ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

108 – MÉDICO ANESTESIOLOGISTA
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Língua Portuguesa
10

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Gerais de Caxias
05

Conhecimentos Específicos
20

02- A prova terá duração de 3 (três horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo
que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursocaxias@outlook.com
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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QUESTÕES DE 1 A 10

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

O homem vivia tranquilo,
Em paz com a vida e com ele.
Um belo dia, entretanto,
Resolve escrever um artigo
Sobre o Brasil, bem cuidado.
Mas Brasil se escreverá
Com "s" mesmo, ou com “z”?
Ele vai no dicionário:
Dá com "s" e dá com "z".
Telefona à Academia:
"Ninguém sabe não senhor,
Talvez com "s", ou com "z".
Tira dinheiro do bolso,
Numas notas vem escrito
Com "s" a palavra Brasil,
Noutras vem mas é com "z",
O homem vai ao vizinho,
Sujeito modesto e sábio
"Não sei dizer não senhor,
Só sei que meu filho Pedro
Esteve um ano no Hospício
Porque queria saber
Justamente o que você
Quer saber e não consegue."
O homem perde a paciência,
Tira uma faca do bolso,
Boa faca pernambucana.
- Não quero mais me amolar,
Aqui deve estar escrito
"Fabricado no Brasil."
Conforme estiver aqui,
D'agora em diante, afinal,
Mesmo que seja com "s"
(Prefiro que seja com "z")
Escreverei a palavra;
A faca será juiz. O homem olha pra faca,
Meu Deus! era made in Germany.
Segura o homem na faca,
A faca enterrou no corpo
E o filólogo morreu.
MURILO MENDES
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01) Uma das alternativas não encontra comprovação
no texto. Marque-a.

07) Com referência aos mecanismos linguísticos
usados no texto, é correto afirmar:

No texto, o poeta
(A) totaliza o tempo através do uso do presente
-passado-futuro.
(B) mostra-se desiludido em face de uma realidade
que se apresenta contrária às suas expectativas.
(C) Busca o desvendamento de uma verdade de
interesse pessoal.
(D) Evidencia a dificuldade de o homem lidar com a
verdade absoluta.

(A) “tranquilo” (v.1), observando a ordem linear, se
transposto para antes do verbo “vivia” altera o
significado da oração.
(B) O vocábulo “Conforme” (v.31) expressa modo.
(C) A forma verbal “seja” (v. 34) expressa uma ação
certa.
(D) “Noutras vem mas é com “z” (v.16), do ponto de
vista formal, dispensa a vírgula antes da
conjunção “mas”.

02) O texto revela

08) “Mesmo que” (v.33) inicia uma declaração:

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

A valorização do produto estrangeiro.
Um “eu” distanciado do mundo enfocado.
Um nacionalismo exacerbado.
Uma narrativa que se utiliza do presente
histórico.

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o
que conota em:
(A)
(B)
(C)
(D)

“tranquilo” (v.1) - distante.
“bem cuidado” (v.5) - perfeccionismo.
“Hospício” (v.21) - reordenação.
“faca” (v.36) – solução.

04) Na frase “A faca enterrou no corpo” (v.40), a
expressão “a faca” exerce a mesma função
sintática de
(A)
(B)
(C)
(D)

“A faca” (v.36).
“a paciência” (v.25).
“O homem” (v.39.).
“Sobre o Brasil” (v.5).

05) A expressão “um ano no Hospício” (v.21) exerce
a mesma função sintática da oração
(A)
(B)
(C)
(D)

“O homem vivia tranquilo.” (v.1).
O homem vai ao vizinho” (v.17).
“Mesmo que seja com “s”’ (v.33).
“que seja com “z”. (v.34).

“explicativa”.
“concessiva”.
“conclusiva”.
“comparativa”.

