
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leia estas instruções: 
 

1 Escreva seu Número de Inscrição neste retângulo:  

2 Este Caderno contém 40 questões de múltipla escolha. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, confira se este Caderno está completo e se 
não apresenta imperfeição gráfica que dificulte a leitura. 
Se você verificar algum problema, peça imediatamente ao Fiscal que 
substitua o Caderno. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais só uma é 
correta.  

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta 
pedir esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço deste Caderno para rascunhos e não destaque 
nenhuma folha. 

7 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões e 
preencher a Folha de Respostas. 

8 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira 
responsabilidade. 

9 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de 
Respostas e este Caderno. 
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Anestesiologia              01 a 40 

 

01. Em relação ao uso de succinilcolina em neonatos, é correto afirmar que 

A) pode provocar mioglobinúria. 

B) provoca taquicardia por inibição dos receptores colinérgicos. 

C) exacerba as fasciculações musculares. 

D) não deve ser associado a atropina. 
 

02. Em se tratando de anestesia pediátrica, é correto afirmar que 

A) o citrato de fentanila é contra-indicado em lactentes. 

B) os neonatos devem ser intubados acordados. 

C) o laringoespasmo é causa freqüente de obstrução das vias aéreas. 

D) a cetamina é contra-indicada em crianças com hipertensão pulmonar. 
 

03. Na raquianestesia, a criança pode tomar uma dose de anestésico local (em mg/kg) 
duas vezes maior que a do adulto, porque 

A) sua coluna é proporcionalmente maior que a do adulto. 

B) seu volume liquórico é aproximadamente duas vezes maior que o do adulto. 

C) a criança é resistente aos anestésicos locais. 

D) o sistema simpático é menos sensível ao bloqueio. 
 

04. A disritmia cardíaca mais deletéria no recém-nascido é a 

A) extra-sístole supraventricular. 

B) extra-sístole ventricular. 

C) fibrilação atrial. 

D) bradicardia sinusal. 
 

05. Em relação à reversão do bloqueio neuromuscular nos recém-nascidos, é correto 
afirmar: 

A) Utilizando-se a neostigmine, deve-se dobrar a dose recomendada para o adulto. 

B) Não há necessidade do uso de neostigmine, porque a placa motora é imatura. 

C) É uma conduta correta usar-se neostigmine para reverter o bloqueio. 

D) A neostigmine tem volume de distribuição maior nas crianças. 

 

06. Em relação à anestesia peridural sacra em pediatria, é correto afirmar: 

A) Pode-se introduzir até três centímetros da agulha sem risco de perfurar a dura-
máter. 

B) A injeção intra-óssea acidental do anestésico local leva a reação tóxica. 

C) É uma boa indicação para retirada de cisto sacrococcígeo. 

D) É uma boa indicação para cirurgias abaixo do diafragma. 
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07. Nos lactentes com estenose hipertrófica do piloro, ocorre 

A) hiponatremia. 

B) alcalose respiratória. 

C) hipercloremia. 

D) acidose metabólica. 

 

08. A maior perda de calor durante o ato anestésico cirúrgico, na criança, acontece por 

A) condução. 

B) radiação. 

C) convecção. 

D) evaporação. 

 

09. Observe, no quadro abaixo, o perfil ácido-básico dos pacientes 1, 2, 3, 4 e 5. 
 

 1 2 3 4 5 

PH 6,8  a  7,35 7,4  a  7,8 7,45  a  7,8 7,35  a  7,45 6,8  a  7,3 

PaCO2 mmHg  40  a  120  30  a  40     5  a  39    30  a  40  30  a  40 

HCO3
- mEq/l  26  a  35  25  a  35   10  a  19    20  a  24    5  a  19 

Marque a opção cujos números correspondem, respectivamente, à seqüência 
correta da acidose metabólica, alcalose metabólica, acidose respiratória, alcalose 
respiratória e normal  
A) 5, 2, 1, 3, 4 

B) 2, 5, 1, 4, 3 

C) 1, 2, 3, 4, 5 

D) 5, 3, 4, 2, 1 

 

10. A reposição hídrica peroperatória em cirurgias de pequeno estresse − tipo hérnia 
inguinal, postectomia, amigdalectomia, procedimentos ortopédicos de pequeno porte − 
deve ser feita da seguinte forma: 

A) 17 a 20 ml/kg/h 

B) 12 a 15 ml/kg/h 

C) 07 a 10 ml/kg/h 

D) 03 a 05 ml/kg/h 

 

11. A anomalia congênita que mais freqüentemente se associa à síndrome de Down e 
que interessa ao anestesiologista é: 

A) instabilidade da articulação atlanto-occiptal 

B) estenose subglótica congênita 

C) cardiopatia congênita 

D) atresia duodenal 
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12. O volume sangüíneo teórico de um neonato pesando 4 kg é de : 

A) 420 ml 

B) 190 ml 

C) 220 ml 

D) 320 ml 

 

13. Em caso de atelectasia em recém-nascidos, a pressão necessária para abertura 
alveolar é de: 

A) 30 - 40 cm H2O 

B) 05 -10 cm H2O 

C) 25 - 30 cm H2O 

D) 12 - 20 cm H2O 

 

14. Quanto à indesejável hipotermia no recém-nascido, é correto afirmar: 

A) O aquecimento dos gases anestésicos é recomendado. 

