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Palavras desafinadas apenas machucam nossos
ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa
compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam
ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de
fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem
metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho,
pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir
rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria.
Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

LÍNGUA PORTUGUESA

Os melhores pais não têm filhos
Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos
pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas
recomendações interessantes, da saída da maternidade
até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender,
ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários,
mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas
tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas
pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A
maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas
não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.
Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta
diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança.
Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia
de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo
é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças
devem se adaptar enquanto estão passando por essa
fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida.
Felizmente, essa fase dura pouco.
O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no
mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho,
você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a
sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima
mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de
criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da
língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé:
é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.
Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais
à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho
melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança.
Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta
de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe
é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la
sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda
criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os
filhos dela jamais dariam chiliques.
Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de
você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal,
mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à
sociedade dos educadores teóricos.
Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados
tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como
quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade.
Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de
vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram
fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi
e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob
quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso.
Desconfie.
Homens costumam ser as principais vítimas dessas
pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem
nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca
enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida
alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada
a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas
jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a
sua vida.

Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/
noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html

QUESTÃO 01

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

De acordo com o texto,
as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados
são os homens, justamente porque os homens sabem
muito bem como lidar com crianças protegendo-as o
tempo todo de possíveis riscos.
todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem
tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para
educar uma criança.
as pessoas que criticam a criação que os pais dão para
os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de
crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser
ouvidos.
são raras as pessoas que julgam saber mais que os
outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas
se encontram apenas entre os membros da própria
família.
algumas pessoas se consideram melhores que os outros
na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela
experiência de ser pais, o que dominam realmente é a
arte de julgar.

QUESTÃO 02

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Nunca foi criança.”, o termo destacado
pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto
de tempo.
pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto
de intensidade.
pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade
quanto de negação.
pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade
quanto de tempo.
pode ser considerado tanto um advérbio de tempo
quanto de negação.

QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Em “...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para
ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.”,
a relação lógico-semântica estabelecida pela oração
em destaque é de
concessão.
finalidade.
consequência.
proporção.
conformidade.

Cargo: Médico - Anestesiologia

QUESTÃO 04

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

(C)

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe
teórica” refere-se
a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e
prática, em exercer a função de mãe.
a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a
respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento
em prática.
a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a
respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos
outros.
a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto
na teoria a função de mãe e a exerce com muita
complacência.
a uma pessoa que só tem conhecimento prático a
respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que
está falando.

(D)
(E)

QUESTÃO 09

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado,
mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógicosemântica estabelecida no período é de
proporção.
conformidade.
finalidade.
concessão.
consequência.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “...da saída da maternidade até a porta
escola.”, o termo destacado
é um advérbio que indica inclusão.
é uma preposição que indica uma situação
posterioridade em relação a um limite próximo.
é um advérbio que indica exclusão.
é uma preposição que indica movimento, no caso,
tempo e no espaço.
é uma conjunção que indica uma situação
anterioridade em relação a um limite.

da

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos
educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi
utilizado
para atender à regência do substantivo “resposta”, que
tem função de objeto direto na oração.
para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo
transitivo direto.
por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
por tratar-se de uma locução prepositiva de base
feminina.

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

de

QUESTÃO

no
de

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia
de quem só tem a dizer,...”, o termo destacado
significa, EXCETO
orgulho.
altivez.
modéstia.
embófia.
páfia.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ele é termo introdutório.
introduz uma negação em relação ao período do qual ele
é termo introdutório
introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é
termo introdutório.
introduz uma noção de temporalidade em relação ao
período do qual ele é termo introdutório.

“A maior diferença entre você e essas pessoas é
que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como
ninguém.”
No período acima, o termo destacado pode ser
substituído, sem que haja prejuízo semântico ou
sintático por
portanto.
logo.
porquanto.
assim.
porém.

(D)
(E)
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Assinale a alternativa que apresenta a negação da
proposição:
“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.
Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não
gostar de cachorros.
Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de
cachorros.
Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

QUESTÃO 08
Em “Talvez alguns desses conselheiros nãorequisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz
de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o
termo destacado
(A)
introduz uma certeza em relação ao período do qual ele
é termo introdutório.
(B)
introduz uma afirmação em relação ao período do qual

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro
branco, um preto e um azul não necessariamente
nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a
outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina.
A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa
de José não se chama Maria e não dirige um carro
branco. Os nomes das esposas que dirigem os
carros branco, preto e azul são respectivamente:
Cristina, Regina e Maria.
Cristina, Maria e Regina.
Maria, Cristina e Regina.
Maria, Regina e Maria.
Regina, Cristina e Maria.
Cargo: Médico - Anestesiologia

(E)

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele
deu

de suas figurinhas para um de seus irmãos,

e depois deu

QUESTÃO 17

para seu outro irmão. Sendo assim,

com quantas figurinhas Paulinho ficou?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12
48
54
60
72

(A)

(B)

QUESTÃO 14

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a questão anterior, qual é a
porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus
dois irmãos?
25%.
30%.
50%.
55%.
60%.

