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  POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Questão 1 - A atenção básica caracteriza-se por um 

conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrange: 

I. A promoção e a proteção da saúde. 

II. A prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde. 

III. O desenvolvimento da atenção integral que impacte na 

situação de saúde e autonomia das pessoas e nos 

determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. 

IV. O desenvolvimento de ações de saúde individualmente por 

cada categoria profissional. 

Está correto o que se afirma em: 

 

a) Apenas II, III e IV. 

b) Apenas I e II. 

c) Apenas III e IV. 

d) Apenas I, II e III. 

e) I, II, III e IV. 

 

  

Questão 2 - De acordo com a Lei nº 8142, de 28 de setembro 

de 1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera 

de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com 

as seguintes instâncias colegiadas: 

a) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 

b) Comissão Intergestores Bipartite e a Conferência de Saúde. 

c) Fundação Nacional de Saúde e Instituto Nacional de Seguridade 

Social. 

d) Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. 

e) Conselho de Saúde e a Secretaria de Assistência à Saúde. 

 

Questão 3 - Em relação à Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde, considere as seguintes afirmativas: 

I. Deve considerar as especificidades regionais, a superação das 

desigualdades regionais, as necessidades de formação e 

desenvolvimento para o trabalho em saúde e a capacidade já 

instalada de oferta institucional de ações formais de educação na 

saúde. 

II. A Educação Permanente consiste na aprendizagem no trabalho, 

em um contexto no qual o aprender e o ensinar se incorporam ao 

cotidiano das organizações. 

III. A educação permanente pode ser entendida como 

aprendizagem-trabalho. 

IV. A proposta da política atende à lógica da compra e do 

pagamento de produtos e procedimentos educacionais orientados 

pela oferta desses serviços. 

É correto o que se afirma em: 

a) Apenas I e II. 

b) Apenas II e IV. 

c) Apenas I e III. 

d) Apenas I, II e III. 

e) I, II, III e IV. 

Questão 4 - Sobre a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, 

analise as afirmativas a seguir: 

I. Os níveis de saúde da população não têm relação com a 

organização social e econômica do país.  

II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação 

e na execução de políticas econômicas e sociais que visem à 

redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 

estabelecimento de condições que assegurem acesso 

universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação. 

III. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das 

empresas e da sociedade. 

IV. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício. 

Está correto o que se afirma em:  

 

a) Apenas II e IV. 

b) Apenas II, III e IV.  

c) I, II, III e IV. 

d) Apenas I e III. 

e) Apenas III e IV. 

 

Questão 5 - O Decreto n. 7.508, publicado em 2011, 

regulamenta alguns aspectos da Lei nº 8.080/1990, entre eles: 

a) A organização do SUS, o planejamento da saúde e a assistência 

à saúde. 

b) A organização do SUS, a assistência à saúde e a articulação 

interfederativa. 

c) A organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência 

à saúde e a articulação interfederativa. 

d) O planejamento da saúde, a articulação interfederativa e a 

assistência à saúde. 

e) A organização do SUS, o planejamento da saúde e a articulação 

interfederativa. 

 

 

Questão 6 -  Os instrumentos que compõem um processo 

cíclico de planejamento e gestão para operacionalização integrada, 

solidária e sistêmica do SUS, são: 

a) O Plano de Saúde e o Relatório de Gestão.  

b) O Plano de Saúde, a Programação Anual, o Relatório de Gestão 

e o Relatório da Conferência de Saúde. 

c) A Programação Anual, o Relatório de Gestão e o Relatório da 

Conferência de Saúde. 

d) O Plano de Saúde, a Programação Anual e o Relatório da 

Conferência de Saúde. 

e) O Plano de Saúde, a Programação Anual e o Relatório de 

Gestão.  
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Questão 7 - Segundo a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 

1990, as ações e os serviços públicos de saúde que integram o 

Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com 

as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, as quais 

incluem a participação da comunidade, a descentralização e a 

regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. 

