
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

MMÉÉDDIICCOO  AANNEESSTTEESSIISSTTAA  

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  3300  

qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  

UNIVERSIDADE
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  
  

TEXTO  
 

QUEM É O MELHOR CHEFE? 
 
Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando ? Seu diretor protege a 

equipe ? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes 
comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se 
descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas 
equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de 
cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os 
funcionários têm deles sustenta o perfil.Não é à toa que eles chegaram à chefia.  

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.Mas funcionam. Os perfis não são 
excludentes.Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a 
situação. 

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p.58. 
 
01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que 
 
A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe . 
B) na contemporaneidade,o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.  
C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo. 
D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha. 
E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer 

empresa. 
 
02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo? 
 

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo) 
 
A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos. 
B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados. 
C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil. 
D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa. 
E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa. 
 
03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas 

delas. Assinale a alternativa que as contempla. 
 
A) Ser metódico, pontual e dedicado. 
B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo. 
C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes. 
D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor. 
E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações. 
 
04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer 

mudança de significado. 
B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo 

sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”. 
C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna”poderia substituir o termo 

sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.  
D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo  “fragmenta”. 
E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por 

“inclusivos”. 
 
05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo. 
 

I. “Não é à toa que eles chegaram à chefia.” 
II. “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” 
III. “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.” 
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Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) No item I, a primeira crase é facultativa. 
B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave. 
C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo. 
D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave. 
E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”. 
 
06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria  a Regência Nominal ou a Verbal. 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”. 
B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição. 
C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um 

complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”. 
D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do 

verbo sublinhado e não vem regido de preposição. 
E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como 

complemento do verbo sublinhado . 
 
07. Sobre o trecho abaixo: 
 

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.” 
 
é correto afirmar que 
 
A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”. 
B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente. 
C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”. 
D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos. 
E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo. 
 
08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao 

radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se 
encontra inserido. 

 
A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”  
B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”  
C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”  
D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”  
E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” 
 
09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações  ? 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”  
B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”  
C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”  
D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”  
E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”  
 
10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.  

     
 I II III IV V 
 
É correto afirmar que 
 
A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento. 
B) no quadro II, inexiste a presença de pronome. 
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C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas “nada” e “vocês”. 
D) no quadro V, o termo tua se classifica como pronome pessoal oblíquo. 
E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal. 

  
CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

  
11. Interromper o fumo 24 horas antes da anestesia 
 
A) faz retornar à atividade ciliar normal. 
B) aumenta a secreção mucosa.  D) desvia a curva de dissociação da Hb para a esquerda. 
C) diminui os níveis de carboxihemoglobina.  E) não traz benefícios clínicos. 
 
12. Considerando as características anatômicas do Ligamento Amarelo, a inserção mediana de uma agulha no espaço 

peridural trará menor risco de punção acidental de duramáter em nível do espaço 
 
A) L1-L2 B) L2-L3 C) L3-L4 D) T12-L1 E) T11-T12. 
 
13. Na anestesia Regional Intravenosa, a maior duração da analgesia, após o desgarroteamento  
 
A) ocorre com bupivacaína. 
B) ocorre com prilocaína.  D) ocorre com  clorprocaína. 
C) ocorre com lidocaína.  E) não depende do anestésico utilizado. 
 
14. Assinale o nervo que deverá ser bloqueado, para se obter anestesia total da região plantar. 
 
A) Ciático. B) Obturador. C) Femoral. D) Fibular profundo. E) Tibial. 
 
15. Após o uso de opióides espinhais, a depressão respiratória 
 
A) é mais provável com morfina que com fentanil. 
B) é mais comum com fentanil.  D) só acontece com doses de morfina acima de 5 mg. 
C) não ocorre com meperidina.  E) não é reversível com naloxona. 
 
16. O nível de bloqueio espinhal necessário à prevenção de sensações provenientes da bexiga é 
 
A) T1 – T2 B) T3 – T4 C) T5 – T6 D) T7 – T8 E) T9 – T10 
 
17. Paciente chega ao pronto socorro com venóclise e em parada cardiorrespiratória. Pode-se afirmar que a relação 

entre a compressão e descompressão torácica externa e a ventilação pulmonar deve ser de 
 
A) 30:2 com pausa. 
B) 10:2 simultâneos.  D) 15:1 com pausa. 
C) 15:2 com pausa.  E) 15:2 com pausa ou simultâneas. 
 
