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          ESTADO DO MARANHÃO 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 
          CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS  

CARGO: 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 

MÉDICO 

ANESTESISTA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 

causem dúvidas. 

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material 

entre os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, 

boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa 

de fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

ima.baraodegrajau2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CARGO: MÉDICO ANESTESISTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

 

AS QUESTÕES 1 A  12 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Hoje, para garantir seu lugar ao sol num mercado de trabalho altamente competitivo, o funcionário 1 

não pode ser ótimo. Tem de ser melhor que o colega. Até pouco tempo atrás, o destino de uma carreira estava 2 

ligado umbilicalmente à formação acadêmica do profissional. Significava que quem estudasse mais tinha mais 3 

chance de progredir. Nos novos modelos de gestão, a qualidade da educação formal conta muitos pontos, claro, e 4 

ninguém imagina que os critérios de seleção mudaram. Mas é cada vez maior o número de pessoas que fazem 5 

MBA ou estudam mais de um idioma. Em outras palavras, o perfil dos candidatos está mais semelhante e foi 6 

preciso mudar o critério de desempate. O mercado de trabalho busca profissionais que sejam criativos, 7 

carismáticos, inovadores, que gostem de desafios, que saibam liderar, enfim, que provoquem impacto. 8 

 Os especialistas dizem que, a grosso modo, o mercado de trabalho é formado por três grandes 9 

grupos de funcionários. O mais desejado é o que "faz a diferença". O mais comum é o que, infelizmente, não faz 10 

diferença na organização.  Há, porém, um terceiro grupo que apavora as firmas: aquele que acha que faz a 11 

diferença. "Esse é o pior, pois está tão seguro de si, que se acomoda e não faz nada para melhorar, enquanto seus 12 

concorrentes lhe   passam   a frente", diz o consultor Simon Franco. "Quem se acha o bom fica sempre arrumando 13 

justificativas por não deslanchar na carreira. Põe a culpa na empresa, na estrutura, no chefe, superestima-se e   14 

não   tem   humildade  para assumir suas fraquezas e limitações". 15 

O segredo do sucesso é fazer algo de que você goste, utilizando seus pontos fortes. Quanto mais 16 

experiências reunir, quanto mais ideias tiver, mais valorizado será o profissional. 17 

 Mônica Gailewitch 

 

 

01) De acordo com o texto, 
 

(A) hoje em dia, estudar não é tão importante 

quanto ser um bom líder. 

(B) nos tempos atuais, outros critérios, além da 
qualificação, são determinantes para a 

manutenção de um bom emprego. 

(C) na atualidade, a concorrência é tão grande, 

que é quase impossível manter-se no topo de 
qualquer estrutura empresarial. 

(D) na sociedade contemporânea, a personalidade 

do indivíduo, a depender do caso, é mais 
importante do que sua formação acadêmica. 

 

02) Da leitura do texto, pode-se inferir: 
 

(A) Os líderes simplesmente nascem feitos e 

nenhum curso pode otimizar o carisma e a 
capacidade de empreendimento. 

(B) Os cursos de mestrado em Administração, 

dentre outros, já não servem como referencial 
em um currículo. 

(C) A seleção de pessoas para provimento de 

cargos tem-se tornado mais difícil em função 

do acesso generalizado aos estudos superiores. 
(D) A chave-mestra para se conseguir e manter 

um emprego é ser capaz de, além dos pré-

requisitos essenciais, surpreender pela 
originalidade pessoal. 

 

03) Segundo o texto, será valorizado, em uma 

empresa, o empregado que 
 

(A) procurar sobressair-se no grupo, pois "não 

aparecer" pode ser prejudicial. 
(B) conseguir destacar-se, mostrando aos demais 

o valor da cultura acadêmica. 

(C) revelar afinidade com o trabalho que realiza, 
com a iniciativa e o constante desejo de 

superação. 

(D) demonstrar segurança em si próprio, porque 
isso gera confiança e respeito por parte dos 

colegas. 