Especificamente sobre a regionalização, é correto afirmar: 

 

a) É o conjunto articulado e contínuo de ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 

caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

b) Refere-se especialmente ao território de abrangência da 

Estratégia de Saúde da Família. 

c) É organizada pelo gestor de cada município individualmente. 

d) Tem como fundamento a igualdade da assistência à saúde, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

e) Diz respeito somente aos serviços de média e alta complexidade. 

 

Questão 8 - O Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011, 

consagrou a ideia de Redes de Atenção à Saúde (RAS), cujo 

objetivo é prestar uma atenção integral, de qualidade, resolutiva, de 

forma regionalizada, com integração entre os diversos pontos de 

atenção. A partir da Portaria GM/MS n. 4.279/2010, cinco redes 

temáticas prioritárias foram pactuadas na Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT). 

Assinale a alternativa que lista corretamente essas cinco redes. 

 

a) Rede cegonha, Rede de urgência e emergência (RUE), Rede de 

atenção psicossocial (RAPS), Rede de cuidados à pessoa com 

obesidade e Rede de atenção à saúde das pessoas com doenças 

crônicas. 

b) Rede nascimento saudável, Rede de urgência e emergência 

(RUE), Rede de atenção psicossocial (RAPS), Rede de cuidados à 

pessoa com deficiências e Rede de atenção à saúde das pessoas 

com doenças crônicas. 

c) Rede cegonha, Rede de urgência e emergência (RUE), Rede de 

atenção psicossocial (RAPS), Rede de cuidados à pessoa com 

deficiências e Rede de atenção à saúde das pessoas com 

problemas cardíacos. 

d) Rede cegonha, Rede de atenção às doenças transmissíveis, 

Rede de atenção psicossocial (RAPS), Rede de cuidados à pessoa 

com deficiências e Rede de atenção à saúde das pessoas com 

doenças crônicas. 

e) Rede cegonha, Rede de urgência e emergência (RUE), Rede de 

atenção psicossocial (RAPS), Rede de cuidados à pessoa com 

deficiências e Rede de atenção à saúde das pessoas com doenças 

crônicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 9 - Operacionalmente, uma conceituação de 

Atenção Primária à Saúde (APS) implica o exercício de sete 

atributos (essenciais e derivados). 

Assinale a alternativa que indica corretamente os atributos 
essenciais da APS. 

 

a) Primeiro contato, longitudinalidade, orientação comunitária e 

competência cultural. 

b) Longitudinalidade, integralidade, coordenação e focalização na 

família. 

c) Longitudinalidade, coordenação, orientação comunitária e 

competência cultural. 

d) Primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação. 

e) Primeiro contato, coordenação, longitudinalidade e competência 

cultural. 

  

Questão 10 - Relacione os atributos da APS constantes 

na coluna 1 com o respectivo conceito descrito na coluna 2 

(STARFIELD, 2002). 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 

para baixo, é: 

a) 1 – 3 – 2 – 4. 

b) 4 – 1 – 2 – 3. 

c) 4 – 2 – 3 – 1. 

d) 2 – 3 – 1 – 4. 

e) 4 – 3 – 2 – 1. 

 

 

ATRIBUTO DA APS CONCEITO 

 

1. Focalização na 

família 

(__)  Prestação de um conjunto de 

serviços que atendam às necessidades da 

população adscrita nos campos da 

promoção, prevenção, cura, cuidado e 

reabilitação e da paliação, a 

responsabilização pela oferta de serviços 

em outros pontos de atenção à saúde e o 

reconhecimento adequado dos problemas 

biológicos, psicológicos e sociais que 

causam as doenças. 

2. Orientação 

comunitária 

(__)  Considerar a família como o sujeito 

da atenção e o conhecimento integral de 

seus problemas de saúde e das formas 

singulares de abordagem familiar. 

3. Longitudinalidade (__)  Reconhecimento das necessidades 

das famílias em razão do contexto físico, 

econômico e social e a sua integração em 

programas intersetoriais de 

enfrentamento dos determinantes sociais 

da saúde proximais e intermediários. 

4. Integralidade (__)  Existência do aporte regular de 

cuidados pela equipe de saúde e seu uso 

consistente ao longo do tempo, em um 

ambiente de relação mútua de confiança 

e humanizada entre equipe de saúde, 

indivíduos e famílias. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS – ODONTOLOGIA   

Questão 11 - Sobre as principais ações da Política Nacional 

de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, é correto afirmar que: 

 A atenção odontológica para credenciamento de CACON e da 

UNACON é considerada um serviço de baixa complexidade. 

