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1) Este caderno contém duas provas escritas: a de Língua Portuguesa (questões de
01 a 15) e a de Conhecimentos Especializados (questões de 16 a 45).
Confira se todas as questões estão impressas nessa seqüência e perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, solicite ao Fiscal de Provas a troca deste caderno.
2) Preencha, correta e completamente, o Cartão-Resposta:
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• Confira a VERSÃO das provas deste caderno — A, B ou C — e preencha devidamente o campo VERSÃO.
• Preencha, também, o campo ESP, relativo ao código da Especialidade.
• Assine-o antes de iniciar a resolução das provas.
3) O período de realização das provas é de TRÊS HORAS, acrescidas de mais QUINZE
MINUTOS para o preenchimento do Cartão-Resposta.
4) Somente será permitido ao(à) candidato(a) retirar-se do local de realização das provas
após transcorridas, no mínimo, UMA HORA e TRINTA MINUTOS, ou seja, metade do tempo previsto para a resolução delas.

¾ Língua Portuguesa
INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 15 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas.

A MORTE SORRINDO COM DENTES PEQUENOS
Eu vi a cara da morte. Tinha dentes pequenos e os mostrava, mas talvez fosse
riso.
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Foi no saguão do aeroporto. Não, a morte não ia viajar, creio que tampouco
estava chegando, embora seja por natureza tão dedicada ao trânsito. Percebi depois
que não trazia malas. Talvez estivesse apenas esperando alguém que vinha de alguma parte, como uma boa parente.
Certamente por isso, por seu ar pachorrento de disponibilidade naquele fim de
tarde, não reparei nela quando saí na área do desembarque. Nem haveria por que reparar, tão costumeiro tudo, tão igual a tantas outras chegadas e partidas, em tantos
saguões de aeroporto. Entendiados ou ansiosos os que esperam, apressados os que,
arrastando maletas ou empurrando carrinhos, travam o passo por um quase segundo
diante das portas de vidro que se abrem automaticamente. Um ritual. Os encontros,
as crianças, os sorrisos, os abraços, tudo previsível.
Eu havia acabado de chegar com três companheiros de trabalho. E nos atardávamos por instantes nas despedidas quando a gritaria começou. Uma gritaria nunca é
uma questão vocal apenas. Uma gritaria é sempre um detonador de movimento. Alguns gritavam, outros corriam, as mulheres erguiam as crianças no colo, os mais
afastados voltavam-se para o tumulto perguntando o que foi. Entre gritos, abriu-se
uma clareira, vi pessoas se afastando, esbarrando nas de trás. E de repente, correndo
pelo meio da pequena multidão que, como as águas do Mar Vermelho, se abria para
deixá-lo passar, surgiu um camundongo.
Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais, buscando abrigo
junto às paredes. Há sempre fendas e reentrâncias em que um camundongo pode se
abrigar. Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam, o circo
estava armado e era barulhento e assustador. Ao camundongo não restava outra alternativa senão a velocidade. E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam,
fugindo para a frente, sempre para a frente, como um pequeno projétil cinzento.
Não havia nada à frente, o saguão estava praticamente vazio. Mas a morte tinha vindo buscar alguém.
Digamos que a morte era um homem. Um homem de bem, com sua família,
que aguardava um pouco afastado dos outros, um pouco adiante. Um homem corajoso que não teme camundongos. Um homem disposto ao grande gesto para livrar do
pânico a multidão. E esse homem avançou um passo, esperou que o camundongo
passasse por ele na corrida para a fuga e, com toda a sua força heróica, deu-lhe um
chute.
A gritaria emudeceu súbita. O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.
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As pessoas hesitaram um instante, olhando o homem, depois, com breves comentários, deram por encerrado seu desconforto e retomaram a vida onde ela havia parecido
estar suspensa. Um funcionário surgiu ao fundo indagando o ocorrido.
40
O camundongo jazia morto junto à parede que não poderia mais abrigá-lo.
Arqueado, quase encolhido como se houvesse tentado se defender num último
esforço, o pequeno corpo cinzento já não tinha o vigor que o havia impulsionado
através do saguão. A cauda tão reta na corrida era agora uma vírgula mole sobre o
mármore. E talvez pela cauda seria colhido com asco pelo funcionário, para ser joga45 do no lixo.
O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. Era um macho
da espécie, que havia sabido proteger os seus. Podia se orgulhar. E em puro orgulho
sorriu, quase riu, mostrando os dentes pequenos.
COLASANTI, Marina. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 17 jul. 2005. Caderno B.

