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RESIDÊNCIA MÉDICA 2014 

CADERNO-QUESTIONÁRIO 

DATA: 08 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

01. Anote o seu número de inscrição e o número da sala.  

02. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o 
Caderno-Questionário está completo e se contém alguma imperfeição. 
Qualquer reclamação deverá ser feita nos primeiros 30 (trinta) minutos 
após o início da prova. 

03. Ao receber a Folha-Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo 
necessidade de correção de algum dado, chame o fiscal. Para marcar a 
resposta de uma questão, preencha, totalmente, com caneta azul ou 
preta, apenas a quadrícula correspondente a sua opção. Não use 
corretivo nem rasure a Folha-Resposta. 

 

INSTRUÇÕES 



Residência Médica 2014                                                       Anestesiologia Pág. 2 de 10 

 

   PROGRAMA COM PRÉ-REQUISITO  
 50 QUESTÕES 

 

 

01.  Paciente, 78 anos, sem doenças prévias, realizou uma ressecção transuretral da próstata (RTU) sob 

raquianestesia e sedação, que levou 90 minutos para ser concluída. Meia hora após a admissão na sala de 

recuperação, o paciente permanece bastante sonolento com escore 3 na escala de Ramsay. O esforço 

respiratório é adequado e os sinais vitais estão estáveis. Qual dado de avaliação complementar será mais 

útil para elucidar o diagnóstico do caso? 
 

A) PaCO2 – 55mmHg 

B) Hemoglobina – 7,1 g / dl 

C) Glicose sérica – 50mg / dl  

D) Sódio sérico – 114 mmol / L 

 
02. Um homem de 75 anos é admitido PS após um episódio de dor intensa no peito e síncope com perda 

transitória da consciência. Na admissão, ele está consciente e queixando-se de dor no peito que se 

irradia para as costas. A pressão arterial medida no braço direito é 210/110. O pulso radial esquerdo está 

ausente e há sinais de uma hemiparesia esquerda. Qual é o diagnóstico mais provável?  

A) Tromboembolismo Pulmonar.  

B) Ruptura aguda da válvula aórtica.   

C) Aneurisma dissecante da aorta torácica. 

D) Infarto agudo do miocárdio com embolização sistêmica. 

 
03. Uma garota de 5 anos, anteriormente saudável, realizou apendicectomia de emergência Está na sala de 

recuperação queixando-se de dor. Ela está acordada e hemodinamicamente estável. No intra-operatório, 

ela recebeu fentanil 2 mcg /kg IV, dipirona 15 mg/ kg IV e dipirona 30mg/ kg. Qual a opção de 

analgesia mais adequada para ela, agora?  

A) Morfina 0,1 mg /kg de bolus intravenoso. 

B) Fosfato de codeína - 1 mg/kg  por via oral. 

C) Infusão intravenosa de morfina - 10 mcg/kg/hora. 

D) Benzodiazepínico 0,5 mg /kg de bolus intravenoso. 

 
04. Paciente, 18 anos, ASA I, está em processo de recuperação de traumatismo crânio-encefálico grave há 20 

dias. Precisa ser submetido ao procedimento cirúrgico para fixação de fratura de cotovelo. Qual a melhor 

técnica anestésica para esse procedimento? 

A) Bloqueio do plexo braquial.  

B) Anestesia inalatória com halotano. 

C) Sedação inalatória com sevoflurano. 

D) Anestesia intravenosa com Cetamina. 

 
05. Gestante saudável, sem comorbidades, gestação a termo, reclama de dificuldade de respirar e dormência 

nos braços, imediatamente após bloqueio subaracnóide para cesárea com bupivacaína pesada 20mg. Qual 

a conduta mais prioritária nesta situação? 

A) Oferecer oxigênio suplementar.  

B) Posicionar a mesa em Trendelemburg. 

C) Deslocar o útero, fazer vasoconstrictor. 

D) Posicionar um travesseiro embaixo dos ombros.  

 
06. Paciente, 45 anos, no pós-operatório de colecistectomia por VDL, apresenta insuficiência respiratória na 

sala de recuperação. Para excluir a possibilidade da causa ser relacionada ao bloqueador neuromuscular, 

qual deverá ser o valor adequado do TOF (train of four) no estimulador periférico? 