 A prevenção ao câncer bucal é prioridade. 

 O tratamento odontológico para pacientes com necessidades 

especiais é considerado de alta complexidade. 

 A correção de deformidades faciais é prioridade. 

 O tratamento de traumas faciais é prioridade. 

Questão 12 - Para credenciar uma equipe de saúde bucal, o 

gestor deve enviar uma proposta com os quesitos mínimos de: 

 Proposta de fluxo dos usuários para garantia de referência aos 

serviços odontológicos de maior complexidade. 

 Ampliação da capacidade das unidades de saúde em no mínimo 

30%. 

 Estudo epidemiológico duplo cego, randomizado sobre os 

problemas de saúde a serem sanados. 

 Criação de Centro de Fissurados para atendimento de pacientes 

com necessidades especiais. 

 Garantia de formação continuada aos profissionais requeridos. 

Questão 13 - Sobre a implantação de Centros de 

Especialidades Odontológicas (CEOs), é correto afirmar que eles 

servem para: 

 Diagnóstico bucal, com ênfase no tratamento do câncer bucal. 

 Periodontia especializada e fonoaudiologia. 

 Atendimento fisioterápico de ATM. 

 Assistência odontológica a pacientes com traumas faciais 

complexos. 

 Atendimento a pacientes com necessidades especiais. 

 

Questão 14 - Sobre a implantação de Centros de 

Especialidades Odontológicas (CEOs), é correto afirmar que: 

 O passo 1 é planejamento estratégico de ações. 

 O CEO tipo 3 é um hospital de alta complexidade. 

 O CEO tipo 1 conta com três cadeiras odontológicas. 

 O CEO tipo 2 deve funcionar em uma instituição de ensino 

superior. 

 O CEO tipo 4 conta com um hospital escola. 

 

 

 

 

Questão 15 - Sobre o cadastramento de laboratórios de 

prótese dentária, é correto afirmar que: 

 Deve-se incluir o projeto para próteses faciais. 

 Sempre serão vinculados a unidades de saúde básica. 

 Sempre serão vinculados a instituições de ensino superior. 

 Sempre serão vinculados a um CEO. 

 Poderão funcionar com apenas um profissional protético dentário. 

  

Questão 16 - Sobre a identificação de uma lesão em mucosa 

bucal, é correto afirmar que: 

 O cirurgião dentista deve realizar, o mais precocemente possível, 

o tratamento cirúrgico. 

 O cirurgião dentista deve oferecer atendimento integral em todos 

os pontos de atenção à saúde, para acompanhamento e 

encaminhamento para tratamento nos níveis de maior complexidade. 

 A identificação desse tipo de patologia não compete ao cirurgião 

dentista. 

 O médico deve ser informado sobre qualquer alteração de 

superfície em mucosa bucal. 

 O tratamento deve ser priorizado apenas se necessitar 

procedimento cirúrgico. 

 

Questão 17 - As ações de recuperação que envolvem o 

diagnóstico e o tratamento de doenças sugerem que: 

 O tratamento não necessita ser instituído de imediato. 

 Não contempla a inclusão de biópsias e outros exames 

complementares, por se tratarem de necessidades de segunda ordem. 

 O diagnóstico deve ser feito o mais precocemente possível. 

 O tratamento deve priorizar procedimentos cirúrgicos. 

 O médico da Unidade de Saúde deve ser informado sobre 

qualquer encaminhamento. 

Questão 18 -  “Implicar-se com os problemas e demandas 

dos usuários, garantindo respostas resolutivas, tornando-se 

corresponsável pelo enfrentamento dos fatores associados com o 

processo saúde-doença em cada território”. 

O princípio de cuidado em saúde bucal caracterizado pelo enunciado 

acima é: 

 Vínculo. 

 Ética. 

 Gestão participativa. 

 Perícia técnica. 

