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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.
A hora da estrela

Das alternativas abaixo, assinale a que apresenta um
trecho do texto que revela os sentimentos de
Macabéa por Olímpico.

Maio, mês das borboletas noivas flutuando
em brancos véus. Sua exclamação talvez tivesse sido
um prenúncio do que ia acontecer no final da tarde
desse mesmo dia: no meio da chuva abundante
encontrou (explosão) a primeira espécie de
namorado de sua vida, o coração batendo como se
ela tivesse englutido um passarinho esvoaçante e
preso. O rapaz e ela se olharam por entre a chuva e se
reconheceram como dois nordestinos, bichos da
mesma espécie que se farejam. Ele a olhara
enxugando o rosto molhado com as mãos. E a moça,
bastou-lhe vê-lo pra torná-lo imediatamente sua
goiabada-com-queijo.
Ele...
Ele se aproximou e com voz cantante de
nordestino que a emocionou, perguntou-lhe:
– E se me desculpe, senhorinha, posso
convidar a passear? [...]
Eles não sabiam como se passeia. Andaram
sob a chuva grossa e pararam diante da vitrine de
uma loja de ferragem onde estavam expostos atrás
do vidro canos, latas, parafusos grandes e pregos.
[...]
Da segunda vez em que se encontraram caía
uma chuva fininha que ensopava os ossos. Sem nem
ao menos se darem as mãos caminhavam na chuva
que na cara de Macabéa parecia lágrimas
escorrendo.
Da terceira vez que se encontraram – pois não
é que estava chovendo? – o rapaz, irritado e
perdendo o leve verniz de finura que o padrasto a
custo lhe ensinara, disse-lhe:
– Você também só sabe é chover!
– Desculpe.
Mas ela já o amava tanto que não sabia mais
como se livrar dele, estava em desespero de amor.
Numa das vezes em que se encontraram ela
afinal perguntou-lhe o nome.
– Olímpico de Jesus Moreira Chaves – mentiu
ele porque tinha como sobrenome apenas o de
Jesus, sobrenome dos que não têm pai. Fora criado
por um padrasto que lhe ensinara o modo fino de
tratar pessoas para se aproveitar delas e lhe ensinara
como pegar mulher.[...]
Olímpico de Jesus trabalhava de operário
numa metalúrgica e ela nem notou que ele não se
chamava de “operário” e sim de “metalúrgico”.
Macabéa ficava contente com a posição social dele
porque também tinha orgulho de ser datilógrafa,
embora ganhasse menos que o salário mínimo. Mas
ela e Olímpico eram alguém no mundo. “Metalúrgico”
e “datilógrafa” formavam um casal de classe. [...]

A) “[...] o coração batendo como se ela tivesse
englutido um passarinho esvoaçante e preso.”
(§ 1)
B) “[...] Sua exclamação talvez tivesse sido um
prenúncio do que ia acontecer no final da tarde
desse mesmo dia [...]” (§ 1)
C) “Eles não sabiam como se passeia. [...]” (§ 5)
D) “Maio, mês das borboletas noivas flutuando em
brancos véus. [...]” (§ 1)
E) “Numa das vezes em que se encontraram ela
afinal perguntou-lhe o nome.” (§ 11)
Questão 02
Nos três primeiros encontros dos dois jovens estava
chovendo. A repetição desse fato provoca no leitor a
sensação de:
A)
B)
C)
D)
E)

aconchego.
relação harmoniosa.
desagradável melancolia.
afeto.
equilíbrio amoroso.

Questão 03
A ingenuidade de Macabéa é uma de suas
características mais marcantes. Sobre como isso fica
evidente no último parágrafo, analise as afirmativas a
seguir.
I. Macabéa considera que ela e Olímpico formavam
um casal de classe em razão da posição social
que tinham.
II. O fato de Olímpico não se chamar de operário,
pois ele trabalhava honestamente.
III. Ela acreditava que uma datilógrafa e um
metalúrgico “eram alguém no mundo”.
Está(ão) correta(s) somente as afirmativas:
A)
B)
C)
D)
E)

I.
II.
III.
I e II.
I e III.

LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco,
1998. p. 42-45. (Fragmento)
Ø englutido: engolido
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Questão 04

