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Nome: ________________________________________________ RG: _____________________ 

 

Data: _____/_____/_______ Assinatura: ____________________________________________ 

 

PROVA DE MÉDICO ANESTESISTA 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 

 
Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

 1 Caderno com o enunciado das 40 questões de múltipla escolha, sem repetição; 

 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões da prova; 

 1 CARTÃO RASCUNHO destinados às respostas das questões da prova para o candidato; 
 

Verifique se este material está em ordem e coloque o seu nome neste caderno e as-
sine-os. Caso contrário notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 

Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA, a caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul, devendo, também, assi-
nalar no espaço próprio, o gabarito correspondente à sua prova. 

No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas cer-
tas deve ser feita com o preenchimento completo do retângulo com caneta esferográfica 
de tinta na cor preta ou azul. 

Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, pois ele não será substituído. 
Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com 
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. 
Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma alternativa anula 
a questão. MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA. 

SERÁ ELIMINADO do Processo o candidato que: Utilizar durante a realização das 
provas de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, head-
phones, telefones celulares ou fontes de qualquer espécie; 

Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO 
LEVADOS EM CONTA. 

Quando terminar, entregar ao fiscal OS CARTÕES-RESPOSTA. O candidato so-
mente poderá retirar-se da sala após haver transcorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do 
início da prova, levando consigo, somente, o CARTÃO RASCUNHO. 

O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas. 
Não se esqueça de assinar o Cartão Resposta. 

Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal a folha de resposta e o caderno de 

questões, estando os 3(três) últimos candidatos liberados apenas quando da conclusão da 

prova por todos.  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
1) Assinale a alternativa em que a grafia es-

tá incorreta: 

 

a) Holerite. 

b) Experiente. 

c) Mormaço. 

d) Karma. 

e) Yakissoba. 

 

2) Assinale a alternativa em que a acentua-

ção está incorreta: 

 

a) Pontapés. 

b) Sêmen. 

c) Oásis. 

d) Idéia. 

e) Náilon. 

 

3) Assinale a alternativa em que o uso da 

crase está incorreto: 

 

a) Hoje iremos à festa de casamento. 

b) Ele está vestido à moda antiga. 

c) Hoje vamos assistir à uma pela teatral. 

d) Agora tudo ficou às claras. 

e) Tivemos todos que sair às pressas. 

 

4) Assinale a alternativa em que a oração 

apresenta sujeito indeterminado: 

 

a) O fiscal está me observando. 

b) Estou preocupado com essa situação. 

c) Querem que eu mude de lugar. 

d) Faz vinte minutos que começou a prova. 

e) O fiscal chamou a coordenação. 

 

5) Leia a oração abaixo: 

 

“Os funcionários não sabiam que era dia de 

despedimentos” 

 

O trecho destacado representa qual tipo de 

complemento verbal? 

 

a) Objeto direto. 

b) Objeto indireto. 

c) Predicativo do sujeito. 

d) Não pode-se dizer que o trecho destaca 

tenha seja um complemento verbal. 

e) A oração apresenta ver intransitivo, por-

tanto, não há complemento verbal. 

 

6) Analise as palavras a seguir: 

 

I - Anti-semita.  

II - Pró-labore.  

III - Auto-estrada.  

IV - Extra-escolar.  

  

Assinale a alternativa que apresenta os itens 

cujas as palavras estão corretas em relação 

ao uso do hífen. 

 

a) Apenas o II. 

b) Apenas o I, II e III.  

c) Apenas o I, III e IV.  

d) Apenas o III e IV. 

e) Apenas o III. 

7) Identifique a figura de linguagem usada 

no texto: 

“As pedras andam cansadamente.” 

 

a) Ironia.  

b) Hipérbole.  

c) Prosopopeia.  

d) Eufemismo. 

e) Metáfora. 

8) Analise as afirmações a seguir sobre o 

processo de formação de palavras: 

I - A palavra “combate” é formada por deri-

vação prefixal.  