 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 15 
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CARGO: MÉDICO ANESTESISTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

04) O termo transcrito que, no texto, pode ser 

substituído pelo indicado ao lado, sem prejuízo 

de significado, é 
 

(A) "umbilicalmente" (L.3) — intimamente. 

(B) "perfil" (L.6) — silhueta. 
(C) "impacto". (L.8) — crise. 

(D) "deslanchar" (L.14) — decrescer. 

 
05) No texto, 

 

(A) "enquanto" (L.12) sugere simultaneidade. 

(B) "claro" (L.4) denota determinação. 
(C) "Em outras palavras" (L.6) indica retificação. 

(D) "infelizmente" (L.10) exprime premonição. 

 
06) Os termos "enfim" (L.8) e "porém" (L.11) 

expressam, respectivamente, ideia de 

 
(A) síntese e condição. 

(B) conclusão e ressalva. 

(C) explicação e adição. 
(D) tempo e adversidade. 

 

07) A alternativa em que a reestruturação proposta 
para o termo transcrito mantém o seu 

significado no contexto é 

 

(A) "mudaram" (L.5) — teriam mudado. 
(B) "fica (...) arrumando" (L.13) — arrumará. 

(C) "reunir" (L.17) — tenha reunido. 

(D) "é formado" (L.9) — forma-se. 
 

08) A alternativa em que está devidamente 

indicada a relação estabelecida, no texto, pela 
preposição transcrita à esquerda é 

 

(A) "para" (L.1) — direção. 
(B) "Até" (L.2)   — limite. 

(C) "a" (L.9)    — proximidade. 

(D) "por" (L.14) — medida. 

 
09) A oração "que (...) o mercado de trabalho é 

formado por três grandes grupos de 

funcionários." (L.9/10) possui o mesmo valor 
morfossintático que a indicada na alternativa: 

 

(A) "que o colega" (L.2). 
(B) "que fazem MBA" (L.5/6). 

(C) "que faz a diferença." (L.11/12). 

(D) "que provoquem impacto." (L.8). 
 

10) Sobre  a expressão transcrita, é verdadeiro o 

que se afirma na alternativa: 

 
(A) "de progredir" (L.4) modifica um nome. 

(B) "da educação formal' (L.4) modifica um 

advérbio. 
(C) "de desafios" (L.8) é paciente da ação verbal. 

(D) "de funcionários" (L.10) completa o sentido de 

um nome. 
 

 

11) Funciona, no texto, como agente da ação 

verbal a expressão: 
 

(A) “por três grandes grupos de funcionários.” 

(L.9/10). 
(B) “o funcionário” (L.1) 

(C) “Esse” (L.12). 

(D) “humildade” (L.15). 
 

12) Possui o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“o”, em “o que” (L.10) a palavra na 
alternativa: 

 

(A) “o” em “o funcionário” (L.1). 

(B) “outras” (L.6). 

(C) “quanto” (L.16). 
(D) “Esse” (L.12) 

 

 

AS QUESTÕES 13 A  15 ESTÃO RELACIONADAS 

AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Voltas para casa 

                                  Ferreira Gullar 

 

1. Depois de um dia inteiro de trabalho 

2. voltas para casa, cansado. 

3. Já é noite em teu bairro e as mocinhas 

4. de calças compridas desceram para a porta 

5. após o jantar. 

6. Os namorados vão ao cinema. 

7. As empregadas surgem das entradas de 

serviço. 

8. Caminhas na calçada escura. 
 

9. Consumiste o dia numa sala fechada, 

10. lidando com papéis e números. 

11. Telefonaste, escreveste, 

12. irritações e simpatias surgiram e 

desapareceram 

13. no fluir dessas horas. E caminhas, 

14. agora, vazio, 

15. como se nada acontecera. 
 

16. De fato, nada te acontece, exceto 

17. talvez o estranho que te pisa o pé no elevador 

18. e se desculpa. 