09) A alternativa em que o emprego do recurso
linguístico que aparece nesse texto está
devidamente explicado é:
(A) “vivia”, em “O homem vivia tranquilo” (v.1),
expressa uma ação concluída no passado.
(B) “Pedro”, em “...meu filho Pedro” (v.20), exerce a
função de vocativo.
(C) “Só”, em “Só sei que meu filho Pedro” (v.20),
pertence à mesma classe morfológica de “belo”,
(v.3).
(D) “afinal”, em “D'agora em diante, afinal,” (v.32)
expressa ideia de conclusão.
10) Marque a alternativa cuja oração tem predicado
verbo-nominal.
(A) “O homem vivia tranquilo,” (v.1).
(B) “meu filho Pedro / Esteve um ano no Hospício”
(v.20/21).
(C) “...mas é com “z” (v.16).
(D) “Numas notas vem escrito / Com “s” a palavra
Brasil” (v.14/15).

06) Desconsiderando a liberdade poética, uma das
alternativas apresenta erro, levando-se em
consideração a gramática padrão. Marque-a:
(A)
(B)
(C)
(D)

“Telefona à Academia” (v.10).
“Prefiro que seja com “z” (v.34).
“A faca será juiz” (v.36).
“Ele vai no dicionário” (v.8).
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LEGISLAÇÃO DO SUS
11) O Pacto pela Vida está constituído por um
conjunto de compromissos sanitários, expressos
em objetivos de processos e resultados. Estes
derivados da análise da situação de saúde do
País e das prioridades definidas pelos governos
federal, estaduais e municipais. Não constitui um
de seus objetivos:
(A) Contribuir para a redução da mortalidade por
câncer de próstata.
(B) Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da
Família como modelo de atenção básica à saúde
e como centro ordenador das redes de atenção à
saúde do SUS.
(C) Implantar a Política Nacional de Saúde da
Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.
(D) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal,
infantil por doença diarreica e por pneumonias.
12) Compete à direção municipal do Sistema de
Saúde (SUS):
(A) Identificar estabelecimentos hospitalares de
referência e gerir sistemas públicos de alta
complexidade, de referência estadual e regional.
(B) Promover
articulação
com
os
órgãos
educacionais e de fiscalização do exercício
profissional, bem como com entidades
representativas de formação de recursos
humanos na área de saúde.
(C) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos
serviços privados de saúde.
(D) Em caráter suplementar, formular, executar,
acompanhar e avaliar a política de insumos e
equipamentos para a saúde.
13) Sobre o financiamento do Sistema Único de
Saúde (SUS), é incorreto afirmar que:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 11 A 15
(C) As atividades de pesquisa e desenvolvimento
científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
pelas universidades e pelo orçamento fiscal;
além de recursos de instituições de fomento e
financiamento ou de origem externa e receita
própria das instituições executoras.
(D) O orçamento da seguridade social destinará ao
Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com
a receita estimada, os recursos necessários à
realização de suas finalidades, previstos em
proposta elaborada pela sua direção nacional,
com a participação dos órgãos da Previdência
Social e da Assistência Social, tendo em vista as
metas e prioridades estabelecidas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias.
14) O Sistema Único de Saúde (SUS), contará, em
cada esfera de governo, sem prejuízo das
funções do Poder Legislativo, com as seguintes
instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e
Conselho de Saúde.
Sobre estas instâncias colegiadas, é incorreto afirmar
que:
(A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
quatro anos.
(B) Os Conselhos de Saúde devem avaliar a
situação de saúde e propor as diretrizes para a
formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes.
(C) A representação dos usuários nos Conselhos de
Saúde e Conferências será paritária em relação
ao conjunto dos demais segmentos.
(D) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (Conasems) terão
representação no Conselho Nacional de Saúde.

(A) As receitas geradas no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS) serão creditadas diretamente
em contas especiais, movimentadas pela sua
direção, na esfera de poder onde forem
arrecadadas.
(B) Os recursos financeiros do Sistema Único de
Saúde (SUS) serão depositados em conta
especial, em cada esfera de sua atuação, e
movimentados sob fiscalização das Secretarias
Municipais de Saúde.