Questão 01
Considerando-se o que está explicitado no texto, é CORRETO afirmar que o título — A
morte sorrindo com dentes pequenos — se refere a
A) um camundongo.
B) um homem.
C) uma família.
D) uma multidão.

Questão 02
“Uma gritaria é sempre um detonador de movimento.” (linha 16)
É CORRETO afirmar que essa frase, no texto, se configura como
A) um comentário.
B) um provérbio.
C) uma hipótese.
D) uma sugestão.

Questão 03
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“... o circo estava armado e era barulhento e assustador.” (linhas 24-25)
É CORRETO afirmar que a equiparação entre a cena criada no aeroporto e a que se desenrola num circo demonstra, da parte de quem assiste à primeira, uma atitude de, principalmente,
A) adesão.
B) crítica.
C) respeito.
D) temor.

Questão 04
“Um homem corajoso que não teme camundongos.” (linhas 32-33)
É CORRETO afirmar que, no texto, essa frase se refere a um dos personagens de maneira
A) desafiante.
B) descortês.
C) irônica.
D) odiosa.

Questão 05
“O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.” (linha 37)
Considerando-se as informações do texto, é CORRETO afirmar que essa frase se relaciona
A) à gritaria.
B) à multidão.
C) às paredes.
D) às risadas.

Questão 06
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“Podia se orgulhar.” (linha 48)
É CORRETO afirmar que o orgulho sugerido nessa frase é conseqüência da ação de
A) adiantar-se a um funcionário zeloso.
B) considerar uma multidão nervosa.
C) eliminar um pequeno animal.
D) exibir uma encantadora família.

Questão 07
“Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam...” (linha 24)
É CORRETO afirmar que, nessa frase, se observa um mesmo tipo de encontro vocálico
em
A) duas palavras.
B) três palavras.
C) quatro palavras.
D) mais de quatro palavras.

Questão 08
Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma forma verbal composta.
A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)
B) Eu havia acabado de chegar com três companheiros... (linha 14)
C) Não, a morte não ia viajar ... (linha 3)
D) ... pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário... (linha 45)

Questão 09
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Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma construção de voz passiva.
A) Entre gritos, abriu-se uma clareira, vi pessoas se afastando... (linhas 18-19)
B) Há sempre fendas [...] em que um camundongo pode se abrigar. (linhas 23-24)
C) Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo... (linha 24)
D) O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. (linha 47)

Questão 10
“A gritaria emudeceu súbita.” (linha 37)
É CORRETO afirmar que a palavra destacada tem, na frase em que se insere, a função de
A) adjunto adnominal.
B) adjunto adverbial.
C) complemento nominal.
D) predicativo do sujeito.

Questão 11
Assinale a alternativa em que a expressão destacada exerce função diferente da que exercem as expressões destacadas nas outras frases.
A) As pessoas hesitaram um instante, olhando o homem... (linha 38)
B) Eu havia acabado de chegar com três companheiros de trabalho. (linha 14)
C) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais... (linha 22)
D) ... vi pessoas se afastando, esbarrando nas de trás. (linha 19)

Questão 12
Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, NÃO há um sujeito posposto ao verbo.
A) Ao camundongo não restava outra alternativa... (linhas 25-26)
B) E de repente [...] surgiu um camundongo. (linhas 19-21)
C) Há sempre fendas e reentrâncias... (linha 23)
D) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido... (linha 22)

Questão 13
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Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, NÃO há um pronome com função de
substantivo.
A) Mas as pessoas gritavam [...] alguns riam... (linha 24)
B) Não havia nada à frente... (linha 29)
C) Os encontros, [...] os sorrisos, [...] tudo previsível. (linhas 12-13)
D) ... tão igual a tantas outras chegadas [...] em saguões de aeroporto. (linhas 9-10)