(C)

(D)

QUESTÃO 15

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

Observe a sequência a seguir:
101; 103; 105; 107;...
Qual é o décimo termos desta sequência?
121.
119.
117.
111.
109.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 16

(B)

(C)

(D)

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de
dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da
Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é
INCORRETO afirmar que
o órgão de orientação superior da EBSERH é o Conselho
de Administração, composto por nove membros,
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
a EBSERH será administrada por uma Diretoria
Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores,
todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo
Presidente da República, por indicação do Ministro de
Estado da Educação.
o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSERH,
compõe-se de três membros efetivos e respectivos
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da
Educação.
conselho Consultivo é órgão permanente da EBSERH
que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio
à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
a estrutura organizacional da EBSERH e a respectiva
distribuição de competências serão estabelecidas pela
Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho
Fiscal.

QUESTÃO 18

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

(A)

o regime de pessoal permanente da EBSERH será o da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada
a contratação à prévia aprovação em concurso público
de provas ou de provas e títulos.

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto
nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de
duração da EBSERH é
de 30 anos, prorrogável por igual período.
indeterminado.
de 5 anos, prorrogável.
de 15 anos, improrrogável.
de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de
2011, é INCORRETO afirmar que
é necessária a realização de licitação para a contratação
da EBSERH pela administração pública para realizar
atividades relacionadas ao seu objeto social.
a EBSERH, respeitado o princípio da autonomia
universitária, poderá prestar os serviços relacionados às
suas competências mediante contrato com as instituições
federais de ensino ou instituições congêneres.
no âmbito dos contratos previstos no art. 6°, os servidores
titulares de cargo efetivo em exercício na instituição
federal de ensino ou instituição congênere que exerçam
atividades relacionadas ao objeto da EBSERH poderão
ser a ela cedidos para a realização de atividades de
assistência à saúde e administrativas.
a EBSERH será administrada por um Conselho de
Administração, com funções deliberativas, e por uma
Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho
Fiscal e um Conselho Consultivo.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da
EBSERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre
outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO
Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
Diretoria Administrativa Financeira.
Auditoria Interna.
Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da
Informação.

Cargo: Médico - Anestesiologia

QUESTÃO 20

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 23

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno
da EBSERH, o mandato dos membros do Conselho
Fiscal será de ___ anos contados a partir da data
de publicação do ato de nomeação, podendo ser
reconduzidos por igual período.
três
cinco
dois
dez
quatro

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4° da Lei n° 8.142/1990, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta
a(s) correta(s). Para receberem os investimentos
previstos no Plano Quinquenal do Ministério da
Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito
Federal deverão contar, dentre outros, com:

QUESTÃO 21

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

De acordo com a Constituição Federal, é
INCORRETO afirmar que
a pessoa jurídica em débito com o sistema da
seguridade social, como estabelecido em lei, poderá
contratar com o Poder Público e dele receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios destinadas à seguridade social constarão
dos respectivos orçamentos, não integrando o
orçamento da União.
a proposta de orçamento da seguridade social
será elaborada de forma integrada pelos órgãos
responsáveis pela saúde, previdência social e
assistência social, tendo em vista as metas e
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de
seus recursos.
a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir
a manutenção ou expansão da seguridade social.
nenhum benefício ou serviço da seguridade social
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a
correspondente fonte de custeio total.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Fundo de Saúde.

II.

Contrapartida de recursos para saúde no
respectivo orçamento.

III.

Conselho de Saúde, com composição
paritária.

IV.

Seguro de Saúde.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas II, III e IV.
Apenas I, II e III.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 25
Assinale a alternativa considerada INCORRETA.
De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial
n° 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição
da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo,
ações e serviços de
(A)
urgência e emergência.
(B)
atenção secundária.
(C)
atenção psicossocial.
(D)
atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
(E)
vigilância em saúde.

QUESTÃO 22

(A)

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica
da Saúde Lei n° 8.080/1990, NÃO estão incluídas
no campo de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS) a execução de ações
de vigilância sanitária.
de vigilância epidemiológica.
de saúde do trabalhador.
de assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica.
referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos,
água e bebidas para animais domésticos e
domesticados.