CARGO: MÉDICO ANESTESIOLOGISTA (108)
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15) São disposições constitucionais acerca do
Sistema Único de Saúde, exceto:
(A) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de
outras atribuições, executar as ações de
vigilância sanitária e epidemiológica, bem como
as de saúde do trabalhador.
(B) É vedada a participação direta ou indireta de
empresas ou capitais estrangeiros na assistência
à saúde no país, salvo nos casos previstos em
lei.
(C) A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido
mediante
políticas
sociais
e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos. E também ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação.
(D) As instituições privadas poderão participar, de
forma suplementar, do Sistema Único de Saúde,
segundo diretrizes deste.

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS
QUESTÕES DE 16 A 20
16) No Hino Nacional Brasileiro, há em uma das suas
estrofes dois versos de um poeta e professor
nascido em Caxias no Maranhão. Que versos
são esses?
(A) “Gigante pela própria natureza / És belo, és forte
/ impávido colosso”
(B) Se em teu formoso céu, risonho e límpido / A
imagem do Cruzeiro resplandece”
(C) “Nossos bosques têm mais vida / Nossa vida em
teu seio mais amores.”
(D) “Deitado eternamente em berço esplêndido / Ao
som do mar e à luz do céu profundo”

(C) Através da Lei Provincial, número 24, datada de
05 de julho de 1836, fora elevada à categoria de
cidade com a denominação de Caxias.
(D) Geograficamente, em relação ao território
nacional, o município de Caxias está localizado
na região Nordeste do Brasil, Oeste do Norte
Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão.
18) Dom Manoel Joaquim da Silveira denominou
Caxias com qual título?
(A)
(B)
(C)
(D)

Freguesia das Aldeias Altas.
Arraial das Aldeias Altas.
Vila de Caxias.
A Princesa do Sertão Maranhense.

19) O poder político executivo em Caxias é
representado por qual(is) órgão(s)?
(A)
(B)
(C)
(D)

Câmara Municipal.
Tribunal de Justiça.
Controlador e Procuradoria Geral.
Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais.

20) No centro da Bandeira Nacional Brasileira, há a
insígnia extraída do Lema Positivista escrito pelo
seu idealizador e filósofo caxiense: “Ordem e
Progresso”. Qual o nome desse idealizador e
filósofo?
(A)
(B)
(C)
(D)

Raimundo Teixeira Mendes.
Joaquim Vespasiano Ramos.
Antônio Gonçalves Dias.
Henrique Maximiano Coelho Neto.

17) Sobre a cidade de Caxias no Maranhão, não é
correto afirmar que:
(A) Foi, primitivamente, um agregado de grandes
aldeias dos índios Timbiras e Gamelas.
(B) Está situada na mesorregião do leste
maranhense e na microrregião de Porto Franco.

CARGO: MÉDICO ANESTESIOLOGISTA (108)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) Considerando a farmacologia clínica do
Isoflurano, marque a alternativa INCORRETA:

24) São efeitos secundários
opioides, EXCETO:

(A) Durante a indução da anestesia, observa-se
diminuição da pressão arterial, a qual retorna a
valores praticamente normais com a estimulação
cirúrgica.
(B) A pressão arterial tende a diminuir durante a
manutenção em relação direta com a
profundidade do nível da anestesia, mas a
frequência cardíaca permanece estável.
(C) Com respiração controlada e PaCO2 normal, o
débito cardíaco tende a ser mantido, apesar do
aprofundamento do nível de anestesia.