Questão 14
Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, NÃO há uma conjunção subordinativa.
A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)
B) ... esperou que o camundongo passasse por ele ... (linhas 34-35)
C) ... não tinha o vigor que o havia impulsionado... (linha 43)
D) Percebi depois que não trazia malas. (linhas 4-5)

Questão 15
Assinale a alternativa em que a relação entre as orações do período transcrito está
CORRETAMENTE identificada entre colchetes.
A) E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam... (linhas 26-27)
[CONFORMATIVA]
B) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais... (linha 22)
[CONDICIONAL]
C) ... talvez pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário, para ser jogado no lixo.
(linhas 45-46) [CAUSAL]
D) ... tampouco estava chegando, embora seja tão dedicada ao trânsito. (linhas 3-4)
[CONSECUTIVA]

¾ Conhecimentos Especializados
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Questão 16
Considerando-se os exames rotineiros no preparo pré-operatório de pacientes jovens assintomáticos, é INCORRETO afirmar que
A) a hemoglobina de 7g/dl é aceitável em pacientes sem doença sistêmica.
B) o eletrocardiograma (ECG) é indispensável em pacientes submetidos a cirurgia ambulatorial.
C) os eletrólitos necessitam ser dosados rotineiramente.
D) os estudos de coagulação não são medidos rotineiramente.

Questão 17
É INCORRETO afirmar que, entre os responsáveis por aumento na degradação de sevoflurano em composto A, se inclui
A) as concentrações mais elevadas de sevoflurano no circuito anestésico.
B) as técnicas anestésicas de baixo fluxo.
C) as temperaturas mais altas do absorvente de CO2.
D) os absorventes de CO2 saturados.

Questão 18
Considerando-se a monitorização peroperatória do paciente anestesiado, é CORRETO
afirmar que
A) a temperatura central pode ser medida em nasofaringe, sangue, esôfago, bexiga ou
reto.
B) o Índice Bi-Spectral (BIS) é um confiável monitor da resposta a estímulos nocivos.
C) os pacientes portadores de enfisema pulmonar apresentam redução da diferença entre
a PaCO2 e a ETCO2.
D) os pacientes portadores de níveis elevados de carboxiemoglobina apresentam saturação de oxigênio falsamente reduzida.

Questão 19
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Considerando-se as complicações do posicionamento do paciente no período operatório,
é INCORRETO afirmar que
A) a lesão do nervo ciático decorre de o paciente ser submetido a cirurgia em posição
assentada.
B) a lesão do nervo supraescapular decorre do posicionamento do paciente em decúbito
lateral.
C) a neuropatia de membro inferior decorre do posicionamento prolongado do paciente
em litotomia.
D) a neuropatia do nervo ulnar decorre da hiperextensão do braço durante decúbito dorsal.

Questão 20
Considerando-se os fatores que alteram a concentração alveolar mínima (CAM) dos
anestésicos inalatórios, é CORRETO afirmar que
A) a administração aguda de etanol eleva a CAM.
B) a gravidez reduz a CAM.
C) a hiponatremia eleva a CAM.
D) os níveis elevados de neurotransmissores do sistema nervoso central reduzem a
CAM.

Questão 21
Considerando-se os anestésicos venosos, é INCORRETO afirmar que
A) a cetamina tem propriedades estimulantes miocárdicas intrínsecas.
B) o etomidato está associado a um aumento na incidência de vômitos.
C) o propofol pode induzir mioclonia não-epiléptica durante a indução.
D) o tiopental precipita quando adicionado ao ringer com lactato.

Questão 22
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É INCORRETO afirmar que, entre os fatores que contribuem para uma menor incidência
pós-operatória de cefaléia pós-punção da dura mater, se inclui
A) a agulha de ponta não-cortante.
B) a permanência na posição supina.
C) o bisel da agulha paralelo ao maior eixo das meninges.
D) o menor calibre da agulha.