Questão 07

No período “[...] EMBORA ganhasse menos que o
salário mínimo. [...]” (§ 13), a palavra destacada pode
ser substituída, sem prejuízo para o sentido original
do texto, por:
A)
B)
C)
D)
E)

Em uma das alternativas a seguir, o termo destacado
funciona como agente do termo anterior. Assinale-o.
A)
B)
C)
D)
E)

porém.
conforme.
por que.
conquanto.
consoante.

com voz cantante (§ 3)
de operário (§ 13)
por um padrasto (§ 12)
em desespero (§ 10)
numa metalúrgica (§ 13)

Questão 08
Questão 05

Sobre o fragmento “Mas ela já o amava tanto que não
sabia mais como se livrar dele [...]” (§ 10), pode-se
afirmar que:

Há desvios da norma culta no texto. Assinale a
alternativa que indica um deles.

A) a segunda oração é uma consequência da
primeira.
B) a primeira oração estabelece uma condição em
relação à segunda.
C) a primeira oração é uma explicação da segunda.
D) as orações mostram ações que se aproximam
pela relação temporal.
E) as orações estão ligadas por conectores
circunstanciais.

A) Em lugar de TALVEZ TIVESSE SIDO
(§ 1), deveria estar escrito TIVESSE SIDO
TALVEZ.
B) Deveria haver uma vírgula depois do termo “Da
segunda vez em que se encontraram [...]”
(§ 6)
C) Assim como no período anterior, o verbo da
oração “Mas ela e Olímpico eram alguém no
mundo. [...]” (§ 13) deveria estar no imperfeito
do subjuntivo.

Questão 09

“[...] Sua exclamação talvez tivesse sido um
prenúncio do que ia acontecer no final da tarde desse
mesmo dia: no meio da chuva abundante encontrou
(explosão) a primeira espécie de namorado de sua
vida, o coração batendo como se ela tivesse
englutido um passarinho esvoaçante e preso. [...]”
Com relação aos componentes desse fragmento do
texto, é correto afirmar que:

D) O vocativo SENHORINHA (§ 4) deveria estar,
obrigatoriamente, no início da frase.
E) O vocábulo PRENÚNCIO (§ 1) não deveria estar
acentuado.
Questão 06

A) as duas ocorrências do pronome possessivo SUA
referem-se a um elemento imediatamente
anterior.
B) a palavra SE é um pronome apassivador.
C) a expressão “NO FINAL DA TARDE” é uma
circunstância de tempo.
D) a preposição presente em “DE sua vida” indica
finalidade.
E) PASSARINHO e PRESO pertencem à mesma
classe gramatical.

A figura de linguagem presente em “[...] e se
reconheceram como dois nordestinos [...]” (§ 1) é:
A)
B)
C)
D)
E)

prosopopeia.
comparação.
sinestesia.
hipérbole.
metáfora.
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Questão 10

Questão 13

Em “Maio, MÊS DAS BORBOLETAS NOIVAS
FLUTUANDO EM BRANCOS VÉUS. [...]” o trecho
destacado marca:

Assinale a alternativa em que se tenha reescrito o
trecho em destaque em consonância com a norma
culta e sem alterar o sentido do texto.

A)
B)
C)
D)
E)

“[...] Fora criado por um padrasto QUE LHE
ENSINARA O MODO FINO DE TRATAR PESSOAS
PARA SE APROVEITAR DELAS e lhe ensinara como
pegar mulher. [...]”

intercalação do adjunto adverbial.
um comentário acessório.
um aposto.
uma citação.
uma inversão.

A) que ensinara-lhe o modo fino de se tratar pessoas
para se aproveitar delas.
B) que o ensinara o modo fino de tratar pessoas, para
que pudesse se aproveitar delas.
C) que lhe ensinara o modo fino de tratar pessoas,
embora se aproveitasse delas.
D) que ensinara-lhe o modo fino de tratar pessoas, à
medida que se aproveitava delas.
E) que lhe ensinara o modo fino de se tratar pessoas,
a fim de se aproveitar delas.