(A)
(B)
(C)
(D)

(D) O fluxo sanguíneo cerebral permanece
inalterado
durante
leve
anestesia
com Isoflurano, mas tende a diminuir com o
aprofundamento da ação anestésica.
22) Considerando as advertências para o uso do
Fentanil, marque a alternativa INCORRETA:
(A) Quando utilizado no trabalho de parto com feto
vivo, existe a possibilidade de atravessar a
barreira placentária e causar depressão do
centro respiratório do feto.
(B) Não se deve ultrapassar a dose recomendada a
fim de evitar possível depressão respiratória e
hipertonia muscular.
(C) Recomenda-se
cautela
quando for
coadministrado com outros medicamentos que
afetam
os
sistemas
neurotransmissores
dopaminérgicos.
(D) Os pacientes sob efeito de Fentanil devem
receber vigilância médica adequada, devendo-se
contar com equipamento para ressuscitação e
antagonista narcótico à disposição.
23) Os anestésicos inalatórios podem ser divididos
em duas categorias: limitados por ventilação ou
limitados por perfusão. São anestésicos
limitados pela ventilação, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Enflurano.
Isoflurano.
Halotano.
Sevoflurano.

CARGO: MÉDICO ANESTESIOLOGISTA (108)

relacionados

aos

Hipertermia maligna.
Sedação prolongada.
Íleo paralítico.
Retenção urinária.

25) Sobre o Propofol,
INCORRETA:

marque

a

alternativa

(A) Induz a anestesia em velocidade semelhante
aos barbitúricos de ação ultracurta.
(B) Útil principalmente em cirurgias ambulatoriais
curtas por causa da sua eliminação rápida.
(C) Tem recuperação mais rápida que aos
barbitúricos de ação ultracurta.
(D) Quando administrado a pacientes epilépticos,
não apresenta risco de convulsão durante a
fase de recuperação.
26) Considerando os efeitos das variáveis
fisiológicas, fisiopatológicas e clínicas sobre a
taxa de indução da anestesia, marque a
alternativa que NÃO apresenta um fator causal
da indução mais rápida que a habitual:
(A)
(B)
(C)
(D)

Diminuição do débito cardíaco.
Choque.
Doença pulmonar obstrutiva crônica.
Tireotoxicose.

27) Sobre a abertura das vias áreas e a ventilação
durante a ressuscitação cardiopulmonar, marque
a alternativa INCORRETA:
(A) Se o anestesiologista suspeitar de lesão cervical,
deve-se utilizar a manobra de abertura das vias
aéreas através da anteriorização da mandíbula
sem hiperextensão do pescoço.
(B) O objetivo primário da ventilação assistida é a
eliminação do CO2 e o objetivo secundário é a
manutenção de uma oxigenação adequada.
(C) Cada ventilação deve ser realizada com volume
corrente, suficiente para promover expansão
torácica visível.
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(D) A ventilação excessiva é desnecessária e deve
ser evitada, pois ocasiona distensão gástrica,
resultando em complicações, como, por
exemplo, regurgitação e broncoaspiração.
28) Sobre os efeitos anestésicos
hemorrágico, considere:

no

choque

I. O débito cardíaco reduzido e a hiperventilação,
relacionados ao choque hemorrágico, aceleram
o aumento da pressão parcial alveolar do
anestésico.
II. A pressão parcial do retorno venoso misto
(PRVM) também aumenta mais rápido em razão
da perfusão relativamente maior no grupo
ricamente vascularizado (GRV), reduzindo a
capacidade da circulação pulmonar de remover o
anestésico dos alvéolos e acelerando ainda mais
o aumento da pressão parcial alveolar.
III. Os anestésicos limitados pela perfusão são
preferidos aos agentes limitados pela ventilação.
Está CORRETO o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II, III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
III, apenas.