Questão 23
Considerando-se o equilíbrio hidroeletrolítico, é INCORRETO afirmar que
A) a correção rápida da hiponatremia pode levar à síndrome da desmielinização osmótica.
B) a hipermagnesemia prolonga a duração de ação dos agentes bloqueadores neuromusculares não-despolarizantes.
C) a hipocalcemia pode resultar de quelação após múltiplas hemotransfusões.
D) as cirurgias da hipófise podem levar a hiponatremia, devido ao diabetes insipidus.

Questão 24
É INCORRETO afirmar que, entre os efeitos hemodinâmicos do pneumoperitônio, se
inclui o aumento
A) da pressão arterial média.
B) da pressão de oclusão da artéria pulmonar.
C) da pressão venosa central.
D) do índice cardíaco.

Questão 25
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Considerando-se a anestesia para neurocirurgia, é INCORRETO afirmar que
A) halotano, enflurano, isoflurano, desflurano e sevolurano têm efeito vasodilatador direto, que aumenta o fluxo sangüíneo cerebral.
B) hiperventilação com hipocapnia deve ser iniciada para o controle de pacientes com
hipertensão intracraniana.
C) hipotermia leve (32°C a 34ºC) é recomendada, durante anestesia para aneurisma, para
aumentar a tolerância do encéfalo à isquemia.
D) hipovolemia, hipotensão induzida e hemodiluição (triplo H) constituem a terapia para
o vasoespasmo cerebral.

Questão 26
É INCORRETO afirmar que, entre as indicações absolutas para ventilação monopulmonar, se inclui
A) a fístula broncopleural.
B) a toracoscopia videoassistida.
C) o abscesso pulmonar.
D) o reparo de aneurisma de aorta torácica.

Questão 27
Considerando-se a anestesia para cirurgia vascular, é CORRETO afirmar que
A) a administração de heparina de baixo peso molecular, após cirurgia de revascularização de MMII, deve aguardar duas horas após retirada do cateter do neuroeixo.
B) a manutenção de hipercarbia, durante cirurgia de endarterectomia de carótida, induz
vasodilatação e melhora a perfusão cerebral em áreas isquêmicas.
C) a realização de anestesia regional para cirurgia vascular periférica leva à redução da
perfusão do enxerto.
D) o uso óxido nitroso, durante cirurgia de reconstrução de aorta, mantém inalteradas a
pós-carga e a performance inotrópica miocárdica.

Questão 28
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Considerando-se a anestesia em Obstetrícia, é INCORRETO afirmar que
A) a analgesia epidural para o primeiro estágio do trabalho de parto deve bloquear os
dermátomos de T10 a L1.
B) a analgesia epidural para o trabalho de parto de pacientes com estenose aórtica sintomática deve ser acompanhada de monitorização invasiva.
C) a hiperventilação deve ser evitada durante anestesia geral para cesáreas, pois pode
reduzir o fluxo sangüíneo uterino.
D) o bloqueio do neuroeixo está contraindicado para a analgesia de parto de pacientes
portadoras de eclampsia.

Questão 29
Considerando-se a anestesia em Pediatria, é CORRETO afirmar que
A) a concentração alveolar mínima do anestésico necessário, nesse caso, aumenta com o
avançar da idade da criança.
B) a máscara laríngea não pode ser utilizada no neonato devido à dificuldade de adaptação, pelo tamanho.
C) a sedação pré-anestésica é contra-indicada no paciente pediátrico devido ao risco de
hipoxemia.
D) o uso de solução de glicose a 5% deve ser evitado em grandes cirurgias, devido ao
risco de hiponatremia.

Questão 30
Considerando-se as peculiaridades da anestesia em Geriatria, é CORRETO afirmar que
A) a concentração alveolar mínima dos anestésicos inalatórios mais modernos não apresenta redução nos idosos, em contrapartida aos anestésicos antigos.
B) a rigidez torácica induzida por opiáceos ocorre com maior freqüência no idoso que
nos adultos jovens.
C) as doses efetivas médias (ED95) de agentes bloqueadores neuromusculares se apresentam reduzidas nos idosos, devido à redução da massa muscular.
D) o uso da anestesia regional é preferível em relação à anestesia geral, devido à menor
morbimortalidade associada nos idosos.