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal
que trata das atribuições do Sistema Único de
Saúde (SUS), EXCETO
participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico.
ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde.
colaborar na proteção do meio ambiente, nele não
compreendido o do trabalho.
incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento
científico e tecnológico.
executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
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(C)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(D)
(E)
QUESTÃO 26
Em relação à avaliação do risco cardiovascular em
paciente a ser submetido à ressecção de tumor
cerebral, que se encontra no risco de Classe II,
caso apresente uma pontuação pela classificação
proposta por Goldman e Caldera de
(A)
0 a 5 pontos.
(B)
6 a 12 pontos.
(C)
13 a 25 pontos.
(D)
26 a 35 pontos.
(E)
acima de 35 pontos.

Não precipita arritmias cardíacas ou interfere na
condução atrioventricular.
Mantém o fluxo sanguíneo coronariano.
Causa maior irritabilidade das aéreas que o
sevoflurano.

QUESTÃO 32
Paciente com hemorragia meníngea na tomografia
computadorizada de crânio, após queda de moto,
é reavaliado pelo neurologista. Abre os olhos ao
comando verbal, localiza estímulos álgicos e
emite palavras inapropriadas ao estímulo verbal.
Sua pontuação na escala de Glasgow é de
(A)
8.
(B)
9.
(C)
10.
(D)
11.
(E)
12.

QUESTÃO 27
A temperatura acima da qual um gás não pode ser
liquefeito qualquer que seja a pressão exercida
sobre ele é denominada
(A)
temperatura central.
(B)
temperatura média.
(C)
temperatura corporal.
(D)
temperatura crítica.
(E)
temperatura ambiente.

QUESTÃO 33

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 28
Entre as propriedades Farmacodinâmicas de um
anestésico ideal estão, EXCETO
(A)
analgesia e amnésia.
(B)
mínima depressão respiratória.
(C)
incompatibilidade com oxigênio.
(D)
ausência de toxicidade hepática.
(E)
ausência de toxicidade renal.

Sinal altamente sugestivo de hérnia tentorial
ipsolateral é a paralisia motora do nervo
facial.
trigeminal.
vago.
hipoglosso.
oculomotor.

QUESTÃO 34
Paciente
do
sexo
masculino,
pesando
aproximadamente 70 kg, submetido à cirurgia
abdominal eletiva sob anestesia geral, terá um
consumo de oxigênio em torno de
(A)
500 - 650 ml.min-1.
(B)
400 - 500 ml.min-1.
(C)
350 - 410 ml.min-1.
(D)
210 - 270 ml.min-1.
(E)
100 - 150 ml.min-1.

QUESTÃO 29
O principal neurotransmissor inibitório do sistema
nervoso central e que provavelmente exerce um
papel importante na ação anestésica é
(A)
aspartato.
(B)
noradrenalina.
(C)
serotonina.
(D)
glutamato.
(E)
ácido gama-aminobutírico (GABA).

QUESTÃO 35
Os seguintes fatores discriminados a seguir podem
desviar a curva de dissociação da hemoglobina
para a esquerda aumentando sua afinidade pelo
oxigênio, reduzindo sua capacidade de liberação
em nível tecidual, EXCETO
(A)
hipocarbia.
(B)
diminuição da enzima eritrocitária 2,3 DPG.
(C)
hipertermia.
(D)
hipotermia.
(E)
alcalose.

QUESTÃO 30
Dentre os anestésicos a seguir, aquele que possui
a maior CAM (concentração alveolar mínima em %)
éo
(A)
desflurano.
(B)
sevoflurano.
(C)
isoflurano.
(D)
enflurano.
(E)
halotano.

QUESTÃO 36
O sistema nervoso parassimpático atua sobre as
vias aéreas através das fibras eferentes do
(A)
nervo frênico.
(B)
nervo vago.
(C)
nervo hipoglosso.
(D)
nervos intercostais internos.
(E)
nervos intercostais externos.

QUESTÃO 31
Em relação ao isoflurano, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
É um isômero do enflurano.
(B)
Os planos anestésicos profundos são alcançados
mais tardiamente em relação ao halotano.
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QUESTÃO 37

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D)
(E)

O volume pulmonar de gás que permanece dentro
do pulmão após uma expiração normal, quando
cessa o fluxo e as pressões alveolar e ambiente se
igualam, é denominado de
volume corrente.
volume de reserva inspiratório.
volume vital.
capacidade vital.
capacidade residual funcional.

pacientes que apresentaram parada cardiorrespiratória.
pacientes com estômago cheio.

QUESTÃO 42
Constituem condições que levam ao “up
regulation” (regulação para cima) dos receptores
da junção neuromuscular, EXCETO
(A)
distrofia muscular de Duchenne.
(B)
grande queimado.
(C)
doença de Becker.
(D)
acidente vascular encefálico.
(E)
intoxicação por organofosforados.

