionado à complicação da
seguinte cirurgia:

(A) herniorrafia.

(B) apendicectomia.

(C) tireoidectomia.

(D) gastrectomia.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 38 anos, vítima de acidente automobilístico,
dá entrada em unidade de emergência com abertura dos
olhos ao comando de voz, murmurando palavras incom-
preensíveis e sem nenhuma resposta ao estímulo álgico.

Qual é a primeira medida a ser tomada? 

(A) Tomografia computadorizada de crânio.

(B) Intubação orotraqueal.

(C) Cateterização de veia de grosso calibre.

(D) Punção venosa central.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente com história de disfagia progressiva há cinco
anos, com perda de cerca de 15 kg neste período. Na in-
vestigação propedêutica, foi feita radiografia contrastada
de esôfago, conforme imagem a seguir. 

Que tratamento está indicado para este paciente?

(A) Cardiomiotomia à Heller.

(B) Miotomia cricofaríngea.

(C) Esofagectomia.

(D) Cirurgia de Serra-Dória.

pré_requisito_anestesiologia_cirurgia_geral_clínica_médica_SES
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▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente de 50 anos, com dor abdominal de início súbito há
cerca de 24 horas, apresenta a radiografia a seguir.

Qual é o procedimento indicado, nesse caso?

(A) Tomografia computadorizada de abdome.

(B) Colonoscopia.

(C) Endoscopia digestiva alta.

(D) Laparotomia.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente  de  40  anos,  do  sexo  feminino,  apresentando
quadro de dor abdominal tipo cólica, com icterícia ++/4+,
colúria e hipocolia fecal. Que exame seria indicado, neste
momento?

(A) Ultrassonografia de abdome superior.

(B) Tomografia computadorizada de abdome superior.

(C) Ressonância magnética de abdome superior.

(D) Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos pacientes com hipertensão portal esquistossomótica, 

(A) o aumento de pressão portal é maior do que na hi-
pertensão portal cirrótica por ela ser pós-sinusoidal.

(B) a encefalopatia hepática é rara.

(C) a principal  causa  de  mortalidade  é a  insuficiência
hepática.

(D) o tratamento cirúrgico como profilaxia de sangramento
das varizes esofágicas está indicado, mesmo sem epi-
sódio de ruptura das varizes.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual dos tipos de nódulos hepáticos tem maior possibili-
dade de indicar tratamento cirúrgico? 

(A) Adenoma.

(B) Hemangioma.

(C) Hiperplasia nodular focal.

(D) Cisto.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente do sexo masculino, de 22 anos, vítima de feri-
mento penetrante por arma branca em região lombar. Es-
tável hemodinamicamente. Que medida deveria ser adota-
da, neste caso? 

(A) Exploração digital do ferimento.

(B) Videolaparoscopia diagnóstica.

(C) Tomografia computadorizada com triplo contraste.

(D) Ultrassonografia na beira do leito.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente  do  sexo  masculino  dá  entrada  em  unidade  de
emergência com história de dor abdominal de forte intensi-
dade há cerca de seis meses. Antecedente de uso abusivo
de bebidas alcoólicas por vários anos. Episódios intermiten-
tes de diarreia. Ao realizar raio x de abdome foi vista a se-
guinte imagem: 

Qual é o provável diagnóstico?

(A) Pancreatite aguda.

(B) Pancreatite crônica.

(C) Pâncreas ectópico.

(D) Pâncreas divisium.

pré_requisito_anestesiologia_cirurgia_geral_clínica_médica_SES
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▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a classificação de Counott, o Lobo Caudato cor-
responde ao segmento: 

(A) I

(B) II

(C) IV 

(D) IX

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a American Thoracic Society, a um paciente com
SDRA severa, está indicado, como suporte ventilatório,

(A) pressão de platô maior do que 30 cmH2O.

(B) posição prona por seis horas.

(C) volume corrente de 4 a 8 ml/kg.

(D) ventilação oscilatória de alta frequência.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tendo em vista a importância de se iniciar a dieta enteral o
mais precoce possível em pacientes críticos e consideran-
do as contraindicações, em que condição haveria necessi-
dade de retardar o início dessa terapia? 

(A) Pacientes em uso de bloqueadores neuromusculares.

(B) Paciente em posição prona.

(C) Pacientes com diarreia.

(D) Paciente com instabilidade hemodinâmica.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente internado com quadro de pancreatite aguda
evolui com creatinina sérica igual a 4 mg/dl, potássio séri-
co igual a 6 mEq/L e redução do volume urinário. Iniciada
terapia renal substitutiva e o paciente permanece anúrico,
mesmo após trinta dias do início do quadro renal. Nesse
caso, como será classificado o comprometimento renal?

(A) Doença renal aguda, estágio 2.

(B) Doença renal aguda, estágio 3.

(C) Doença renal crônica, estágio 2.