Questão 11
Assinale a alternativa cujo termo destacado possui
classe gramatical DIFERENTE da dos demais.
A) “[...] bichos da mesma espécie QUE se farejam.
[...]”
B) “[...] ela nem notou QUE ele não se chamava [...]”
C) “[...] Fora criado por um padrasto QUE lhe
ensinara [...]”
D) “[...] mãos caminhavam na chuva QUE na cara de
Macabéa parecia lágrimas escorrendo.”
E) “[...] sobrenome dos QUE não têm pai. [...]”

Questão 14
Qual a função sintática do QUE em “[...] Fora criado
por um padrasto que lhe ensinara [...]”?

Questão 12

A)
B)
C)
D)
E)

“[...] ANDARAM sob a chuva grossa e PARARAM
diante da vitrine de uma loja de ferragem onde
estavam expostos atrás do vidro canos, latas,
parafusos grandes e pregos.”
Com relação às formas verbais destacadas, é correto
afirmar que:

sujeito.
objeto direto.
objeto indireto.
adjunto adnominal.
complemento nominal.

Questão 15

A)
B)
C)
D)

indicam um passado que continua no presente.
atribuem singularidade e mistério ao sujeito.
referem-se ao futuro iminente.
remetem, contextualmente, a um sujeito já
conhecido.
E) compõem a ideia de inexistência de um sujeito.

De acordo com os estudos de regência verbal e com o
padrão culto da língua, o verbo em destaque em
“Numa das vezes em que se encontraram ela afinal
PERGUNTOU-lhe o nome.” é:
A)
B)
C)
D)
E)
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transitivo indireto.
transitivo direto e indireto.
intransitivo.
de ligação.
transitivo direto.
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LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Questão 19
O funcionário público que intencionalmente deixa a
porta da repartição pública aberta para, à noite,
alguém entrar e furtar dinheiro que lá estava
guardado, responde por crime de:

Questão 16
Segundo disposto na Constituição Federal, em caso
de iminente perigo público:

A)
B)
C)
D)
E)

A) a autoridade competente poderá usar de
propriedade particular, assegurada ao
proprietário indenização ulterior, se houver dano.
B) a autoridade competente poderá usar de
propriedade particular, assegurada ao
proprietário prévia indenização.
C) qualquer um do povo poderá usar de propriedade
p a r t i c u l a r, a s s e g u r a d a a o p r o p r i e t á r i o
indenização ulterior, se houver dano.
D) qualquer um do povo poderá usar de propriedade
particular, não lhe sendo exigível indenização
ulterior ao proprietário.
E) a autoridade competente poderá usar de
propriedade particular, não lhe sendo exigível
indenização ulterior ao proprietário.

corrupção ativa.
corrupção passiva.
prevaricação.
peculato.
facilitação de descaminho.

Questão 20
Segundo o Regime Jurídico Estatutário dos
Servidores Públicos do Município de Cacoal – RO, é
vedado ao servidor público:
A) guardar sigilo sobre assuntos da repartição.
B) ausentar-se do serviço, mesmo que autorizado
por seu superior imediato.
C) representar contra ilegalidade ou abuso de poder.
D) ser assíduo ao serviço.
E) promover manifestação de apreço no recinto da
repartição.

Questão 17
A licitação na modalidade de pregão poderá ser
adotada para a aquisição de bens e serviços comuns,
assim entendidos aqueles:

GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA
Questão 21

A) cujo valor unitário não supere a fração de 1/10 do
salário mínimo vigente.
B) q u e f o r e m a s s i m d i s c r i c i o n a r i a m e n t e
considerados pela autoridade licitante,
considerados seus padrões tecnológicos.
C) cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo edital,
por meio de especificações usuais no mercado.
D) cuja tecnologia seja comum e usual no mercado,
mesmo que não possam ser objetivamente
definidos seus padrões de desempenho e
qualidade.
E) cujos valores possam ser prévia e objetivamente
definidos pelo edital, por meio de cotação oficial.