29) Sobre o uso do barbitúrico no controle da
hipertensão intracraniana, marque a alternativa
INCORRETA:
(A) O tratamento com barbitúrico em dose alta é
eficiente na diminuição da pressão intracraniana.
(B) O tratamento profilático com barbitúricos para
diminuir a pressão intracraniana é recomendado.
(C) Quando o coma barbitúrico é usado, deve se
considerar também o uso de monitorização da
saturação do oxigênio arteriovenoso.
(D) O coma barbitúrico pode desenvolver hipóxia
cerebral oligoêmica.
30) Considerando as estratégias para minimizar os
riscos dos bloqueios periféricos em pacientes
portadores de marcapasso cardíaco, marque a
alternativa INCORRETA:
(A) Estímulos de raízes nervosas, plexos ou nervos
próximos da área de implantação do marcapasso
deverão ser evitados, para minimizar a chance
de deflagração de impulsos externos.
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(B) Em todos os casos, a distância mínima deve ser
de 25 cm entre o marcapasso e o ponto de
estimulação.
(C) O eletrodo terra deve ser colocado longe da área
do marcapasso.
(D) Em nenhuma situação a frequência deve ser
maior que 1Hz.
31) A hemodiluição normovolêmica é utilizada com o
objetivo de reduzir as transfusões alogênicas no
período perioperatório. Sobre a técnica, todas as
alternativas estão corretas, EXCETO:
(A) A reposição é feita, em igual quantidade do
volume retirado, com cristaloides e/ou coloides.
(B) O procedimento é indicado quando a perda
potencial de sangue durante a cirurgia é maior
que 20% da volemia total do paciente.
(C) Nas cirurgias cardíacas, o procedimento é
contraindicado.
(D) O sangue retirado do paciente não deve ser
refrigerado, podendo ser mantido na sala de
cirurgia, à temperatura ambiente, por até 6 horas.
32) Considerando as condutas anestésicas na
prostatectomia radical retropúbica, marque a
alternativa INCORRETA:
(A) O uso de relaxantes musculares pode facilitar o
trabalho de dissecção do cirurgião utilizando o
bloqueio combinado para redução das drogas
usadas na anestesia geral e administração de
opiáceos, ao final, para analgesia.
(B) A anestesia geral, exclusivamente, é obrigatória
para esse tipo de procedimento.
(C) Devido à possibilidade de sangramento
operatório, a reserva de sangue é recomendada.
(D) A permanência por 24h dos pacientes em
unidades de terapia intensiva devido a patologias
pré-operatórias e controle de irrigação e
sangramento é recomendada.
33) Para pacientes em qualquer idade, ASA II,
portadores de doença cardiovascular, os exames
pré-operatórios mínimos recomendados são:
(A) Hb/Htc, ECG, creatinina, glicemia.
(B) Hb/Htc mais exames de acordo com a doença.
(C) Hb/Htc, ECG, RX de tórax, creatinina, Na+, K+
(se usar diurético).
(D) Hb/Htc, ECG, creatinina, glicemia, Na+, K+.
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34) São preditores clínicos intermediários do
aumento do risco cardiovascular perioperatório,
EXCETO:
(A) Angina pectoris leve.
(B) Infarto do miocárdio prévio ou onda Q patológica.
(C) Insuficiência cardíaca congestiva prévia ou
compensada.





(D) Arritmias supraventriculares com frequência
ventricular não controlada.
35) São fatores de risco para complicações
pulmonares pós-operatórias, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

ASA > 2.
Idade > 70 anos.
Procedimentos com duração > 2 h.
IMC > 25 kg/m2. .

36) A avaliação e o preparo pré-anestésico têm como
objetivo a redução dos riscos relacionados ao
estado clínico do paciente. Considerando o
paciente portador de Diabetes Mellitus, marque a
alternativa INCORRETA:
(A) A metformina deve ser suspensa pelo menos 12
horas antes para evitar o risco de acidose láctica.
(B) No paciente diabético, não se deve administrar o
hipoglicemiante oral no dia da cirurgia.
(C) Quando a urgência cirúrgica permitir, a
hiperglicemia deve ser corrigida antes do
procedimento.
(D) Os pacientes insulinodependentes devem
receber de 1/3 a 1/2 da dose habitual de insulina
na manhã da cirurgia.
37) O transplante de fígado continua a ser o
procedimento de escolha para o tratamento da
doença hepática terminal. No entanto, as
alterações que ocorrem, tanto no intraoperatório
quanto no pós-transplante, vêm se somar à
morbidade cardiovascular já existente nos
pacientes. Considerando a afirmativa, marque
(V) para Verdadeiro ou (F) para Falso:


) Estudos mostram que eventos cardíacos
podem ocorrer em até 70% dos pacientes no
pós-transplante, dependendo dos critérios
adotados.
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) Na Doença Aterosclerótica Coronária, a opção
de revascularização cirúrgica deve ser priorizada
antes do transplante, pela grande chance de
ocorrerem
eventos
hemorrágicos
ou
agravamento da situação hepática com o
procedimento.
) Cerca de 50% dos pacientes com cirrose
apresentam prolongamento do intervalo QT. Os
receptores beta-adrenérgicos respondem pouco
aos estímulos simpáticos, levando a respostas
duvidosas nos estudos de ecocardiografia com
dobutamina.
) A mortalidade perioperatória em hipertensões
portopulmonares graves está próxima de 100%,
motivo pelo qual constitui contraindicação ao
transplante isolado de fígado, podendo, em
centros seletos, ser indicado o transplante
combinado pulmão-fígado.

Marque a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(A) F, V, V, V.
(B) V, F, V, V.
(C) V, F, V, F.
(D) V, F, F, V.
38) Em relação às alterações hemodinâmicas e
possíveis complicações no procedimento
anestésico em obstetrícia, marque a alternativa
INCORRETA:
(A) Gestantes portadoras de insuficiência aórtica ou
estenose mitral beneficiam-se de anestesia
regional, devido ao bloqueio simpático, que reduz
pré-carga e pós-carga, aumentando débito
cardíaco e reduzindo congestão pulmonar.
(B) As complicações relacionadas à anestesia geral
em gestantes se apresentam principalmente
referentes às vias aéreas, sendo a aspiração
pulmonar de conteúdo gástrico uma das
implicações, podendo levar à morte materna.
(C) Cetamina
em
doses
baixas
reduz
significativamente o fluxo uterino e deve ser
evitada.
(D) Os benzodiazepínicos e agentes voláteis, em
doses de indução anestésica, reduzem de forma
significativa a circulação placentária.
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39) As anestesias peridural lombar e torácica
interferem com o sistema respiratório de várias
maneiras. Considerando a afirmativa, todas as
alternativas estão corretas, EXCETO:
(A) Volumes pulmonares, alterações dos gases
arteriais e shunt sofrem pequena ou nenhuma
interferência com o bloqueio peridural torácico.
(B) Bloqueios altos associados à paralisia dos
músculos abdominais e intercostais podem
impedir as funções ventilatórias, requerendo
expiração ativa.
(C) O bloqueio peridural alto sugere cautela quando
usado em pacientes com doença obstrutiva que
usam os músculos acessórios para manter uma
adequada ventilação.
(D) A anestesia peridural em níveis torácicos médios
tem efeito bastante significativo na função
pulmonar em pacientes sem doença pulmonar
pré-existente.
40) Em relação aos fatores relacionados à prática da
anestesia e implicados na ocorrência de stress e/
ou fadiga entre estes profissionais, marque a
alternativa INCORRETA:
(A) Limitação de tempo é citada como uma das
razões mais comuns de stress entre
anestesistas.
(B) O padrão de trabalho do anestesista é definido
muitas vezes por outros especialistas, sendo
comum a falta de horário.
(C) O ruído na sala de cirurgia pode ser suficiente
para provocar hiperatividade do sistema nervoso
parassimpático, efeitos cognitivos e psicológicos.
(D) A estrutura dos centros cirúrgicos, bem como os
relacionamentos dentro do ambiente de trabalho,
divergências sobre como atingir os objetivos e
que elementos devem ser prioritários contribuem
para o stress.
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