A) 0,4 

B) 0,5 

C) 0,6 

D) 0,7 
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07.  Paciente, 45 anos, fumante de 10 cigarros/dia há 20 anos, foi orientado a parar com o hábito, imediatamente, 

será submetido a uma  cirurgia, em dois dias. Qual o objetivo desta recomendação? 
 

A) Reduzir a P50. 

B) Reduzir os níveis de carboxihemoglobina. 

C) Melhorar a função dos macrófagos pulmonares. 

D) Reduzir a mortalidade e a morbidade pós-operatória. 

 

08. Em relação à curva pressão-volume normal do ventrículo representada por X, a curva Y, na figura 

abaixo, é indicativa de  
 

 
 

A) Estenose mitral. 

B) Estenose aórtica. 

C) Insuficiência aórtica. 

D) Insuficiência cardíaca congestiva. 

 

09. Paciente, 59 anos, 83 kg, irá se submeter à ressecção transuretral da próstata. Na história clínica, referia cinco 

episódios de fibrilação atrial que reverteram com cardiotônico e amiodarona. Os exames pré-operatórios 

eram normais: fazia uso de amiodarona 50 mg e propranolol 40 mg, 1 x dia, ambos suspensos 72 horas 

antes da cirurgia. Como pré-anestésico, recebeu midazolam. A técnica anestésica escolhida foi 

raquianestesia. Quarenta minutos após, observou-se fibrilação atrial com frequência ventricular de 140 

batimentos por minuto, mantida a pressão arterial. Qual a conduta mais adequada? 

A) Administrar digital venosa. 

B) Administrar lidocaina 1 mg.kg-¹. 

C) Administrar amiodarona venosa. 

D) Realizar cardioversão elétrica com 100 J sob anestesia geral. 

 

10. Paciente, 45 anos, sem comorbidades, deve ser submetida à cirurgia para exérese de lesão na região 

plantar do pé direito. Qual bloqueio deve ser realizado, para se obter anestesia completa desta região? 

A) Tibial. 

B) Ciático. 

C) Obturador. 

D) Fibular profundo. 

 

11. Paciente masculino, 43 anos, ASA I, foi submetido à osteossíntese cirúrgica de fratura de clavícula sob 

anestesia regional. A técnica realizada foi Bloqueio do Plexo Braquial por via interescalênica com 30 ml 

de bupivacaína a 0,5% associado a vasoconstritor e clonidina (150mcg). No dia seguinte, o paciente 

queixava-se de sensação de anestesia no braço e na mão direita. Qual a justificativa mais provável para 

explicar o que está ocorrendo? 

A) Anestesia residual. 

B) Estiramento do plexo braquial. 

C) Excessiva retração do ombro pelo cirurgião. 

D) Compressão por posicionamento inadequado no epicôndilo medial. 
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12. Paciente de 32 anos, 50 kg, renal crônico, foi submetido a Bloqueio do Plexo Braquial por Via Axilar 

com 40 ml de lidocaína a 1% sem vasoconstritor, em punção única, para confecção de fístula artério-

venosa. Após 25 minutos de bloqueio bem instalado, o paciente começa a referir dor no local da cirurgia. 

Qual é a causa mais provável para o término precoce do bloqueio?  

A) Erro de técnica. 

B) Volume pequeno. 

C) Ausência de vasoconstritor. 

D) Maior clearence pelo maior débito cardíaco. 

 
13. Um paciente masculino, 24 anos, vai ser submetido à anestesia geral inalatória. Qual característica, 

dentre as abaixo relacionadas, vai ser fundamental para velocidade da indução? 

A) IMC do paciente baixo. 

B) Gradiente de pressão alvéolo/sangue alto. 

C) Solubilidade sanguínea do anestésico alta. 

D) Solubilidade sanguínea do anestésico baixa.  

 
14. Paciente, 35 anos, vítima de acidente automobilístico deu entrada no PS acordado, orientado, queixando-

se de dor intensa em base de hemitórax direito. Ao exame, apresenta, PA 110/60 mmHg, FC 100 bpm 

abdome rígido e doloroso, além de crepitação subcutânea em pescoço e base do hemitórax direito. 

Necessita ser submetido à anestesia geral para laparotomia exploradora. Qual agente inalatório está 

contra-indicado para este caso? 

A) Óxido nitroso. 

B) Sevofurano. 