19. Desde quando 

20. tua vida parou? Falas dos desastres, 

21. dos crimes, dos adultérios, 

22. mas são leituras de jornal. Fremes 

23. ao pensar em certo filme que viste: a vida, 

24. a vida é bela! 
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CARGO: MÉDICO ANESTESISTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

25. A vida é bela 

26. mas não a tua. Não a de Pedro, 

27. de Antônio, de Jorge, de Júlio, 

28. de Lúcia, de Míriam, de Luísa... 

 

29. Às vezes pensas 

30. com nostalgia 

31. nos anos de guerra, 

32. o horizonte de pólvora, 

33. o cabrito. Mas a guerra 

34. agora é outra. Caminhas. 

 

35. Tua casa está ali. A janela 

36. acesa no terceiro andar. As crianças 

37. ainda não dormiram. 

38. Terá o mundo de ser para elas 

39. este logro? Não será 

40. teu dever mudá-lo? 

 

41. Apertas o botão da cigarra. 

42. Amanhã ainda não será outro dia. 

 
 Visita ao site: 

http://www.blogsoestado.com, em 

27 de junho de 2016. 

 

13) Na primeira estrofe (v. 1-8), o sujeito poético 

 

(A) retrata a realidade distanciada do seu 
cotidiano. 

(B) apresenta a rotina da vida de um cidadão 

comum. 
(C) analisa, com otimismo, a sociedade 

contemporânea. 

(D) revela predileção por aspectos mórbidos do 
mundo real. 

 

14) As três últimas estrofes (v. 25-42) revelam 

 
(A) existência de hostilidade entre seres de uma 

mesma comunidade. 

(B) sentimento de solidariedade do sujeito poético 
com o comportamento do homem comum. 

(C) desejo de recuperar, através da memória, o 

tempo passado, apesar de suas adversidades. 
(D) predisposição do eu-poético para enxergar a 

necessidade de se promoverem mudanças no 

mundo. 
 

15) No texto, 

 

(A) “cansado” (v.2) é um modificador de “voltas” 
(v.2). 

(B) “de calças compridas” (v.4) completa o sentido 

de “mocinhas” (v.3). 
(C) “te” (v.17) tem valor possessivo. 

(D) “está ali” (v.35) é um predicado nominal. 

 

 

 
 

16) O Sistema Único de Saúde (SUS) teve seus 

princípios estabelecidos na Lei Orgânica de 

Saúde em 1990, com base no artigo 198 da 

Constituição Federal de 1988. São 

considerados princípios ideológicos ou 

doutrinários do SUS, exceto: 
 

(A) O acesso equânime aos serviços de saúde 

(B) O respeito à integralidade no acesso aos 

serviços de saúde 

(C) O acesso universal aos serviços de saúde por 

qualquer indivíduo 

(D) O acesso gratuito a qualquer serviço de saúde 

brasileiro 
 

17) De acordo com os princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde conferidos na Lei n° 

8.080/90, analise as afirmações e assinale a 

incorreta: 
 

(A) O princípio da Universalidade ressalva que a 

saúde é um direito de todos, devendo ser 

garantida a qualquer cidadão, independente de 

raça, etnia ou condição socioeconômica. 

(B) A atenção à saúde em todos os seus meios, 

curativos ou preventivos, individuais ou 

coletivos, atuando em conjunto articulado de 

ações nos três níveis de atenção corresponde à 

integralidade. 

(C) A participação dos usuários na gestão do SUS 

de forma paritária em relação aos outros 

representantes do governo e da saúde, na 

decisão sobre o planejamento das ações para 

melhoria do serviço de saúde prestado 

corresponde à equidade.  

(D) A existência de três esferas de governo, na 

qual cada uma possui atribuições próprias, no 

sentido de descentralizar a administração dos 

serviços de saúde, constitui o princípio 

organizacional de descentralização político-

administrativa. 
 

18) De acordo com os dispostos na Lei n° 8.080/90 

a respeito dos objetivos e atribuições do 

Sistema Único de Saúde, analise as afirmações 

abaixo: 
 

I. Ao SUS cabe executar ações de vigilância 

sanitária, o que inclui o controle de bens de 

consumo ou da prestação de serviços que se 

relacionem direta ou indiretamente com a 

saúde, tais como: produção, comercialização, 

distribuição de produtos farmacêuticos, 

hospitalares, cosméticos, alimentícios, além do 

controle da entrada e saída destes em portos e 

fronteiras. 