 Responsabilidade profissional. 
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Questão 19 - O modelo de atenção em saúde bucal tem 

como pressupostos: 

 Qualificar o nível terciário e quaternário da atenção básica de 

saúde. 

 Desarticular dos outros níveis de atendimento a atenção básica, 

para que se tenha menos burocracia no atendimento. 

 Descentralizar a atuação na Vigilância à Saúde para que esta atue 

em todos os lugares ao mesmo tempo. 

 Assumir o compromisso de qualificação da atenção básica, 

garantindo qualidade e resolutividade. 

 Consolidar uma linha de atenção de saúde pública paralela ao 

programa de saúde da família. 

 

Questão 20 - O cuidado em saúde bucal tem os seguintes 

princípios: 

 Dar atenção prioritária à demanda reprimida da sociedade, 

independente do estado de dor ou sofrimento. 

 Assegurar a participação de trabalhadores e prestadores somente 

mediante cadastro nas devidas esferas de governo. 

 Assegurar que toda e qualquer ação seja regida pelos princípios 

universais da ética em saúde. 

 Oferecer tratamentos humanizados, independente de oferecer 

resolutividade. 

 Os usuários não devem estabelecer vínculo com suas unidades 

de saúde, o que facilita o acesso de todo e qualquer cidadão ao 

sistema público de atenção bucal. 

CONTEÚDO ESPECÍFICO – ODONTOLOGIA 

Questão 21 - Sobre a avaliação pré-operatória para 

candidatos a cirurgia, é correto afirmar que os pacientes: 

 com histórico de asma têm relativa alta frequência de alergia a 

anti-inflamatórios esteroidais. 

 portadores de falência hepática podem produzir altos níveis de 

vitamina K e fatores de coagulação relacionados. 

 diabéticos dependentes de insulina têm menores índices de 

perda de implantes dentários. 

 portadores de insuficiência renal podem apresentar alterações 

ósseas com radioluscências. 

 com histórico de endocardite necessitam de medicação 

preventiva a tromboses. 

Questão 22 - Sobre as emergências médicas possíveis de 

ocorrer durante uma cirurgia oral, é correto afirmar que: 

 Suprimento de oxigênio e adrenalina são tratamento de 

primeira escolha para um acidente vascular cerebral. 

 A Naloxona (Narcan) é uma alternativa viável para sedação em 

pacientes com distúrbio de ansiedade. 

 Na aspiração acidental de um corpo estranho, deve-se realizar 

laringoscopia imediatamente. 

 Na hipoglicemia grave, deve-se administrar 10ml de glicose a 

50% IV e 100mg de glucagon. 

 A síncope vasovagal é a causa mais comum de perda 

transitória de consciência no consultório odontológico. 

 

 

 

 

 

 

Questão 23 - Sobre cirurgia pré-protética e de implantes 

dentários, é correto afirmar que: 

 A distância biológica anterior ao forame mentual é de 5mm em 

relação ao implante dentário. 

 A crista milo-hiódea pode interferir diretamente na adaptação 

da prótese total superior. 

 A remoção do torus palatino é realizada por meio de incisão de 

Novak-Peter. 

 A utilização de proteínas morfogenéticas são opções de baixo 

custo e alta eficiência em reconstruções alveolares. 

 Modernamente, os enxertos ósseos alógenos (de banco de 

ossos) são considerados padrão ouro nas reconstruções 

alveolares. 

Questão 24 - Sobre infecções odontogênicas, é correto 

afirmar que: 

 Linfadenopatia e temperatura maior do que 38,3ºC não são 

indicações para  uso terapêutico de antibióticos. 

 O espaço fascial pterigomandibular tem como limite posterior a 

glândula parótida. 

 A mediastenite é uma complicação de alta morbidade em que 

o espaço medial da face é acometido. 

 Na osteomielite, é possível notar uma ampla vascularização no 

local afetado. 

 As infecções são causadas, em 95% das ocorrências, somente 

por bactérias anaeróbicas. 
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Questão 25 - Sobre as correções de deformidades 

dentofaciais, é correto afirmar que: 

 O tratamento ortodôntico pré-operatório visa 

descompensar, nivelar, coordenar e alinhar os dentes visando 

a uma oclusão classe I. 