C) Desflurano. 

D) Isoflurano. 

 
15.  Paciente de 65 anos, com antecedentes de hipertensão arterial, diabetes tipo II, dislipidemia e 

insuficiência coronária tratada clinicamente, é submetido à cirurgia de urgência por abdome aguda 

perfurativo (diverticulite) sob anestesia geral. Ao final da cirurgia, verifica-se elevação de 5 mm no 

segmento ST em DII e bloqueio átrio-ventricular total, com bradicardia (FC = 40 bpm) e hipotensão 

arterial sistêmica (PA = 70 x 45 mmHg). Qual o tratamento imediato mais adequado para restaurar a 

estabilidade hemodinâmica?  

A) Atropina e nitroglicerina.  

B) Isoproterenol e estreptoquinase. 

C) Dobutamina e restrição volêmica.  

D) Reposição volêmica e marcapasso temporário.  

 
16. Paciente masculino, 23 anos, sem comorbidades deverá realizar cirurgia ambulatorial sob anestesia geral, 

informa que há cerca de 3 horas ingeriu um copo de água. Qual deve ser a conduta do anestesiologista 

nesta situação? 

A) Suspender a cirurgia. 

B) Retardar o início da anestesia por três horas. 

C) Induzir a anestesia sem precauções com o jejum. 

D) Administrar metoclopramida e induzir a anestesia nos 30 minutos seguintes. 

 
17. Paciente feminino, 42 anos, estado físico ASA I foi submetido à abdominoplastia e mamoplastia sob 

bloqueio peridural e anestesia geral. Foi realizada profilaxia de náuseas e vômitos com dexametasona. 

No pós-operatório imediato apresentou vômitos incoercíveis, sem resposta ao tratamento com 

metoclopramida. Qual deve ser a conduta do anestesiologista para o caso? 

A) Administrar ondasetron. 

B) Repetir a dexametasona. 

C) Administrar bromoprida. 

D) Administrar droperidol.  
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18. Paciente, 25 anos, sexo feminino, agendada para cirurgia eletiva de correção de gigantomastia bilateral, 

negava alergias, comorbidades, cirurgias prévias e tabagismo. Relatava câimbras aos esforços físicos; 

exames pré-operatórios sem alterações. A indução anestésica foi realizada com sufentanil, propofol e 

atracúrio e a manutenção com isoflurano e O2. Após 1 hora e 40 minutos de ato anestésico-cirúrgico, 

apresentou taquicardia, sudorese, queda de saturação de O2, rigidez muscular e hipertermia (41,5ºC). 

Qual deve ser a conduta terapêutica mais adequada para o caso? 

A) Medidas de suporte e dantrolene intravenoso.  

B) Expansão volêmica, redução da temperatura e observação em UTI. 

C) Aplicação de medidas de suporte e suspensão do agente desencadeante. 

D) Redução da temperatura e administração de bloqueador de canal de cálcio. 
 

19. Uma mulher de 48 anos está agendada para realizar uma colecistectomia por videolaparoscopia. Tem 

antecedentes cirúrgicos de adenoamigdalectomia na infânica. Refere que tem alergia aos anestésicos 

locais, pois recebeu lidocaína com epinefrina para procedimento dentário e o “coração acelerou muito” 

Qual das condições abaixo descritas melhor explica a reação relatada pela paciente? 

A) Somatização da paciente. 

B) Reação alérgica à lidocaína. 

C) Efeito colateral da epinefrina. 

D) Reação alérgica aos metabólitos da lidocaína. 
 

20. Um homem de 17 anos, pesando 60kg, será submetido à redução aberta e fixação interna de uma fratura 

do tornozelo. O planejamento anestésico envolve raquianestesia e bloqueio do ciático na fossa poplítea 

com 20 ml de bupivacaína 0.5% com  1:200,000  de epinefrina.  Quantos mililitros de epinefrina 1:1000 

devem ser adicionados na bupivacaína a fim de atingir a concentração apropriada? 

A) 0.05 mL 

B) 0.02 mL 

C) 0.1 mL 

D) 0.2 mL 
 

21.  Homem de 35 anos foi submetido à cirurgia para ressecção de extenso tumor hepático. No intraoperatório 

foram administradas 02 unidades de plasma fresco congelado associado à reposição volêmica com 

cristalóide. Na Unidade de Terapia Intensiva, no pós-operatório imediato, o paciente evoluiu com grave 

hipoxemia, congestão pulmonar, aumento da resistência das vias aéreas e diminuição da complacência 

pulmonar. Diante do exposto, qual a hipótese diagnóstica mais provável em relação ao quadro pulmonar? 