O início da construção da Estrada de Ferro
Madeira-Mamoré, em virtude da assinatura do
Tratado de Petrópolis (1903), constituiu um poderoso
impulso para o povoamento da região. Na fase de
construção, os acampamentos de operários no ponto
inicial e no ponto final deram origem a formação de
quais cidades, respectivamente?
A)
B)
C)
D)
E)

Porto Velho e Guajará-Mirim.
Ji-Paraná e Ariquemes.
Ji-Paraná e Vilhena.
Ariquemes e Guajará-Mirim.
Porto Velho e Vilhena.

Questão 18
Assinale a alternativa correta no que diz respeito à
característica legal dos atos de improbidade
administrativa.
A) Dependem da ocorrência de dolo do agente.
B) Só podem ser praticados por servidor público.
C) Dependem da ocorrência de enriquecimento
ilícito.
D) Não são capazes de ensejar perda da função
pública, mas apenas suspensão dos direitos
políticos.
E) Podem ser praticados por empregado de
sociedade de economia mista.
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Questão 24

Questão 22
O primeiro explorador europeu que teria alcançado o
vale do rio Guaporé foi o espanhol Ñuflo de Chávez,
de passagem entre 1541 e 1542. Mais tarde, no
século XVII, a região foi percorrida pela Bandeira de
Antônio Raposo Tavares que, entre 1648 e 1651,
partindo de São Paulo alcançou Belém do Pará. No
século seguinte, os bandeirantes começaram
a explorar o vale do Guaporé.

A morte de Hugo Chávez, presidente da Venezuela,
em março de 2013, abre um período de incertezas
não só para o país, mas também para outras nações
latino-americanas que seguiam de perto as políticas
desenvolvidas pelo líder venezuelano.
Apesar das incertezas e dos questionamentos sobre
o processo eleitoral naquele país, um novo
presidente foi eleito em abril de 2013. O presidente
eleito da Venezuela é:

(<http:www.rondonia.ro.gov.br> Adaptado).

O fator que levou os bandeirantes a explorar o vale do
Guaporé foi a:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

descoberta de ouro.
exploração das drogas do sertão.
busca por terras para o plantio.
exploração do pau-brasil.
descoberta de jazidas de cassiterita.

Henrique Capriles.
Evo Morales.
Nicolás Maduro.
Juan Manoel Santos.
José Mujica.

Questão 25
Rondônia tem um relevo pouco acidentado, sem
elevações ou depressões acentuadas. As altitudes
variam entre 70 e 500 metros, tendo como referência
o nível do mar. No sul do estado, são encontradas as
áreas mais acidentadas, com depressões e
elevações. Nessa região fica o ponto mais elevado do
estado, a Serra:

Questão 23

A)
B)
C)
D)
E)

da Cutia.
dos Parecis.
do Colorado.
dos Pacaás Novos.
da Providência.
INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 26
Observe a seguir a imagem exibida na Faixa de
Opções do Microsoft Office Word 2007.

< h t t p : / / d o m a c e d o . b l o g s p o t . c o m . b r / 2 0 11 / 11 /
chevron-o-desastre.html> Acesso em 21/09/13.

Além da poluição dos mares, por exemplo, a
exploração do petróleo tem gerado um grande debate
sobre a distribuição dos royalties entre os estados do
Brasil. Os royalties são:

Essa imagem corresponde:

A) tarifas pagas pelo governo federal às empresas
exploradoras de petróleo.
B) impostos repassados pelas prefeituras para
órgãos ambientais.
C) compensações financeiras pagas pelas
empresas exploradoras aos governos.
D) taxas pagas pelos governos às prefeituras de
municípios fornecedores de petróleo.
E) recursos tecnológicos repassados pelas
empresas exploradoras aos governos.

A) a opções de folhas de rosto.
B) ao conjunto de estilos, cores e fontes usados no
documento.
C) ao conjunto de fontes bibliográficas.
D) ao conjunto de formatos do índice remissivo.
E) ao modo de estrutura de tópicos.
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Questão 27

Questão 30
Observe a imagem parcial de uma planilha no
Microsoft Office Excel 2007:

Sobre o uso de janelas no Windows 7, é correto
afirmar:
A) Ao minimizar uma janela, esta desaparece da
barra de tarefas.
B) O botão “Minimizar” corresponde à imagem
C) A combinação de teclas ALT e TAB permite
navegar entre as janelas abertas no seu
computador.
D) Na área de trabalho, é possível ter somente uma
janela aberta por vez.
E) Para que uma janela ocupe a tela inteira, é preciso
clicar em seu botão “Recuperar”.