QUESTÃO 38
Gestante 28 anos, primigesta, apresenta
hemorragia grave, sendo diagnosticada com
descolamento prematuro e sofrimento fetal é
encaminhada para cesariana de emergência. Na
sala de operação seus sinais vitais são PA: 70 x 40
mmHg, FC: 130 bpm, FR 28 ir/min. Nesta situação,
é correto afirmar que
(A)
o bloqueio locorregional está indicado, para preservar
a via aérea da paciente.
(B)
a indução venosa sem pré-oxigenação e manutenção
da via aérea com máscara laríngea é a melhor
indicação.
(C)
a anestesia geral com a utilização de opióides e
anestésico volátil é a melhor indicação.
(D)
devemos evitar o uso de cetamina nas condições de
instabilidade hemodinâmica.
(E)
o bloqueio peridural contínuo é a melhor indicação
para este caso.

QUESTÃO 43
Em relação à depuração hepática do anestésico
venoso, aquele que tem a maior taxa de extração
hepática dos relacionados a seguir é o
(A)
tiopental.
(B)
lorazepam.
(C)
midazolam.
(D)
propofol.
(E)
diazepam.
QUESTÃO 44
A pressão desenvolvida durante a fase do
ciclo cardíaco da contração isovolumétrica é
determinada pela lei de
(A)
Frank-Starlling.
(B)
Laplace.
(C)
Poiseullie.
(D)
Trendellemburg.
(E)
Henry.

QUESTÃO 39
Paciente na sala de recuperação anestésica evolui
com taquicardia. Solicitado eletrocardiograma que
demonstra frequência cardíaca de 150 bpm e ritmo
irregular com complexo QRS estreito. Sua pressão
arterial é de 140 x 90 mmHg. O tratamento mais
adequado nesse caso seria com
(A)
amiodarona.
(B)
procainamida.
(C)
mexiletina.
(D)
lidocaína.
(E)
fenitoína.

QUESTÃO 45
Em relação ao bloqueio subaracnoideo, são fatores
que influenciam a altura do bloqueio, EXCETO
(A)
adição de vasoconstritor ao anestésico local.
(B)
baricidade do anestésico local.
(C)
dose do anestésico local.
(D)
local da injeção do anestésico local.
(E)
posição do paciente após a injeção do anestésico
local.
QUESTÃO 46
Paciente na sala de recuperação da anestesia
apresenta episódio de assistolia; a abordagem
inicial deve ser
(A)
atropina intravenosa.
(B)
massagem cardíaca externa.
(C)
desfibrilação elétrica.
(D)
adrenalina intravenosa.
(E)
punção venosa central.

QUESTÃO 40
Paciente com corrente de lesão demonstrada
nas derivações eletrocardiográficas de DI e AVL
apresenta lesão em
(A)
parede inferior de ventrículo direito.
(B)
parede anterior de ventrículo direito.
(C)
parede inferior de ventrículo esquerdo.
(D)
parede posterior de ventrículo esquerdo.
(E)
parede ântero-lateral de ventrículo esquerdo

QUESTÃO 47
Dentre as opções a seguir, a complicação pósoperatória mais frequente e mais importante em
cirurgias vasculares consideradas de grande
porte é
(A)
sepse grave.
(B)
síndrome da angústia respiratória  do adulto.
(C)
disfunção hepática.

QUESTÃO 41
Constituem uma indicação para ventilação não
invasiva no pós-operatório de cirurgias torácicas
(A)
pacientes com alterações neurológicas.
(B)
pacientes com secreção pulmonar importante.
(C)
pacientes com desconforto respiratório e dispnéia
importante.
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(D)
(E)

isquemia miocárdica.
acidente vascular cerebral.

QUESTÃO 48
A utilização de morfina através da raquianestesia
pode desencadear, com maior frequência, os
seguintes efeitos colaterais:
(A)
náuseas e vômitos.
(B)
depressão respiratória e sonolência.
(C)
delirium e perda da atividade auditiva.
(D)
reativação de herpes labial e disfagia.
(E)
prurido e retenção urinária.
QUESTÃO 49
A propriedade de baricidade do anestésico local é
(A)
a relação entre seu peso atômico e a densidade do
líquor.
(B)
a relação entre sua densidade e a densidade da água.
(C)
a relação entre sua densidade e a do líquor.
(D)
a relação entre sua massa e a massa da água.
(E)
a relação enantiomérica entre o anestésico local e a
água.
QUESTÃO 50
Após uma punção inadvertida da dura-máter e
o aparecimento consequente da cefaleia póspunção, a técnica mais eficiente para remissão da
cefaleia é
(A)
injeção de soro fisiológico no espaço peridural.
(B)
soro fisiológico intravenoso.
(C)
analgésicos parenterais.
(D)
injeção de sangue autólogo no espaço peridural.
(E)
corticoide intravenoso.
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