A) Edema agudo de pulmão. 

B) Reação hemolítica imuno mediada. 

C) Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto (SARA). 

D) Lesão Pulmonar Aguda associada à Transfusão (TRALI). 
 

22. Mulher de 62 anos será submetida à revisão de artroplastia total do quadril, devido a infecção. Apresenta, 

como comorbidades, hipertensão arterial e diabetes. Exames laboratoriais acusam: hemoglobina 9,5g/dL, 

creatinina 2,1g/dL, eletrocardiograma normal, ecocardiografia transtorácica em repouso mostrou fração 

de ejeção 65%, sem alterações de contratilidade. Qual a melhor estratégia para diminuir a exposição 

desta paciente ao sangue homólogo, no intraoperatório? 

A) Doação autóloga pré-operatória. 

B) Hemodiluição normovolêmica aguda. 

C) Monitorização da saturação venosa de oxigênio. 

D) Recuperação de hemácias no intra-operatório (Cell Saver). 
 

23. Jovem, 22 anos, vítima de atropelamento, é internado na Unidade de Terapia Intensiva, com diagnóstico 

de traumatismo crânio-encefálico, trauma torácico, fraturas de costelas, bacia e membros inferiores. Foi 

mantido em ventilação mecânica e sedado. Após reposição volêmica e sanguínea, mantém hemoglobina 

de 10g/dL, porém, apresenta-se hipotenso, com pressão venosa central bastante elevada e crepitações 

pulmonares. Qual o fármaco vasoativo mais indicado para este paciente? 

A) Milrinona. 

B) Dobutamina. 

C) Vasopressina. 

D) Noradrenalina. 
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24. Jovem, 26 anos, vítima de traumatismo fechado de abdome, com grave lesão hepática, foi encaminhado 

ao centro cirúrgico com sinais clínicos de choque grave. Ao abrir a cavidade abdominal, observa-se 

grande quantidade de sangue e lesão de víscera oca. No intraoperatório, após reposição volêmica adequada 

e estabilização do quadro de choque, solicita-se exames laboratoriais que demonstram: hemoglobina 

9g/dL; plaquetas 85.000/mm
3
 e fibrinogênio 80mg/dL. Qual a conduta mais adequada? 

A) Administração de plaquetas. 

B) Administração de fibrinogênio. 

C) Administração de concentrado de hemácias. 

D) Utilização de sistema de salvamento de hemácias (Cell Saver). 
 

25. D. Joana, 41 anos, em fase terminal de câncer de mama, com metástase na coluna vertebral, apresenta dor 

intensa, com duração maior do que 5 semanas, de caráter contínuo, em queimação, associado a pontadas e 

choques. Qual fármaco mais adequado para ser associado ao opioide, por via oral, para controle da dor? 

A) Corticóide. 

B) Inibidor da COX-2. 

C) Anticonvulsivante. 

D) Anti-inflamatórios não-esteroidal. 
 

26. Sr. Luiz, 63 anos, diabético, hipertenso, apresentando claudicação intermitente, indicado realização de 

revascularização de membros inferiores mediante enxerto aorto-bifemoral. Suas atividades rotineiras 

diárias são limitadas, não consegue subir um lance de escada devido à claudicação, porém toma conta de 

si mesmo. Exames pré-operatórios: hemoglobina 13g/dL; creatinina = 2,5mg/dL; eletrocardiograma 

normal. Qual o próximo exame recomendado para avaliar o risco cardíaco pré-operatório deste paciente? 

A) Teste Ergométrico. 

B) Cateterismo cardíaco. 

C) Ecocardiografia em repouso. 

D) Cintilografia com Tálio-Dipiridamol. 
 

27. D. Silvia, 55 anos, no 5
o
 dia de pós-operatório de gastroduodenopancreatectomia, na Unidade de Terapia 

Intensiva, em respiração espontânea, apresenta-se torporosa, temperatura de 38,8
o
C, frequência cardíaca 

110-120bpm, pressão arterial sistólica 80-85mmHg, frequência respiratória 25ipm, leucócitos 

18.000/mm3, lactato sérico 8mmol/L. Ultrassonografia mostra coleção intra-abdominal. Além da 

antibioticoterapia, qual meta deve ser atingida pelos objetivos terapêuticos propostos para esta paciente? 