 O planejamento virtual é realizado a partir de arquivos 

digitais oriundos de tomografia computadorizada e ressonância 

magnética da face.  

 A osteotomia sagital dos ramos mandibulares para o recuo 

de mandíbula é o tratamento ideal para os pacientes com 

padrão facial III. 

 A cirurgia ortognática não produz efeitos significativos para 

correção da Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono. 

 A distração osteogênica é uma importante técnica para 

correção de excesso vertical de maxila.  

Questão 26 - A Síndrome de Eagle pode apresentar numa 

radiografia panorâmica qual característica radiográfica? 

 Aumento do processo coronóide.   

 Duplicação do canal da mandíbula. 

 Diminuição das fossas nasais.   

 Aumento do processo estilóide. 

 Duplicação da cabeça da mandíbula. 

Questão 27 - Qual a característica que faz parte da 

técnica tomográfica cone beam que difere da fan beam? 

 Aquisição de cortes axiais que são reformatados em volume.  

 Maior tempo de exposição. 

 Aquisição de volumes que são reformatados em cortes axiais. 

 Maior dose de radiação. 

 Aquisição de cortes coronais que são reformatados em volume. 

Questão 28 - Qual a  sequência correta de observação 

para avaliar dentes numa radiografia panorâmica? 

 Estágio de desenvolvimento; posição; condição das coroas; 

condição das raízes; número.  

 Posição; condição das coroas; condição das raízes; número; 

estágio de desenvolvimento. 

 Condição das coroas; condição das raízes; número; estágio de 

desenvolvimento; posição. 

 Número; estágio de desenvolvimento; posição; condição das 

coroas; condição das raízes. 

 Estágio de desenvolvimento; condição das coroas; condição 

das raízes; número e posição. 

 

 

 

 

Questão 29 - Numa radiografia panorâmica, se o paciente 

é posicionado com o plano de Frankfurt inclinado para baixo, qual 

erro poderá ser observado na imagem radiográfica? 

 Sobreposição do palato duro sobre os ápices dos dentes 

anteriores superiores.  

 Imagens parciais das cabeças da mandíbula projetadas nas 

laterais do filme.    

 Imagens parciais das cabeças da mandíbula projetadas na 

porção superior do filme. 

 Diminuição do ângulo goníaco. 

 Ausência da imagens das órbitas. 

Questão 30 - Numa radiografia panorâmica, a coluna 

cervical apresentará: 

 Uma imagem real e uma fantasma. 

 Duas imagens reais e uma fantasma. 

 Duas imagens reais e duas fantasmas. 

 Uma imagem real e duas fantasmas. 

 Três imagens fantasmas. 

Questão 31 - Homem, 19 anos, aumento de volume no 

rebordo alveolar inferior esquerdo, junto à área retromolar, 

abaulamento da cortical vestibular e lingual, de consistência 

amolecida, superfície irregular, mucosa lisa e de cor mosqueada, 

ora rosa pálido, ora vermelho, ora azulado, crescimento em 45 dias, 

assintomático, assimetria facial. O 37 e o 38 com mobilidade 

dentária. As características descritas são características clínicas 

do: 

 Fibrossarcoma. 

 Granuloma piogênico. 

 Hemangioma periférico. 

 Adenoma.  

 Linfangioma. 

Questão 32 - Paciente masculino, 50 anos, com nódulo de 

8 mm de diâmetro, superfície lisa e da cor da mucosa, localizado 

no palato duro lateral, próximo à linha média, região de 18, surgiu 

há 6 meses, assintomático, consistência borrachoide. O 

diagnóstico clínico sugere: 

 Osteoma. 

 Torus palatino. 

 Mucocele. 

 Cisto nasopalatino. 

 Adenoma. 
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Questão 33 - A Displasia Fibrosa Monostótica tem como 

quadro clínico característico: 

 Mulheres adolescentes, ocorrência em vários ossos e manchas 

café com leite no corpo. 

 Mulheres adolescentes, ocorrência nos maxilares, com 

múltiplas lesões radiolúcidas nos maxilares e nevus cutâneos. 

 Mulheres negras, após 40 anos, em grupos de dentes. 