As linhas pontilhadas na horizontal (parte inferior da
imagem) e na vertical (lado direito da imagem)
representam:

Questão 28
No Office Excel 2007, a imagem a seguir, extraída do
site da Microsoft, representa:

A)
B)
C)
D)
E)

A) seleção de dados para criação de uma tabela
dinâmica.
B) área de sombreamento.
C) seleção de dados para geração de gráficos.
D) área selecionada para impressão.
E) quebras de página inseridas automaticamente
pelo Excel.

um gráfico de pizza.
um gráfico de área.
um gráfico de superfície.
um filtro.
uma tabela dinâmica.

Questão 29
O Corretor Ortográfico do Microsoft Office Word 2007
identifica palavras grafadas incorretamente,
formatando as palavras com:
A)
B)
C)
D)
E)

fonte azul sublinhada.
negrito.
realce amarelo.
sublinhada com linha ondulada vermelha.
tachado.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 33
A Constituição brasileira estabelece que a saúde é
um dever do Estado e a Lei nº 8.080/1990 dispõe
sobre as atribuições e competências de cada ente da
federação. Marque a alternativa que corresponde a
uma competência dos municípios, de acordo com a
Lei Orgânica da Saúde.

Questão 31
A Constituição Federal de 1988 institucionalizou o
direito à saúde a todos os brasileiros quando criou o
Sistema Único de Saúde – SUS. Considerando o que
esta Lei estabelece a respeito do SUS, analise as
afirmativas abaixo:

A) Coordenar e participar na execução das ações de
vigilância epidemiológica.
B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes
hierarquizadas do SUS.
C) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos
serviços privados de saúde.
D) Definir e coordenar os sistemas de vigilância
epidemiológica.
E) Fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias
de interesse para a saúde.

I. As ações e serviços públicos de saúde integram
uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, regulado por
diretrizes, sendo uma delas a descentralização,
com direção única em cada esfera de governo.
II. O Sistema Único de Saúde será financiado com
recursos do orçamento da Seguridade Social, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, além de outras fontes.
III. As instituições privadas poderão participar de
forma complementar do Sistema Único de Saúde,
segundo diretrizes deste, mediante contrato de
direito público ou convênio, tendo preferência as
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

Questão 34
O Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(CONASS) foi fundado em 3 de fevereiro de 1982
com o objetivo de tornar o conjunto das Secretarias
de Saúde dos Estados e do Distrito Federal mais
participante do esforço de reconstrução do setor de
saúde, como parte de uma ampla pauta social. A
respeito desse órgão, é correto afirmar:

Conforme análise, assinale:
A)
B)
C)
D)

se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente a afirmativa II estiver correta.
se somente a afirmativa III estiver correta.
se somente as afirmativas I e II estiverem
corretas.
E) se as afirmativas I, II e III estiverem corretas.

A) É um espaço intergovernamental, político e
técnico em que ocorre o planejamento, a
negociação e a implementação das políticas de
saúde pública. As decisões dão-se por consenso
(e não por votação), estimulando o debate e a
negociação entre as partes.
B) É um organismo da direção do Sistema Único de
Saúde (SUS) com mandato de representar
politicamente os interesses comuns das
Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito
Federal, perante as demais esferas de governo e
outros parceiros.
C) Tem como eixo de ação o fortalecimento e a
autonomia da gestão municipal, promovendo e
incentivando o desenvolvimento de políticas
públicas que valorizem as experiências de saúde,
com caráter intersetorial, que promova equidade e
participação social.
D) Uma de suas competências é auxiliar os
municípios na formulação de estratégias voltadas
para o aperfeiçoamento dos seus sistemas de
saúde, primando pelo intercâmbio de informações
e pela cooperação técnica.
E) É uma instância que integra a estrutura decisória
do SUS. Constitui uma estratégia de coordenação
e negociação do processo de elaboração da
política de saúde nas três esferas de governo,
articulando-as entre si.