B) Aumenta a demanda anestésica. 

C) Diminui a resistência vascular pulmonar. 

D) Diminui a probabilidade de atelectasia. 

 

15. Importante aumento na resistência vascular pulmonar 

A) acarreta aumento do shunt direito-esquerdo com aparecimento de cianose. 

B) acarreta aumento do shunt esquerdo-direito com aparecimento de cianose. 

C) acarreta diminuição do shunt direito-esquerdo. 

D) não interfere no sentido do fluxo sangüíneo do shunt. . 

 

16. Fármaco que aumenta a pressão intra-ocular: 

A) fentanil 

B) succinilcolina 

C) tiopental 

D) rocurônio 

 

17. Em relação a prematuros, é correto afirmar: 

A) Hemorragia intraventricular não é evitada com a estabilização da pressão arterial e 
pressão intracraniana. 

B) Displasia broncopulmonar aumenta a mecânica ventilatória e as trocas gasosas. 

C) Na enterocolite necrotisante, o recém-nascido apresenta abdômen distendido, 
fezes com sangue, vômito, podendo ocorrer choque. 

D) A membrana hialina ocorre pela deficiência de surfactante produzido pelas células 
epiteliais dos bronquíolos. 
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18. Numa criança de cinco meses de idade programada para realizar uma herniorrafia 
inguinal sob raquianestesia, o primeiro sinal de um bloqueio alto é 

A) hipotensão. 

B) hipóxia. 

C) taquicardia. 

D) bradicardia. 

 

19. Em se tratando de vias aéreas do lactente, pode-se afirmar que 

A) a laringe é mais posterior. 

B) a macroglossia torna a laringoscopia e a intubação mais fáceis. 

C) a parte mais estreita da laringe é a cartilagem cricóide. 

D) a parte mais estreita da laringe é a cartilagem tireóide. 

 

20. Assinale a opção correta: 

A) A hemoglobina fetal é caracterizada por ter maior capacidade de transporte de 
oxigênio do que a hemoglobina do adulto. 

B) A complacência do pulmão das crianças é maior do que a do pulmão do adulto. 

C) O feto tem elevada a sua taxa metabólica, devido a grandes perdas calóricas e 
aumento da atividade muscular. 

D) Após o nascimento, há um aumento gradativo dos valores da freqüência cardíaca. 

 

21. Em condições normais, a principal modificação imediata que ocorre na transição da 
vida intra-uterina para a extra-uterina é: 

A) amento da resistência vascular sistêmica 

B) aumento da resistência vascular pulmonar 

C) aumento do fluxo sangüíneo direito-esquerdo 

D) abertura do forame oval 

 

22. A medicação pré-anestésica tem por finalidade precípua 

A) diminuir das reações reflexas. 

B) a redução do metabolismo basal. 

C) a cooperação e a tranqüilidade do paciente. 

D) evitar náuseas e vômitos. 

 

23. Na hipertermia maligna, estão presentes os seguintes fatores: 

A) acidose metabólica e hipopotassemia 

B) alcalose metabólica e hiperpotassemia 

C) acidose metabólica e hiperpotassemia 

D) acidose respiratória e hiperpotassemia 
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24. O fator ao qual está associada a compressão dos olhos pela máscara de ventilação, 
na produção de alterações isquêmicas da retina, é: 

A) desnutrição 

B) terapêutica prolongada pelos corticóides  

C) uso prolongado de tranqüilizantes 

D) arteriopatia 
 

25. No recém-nascido, a distância média entre as cordas vocais e a carina é de: 

A) 3 cm     C) 8 cm 

B) 5 cm     D) 16 cm 
 

26. Pela teoria de Melzack e Wall, o “controle do portão” de dor estaria localizado no 
nível 

A) do gânglio sensitivo da raiz dorsal. 

B) da substância gelatinosa. 

C) do tálamo. 

D) do córtex. 
 

27. A histamina é encontrada, em maior concentração, 

A) no sistema retículo-endotelial e na pele. 

B) no miocárdio e no endotélio dos vasos. 