(D) Doença renal crônica, estágio 3. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente  de  65  anos,  com pneumonia  comunitária,
apresenta dispneia, febre e leucocitose, sem comorbida-
de. Qual é a conduta indicada?

(A) Tratamento ambulatorial com amoxacilina.

(B) Tratamento ambulatorial com quinolona.

(C) Tratamento hospitalar com cefalosporina de 3ª ou 4ª
gerações, e considerar o uso de macrolídio caso não
haja resposta em 48 horas de tratamento.

(D) Tratamento hospitalar com quinolona e macrolídios e
considerar a associação de tamiflu.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um paciente  de 72 anos,  portador  de cardiopatia  cha-
gásica, em uso de furosemida, amiodarona e digitálico,
chega ao pronto-socorro de um hospital com história de
náuseas e vômitos, de início há mais de 24 horas. O pa-
ciente  apresenta-se  confuso.  O  ECG  mostra  bloqueio
atrioventricular do tipo II e extrassístoles ventriculares. O
exame mostra potássio sérico = 3,1mEq/L.

Nesse caso, qual é a conduta adequada?

(A) Aumentar a dose de amiodarona e do diurético.

(B) Suspender a amiodarona e o diurético.

(C) Suspender o digitálico e trocar o diurético.

(D) Suspender a amiodarona e iniciar lidocaína.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo feminino, de 19 anos, procura o CAIS
para  consultar  com o  clínico,  referindo  que  há  pouco
mais de uma semana, após relação sexual desprotegida
com um parceiro  casual,  iniciou  quadro  de  leucorreia
amarelada. Realizado o exame especular, quando foram
observados corrimento mucopurulento, com colo do úte-
ro friável e dor à mobilização do colo. 

Mediante este quadro, o clínico deverá

(A) colher material para coloração pelo Gram e encami-
nhar a paciente ao ginecologista.

(B) colher material para cultura e iniciar ciprofloxacino 500
mg, dose única, associado a 1 g de azitromicina, dose
única.

(C) colher  material  para  imunofluorescência  direta  e
iniciar  aconselhamento  e  tratamento  após  confir-
mado o diagnóstico.

(D) encaminhar material para exame com método de bio-
logia molecular e iniciar tratamento com cefalospori-
na 1g, EV ou IM, por sete dias.
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Um homem de 65 anos, com história de que acordou com tontura e dificuldade para movimentar as pernas e o braço di -
reito. Refere ser hipertenso em uso irregular de medicação. Nega distúrbio da coagulação ou procedimentos recentes.
Realizado TC de crânio que não evidenciou sangramento cerebral. A esposa refere que o paciente foi se deitar por volta
das 23 horas e acordou às seis horas com o quadro referido. 

Qual é a conduta a ser adotada?

(A) Realizar a escala NIH e chamar o neurocirurgião.

(B) Realizar tratamento clínico conservador, pois estão contraindicados trombolíticos e aspirina.

(C) Realizar trombólise EV com rtPA.

(D) Realizar AAS 300 mg, mais controle dos parâmetros fisiológicos.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual dos parâmetros a seguir constitui meta terapêutica para todos os pacientes com diabetes tipo II?

(A) Glicemia de jejum < 110 mg/dl.

(B) Hemoglobina glicada < 6%.

(C) Glicemia pós-prandial < 130 mg/dl.

(D) Glicemia pré-prandial < 160 mg/dl.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para a definição da conduta a ser adotada em um paciente com quadro de fibrilação atrial, é necessário que a fibrilação
seja classificada quanto à cronicidade e à evolução. Sendo assim, um paciente com fibrilação atrial há meses, sem re-
versão com o tratamento farmacológico, apresenta um quadro de:

(A) fibrilação atrial agudizada, se assintomática.

(B) fibrilação paroxística, não havendo indicação de tratamento.

(C) fibrilação persistente, o que exige cardioversão.

(D) fibrilação permanente, o que contraindica a cardioversão.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere o óbito de um paciente diabético, com quadro de pancreatite aguda necro-hemorrágica, que evolui com sep-
se e choque séptico, seguido de insuficiência renal aguda, com necessidade de hemodiálise e, posteriormente, com
choque refratário e óbito. Analise o formulário a seguir para preencher o atestado de óbito desse paciente. 

Considerando a respectiva alínea ilustrada no formulário, o atestado de óbito deverá ser preenchido da seguinte forma:

(A) Alínea a – sepse.

(B) Alínea b – choque séptico.

(C) Alínea c – diabetes.

(D) Alínea d – pancreatite aguda.
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▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise o gráfico a seguir.

Esse gráfico representa um capnograma de um paciente
submetido à ventilação mecânica com sistema com absor-
vedor de CO2,  durante anestesia para videocolecistecto-
mia. Qual é a alteração clínica encontrada nesse exame?

(A) Aumento da resistência de vias aéreas.

(B) Reinalação de CO2.

(C) Descurarização.

(D) Retenção de CO2.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico.