LEGISLAÇÃO DO SUS – QUESTÕES DE 16 A 20 

 

http://www.blogsoestado.com/
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CARGO: MÉDICO ANESTESISTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

II. Ao SUS cabe executar ações de vigilância 

epidemiológica, com ações de detecção, 

prevenção e controle aos determinantes e 

condicionantes de doenças e agravos. 

III. Ao SUS compete executar ações de vigilância à 

saúde do trabalhador, incluindo assistência ao 

trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou 

portador de doença profissional e do trabalho. 

 

Assinale a alternativa que contém o número de 

alternativas incorretas: 

(A) Nenhuma 

(B) Uma 

(C) Duas 

(D) Três 

 

19) De acordo com a Lei N° 8.142/90 que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão 

do Sistema Único de Saúde, a Conferência de 

Saúde reunir-se-á: 

 

(A) Anualmente ou em sessões de caráter 

extraordinário, quando solicitadas pelo Poder 

Legislativo ou Conselho de Saúde. 

(B) A cada quatro anos ou extraordinariamente, se 

convocada pelo Poder Executivo ou pelo 

Conselho de Saúde. 

(C) A cada três anos ou extraordinariamente, se 

convocada pelo Poder Judiciário ou pelo 

Conselho de Saúde. 

(D) Semestralmente ou em sessões de caráter 

extraordinário, quando solicitadas pelo Poder 

Executivo ou Conselho de Saúde. 

 

20) Órgão colegiado composto por representantes 

do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários, que atua de 

forma permanente e deliberativa na 

formulação de estratégias e no controle da 

execução da política de saúde na instância 

correspondente, inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros, cujas decisões serão 

homologadas pelo chefe do poder legalmente 

constituído em cada esfera de governo: 

 

(A) Conselho de Saúde 

(B) Ministério da Saúde 

(C) Fundo de Saúde 

(D) Conferência de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21) A respeito da intubação endotraqueal, assinale 

a opção ERRADA. 

 

(A) Ela é feita para proporcionar uma via aérea 

desobstruída, quando o paciente tem 

dificuldades respiratórias que podem ser 

tratadas por meios mais simples. 

(B) É um procedimento pelo qual o médico 

introduz um tubo na traqueia do paciente, 

através da boca ou do nariz, para mantê-lo 

respirando quando alguma condição impede 

sua respiração espontânea. 

(C) A intubação endotraqueal pode ser feita em 

situações de urgência, como no edema de 

glote, por exemplo, ou eletivamente, como nas 

cirurgias que demandam anestesia geral. 

(D) A grande utilidade e o uso mais freqüente da 

intubação endotraqueal, no entanto, é 

possibilitar que os pacientes possam continuar 

respirando durante as cirurgias que exigem 

anestesia geral. 

 

22) Em geral, as indicações da intubação 

endotraqueal em quadros patológicos são: 

 

I. Presença de secreções abundantes da árvore 

pulmonar profunda. 

II. Insuficiência respiratória grave. 

III. Obstruções das vias aéreas. 

IV. Parada respiratória e/ou cardíaca. 

 

É certo o que se diz em: 

(A) I e II 

(B) III e IV 

(C) I, II, III e IV 

(D) I, II e III 

 

23) Acerca do procedimento de intubação 

endotraqueal, marque a opção ERRADA. 

 

(A) De um modo geral, antes de introduzir o tubo 

endotraqueal o paciente deve ser colocado em 

decúbito dorsal, deve-se remover dentaduras e 

todas as próteses removíveis que ele esteja 

usando, selecionar um tubo de diâmetro 

adequado, fazer hiperextensão da cabeça do 

paciente e uma peça bucal deve ser colocada 

para estabilizar o tubo e impedir que o 

paciente o morda. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

 QUESTÕES DE 21 A 40 
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CARGO: MÉDICO ANESTESISTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

(B) Nas cirurgias, cerca de dois minutos antes do 

procedimento é aplicado um medicamento 

conhecido como opioide e um relaxante 

muscular, para facilitar a intubação. Cerca de 

quarenta segundos antes é administrado um 

anestésico. 