A) Saturação venosa central de oxigênio acima de 70%. 

B) Pressão arterial média no mínimo 50mmHg. 

C) Pressão Venosa Central entre 4 e 6 mmHg. 

D) Lactato sérico abaixo de 5mmol/L. 
 

28. Você substituiu um colega em um plantão, deu continuidade a uma anestesia geral, cujas curvas 

relacionadas à ventilação mecânica do paciente são mostradas abaixo. Qual modalidade ventilatória está 

sendo usada neste paciente? 
 

 
 

A) Ventilação mandatória intermitente sincronizada. 

B) Ventilação mecânica controlada limitada a volume. 

C) Ventilação mecânica controlada limitada a pressão. 

D) Ventilação mecânica assistida controlada limitada por volume. 
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29. D. Luiza, 48 anos, agendada para realização de tireoidectomia, apresenta o eletrocardiograma pré-operatório 

mostrado abaixo (Derivação DII). Qual o diagnóstico eletrocardiográfico desta paciente? 

 
 

A) Flutter atrial. 

B) Ritmo juncional. 

C) Fibrilação atrial.  

D) Taquicardia sinusal. 
 

30. D. Laura, 61 anos, Índice de Massa Corporal 32 kg/m
2
, foi submetida à cirurgia para osteossíntese de 

fratura de femur sob bloqueio neuroaxial. A cirurgia teve duração de 120 minutos, com tempo de 

garroteamento de 50 minutos, sendo hidratada no intraoperatório com 2.500ml de cristalóide. No primeiro 

dia de pós-operatório a paciente apresentava-se taquipneica, referindo leve dor torácica associada a dor e 

edema no membro inferior operado. Diante do exposto, qual a principal hipótese diagnóstica? 

A) Embolia gordurosa. 

B) Embolia pulmonar. 

C) Edema agudo de pulmão. 

D) Insuficiência cardíaca congestiva. 
 

31. Sr. João, 73 anos, foi submetido à ressecção transuretral de próstata, com 90 minutos de duração do 

procedimento cirúrgico. Na Sala de Recuperação Pós-Anestésica, o paciente exibe agitação psicomotora 

grave e pressão arterial persistentemente elevada, associada a bradicardia. Diante do exposto, qual a 

principal hipótese diagnóstica para este paciente? 

A) Síndrome Hiponatrêmica hipovolêmica. 

B) Síndrome Hiponatrêmica hipervolêmica. 

C) Síndrome Hipernatremica hipervolêmica. 

D) Síndrome da Ressecção Transuretral de Próstata. 
 

32. Qual a principal causa de parada cardiorrespiratória no paciente pediátrico? 

A) Hipoxemia. 

B) Fibrilação ventricular. 

C) Taquicardia ventricular. 

D) Atividade elétrica sem pulso. 
 

33. Durante uma anestesia geral, um paciente de 57 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória. Qual o 

melhor indicador de efetiva manobra de reanimação cardiopulmonar? 

A) ETCO2 analisada mediante capnografia > 10mmHg. 

B) SpO2 analisada pela oximetria de pulso > 90%. 

C) Pressão arterial diastólica > 30mmHg. 

D) Pressão arterial sistólica > 60mmHg. 
 

34. Jovem de 21 anos, ASA 1, vítima de traumatismo cranioencefálico, encontra-se na Unidade de Terapia 

Intensiva e será submetido a reoperação. O monitor de pressão intracraniana marca 30mmHg e a pressão 

arterial média do paciente é 80mmHg. Qual é a pressão de perfusão cerebral do paciente, neste momento? 

A) 40mmHg 

B) 50mmHg 

C) 90mmHg 

D) 110mmHg 

 

35.  Atuando em Ambulatório de Avaliação Pré-Anestésica, qual paciente apresenta indicação indiscutível 

para realização do teste de contratura muscular cafeína-halotano? 

A) Criança portadora de miopatia. 

B) Paciente com história familiar de hipertermia maligna. 

C) Paciente com história de síndrome neuroléptica maligna. 