 Mulheres adolescentes, com expansão cortical, 

preferencialmente na maxila. 

 Mulheres senis, na maxila e outras corticais, obliterando 

forames. 

Questão 34 - Mulher 40 anos, imagem radiolúcida, 

multiloculada, no mento, com abaulamento da cortical vestibular e 

erosão da basilar, crescimento há 4 meses, assintomático, mucosa 

íntegra, dentes com vitalidade, comprometimento da estética. Na 

punção aspirativa, não foi possível recolher material. As 

características descritas são características clínicas e radiográficas 

do: 

 Granuloma de células gigante central. 

 Hemangioma central. 

 Defeito ósseo traumático. 

 Tumor odontogênico ceratocístico. 

 Cisto ósseo aneurismático. 

Questão 35 - Classifique com a letra “A” as características 

do Fibroma Cemento Ossificante Central e com a letra “B” as 

características do Fibroma Cemento Ossificante Periférico. 

(    ) Expansão de osso cortical 

(    ) Hiperplasia reacional 

(    ) Ápice dentário 

(    ) Radiopaco com halo radiolúcida 

(    ) Lesão fibro-óssea benigna 

(    ) Gengiva marginal 

(    ) Excérese com curetagem 

(    ) Rosa pálido e superfície lisa 

(    ) Sépsis bucal 

(    ) Ressecção segmentar 

A sequência correta do preenchimento dos parênteses, de cima 

para baixo é: 

 A – A – A – A – A – B – B – B – B – B. 

 A – B – A – A – A – B – B – B – B – A. 

 B – A – B – B – A – A – B – A – A – B. 

 B – B – B – B – B – A – A – A – A – A. 

 A – B – B – A – A – B – A – B – B – A. 

 

 

 

 

Questão 36 - Sobre o nervo facial, é correto afirmar: 

 É predominantemente sensitivo. 

 Tem como ramos principais o maxilar, o infraorbitário e o 

mandibular. 

 Inerva motoramente a face, incluindo os músculos da mímica. 

 Inerva motoramente a musculatura da mastigação. 

 Permite sensitivamente a percepção do olfato. 

Questão 37 - O disco articular da articulação 

temporomandibular é uma estrutura de tecido conjuntivo fibroso 

denso, sendo mais fina no centro do que nas margens. Sobre as 

características do disco articular, assinale a alternativa correta: 

 Apenas nas regiões marginais o disco articular não é 

vascularizado.  

 O centro do disco é ricamente vascularizado com sangue. 

 O nome do principal vaso que alimenta essa articulação é 

Aurículo Temporal. 

 O centro do disco não tem vascularização sanguínea, mas está 

ricamente suprido de líquido sinovial. 

 Todas as regiões do disco articular são ricamente 

vascularizadas.  

Questão 38 - Qual a conduta que se deve tomar quando 

um paciente refere na anamnese ser alérgico à anestesia local? 

  Realizar procedimento de forma igual à realizada em qualquer 

outro paciente, porém, administrando anestésico mais lentamente. 

 Até que se prove o contrário, não se deve administrar nenhuma 

droga anestésica. 

 Realizar procedimento sob anestesia geral, usando 

anestésicos normalmente. 

 Administrar um substituto igualmente eficaz ao anestésico local. 

 Não é necessário realizar anamnese antes de anestesiar um 

paciente. 

Questão 39 - Qual condição clínica abaixo se configura 

como uma contraindicação ao uso de anestésico com vasopressor? 

 Pacientes com 12 meses após infarto do miocárdio. 

 Pacientes ASA II. 

 Pacientes com Tensão Arterial igual ou superior a              

200/120 mmHg. 

 Pacientes com 12 meses após Acidente Vascular Cerebral. 

 Paciente com doença psiquiátrica. 

Questão 40 - Qual das alternativas abaixo cita uma das 

preocupações especiais que se deve ter em relação a pacientes 

pediátricos? 

 Bloqueio anestésico deficiente. 

 Superdosagem. 

 Instrumental específico. 

 Uso de vasopressor. 

 Não se pode utilizar as técnicas anestésicas convencionais com 

Gow-Gates e Mentual. 

 