(C) Além de permitir a ventilação necessária, a 

intubação endotraqueal impede que corpos 

estranhos (sangue, vômito e secreções, por 

exemplo) caiam na traqueia, causando 

obstruções. 

(D) O laringoscópio é um aparelho normalmente 

utilizado para visualizar a laringe, mas que na 

intubação endotraqueal serve para dificultar a 

introdução do tubo endotraqueal, que será 

usado para ventilar mecanicamente o paciente. 

 

24) As complicações da intubação endotraqueal 

podem ser evitadas, entre outras medidas, 

por: 

 

I. Cuidados na aspiração traqueal.  

II. Cuidado na introdução do tubo. 

III. Escolha do tamanho ideal do tubo. 

IV. Imobilização adequada dos pacientes, que não 

devem mexer a cabeça em hipótese nenhuma, 

durante a colocação do tubo. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 3 

(B) 1 

(C) 4 

(D) 2 

 

25) A respeito do aparelho de anestesia, marque a 

opção INCORRETA. 

 

(A) O aparelho de anestesia, atualmente conhecido 

nos equipamentos modernos como Estação de 

Trabalho de Anestesia por suas inovações 

tecnológicas, é composto de vários itens 

integrados entre si com função básica de 

administrar gases durante a anestesia 

inalatória. 

(B) Os vários componentes do aparelho de 

anestesia envolvem estruturas de 

funcionamento pneumáticas a complexas 

estruturas mecânicas, eletrônicas e 

componentes microprocessados. 

(C) Hodiernamente, as estações de anestesia são 

construídas com algoritmos computadorizados 

de verificação e auto-ajuste de compensação. 

 

 

 

(D) Mesmo com o uso de sofisticada tecnologia nas 

estações de trabalho, nem sempre disponível a 

todos, é essencial ao anestesiologista o 

conhecimento de conceitos fundamentais e de 

entendimento do funcionamento do 

equipamento de anestesia para o correto 

manejo do aparelho de anestesia, 

exclusivamente quando este é avançado. 

 

26) O aparelho de anestesia é conceituado como 

um equipamento destinado à administração de 

gases anestésicos ao paciente, sendo 

constituído basicamente dos seguintes 

componentes, a saber: 

 

I. A secção de fluxo continuo. 

II. Sistema respiratório. 

III. Respirador. 

 

É correto o que se indica em: 

(A) I 

(B) II 

(C) I, II e III 

(D) I e III 

 

27) Conceitualmente, a secção de fluxo continuo: 

 

(A) Tem a função de misturar gases ou vapores 

anestésicos a serem fornecidos ao cliente. 

(B) É o conjunto através do qual os gases ou 

vapores anestésicos podem ser direcionados de 

forma controlada, por dispositivos em 

conexões com a via aérea do cliente a ser 

anestesiado. 

(C) O aparelho com função de complementar ou 

fornecer a ventilação pulmonar. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.  

 

28) Acerca dos sistemas de controle de fluxo de 

aparelho de anestesia, marque a opção 

correta. 

 

(A) Conforme NBR 60601:2004 todos os 

fluxômetros e sistemas de controle de fluxo 

devem ser únicos e independentes, graduados 

em litros por minuto e com exatidão dentro de 

um erro aceitável de até 10% do valor 

indicado. 

(B) Os gases das linhas de fornecimento ou de 

cilindros, depois de regulados a uma pressão 

segura, passam através dos fluxômetros, que 

acuradamente controlam o fluxo de gás 

através do aparelho de anestesia, que tem um 

conjunto de fluxômetros para os vários gases a 

serem utilizados. 
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CARGO: MÉDICO ANESTESISTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

(C) No aparelho de anestesia, deve existir um 

sistema de controle de fluxo próprio para cada 

gás. A válvula de controle de fluxo representa 

importante ponto no equipamento ao dividir o 

sistema de anestesia em duas partes, a de alta 

e baixa pressão. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.  