II - A palavra “entristecer” é formada por 

justaposição  

III - A palavra “castigo” é formada por aglu-

tinação  

IV - A palavra “alegremente” é formada pode 

derivação sufixal  
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Assinale alternativa que apresenta as afir-

mativas corretas: 

a) Todas estão corretas.  

b) Apenas a II e III estão corretas.  

c) Apenas a I e IV estão corretas.  

d) Apenas a IV está correta.  

e) Apenas II está correta.  

9) Assinale a alternativa em que há erro de 

pontuação.  

a) Francisco amava Ana.  

b) Francisco amava, Ana.  

c) Ele respondeu: não, muito obrigado! 

d) Maria, volta aqui!  

e) Café com, leite.  

10) Analise as frases a seguir: 

I - Os domadores conseguiram enjaular 

a fera.  

II - Ela ficou uma fera quando soube da 

traição.  

III - Aquela aluna é fera em história e geo-

grafia. 

Assinale a alternativa correta sobre as fra-

ses acima: 

a) As frases I, II e III tem sentido conotati-

vo.  

b) As frases II e III tem sentido denotativo.  

c) As frases I e II tem sentido conotativo.  

d) Apenas a frase I tem sentido conotativo.  

e) Apenas a frase II tem sentido denotativo.  

CONHECIMENTOS GERAIS 

11) O Brasil tem passado por um momento 

de forte combate a corrupção aonde diversos 

empresários, políticos e servidores do alto 

escalão de estatais têm sido condenados por 

desvio de dinheiro público, recebimento de 

propina, caixa dois, dentro outros crimes. 

Porém, vários deles tem contribuído com a 

justiça por meio de: 

a) Acordo de leniência. 

b) Réu confesso. 

c) Delação premiada. 

d) Delação confessa. 

e) Acordo de paz. 

 

12) Desde 2014 o Brasil vem passando por 

uma das maiores crises hídricas já vividas. 

A escassez do recurso juntamente com a má 

gestão e a irracionalidade do consumo tem 

feito os reservatórios apresentarem níveis 

baixos em épocas do ano que historicamente 

apresentavam níveis elevados. O estado de 

São Paulo, em especial, é um dos mais pre-

judicados com essa situação. Assinale a al-

ternativa que melhor explica esse fato. 

 

a) Baixo nível de precipitação atrelado com 

alta densidade demográfica faz com que a 

velocidade de consumo de água dos reserva-

tórios seja maior que a velocidade de abas-

tecimento. 

b) Não chove no estado desde 2014. 

c) Os rios são poluídos e com isso a água se 

torna imprópria para consumo. 

d) Os demais estados captam água de aquí-

feros e mananciais subterrâneos, por isso, 

não sofrem tanto com a falta de chuva. 

e) A bacia hidrográfica do Rio Paraná, res-

ponsável por abastecer o estado de São Pau-

lo, canaliza a maior parte da água para o 

Paraguai e Argentina, prejudicando o abas-

tecimento de São Paulo. 

 

13) No último mês o Brasil ficou em evidên-

cia no noticiário mundial devido a Operação 

___________ que apura o envolvimento de 

fiscais do Ministério da Agricultura Pecuária 

e Abastecimento (Mapa) em um esquema de 

liberação de licenças e fiscalização irregular 

de frigoríficos. A investigação da PF indica 

que eram usados produtos químicos para 

maquiar carne vencida, e água era injetada 

nos produtos para aumentar o peso. As car-

nes irregulares eram vendidas no Brasil e no 
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exterior. Há também casos de papelão em 

lotes de frango e carne de cabeça de porco 

em linguiças. Assinale a alternativa que 

completa a lacuna corretamente: 

 

a) Boi gordo. 

b) Boi de piranha. 

c) Carne louca. 

d) Boi bumba. 

e) Carne fraca. 