Questão 31
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É INCORRETO afirmar que, entre os medicamentos eficazes na redução da pressão intra-ocular durante anestesia para cirurgia oftalmológica, se inclui
A) a hiperventilação.
B) a succinilcolina.
C) o anestésico inalatório.
D) o pancurônio.

Questão 32
Analise estas afirmativas concernentes à anestesia para cirurgias ortopédicas:
I. As técnicas de anestesia regional reduzem a perda sangüínea em pacientes submetidos à cirurgia do quadril.
II. As cirurgias do joelho, com uso de torniquete, podem ser realizadas sob o bloqueio de
dois nervos, a saber, o femural e o ciático.
III. As cirurgias dos pés e tornozelos podem ser realizadas sob bloqueio dos nervos obturatório (via nervo safeno) e femoral (via nervos tibial posterior, fibular superficial e
profundo) — o chamado pentabloqueio.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas a afirmativa I está correta.
B) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
C) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
D) apenas as afirmativas II e III estão corretas.

Questão 33
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Analise estas afirmativas concernentes à anestesia em pacientes traumatizados e queimados:
I. A sedação pré-anestésica deve ser realizada em pacientes que se apresentam confusos
ou agitados, após um trauma cranioencefálico, para facilitar o atendimento.
II. O risco de hipotermia intra-operatória no paciente vítima de trauma é maior que o
mesmo risco em pacientes submetidos a cirurgias eletivas.
III. Os pacientes vítimas de queimaduras em área superior a 30% de superfície corporal
total desenvolvem resistência a todos os bloqueadores neuromusculares adespolarizantes, após cerca de uma semana.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas a afirmativa I está correta.
B) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
C) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
D) apenas as afirmativas II e III estão corretas.

Questão 34
Analise estas afirmativas concernentes à anestesia ambulatorial:
I. A duração do procedimento cirúrgico é um critério para a realização dos procedimentos no nível ambulatorial, pois se relaciona com o tempo de recuperação anestésica.
II. A necessidade de transfusão durante o procedimento cirúrgico não é uma contra-indicação para os procedimentos ambulatoriais.
III. Pacientes em extremos de idade não podem ser submetidos a anestesia ambulatorial,
devido ao risco de apnéia, nas crianças pré-termo, e ao lento metabolismo de drogas,
nos idosos.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas a afirmativa I está correta.
B) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
C) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
D) apenas as afirmativas II e III estão corretas.

Questão 35
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Considerando-se os efeitos adversos da dor aguda pós-operatória, é INCORRETO afirmar que
A) a resposta ao estresse induzida pela dor leva à inibição da função imune, humoral e
celular, que resulta em linfopenia, leucocitose e depressão do sistema reticuloendotelial.
B) as alterações hematológicas induzidas pelo estresse levam à redução da função plaquetária e ao aumento da fibrinólise, que resulta em um estado de hipocoagulabilidade.
C) as alterações pulmonares induzem alterações na relação ventilação/perfusão, levando
à hipoventilação e à hipoxemia.
D) a liberação de catecolaminas simpatoadrenais e de angiotensina II, que ocorre nesses
momentos de dor, resulta em hipertensão, taquicardia e risco de arritmias e isquemia
miocárdica.

Questão 36
Considerando-se a ressuscitação cardiorrespiratória, é CORRETO afirmar que
A) o uso de bicarbonato de sódio, no tratamento da acidose secundária à parada cardiorrespiratória, melhora os resultados obtidos com a desfibrilação elétrica.
B) a realização de ventilação e compressões torácicas é desnecessária, se a desfibrilação
elétrica é possível em até um minuto após o início da fibrilação ventricular.
C) o uso de doses altas de adrenalina (5-18 mg) apresenta melhora na sobrevida, no
momento da alta hospitalar, em relação às doses habituais (1-2 mg).
D) um acesso venoso deve ser providenciado, imediatamente após o diagnóstico de parada cardiorrespiratória, para possibilitar a administração de medicamentos;

Questão 37
15

São importantes os cuidados a serem tomados com pacientes usuários de marca-passo
quando submetidos a procedimentos cirúrgicos em que se utiliza bisturi elétrico.
Assim sendo, é CORRETO afirmar que, nesse caso, é preciso
A) colocar o gerador do marca-passo no caminho da corrente elétrica do bisturi — placa
e ponta.
B) desativar o sistema de demanda do marca-passo, se ocorrerem sérias interferências.
C) usar, preferencialmente, o bisturi elétrico monopolar.
D) utilizar o bisturi elétrico com potências altas.