Questão 32
A criação de um Sistema Único de Saúde que se
constituísse em um arcabouço institucional, com a
separação total entre Saúde e Previdência, foi
aprovada na:
A)
B)
C)
D)
E)

8ª Conferência Nacional de Saúde.
Conferência de Alma-Ata.
3ª Conferência Nacional de Saúde.
Conferência sobre Atenção Primária.
Conferência Internacional da Saúde.
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Questão 35

Questão 37

Os recursos federais destinados às ações e serviços
de saúde são organizados e transferidos na forma de
blocos de financiamento, sendo cada bloco
constituído por componentes, conforme as
especificidades de suas ações e dos serviços de
saúde pactuados. Assinale a alternativa que
corresponde a um componente do Bloco de Gestão
do SUS.

Os Conselhos de Saúde consubstanciam a
participação da sociedade organizada na
administração do SUS, propiciando e melhorando o
controle social do sistema. No que se refere ao
Conselho Estadual de Saúde, a representação dos
usuários deverá ser composta, entre outros, por
representante(s):
A)
B)
C)
D)
E)

A) Componente fundo de ações estratégicas e
compensação.
B) Componente da vigilância epidemiológica e
ambiental em saúde.
C) Componente de medicamentos de dispensação
excepcional.
D) Componente para a implantação das ações e
serviços de saúde.
E) Componente estratégico da assistência
farmacêutica.

de instituições públicas e privadas.
de trabalhadores na área de saúde.
de associações de portadores de patologias.
da Secretaria Municipal e Estadual de Saúde.
de prestadores de serviços de saúde.

Questão 38
O Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde
resultará da integração dos planos de saúde dos
entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, tendo
como fundamento as pactuações estabelecidas
pela(o):

Questão 36

A)
B)
C)
D)
E)

No que se refere ao Planejamento da Saúde, analise
as afirmativas a seguir:
I. O planejamento da saúde é obrigatório para os
entes públicos e será indutor de políticas para a
iniciativa privada.

Comissão Intergestores Regionais.
Conselho Nacional de Saúde.
Comissão Intergestores Tripartite.
Plano Estadual de Saúde.
Conferência Nacional de Saúde.

Questão 39
II. O planejamento da saúde em âmbito estadual
deve ser realizado de maneira regionalizada, a
partir das necessidades dos Municípios,
considerando o estabelecimento de metas de
saúde.

A ocorrência epidêmica de uma doença, em que
todos os casos estão relacionados entre si, atingindo
uma área geográfica pequena e delimitada,
corresponde à definição de:

III. Compete aos Conselhos de Saúde pactuar as
etapas do processo e os prazos do planejamento
municipal em consonância com os planejamentos
estadual e nacional.

A)
B)
C)
D)
E)

epidemia.
incidência.
endemia.
surto.
pandemia.

Conforme análise, assinale:
Questão 40

A)
B)
C)
D)

se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente a afirmativa II estiver correta.
se somente a afirmativa III estiver correta.
se somente as afirmativas I e II estiverem
corretas.
E) se somente as afirmativas II e III estiverem
corretas.

O Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS –
SIASUS – coleta, processa e avalia os dados
apresentados pelas Unidades Prestadoras de
Serviços por meio do Boletim de Produção
Ambulatorial – BPA e da(o):
A) Autorização de Internação Hospitalar – AIH.
B) Ficha Individual de Investigação e Notificação –
FIIN.
C) Cadastro de Procedimentos Médicos – CPM.
D) Relatório de Produção e Marcadores para
Avaliação – PMA.
E) A u t o r i z a ç ã o d e P r o c e d i m e n t o d e A l t a
Complexidade – APAC.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 44
O serviço de anestesia de um determinado hospital é
procurado por um pesquisador que solicita
autorização para coletar amostras de 1 mL de liquor.
Essas amostras serão colhidas de pacientes que
forem submetidos à raquianestesia para
procedimento cirúrgico e serão utilizadas em uma
pesquisa laboratorial na unidade de urologia. Sobre
este caso é correto afirmar que:

Questão 41
Durante a reanimação de crianças, se houver
dificuldade de acesso venoso, a via intraóssea:
A) pode ser obtida com qualquer tipo de agulha.
B) deve ser utilizada como via temporária.
C) deve ser obtida, preferencialmente, por punção
esternal.
D) pode ser utilizada para reposição de volume, mas
não para administração de drogas vasoativas.
E) deve ser utilizada somente em crianças acima de
04 anos.