Paciente de 56 anos, do sexo masculino, foi submetido à
cirurgia de tireoide sob anestesia geral com propofol em
infusão contínua associado a remifentanil contínuo e uso
de rocurônio como relaxante muscular. Ao final do proce-
dimento, o paciente foi extubado e encaminhado à sala
de recuperação anestésica. Após cinco minutos na RPA,
o paciente desenvolve dificuldade respiratória com queda
da saturação de oxigênio, mas mantém respiração com
alta frequência e baixo volume corrente.

A principal causa do quadro apresentado está relacionada 

(A) à  recurarização  residual  demonstrada  pelo  padrão
respiratório.

(B) à depressão pelo remifentanil acumulado no sangue.

(C) à depressão pelo propofol demonstrado pela queda
da saturação de oxigênio.

(D) ao uso excessivo de anestésicos, levando à queda
da função ventilatória do paciente.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São consideradas contraindicações absolutas para reali-
zação de anestesia no espaço peridural:

(A) distúrbio de coagulação e cirurgia anterior de coluna.

(B) infecção no local de punção e instabilidade hemodi-
nâmica.

(C) uso de aspirina e recusa do paciente.

(D) uso de clopidogrel e cefaleia pós-raque prévia. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente submetido à cirurgia para ressecção de tumor
pélvico sob uso de anestesia peridural contínua e aneste-
sia geral. Após seis horas da anestesia, ainda na sala de
recuperação, e já tendo sido retirado o cateter peridural,
o paciente desenvolve forte dor lombar e queixa-se de
formigamento na perna esquerda. 

O diagnóstico mais provável e a conduta adequada, nesse
momento, são:

(A) hematoma peridural – tomografia de região lombar.

(B) dor cirúrgica – uso de morfina endovenosa. 

(C) lesão nervosa por trauma do cateter – analgesia com
opioide. 

(D) hematoma intra-abdominal – reposição de sangue.  

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na avaliação pré-anestésica de paciente que será subme-
tida à gastrectomia total por neoplasia foi observada a pre-
sença de alterações eletrocardiográficas sugestivas de is-
quemia miocárdica nas derivações de V1 a V4. Realizou-
se um ecocardiograma e foram colhidas enzimas cardía-
cas em caráter de urgência. O eco mostrou hipocinesia
anterior e as enzimas mostraram-se normais. A conduta
adequada nesse caso é:

(A) proceder com a cirurgia, pois as alterações aos exa-
mes são pouco significativas, não devendo ser usa-
das para retardar a extirpação do tumor.

(B) suspender a cirurgia, iniciar uso de vasodilatadores
coronarianos  e  reagendar  a  cirurgia  o  mais  rápido
possível.

(C) iniciar uso de nitroglicerina e realizar a cirurgia em
caráter de urgência.

(D) suspender a cirurgia e realizar um estudo hemodinâ-
mico das coronárias. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São considerados analgésicos de baixa, moderada e alta
potência, respectivamente, as seguintes drogas:

(A) morfina, codeína, nalbufina. 

(B) codeína, nalbufina e tramadol. 

(C) codeína, nalbufina e morfina. 

(D) morfina, nalbufina e tramadol. 
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▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São considerados efeitos comuns do uso de opioides de forma crônica no tratamento da dor:

(A) náuseas, vômitos e constipação. 

(B) depressão respiratória, diarreia e tosse.

(C) náuseas, vômitos e tosse. 

(D) tosse, diarreia e depressão respiratória.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise o quadro a seguir.

De acordo com os dados mostrados no quadro, 

(A) o óxido nitroso é o mais potente dos anestésicos apresentados. 

(B) um estímulo doloroso mínimo pode ser abolido  em 100% dos casos com  uma concentração alveolar de 0,76% de
halotano. 

(C) os anestésicos apresentados, exceto o óxido nitroso, são voláteis.

(D) a quantidade máxima de gás que pode ser utilizada é demonstrada pela CoMa. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise as imagens a seguir.

Os dispositivos de ventilação apresentados (A e B) deno-
minam-se, respectivamente,

(A) tubo laríngeo e máscara laríngea.

(B) tubo laríngeo e combitube. 

(C) combitube e máscara laríngea. 

(D) máscara laríngea e tubo laríngeo. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para o sucesso de uma anestesia, é fundamental a execu-
ção dos seguintes procedimentos:

(A) uso de droga pré-anestésica, uso de bloqueio em tro-
ca  de anestesia  geral,  recuperação  pós-anestésica
em sala cirúrgica. 

(B) monitorização mínima, aplicação de protocolo de ci-
rurgia segura, checklist do equipamento de aneste-
sia. 

(C) monitorização  máxima,  uso  de  drogas  em  infusão
contínua, recuperação em sala específica. 

(D) sedação pré-operatória para reduzir estresse, oferta
de oxigênio em todos os casos de bloqueio, não uso
de drogas depressoras da respiração. 
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