Questão 38
É INCORRETO afirmar que, entre as causas do aumento da saturação venosa mista de
oxigênio, se inclui
A) a diminuição do débito cardíaco.
B) a insuficiência mitral grave.
C) o aumento da oferta de oxigênio para os tecidos.
D) o shunt intracardíaco da esquerda para a direita.

Questão 39
Considerando-se a intubação traqueal, é INCORRETO afirmar que
A) a cartilagem cricóide é o ponto de maior estreitamento das vias aéreas em crianças
com menor de 10 anos.
B) a presença de murmúrio vesicular em ambos os hemitórax garante a intubação da traquéia.
C) essa intubação por traqueofibroscopia deve ser, preferencialmente, por via nasal.
D) o óxido nitroso aumenta o volume e a pressão do balonete do tubo endotraqueal, ao
equilibrar-se após difusão.

Questão 40
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Considerando-se os agentes opiáceos utilizados em anestesia, é CORRETO afirmar que
A) a meia-vida de eliminação da metadona é mais curta que a da morfina.
B) o clearance do fentanil ocorre, principalmente, por excreção inalterada na urina.
C) o efeito depressor ventilatório da meperidina é menor que o da morfina.
D) o efeito depressor ventilatório da morfina é similar em idosos e jovens.

Questão 41
Considerando-se a interação medicamentosa com outros agentes anestésicos, é
INCORRETO afirmar que
A) a lidocaína e a procaína potencializam o efeito dos bloqueadores neuromusculares
despolarizantes e adespolarizantes.
B) o uso combinado de bloqueadores neuromusculares adespolarizantes similares não
apresenta efeitos aditivos.
C) o uso de bloqueadores neuromusculares adespolarizantes previamente à succinilcolina reduz a potência do bloqueador despolarizante.
D) os anestésicos inalatórios potencializam o efeito dos bloqueadores neuromusculares
adespolarizantes.

Questão 42
Considerando-se a toxicidade dos anestésicos locais, é INCORRETO afirmar que
A) a adição de epinefrina à lidocaína aumenta o limiar convulsivo desse anestésico administrado por via intravenosa.
B) a maior velocidade de injeção intravenosa desses anestésicos reduz a aparição de sinais de depressão do sistema nervoso central.
C) as reações alérgicas do tipo I, mediadas por IgE, são mais comuns com os anestésicos
do tipo éster.
D) os anestésicos locais podem induzir dano concentração-dependendente às fibras nervosas de nervos periféricos.

Questão 43
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É INCORRETO afirmar que, entre as situações que levam à redução na tolerância à
anemia e indicam transfusões de concentrado de hemácias com níveis mais elevados de
hemoglobina, se inclui
A) a alcalose.
B) a gestação.
C) o bloqueio betaadrenérgico.
D) os níveis elevados de 2,3-DPG.

Questão 44
Considerando-se a anestesia para cirurgia cardíaca em pacientes portadores de valvulopatias, é INCORRETO afirmar que
A) a depressão miocárdica é desejável em pacientes portadores de cardiomiopatia hipertrófica.
B) a hipóxia, a hipercarbia e a acidose devem ser evitadas em pacientes portadores de
estenose mitral.
C) a vasodilatação e a taquicardia devem ser evitadas em pacientes portadores de insuficiência aórtica.
D) a vasodilatação e a taquicardia são ideais em pacientes portadores de regurgitação
mitral.

Questão 45
A analgesia pós-operatória em crianças submetidas a procedimentos cirúrgicos representa
um ponto freqüentemente subvalorizado na conduta anestésica.
É INCORRETO afirmar que, entre os seguintes métodos, o mais indicado para a avaliação da dor pós-operatória em lactentes é
A) a escala visual análoga.
B) o auto-relato.
C) o fisiológico-comportamental.
D) o questionário de dor de McGill.
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AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA
CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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