18. O que é incorreto em relação à Concentração Alveolar Mínima - CAM? 
 
A) Diminui com o uso de hipotensores. 
B) Diminui com o uso de depressores do SNC.  D) Não se altera com a idade do paciente. 
C) Diminui com a medicação pré-anestésica. E) Diminui com o hipotireoidismo. 
 
19. A alta hospitalar de paciente submetido à cirurgia ambulatorial foi normatizada pelo CFM. Dos itens abaixo 

relacionados, qual está em desacordo com as normas vigentes? 
 
A) Capacidade miccional. 
B) Ausência de náusea, vômito, dor forte e hemorragia.  D) Incidência de depressão respiratória. 
C) Sinais estáveis durante 30 minutos.  E) Acompanhante responsável. 
 
20. As provas sorológicas antígeno/anticorpo positivas para hepatite são um achado casual relativamente freqüente em 

anestesiologia, em casos de hepatite do tipo 
 
A) A. B) não A e não B. C) B. D) crônica recurrente. E) crônica tóxica. 
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21. A respeito do metabolismo do oxigênio, é correto afirmar que 
 
A) no choque hipovolêmico, a reposição com solução hipertônica aumenta o conteúdo arterial de oxigênio. 
B) a freqüência cardíaca não interfere no transporte, apenas, no consumo de oxigênio. 
C) o consumo de oxigênio é importante fator determinante do prognóstico no choque. 
D) em condições normais, alterações significativas no transporte não são acompanhadas de variações no consumo e na taxa de 

extração de oxigênio. 
E) a dependência do consumo em relação ao transporte de oxigênio diminui no choque. 
 
22. Característica de uma droga que determina menor difusão através da barreira placentária. 
 
A) Baixo grau de ligação às proteínas plasmáticas. 
B) Baixo peso molecular.  D) Alto grau de ionização. 
C) Alta lipossolubilidade.  E) Baixo pKa. 
 
23. A intensidade da dor do trabalho de parto na primigesta é comparável  
 
A) à dor da entorse articular. 
B) à dor da queimadura pouco extensa.  D) à dor da amputação digital. 
C) à dor neoplásica.  E) à dor do infarto agudo do miocárdio. 
 
24. Um paciente adulto de 24 anos está sendo submetido à cirurgia de herniorrafia umbilical sob anestesia peridural e 

sedação. Durante a tração do peritônio, o paciente queixa-se de intenso mal-estar, sensação de morte iminente, 
seguido de perda da consciência. No cardioscópio e oxímetro, observa-se a perda dos sinais. A conduta imediata 
mais correta é 

 
A) reposicionar todo o sistema de monitorização. 
B) administrar 40 UI de vasopressina.  D) administrar 1 mg de adrenalina IV. 
C) avaliar o pulso carotídeo.  E) administrar 1 mg de atropina IV. 
 
25. A hiperventilação materna está contra-indicada para o parto vaginal ou cesáreo porque 
 
A) aumenta o sangramento uterino.  
B) promove alcalose fetal.  D) promove anóxia fetal. 
C) causa pneumotórax espontâneo.  E) causa vasoconstricção cerebral no feto. 
 
26. A dor é um dos sintomas mais desconfortáveis no período perioperatório. O alívio da dor atenua reflexos somáticos 

e autonômicos. Todos são conseqüências da dor pós-operatória, EXCETO. 
 
A) Aumento dos níveis séricos de hormônios catabolizantes. 
B) Retenção de água e sódio.  D) Diminuição de corpos cetônicos e lactato. 
C) Aumento da glicemia e radicais livres.  E) Imunossupressão. 
 
27. A Hipertermia Maligna é caracterizada por um estado metabólico que, se não corrigido a tempo, pode ter êxito 

letal. Todas são condutas integrantes do seu tratamento, exceto. 
 
A) Descontinuar o uso de agentes desencadeantes. 
B) Administrar Dantrolene na dose de 2,5 mg/kg em bolo. 
C) Hiperventilar o paciente com oxigênio a 100%. 
D) Após dose em bolo de Dantrolene, manter infusão contínua na dose de 10mg/kg/h. 
E) Estimular o débito urinário. 
 