 

14) Assinale a alternativa que não represen-

ta uma obra do escritor Machado de Assis. 

 

a) Dom Casmurro. 

b) Helena. 

c) Esaú e Jacó. 

d) A mão e a luva. 

e) Memórias de um Sargento de Milícias.  

 

15) Assinale a alternativa que não represen-

ta uma obra da artistas plásticas Tarsila do 

Amaral. 

 

a) Abaporu. 

b) O lavrador de café. 

c) O Pescador. 

d) Operários. 

e) Carnaval e Madureira. 

 

16) O município de Itirapina faz parte do 

estado de São Paulo que pertence a região 

Sudeste do Brasil. Quais são as capitais es-

taduais dos estados da região sudeste do 

Brasil. 

 

a) São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e 

Uberlândia. 

b) São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizon-

te. 

c) São Paulo, Belo Horizonte e Goiânia. 

d) São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte 

e Vitória. 

e) São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. 

 

17) O município de Itirapina surgiu em 1839 

de uma antiga povoação em terras de Rio 

Claro denominada: 

 

a) Nossa Senhora da Conceição da Serra do 

Itaqueri. 

b) Nossa Senhora da Conceição da Serra de 

Itirapina. 

c) Nossa Senhora Aparecida da Serra do Ita-

queri. 

d) Itaqueri da Serra. 

e) Itirapina da Serra. 

 

18) Quais são os principais elementos ilus-

trados no brasão do município de Itirapina? 

 

a) Escudo, café e cana-de-açúcar. 

b) Escudo, café e milho. 

c) Escudo, trigo e milho. 

d) Espada, café e milho. 

e) Escapa, trigo e cana-de-açúcar. 

 

19) Quais são os municípios limítrofes de 

Itirapina? 

 

a) Corumbataí, Rio Claro, Ribeirão Bonito, 

Charqueada, São Pedro, Brotas e São Car-

los. 

b) Corumbataí, Rio Claro, Ipeúna, Charque-

ada, São Pedro, Brotas, São Carlos e 

Analândia. 

c) Corumbataí, Rio Claro Charqueada, Ri-

beirão Bonito, Brotas, São Carlos e Analân-

dia. 

d) Corumbataí, Rio Claro, Ipeúna, Charque-

ada, São Pedro, Brotas e Ribeirão Bonito. 

e) Ribeirão Bonito, Rio Claro, Ipeúna, Char-

queada, São Pedro São Carlos e Analândia. 

 

20) Qual é o gentílico de Itirapina? 

a) Itirapiano. 

b) Itirapano. 

c) Itirapinense. 

d) Itirapinanssense. 

e) Itirapanossense. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21)Uma insuficiência cardíaca com hipertro-

fia ventricular em ECG ou ecocardiograma 

com função sistólica preservada, provavel-

mente terá diagnóstico etiológico de: 

 

a) Cardiopatia isquêmica. 

b) Cardiopatia chagásica. 

c) Cardiopatia Hipertensiva. 

d) Cardiopatia alcoólica. 

e) Cardiopatia periparto. 

 

22) No(a)  ___________de Segundo Grau, 

ocorre uma interrupção descontínua da 

passagem do estímulo das aurículas para os 

ventrículos. Observado ondas P não condu-

zidas (não seguidas de QRS) no Eletrocardi-

ograma. A alternativa que completa corre-

tamente a lacuna é: 

 

a) Extrassístole. 

b) Bloqueio Atrioventricular.  

c) Fibrilação ventricular. 

d) Taquicardia ventricular. 

e) Taquicardia atrial. 