A) o pedido pode ser atendido desde que a
raquianestesia esteja indicada para o
procedimento cirúrgico.
B) o pedido só poderá ser atendido após autorização
do diretor clínico do hospital.
C) a coleta do material não fere o respeito à
dignidade do paciente.
D) as normas éticas definidas para pesquisa clínica
não estarão sendo obedecidas.
E) é dispensável a autorização da Comissão de Ética
Médica.

Questão 42
Assinale a alternativa que apresenta o fator materno
que NÃO compromete o fluxo sanguíneo uterino.
A)
B)
C)
D)
E)

Dor.
Hipotensão.
Estrogênio.
Hiperventilação.
Aumento da atividade uterina.

Questão 45
A dor causada pela injeção subcutânea de um
anestésico local se deve à:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 43
Sobre a farmacologia do sistema nervoso autônomo,
pode-se afirmar que:
A) sialorreia e bradicardia são efeitos da
neostigmina.
B) adrenalina, noradrenalina e titamina são
receptores adrenérgicos.
C) broncoespasmo, hipetermia e miose são sinais de
intoxicação por anticolinesterásicos.
D) a atropina tem efeito mais prolongado que o
glicopirrolato.
E) a acetilcolina é o neurotransmissor das fibras
pós-ganglionares simpáticas do trato
gastrointestinal.

adição de bicarbonato à solução.
dose do anestésico empregada.
anestésico local utilizado.
pKa do anestésico.
associação de epinefrina.

Questão 46
O anestésico inalatório menos indicado para uso em
paciente com elevação da pressão intracraniana
(PIC) é:
A)
B)
C)
D)
E)
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Halotano.
Enflurano.
Isoflurano.
Desflurano.
Sevoflurano.
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Questão 47

Questão 50

Com relação à hipertermia maligna é correto afirmar
que:

Paciente vítima de atropelamento será submetido à
cirurgia de urgência. Com relação ao quadro
neurológico desse paciente, pode-se afirmar que:

A) é uma síndrome fármacogenética autossômica
recessiva.
B) é recomendada infusão de solução polarizante
mantendo a correlação de 0,25 U de insulina por
1 g de glicose.
C) o quadro clínico é característico e se manifesta
igualmente em todos os pacientes.
D) a dose de dantrolene sódico é de 0,25 mg/kg.
E) os exames laboratoriais de escolha são
hemograma, coagulograma, TGO e TGP.

A) a região lombar é lugar mais comum de lesão
sobre a coluna vertebral.
B) 20% dos pacientes com lesão cervical não
apresentam quadro neurológico.
C) a imobilização da coluna cervical deve ser
retirada, pois aumenta o risco de complicações na
intubação.
D) estabelece-se hiperatividade simpática com a
lesão medular.
E) as principais complicações imediatas à lesão
cervical são aspiração ou hipoventilação.

Questão 48
Dentre as propriedades que distinguem o desflurano
e o sevoflurano dos halogenados mais antigos,
destaca-se:

Questão 51
Em paciente gestante, está reduzido(a):

A) baixa solubilidade no sangue e tecidos.
B) menor cardiotoxicidade devido à menor
depressão miocárdica.
C) compatibilidade com o uso de adrenalina sem
risco de arritmias.
D) não são metabolizados pelo fígado.
E) inflamabilidade em mistura com oxigênio em
concentrações maiores que 5%.

A)
B)
C)
D)
E)

frequência respiratória.
débito cardíaco.
volume corrente.
volume expiratório de reserva.
volume líquido intravascular.