D) Paciente com história de rabdomiólise induzida por exercício. 
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36. Após a indução da anestesia geral, foram realizadas três tentativas de intubação orotraqueal, mediante 

adequada laringoscopia, sem sucesso. O paciente não está sendo ventilado apropriadamente com dispositivo 

bolsa-valva-máscara. Diante do exposto, qual o próximo passo na abordagem desta via aérea difícil? 

A) Usar máscara laríngea. 

B) Realizar intubação retrógrada. 

C) Acionar o serviço de broncoscopia. 

D) Realizar cricotireoidostomia cirúrgica. 

 
37. Após indução da anestesia geral para cirurgia abdominal em um paciente de 68 anos hipertenso e 

diabético, observa-se alteração importante de segmento ST no cardioscópio. A frequência cardíaca do 

paciente é 48bpm e a pressão arterial é 92 x 48mmHg. Um ECG com 12 derivações evidencia supra-

desnivelamento importante do segmento ST nas derivações DII, DIII e a VF. Baseado nestes dados, qual 

a artéria miocárdica comprometida? 

A) Circunflexa. 

B) Coronária direita. 

C) Descendente anterior. 

D) Tronco da coronária esquerda. 

 
38. Jovem de 24 anos, com trauma abdominal fechado apresenta-se na sala de cirurgia pálido, sudoreico, 

frequência cardíaca 128bpm, pressão arterial 80x50mmHg, tempo de enchimento capilar retardado. 

Baseado nestes dados, qual o déficit volêmico aproximado deste paciente? 

A) < 15% 

B) 15% – 30% 

C) 30% – 40% 

D) > 40% 

 
39. Gestante de 21 anos, primigesta, terceiro trimestre de gestação, foi indicada para realização de cesareana, 

comparece à sala de operação apresentando os seguintes sinais de sintomas: pressão arterial = 170x110mmhg, 

dor epigástrica, débito urinário menor do que 500mL/24 horas. Obstetra relata que a paciente apresenta 

proteinúria > 5g/24 horas. A paciente relata escotomas visuais.  Diante do quadro, como esta paciente 

pode ser classificada? 

A) Eclampsia leve. 

B) Eclampsia grave. 

C) Eclampsia moderada. 

D) Hipertensão arterial associada à gravidez. 

 
40. Homem de 43 anos, hipertenso e diabético, em hemodiálise há 10 anos, está sendo submetido a 

transplante renal com enxerto de rim cadáver, com 10 horas de isquemia fria. Após a conclusão da 

anastomose arterial do rim transplantado e liberação do clampe vascular, o paciente apresentou 

deterioração hemodinâmica seguida de parada cardiorrespiratória. Diante do quadro, qual a causa mais 

provável da parada cardiorrespiratória? 

A) Hipocalcemia. 

B) Hipotensão arterial. 

C) Hiperpotassemia. 

D) Acidose metabólica. 

 
41. Paciente, 78 anos, hipertenso leve tratado adequadamente, será submetido à laringectomia total com 

esvaziamento cervical. O paciente tem diagnóstico de carcinoma de laringe e apresenta a obstrução 

moderada das vias aéreas. Qual a abordagem mais adequada da via aérea deste paciente? 

A) Intubar após a administração de pré-medicação generosa.  

B) Intubar utilizando laringoscopia com lâmina reta. 

C) Intubar com indução sequencial rápida.  

D) Intubar com o paciente acordado.  
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42. Paciente, 75 anos, agendado para herniorrafia inguinal bilateral. Ao exame físico, observou-se sopro 

sistólico no segundo espaço intercostal direito e hipertrofia do ventrículo esquerdo. O cateterismo 

mostrou um gradiente de pressão sistólica entre a aorta e o ventrículo esquerdo de 50 mmHg. Qual a 

conduta anestésica mais apropriada para este caso? 

A) Utilizar anestesia espinhal e administrar vasopressor. 

B) Utilizar anestesia geral contraindicando os halogenados.  

C) Utilizar anestesia espinhal e manter a frequência cardíaca elevada.  

D) Utilizar anestesia geral e evitar redução da resistência vascular sistêmica.  