28. Em um paciente vítima de trauma, o melhor método de se monitorar a eficiência da MCE é através da(o) 
 
A) capnografia do gás exalado. 
B) pulso gerado durante a MCE.  D) oximetria de pulso. 
C) dilatação pupilar.  E) cardioscópio com 5 derivações. 
 
29. A utilização de terbutalina para tratamento de crise asmática, durante a gravidez, pode provocar 
 
A) trabalho de parto prematuro. 
B) edema pulmonar materno.  D) convulsão materna. 
C) má formação fetal.  E) retardo do crescimento fetal. 
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30. O uso de microcateteres para raquianestesia contínua pode estar relacionado ao aumento da incidência de 
 
A) lombalgia. 
B) abscesso extradural.  D) cefaléia. 
C) falha de bloqueio.  E) síndrome da cauda eqüina. 
 
31. A velocidade de indução da anestesia está diretamente relacionada ao aumento da pressão parcial do agente no 

alvéolo, refletindo a pressão parcial em nível cerebral. Assinale o fator que afeta a concentração arterial. 
 
A) Fluxo de gases frescos. 
B) Efeito do segundo gás.  D) Desequilíbrio ventilação/perfusão. 
C) Absorção pelo material do sistema respiratório.  E) Volume do sistema respiratório. 
 
32. Quando se usa anestésico isobárico em bloqueio subaracnoideo, o principal fator determinante da altura do 

bloqueio é o(a) 
 
A) volume injetado. 
B) velocidade de injeção.  D) direção do bisel. 
C) posição imediatamente após a injeção.  E) concentração do anestésico. 
 
33. O nível mínimo necessário para uma apendicectomia sob bloqueio raquídeo é 
 
A) T12 B) T10 C) T8 D) T6  E) T4 
 
34. Em anestesia pediátrica, é correto afirmar. 
 
A) A cetamina é contra-indicada em criança com hipertensão pulmonar. 
B) A criança possui menor volume gástrico residual que o adulto. 
C) Os neonatos devem ser intubados acordados. 
D) O fentanil é contra-indicado em lactentes. 
E) O laringoespasmo é causa freqüente de obstrução das vias aéreas. 
 
35. A arritmia cardíaca mais deletéria no neonato é 
 
A) extrassístole supraventricular. 
B) extrassístole ventricular.  D) taquicardia supraventricular. 
C) fibrilação atrial.  E) bradicardia sinusal. 
 
36. Considera-se uma droga segura para paciente com história familiar de hipertermia maligna. 
 
A) Halotano. B) Enflurano. C) Óxido nitroso. D) Isoflurano. E) Succinilcolina. 
 
37. Caracteriza-se como teste pré-operatório mais eficiente para hipertermia maligna. 
 
A) Dosagem de creatinofosfoquinase. 
B) Dosagem do cálcio intracelular.  D) Biópsia muscular e contato com cafeína. 
C) Biópsia muscular e contato com dantrolene.  E) Dosagem da colinesterase. 
 
38. Na presença de dor, ocorre diminuição dos níveis de 
 
A) cortisol. B) aldosterona. C) catecolamina. D) insulina. E) hormônio antidiuréico. 
 
39.  Nos pacientes com choque cardiogênico, pode-se indicar o uso de inibidores da fosfodiesterase, como amrinona. Em 

relação aos seus efeitos cardiovasculares, é correto afirmar que produz 
 
A) aumento do consumo miocárdico de oxigênio. 
B) diminuição significativa da pós-carga.  D) aumento da pré-carga. 
C) aumento da freqüência cardíaca e da pressão arterial.   E) freqüentemente arritmias ventriculares. 
 
40. Recentes avanços na técnica de Anestesia Venosa estão ligados ao uso de monitorização eletroencefalográfica. 

Assim, em relação ao BIS (Bispectral Index), está INCORRETO. 
 
A) Avalia a intensidade da sedação e hipnose. 
B) O BIS utiliza sinais originários da região frontal. 
C) Um paciente com sedação leve apresenta níveis na escala do BIS próximos a 70. 
D) A escala do BIS não é válida para a indução da anestesia. 
E) Pacientes com níveis profundos de hipnose encontram-se com BIS abaixo de 60. 