 

23) O surfactante é uma substância com-

posta basicamente de fosfolipídeos, com 

função de diminuir a tensão superficial en-

tre as moléculas de água que recobrem o 

alvéolo internamente, impedindo seu cola-

bamento. As células responsáveis por pro-

duzir o surfactante são: 

 

a) Pneumócitos tipo II. 

b) Pneumócitos tipo I. 

c) Macrófagos. 

d) Fagócitos. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

24) De acordo com a classificação de Levine 

de intensidade dos sopros cardíacos, uma 

intensidade de 3+ significa: 

a) Sopro audível apenas com manobras es-

pecíficas. 

b) Sopro audível e que se acompanha de um 

frêmito (“tremor”) à palpação 

c) Sopro que necessita apenas da borda da 

membrana do estetoscópio para ser ouvido. 

d) Sopro audível e que irradia para as caró-

tidas (sopros aórticos) e para a axila (sopros 

mitrais). 

e) Sopro audível sem a necessidade do este-

toscópio. 

 

25) A proteína que possui maior concentra-

ção no sangue é a_________; contudo, a/o 

que possui maior concentração plasmática é 

___________. A alternativa que completa cor-

retamente as lacunas é: 

 

a) Hemoglobina / Fibrinogênio. 

b) Alfaglobulina / Fibrinogênio. 

c) Albumina / Hemoglobina. 

d) Hemoglobina / Albumina. 

e) Albumina / betaglobulina. 

 

26) O centro vasomotor envia fibras paras-

simpáticas ao coração através do nervo 

________ saindo pelo sulco lateral posterior 

do bulbo e fibras simpáticas ao restante dos 

vasos sanguíneos partindo da porção simpá-

tica da medula espinhal no funículo lateral 

da medula que se continuam no tronco sim-

pático, pertencente ao sistema nervoso peri-

férico. A alternativa que preenche correta-

mente a lacuna é: 

 

a) Glossofaringeo. 

b) Hipoglosso. 

c) Trigêmeo. 

d) Acessório. 

e) Vago. 

 

 

27) São sinais indicativos de taquicardia 

supraventricular com aberrância, exceto: 

 

a) Término ou lentificação com manobra 

vagal. 
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b) Início com onda P prematura. 

c) Intervalo RP > 100ms. 

d) Ausência de dissociação AV. 

e) Padrão RSR’ em V1. 

 

28) A fibrilação atrial _______é aquela que 

termina espontaneamente, sem ação de 

fármacos ou necessidade de cardioversão 

(CV) elétrica. Geralmente são episódios que 

duram menos de 7 dias, freqüentemente 

menos que 24 horas, podendo ou não apre-

sentar recorrências. A alternativa que pre-

enche corretamente a lacuna é: 

 

a) Persistente. 

b) Inicial. 

c) Recorrente. 

d) Paroxística. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

29) No exame físico, quando falamos de sis-

tema arterial nos membros inferiores, deve-

se verificar os pulsos arteriais acessíveis. 

Dentre eles, estão os das artérias, exceto: 

 

a) Femoral. 

b) Cubital. 

c) Poplitea. 

d) Pediosa. 

e) Tibial Posterior. 

 

30) Para o diagnóstico de Insuficiência car-

díaca, podemos organizar os sinais e sinto-

mas através do critério de Framingham para 

IC, onde o diagnóstico é confirmado quando 

há 1 critério maior e 2 critérios menores. A 

alternativa que apresenta os critérios dessa 

forma é: 

a) Cardiomegalia, tosse noturna e derrame 

pleural. 

b) Edema agudo de pulmão, refluxo hepato-

jugular e taquicardia. 

c) Dispnéia de esforço, taquicardia e tosse 

noturna. 

d) Edema de membros, tosse noturna e der-

rame pleural. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

31) Os medicamentos que podem ser admi-

nistrados no período pré-operatório incluem: 

 

a) Sedativos e hipnóticos. 

b) Ansiolíticos. 

c) Amnésicos. 

d) Narcóticos e tranquilizantes. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

32) Entre as complicações da raquianeste-

sai, podemos citar, exceto: 

 

a) Hipotensão ligada a vasoplegia que exige 

reposição ou vasopressor. 

b) Nauseas, durante a intervenção, mais 

ligadas a uma hipotensão. 

c) Acidente vascular cerebral. 

d) Meningites assépticas. 

e) Retenção urinária. 