Questão 52
O volume sanguíneo aproximado de um neonato de
3 kg é de:

Questão 49
Com relação ao paciente grande queimado, todas as
alternativas estão corretas, EXCETO:

A)
B)
C)
D)
E)

A) Após uma semana é esperado o desenvolvimento
de úlceras de Curling.
B) Ocorre lesão renal pela presença de hemoglobina
e mioglobina.
C) É comum a ocorrência de coagulopatias.
D) Hipoalbuminemia é um achado frequente.
E) A succinilcolina é contraindicada no primeiro dia.
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250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
130 mL
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Questão 53

Questão 56

A miastenia grave é um transtorno da junção
neuromuscular. Sobre ela, pode-se afirmar que:

Sobre a velocidade de absorção de um anestésico
local, qual das alternativas abaixo apresenta a
sequência decrescente correta?

A) a prevalência mundial da doença é de 1:20.000,
sendo mais comum em homens.
B) acomete principalmente crianças em idade
escolar.
C) é doença autoimune, e a maioria dos pacientes
possui anticorpos aos receptores da acetilcolina.
D) o uso de subdose de anticolinesterásicos no
tratamento leva a crise colinérgica.
E) a morbidade pós-operatória em termos de
insuficiência respiratória é mais baixa após
timectomia trasesternal que transcervical.

A) Intercostal > caudal > peridural lombar > plexo
braquial.
B) Caudal > peridural lombar > intercostal > plexo
braquial.
C) Plexo braquial > intercostal > caudal > peridural
lombar.
D) Peridural lombar > caudal > plexo braquial >
intercostal.
E) Intercostal > peridural lombar > caudal > plexo
braquial.
Questão 57

Questão 54

Paciente de 30 anos, primigesta, sem qualquer
intercorrência clínica durante a gestação, está sendo
submetida à cesárea eletiva. Foi realizado bloqueio
subaracnóideo com bupivacaína hiperbárica e
100 mcg de morfina. Durante a histerorrafia, com
útero e anexos exteriorizados, a paciente começa a
se queixar de dor no ombro esquerdo. A causa mais
provável dessa dor é:

Interfere com a oximetria de pulso:
A)
B)
C)
D)
E)

Propofol.
Adrenalina.
Bloqueador neuromuscular despolarizante.
Anestésicos halogenados.
Fentanil.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 55
Qual a conduta correta a tomar em um paciente
apresentando síndrome do desconforto respiratório
agudo?
A) Instalar PEEP superior à 20 cmH20 visando evitar
queda de débito cardíaco.
B) Instilar gás traqueal em caso de hipocapnia.
C) Manter volume corrente de 12 mL/kg visando
evitar colabamento alveolar.
D) Fazer inversão da relação I:E até, no máximo, 2:1.
E) Realizar manobras de recrutamento alveolar.

nível de bloqueio insuficiente.
embolia aérea.
sangue no peritônio abaixo do diafragma.
embolia por líquido amniótico.
efeito colateral da ocitocina.

Questão 58
Paciente vítima de ferimento por arma branca em
tórax, encontra-se taquicárdico, hipotenso, pálido,
com pulso paradoxal e turgência jugular. Assinale a
alternativa que apresenta diagnóstico compatível
com esse quadro clínico.
A)
B)
C)
D)
E)
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Embolia pulmonar.
Pneumotórax.
Hemotórax
Fístula broncopleural.
Tamponamento cardíaco.
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Questão 59
Ao escolher a técnica anestésica a ser usada em
paciente portador de estenose aórtica grave, deve-se
considerar que:
A) bradicardia diminui a chance de ocorrência de
isquemia miocárdica.
B) diminuição da pós-carga aumenta o volume
sistólico.
C) diminuição da pressão diastólica reduz a pressão
de perfusão coronariana.
D) bradicardia é benéfica por aumentar o tempo
diastólico.
E) redução da resistência vascular sistêmica
melhora o débito cardíaco.
Questão 60
Paciente politraumatizado será submetido à cirurgia
de urgência. Dentre as lesões descritas no boletim de
emergência, está uma fratura de face tipo Le Fort 3.
Qual acesso de vias aéreas está contraindicado?
A)
B)
C)
D)
E)

Traqueostomia.
Intubação por via submentoniana.
Intubação orotraqueal.
Intubação nasotraqueal.
Intubação retrógrada.
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