 
43. Paciente masculino, 72 anos, com história de infarto do miocárdio há 12 meses, não foi revascularizado. 

Está clinicamente estável, sem angina, em vigência de tratamento clínico. Deverá ser submetido à 

cirurgia para reparação de aneurisma de aorta abdominal, sob anestesia geral. O momento mais provável 

de ocorrer um reinfarto é:  

A) no terceiro dia de pós-operatório. 

B) no desclampeamento da aorta.  

C) no clampeamento da aorta.  

D) na indução da anestesia.  

 
44.  Paciente de 65 anos, agendado para cirurgia de colecistectomia por via laparoscópica, com história 

clínica e exames pré-operatórios dentro dos padrões normais, apresentou bradicardia importante, durante 

a indução do pneumoperitônio. Qual a causa mais provável? 

A) Pneumotórax. 

B) Distensão do peritônio. 

C) Insuflação extraperitonial. 

D) Ativação de barorreceptores carotídeos. 

 
45. Paciente, 31 anos, ASA I, é submetida à correção de hérnia hiatal por  videolaparoscopia. Após 20 

minutos do início do pneumoperitônio com CO2, apresenta abruptamente hipotensão arterial grave. 

Houve um aumento fugaz da PETCO2, seguido por diminuição rápida. A oximetria permanece normal. 

Qual o diagnóstico mais provável? 
 

A) Pneumomediastino.  

B) Pneumopericárdio.  

C) Embolia gasosa.  

D) Pneumotórax.  

 
46. MSF, 44 anos, tabagista, sem outras comorbidades, com diagnóstico de câncer de pulmão é agendada 

para lobectomia pulmonar superior esquerda. Após o início da ventilação monopulmonar com PEEP de 

10 cmH2O, a paciente apresentou redução progressiva da saturação de oxigênio arterial, apesar da 

administração de oxigênio (100%) e sevoflurano (2%). Qual deve ser a conduta terapêutica mais efetiva 

para este caso? 

A) Administrar nitroglicerina. 

B) Elevar a concentração do anestésico inalatório. 

C) Adicionar PEEP > 20 cmH2O no pulmão dependente.  

D) Bloquear a artéria pulmonar do pulmão não dependente. 

 
47. Paciente de 25 anos, sexo feminino sem comorbidades (ASA I), tabagista ocasional, sem alergias 

conhecidas, foi submetido a uma colecistectomia videolaparoscópica eletiva. Após a extubação da 

traquéia, desenvolveu laringoespasmo com grande esforço inspiratório, que persistiu durante alguns 

minutos. Foi mantido com ventilação sob máscara e não necessitou reintubação da traquéia. Após 

resolvido o evento, apresentou estertores disseminados na ausculta pulmonar. Qual o diagnóstico mais 

provável que justifica a alteração da ausculta após o laringoespasmo? 

A) Edema pulmonar não-cardiogênico. 

B) Aspiração de resíduo gástrico. 

C) Lesão das vias aéreas. 

D) Hiper-hidratação. 
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48. Paciente na sala de recuperação pós-anestésica no PO de aneurismectomia de aorta abdominal, com 

cateter na artéria pulmonar, apresenta os seguintes valores: pressão de oclusão da artéria pulmonar de 25 

mmHg, índice cardíaco de 1,8 L.min-1.m-2 e resistência vascular sistêmica de 2700 dinas.seg.cm-5. 

Qual o diagnóstico mais provável? 

A) Choque séptico. 

B) Choque cardiogênico. 

C) Choque hipovolêmico. 

D) Estado hemodinâmico normal. 

 
49. Paciente, 34 anos, sem comorbidades, PO imediato de pielolitotomia e drenagem de grande abcesso em 

loja renal, apresentou instabilidade hemodinâmica no intraoperatório e recebeu um cateter na artéria 

pulmonar. Na sala de recuperação, apresenta os seguintes valores de monitorização invasiva: pressão 

arterial pulmonar ocluída de 4 mmHg, índice cardíaco de 4,5 L.min-1.m-2 e resistência vascular 

sistêmica de 800 dinas.seg-1.cm-5. Qual a conduta terapêutica mais adequada para o caso? 

A) Dobutamina. 

B) Noradrenalina. 

C) Reposição com cristalóide. 

D) Concentrado de Hemácias. 

 
50. Identifique a classe Mallampati da figura abaixo. 

 

A) Classe I. 

B) Classe II. 

C) Classe III. 

D) Classe IV. 
 

 