 

29) "É o equipamento destinado a promover a 

mudança de estado líquido para vapor de um 

agente anestésico, e liberar ao fluxo de gases 

que se dirigem ao indivíduo de maneira 

quantificada e controlada". 

 

O enunciado acima se refere ao conceito de: 

(A) Bypass 

(B) Vaporizadores. 

(C) Gás carreador. 

(D) Trem de pulso. 

 

30) O objetivo controle da poluição no ambiente 

cirúrgico dever ser direcionada em reduzir a 

concentração de gases anestésicos ao nível 

mais baixo possível. Para atingir este 

propósito, as seguintes áreas devem ser 

priorizadas: 

 

I. Coleta e remoção de gases não utilizados pelo 

paciente. 

II. Eliminar vazamentos nos equipamentos 

utilizados. 

III. Empregar técnicas anestésicas não poluente. 

IV. Assegurar um eficiente sistema de ventilação 

da sala de operação. 

 

É certo o que se afirma em: 

(A) II 

(B) I, III e IV 

(C) I, II, III e IV 

(D) II, III e IV 

 

31) A ___________________ é utilizada para 

cirurgias de menor porte, sendo a solução 

anestésica infiltrada no local ou próxima ao 

local da cirurgia, inibindo os nervos 

responsáveis pela sensibilidade a dor da 

referida região. 

 

Marque a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna acima. 

(A) Anestesia perpendicular. 

(B) Anestesia mista 

(C) Anestesia local. 

(D) Anestesia geral. 

 

32) A sedação é uma técnica anestésica na qual 

medicações específicas são ministradas via 

endovenosa, com a finalidade de tranqüilizar o 

paciente, trazendo os seguintes benefícios, 

dentre outros: 

 

I. Redução da ansiedade. 

II. Controle da pressão arterial. 

III. Redução do sangramento. 

IV. Controle do vômito. 

 

A quantidade itens corretos é: 

(A) 3 

(B) 1 

(C) 4 

(D) 2 

 

33) Acerca da oximetria de pulso, marque a 

alternativa ERRADA. 

 

(A) A oximetria de pulso é a maneira de medir 

quanto oxigênio seu sangue está 

transportando. 

(B) Usando um pequeno dispositivo chamado 

oxímetro de pulso, seu nível de oxigênio 

sanguíneo pode ser aferido sem a necessidade 

de puncioná-lo com uma agulha 

(C) O nível de oxigênio mensurado com um 

oxímetro é chamado de nível de saturação de 

oxigênio (abreviado como O2sat ou SaO2) 

(D) Caso você tenha uma doença pulmonar, seu 

nível de oxigênio sanguíneo pode vir a ser 

menor do que o normal. É importante saber se 

e quando isso ocorre, pois, quando seu nível 

de oxigênio é baixo, as células do seu corpo 

podem ter dificuldade de trabalhar 

apropriadamente. O oxigênio é o “gás” que faz 

seu corpo “funcionar”. Se você está com o 

“gás” baixo, seu corpo trabalha mal. Ter um 

nível médio de oxigênio sanguíneo pode 

sobrecarregar seu coração e seu cérebro. 

 

34) As situações em que a leitura do oxímetro 

pode ser útil são: 

 

I. Quando o oxigênio é prescrito pela primeira 

vez. Isso ajuda seu médico a saber  como os 

seus níveis de saturação de oxigênio se 

comportam durante suas atividades diárias, 

em casa. 

 

 

 

 

 

http://sbpt.org.br/wp-content/uploads/2015/04/ats_10.jpg
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II. Durante ou imediatamente após exercícios 

físicos. Seu corpo, como um carro, precisa de 

mais oxigênio (gás) quando você está em 

movimento. Sua saturação de oxigênio pode 

ser checada durante a atividade para ver se 

você tem baixo oxigênio, o que não acontece 

no repouso. Seu médico decidirá junto com 

você o que fazer caso você tenha problemas 

durante o exercício. 