C) no tecido muscular e no hepático. 

D) na pele, nos pulmões e no intestino. 
 

28. A causa mais comum de cianose, durante uma esofagoscopia em criança de baixa 
idade, é: 

A) compressão da laringe 

B) obstrução por secreções 

C) estenose da laringe 

D) ruptura dos alvéolos pulmonares 
 

29. Assinale a afirmativa correta: 

A) Nos procedimentos cirúrgicos para hérnia diafragmática, onfalocele, obstrução 
intestinal, peneumoencefalografia e timpanoplastia o uso do óxido nitroso é uma 
boa indicação. 

B) A fibroplasia retrocristaliniana ocorre em 10 a 17% dos recém-nascidos 
prematuros, portanto há indicação de oxigênio em altas concentrações. 

C) Na anestesia para o recém-nascido com hérnia diafragmática, é uma conduta 
acertada a indução sob máscara com halotano ou com halotano e óxido nitroso. 

D) Na fístula tráqueo-esofágica, com ou sem atresia de esôfago, o diagnóstico é feito 
pela presença de: secreção abundante após as primeiras mamadas, tosse, 
engasgos e cianose; daí a necessidade de intubação precoce por via 
nasotraqueal. 
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30. A concentração alveolar (CAM) é útil como 

A) padrão de equipotência dos agentes anestésicos inalatórios. 

B) guia para relaxamento muscular. 

C) medida da função ventilatória. 

D) medida da atividade do surfactante. 

 

31. Paciente com mais de 30% da superfície corpórea queimada apresenta 

A) hipovolemia com redução do hematócrito. 

B) hemoconcentração com hiponatremia. 

C) redução do número de hemácias e aumento do volume plasmático. 

D) hipoproteinemia com aumento do sódio plasmático. 

 

32. Assinale a assertiva correta: 

A) Maior captação de gases nos alvéolos e perfusão igual ao dobro da ventilação são 
causas de maior tendência à atelectasia no pós-operatório. 

B) O pequeno diâmetro das vias aéreas e a diminuição do surfactante não interferem 
na tendência a atelectasias em pós-operatório de recém-natos. 

C) A obstrução respiratória é mais freqüente no recém-nascido devido ao fato de as 
costelas terem posição horizontal e os músculos intercostais serem pouco 
desenvolvidos. 

D) A maior incidência de atelectasia em lactentes dá-se porque os alvéolos têm 
menor volume, a pressão intrapleural é atmosférica no final da expiração e a 
parede torácica é muito complacente. 

 

33. O desequilíbrio hídrico e eletrolítico pode ser a principal complicação, no período pré-
operatório, de 

A) atresia de esôfago.    C) atresia das vias biliares. 

B) atresia ileal.     D) onfalocele. 

 

34. O distúrbio fisiológico observado no sistema respiratório, em caso de choque 
hemorrágico, é: 

A) o espaço morto fisiológico aumentado 

B) a diferença a-v diminuída 

C) o espaço morto anatômico aumentado 

D) a complacência tóraco-pulmonar reduzida 

 

35. Em reanimação cardíaca, o cloreto de cálcio é indicado 

A) na dissociação atrioventricular pós-desfibrilação. 

B) na ausência de resposta à adrenalina. 

C) antes de se administrar adrenalina. 

D) na presença de atividade cardíaca coordenada, sem pulso palpável. 
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36. A medula espinhal de um recém-nascido estende-se até a 

A) quarta vértebra lombar. 

B) primeira vértebra lombar. 

C) terceira vértebra lombar. 

D) quinta vértebra lombar. 

 

37. A resposta clínica cardiovascular exibida por paciente que recebe dose terapêutica 
de estimulador dos receptores adrenérgicos tipo beta é: 

A) taquicardia e hipotensão arterial 

B) bradicardia e hipotensão arterial 

C) hipertensão arterial 

D) taquicardia e hipertensão arterial 

 

38. A cianose só aparece quando o conteúdo de hemoglobina reduzida no sangue capilar 
é maior do que: 

A) 2 g% 

B) 5 g% 

C) 2 mg% 

D) 5 mg% 

 

39. A maior parte da resistência periférica ao fluxo sangüíneo situa-se 

A) nos vasos esplâncnicos. 

B) na aorta. 

C) nas arteríolas. 

D) nas artérias dos membros. 

 

40. No caso de uma criança submetida a encurtamento dos músculos oculares para 
correção de estrabismo, a alteração típica que pode ocorrer com o uso de qualquer 
anestésico inalatório, no momento da tração dos músculos medianos oculares, é: 

A) taquicardia 

B) apnéia 

C) hiperpnéia 

D) bradicardia 
 
 
 