 

33) De acordo com a Resolução CFM 

1802/06, em seu Art. 3, entende-se por 

condições mínimas de segurança para a 

prática da anestesia a disponibilidade de: 

 

a) Monitoração da circulação, incluindo a 

determinação da pressão arterial e dos ba-

timentos cardíacos, e determinação contí-

nua do ritmo cardíaco, incluindo cardiosco-

pia. 

b) Monitoração contínua da oxigenação do 

sangue arterial, incluindo a oximetria de 

pulso. 

c) Monitoração contínua da ventilação, in-

cluindo os teores de gás carbônico exalados 

nas seguintes situações: anestesia sob via 

aérea artificial (como intubação traqueal, 

brônquica ou máscara laríngea) e/ou venti-

lação artificial e/ou exposição a agentes ca-

pazes de desencadear hipertermia maligna. 
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d) Equipamentos, instrumental, materiais e 

fármacos que permitam a realização de 

qualquer ato anestésico com segurança, 

bem como a realização de procedimentos de 

recuperação cardiorrespiratória. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

34) Na Sala de Recuperação Pós Anestésica, 

desde a admissão até o momento da alta, os 

pacientes permanecerão monitorados quan-

to: 

I. À circulação, incluindo aferição da pres-

são arterial e dos batimentos cardíacos e 

determinação contínua do ritmo cardíaco, 

por meio da cardioscopia. 

II. Ao estado de consciência. 

III. Á intensidade da dor. 

IV. À respiração, incluindo determinação 

contínua da oxigenação do sangue arterial e 

oximetria de pulso. 

Estão corretos os itens: 

 

a) I, II e III. 

b) I, II e IV 

c) I, III e IV. 

d) I, II, III e IV. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

35) A Parada cardiorespiratória pode usu-

almente ser determinada por ritmos cardía-

cos caracteristicos, são eles, exceto: 

 

a) Assistolia. 

b) Atividade elétrica sem pulso (AESP). 

c) Fibrilação atrial. 

d) Fibrilação ventricular. 

e) Taquicardia ventricular. 

 

36) Na sala de recuperação pós anestésica é 

necessário alguns equipamentos como: 

 

a) Cama- berço. 

b) Oxigênio. 

c) Equipamento de emergência. 

d) Bomba de infusão. 

e) Todas as alternativas são verdadeiras. 

 

37) Entre as vantagens do uso dos bloqueios 

neuraxiais, podemos citar, exceto: 

 

a) Analgesia excede o tempo cirúrgico. 

b) Menor interferência com a função pulmo-

nar. 

c) Menor sangramento 

d) Mesma reação endócrino-metabólica ao 

trauma 

e) Menor incidência de TEP. 

 

38) Entre as contra indicações relativas dos 

bloqueios neuraxiais, podemos citar, exce-

to: 

 

a) Desordens psicológicas e neurológicas. 

b) Infecção generalizada. 

c) Distúrbio de coagulação. 

d) Anormalidades anatômicas. 

e) Hipovolemia. 

 

39) Assinale a alternativa que não faz parte 

da classe de anestesia regional: 

 

a) Peridural. 

b) Balanceada. 

c) Espinhal. 

d) Epidural. 

e) Bloqueio de plexos nervosos. 

 

40) A anestesia inalatória apresenta 4 está-

gios. O estágio caracterizado por agitação, 

gritos, falas, canto, risos ou até mesmo cho-

ro. As pupilas ficam dilatadas, porém se 

contraem se exposta à luz; a frequência do 

pulso é rápida e a respiração irregular, é 

chamado de:  

 

a) Estágio I – Inicio da anestesia. 

b) Estágio III- Anestesia cirúrgica. 

c) Estágio IV – Perigo. 

d) Estágio II – Excitação. 

e) Nenhuma das alternativas.
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