III. Quando você estiver voando ou viajando a 

altas altitudes, para saber se seu oxigênio 

suplementar precisa ser aumentado durante 

essas situações. 

 

É certo o que se indica em: 

(A) I 

(B) II 

(C) I, II e III 

(D) I e III 

 

35) A ___________________, um tubo elástico de 

aproximadamente 12 cm, constituído por anéis 

de cartilagem, conduz o ar que esta dentro do 

tórax até se dividirem formando os brônquios. 

 

Marque a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna acima. 

(A) Laringe. 

(B) Faringe. 

(C) Traquéia.  

(D) Brônquios.  

 

36) Sobre a importância da respiração, assinale a 

opção ERRADA. 

 

(A) A respiração correta ajuda melhorar a 

elasticidade dos pulmões, mantendo um bom 

equilíbrio entre os gases no corpo. 

(B) A respiração correta gera uma série de 

benefícios ao organismo onde produzem 

pressões no ventre que atuam de forma 

eficiente e direta melhorando a digestão. 

(C) A respiração é fundamental para manter o bom 

funcionamento dos pulmões e de todo corpo 

humano, sendo essencial para a vida. 

(D) A respiração não contribui para eliminar as 

toxinas que se formam no corpo, modificando 

os resíduos, equilibrando as funções orgânicas 

e ajudando no fortalecimento de organismos 

debilitados. 

 

 

 

 

 

 

37) Sobre a indução anestésica, assinale a opção 

verdadeira. 

 

(A) A indução anestésica é o início da anestesia e 

acontece dentro da sala de cirurgia ou sala de 

exame. 

(B) A indução pode ser inalatória, quando o 

anestésico é administrado através da 

respiração, ou venosa, através da 

administração de medicações na veia. 

(C) Inicialmente o anestésico inalado pode gerar 

adocicamento da boca e sensação de bem 

estar, as crianças podem dar risadas neste 

período. Após alguns minutos, o efeito do 

anestésico inalatório pode desencadear uma 

agitação psicomotora, com movimentos 

involuntários por poucos minutos e depois uma 

rápida perda da consciência, ou seja, 

adormecimento. 

(D) As alternativas "A", "B" e "C" estão corretas. 

 

38) Observe os itens a seguir sobre a Anestesia 

pediátrica. 

 

I. A Anestesia Pediátrica consiste em uma 

combinação de medicamentos que ajudam a 

criança a entrar num sono profundo, o que 

significa que ela não irá sentir dores nem 

lembrar-se da cirurgia. 

II. Para procedimentos cirúrgicos os pacientes 

pediátricos necessitam na maioria das vezes 

receber anestesia geral. 

III. Durante a cirurgia, além da função de retirar a 

sensação de dor , o anestesiologista é o 

responsável por manter as funções vitais do 

paciente em níveis seguros, sendo preparado 

para identificar e tratar quaisquer alterações 

que possam ocorrer. 

 

É certo o que se afirma em: 

(A) II 

(B) I 

(C) I, II e III 

(D) I e III 

 

39) São espécies de pré-anestésicos: 
 

I. Propofol. 

II. Clonidina. 

III. Cetamina. 

IV. Sevoflurano. 
 

É certo o que se afirma em: 

(A) I e III 

(B) II e IV 

(C) I, II, III e IV 

(D) II, III e IV 



 

                                                                                                                                                          Página 9 de 9 
 

In
st

it
u

to
 M

a
ch

a
d

o
 d

e 
A

ss
is

 

CARGO: MÉDICO ANESTESISTA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

40) O tipo de anestesia a ser realizado decorre do 

porte da cirurgia e das condições gerais do 

paciente. Podem ser:  

 

I. Local.  

II. Local com Sedação.  

III. Bloqueios Medulares (Raquidiana ou Peridural). 

IV. Geral. 

 

É certo o que se indica em: 

(A) III e IV 

(B) I, II, III e IV 

(C) II, III e IV 

(D) I, II e III 
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