
 

Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso – Cargo Médico Plantonista Clínico Geral – Prova no período da 
Manhã 1

 

  

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

DIRETORIA GERAL 
    Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso 

 
 
 

CALENDÁRIO PREVISTO 
 

 
ATIVIDADE DATA LOCAL 
 
Divulgação do gabarito  
 

 
14/09/09 

 
No site www.apucarana.pr.gov.br e em mural na 
Autarquia Municipal da Saúde de Apucarana 
 

Interposição de recursos contra 
o gabarito da Prova 

Até 17/09/09 Presidente da Comissão Especial de 
Acompanhamento e Fiscalização do Concurso e 
entregue na sede da Autarquia Municipal de Saúde 
de Apucarana. 

Nota da Prova Objetiva sem 
critério de desempate 
 

Previsão 
16/10/09 

Órgão Oficial do Município, no site 
www.apucarana.pr.gov.br e em mural na Autarquia 
Municipal da Saúde de Apucarana. 

Prova de Títulos 
 

13/09/09 das 
08h00 às 
17h00 

Os títulos deverão ser encaminhados para o 
Presidente da Comissão Especial de 
Acompanhamento e Fiscalização do Concurso ou 
entregue na sede da Autarquia Municipal de Saúde 
de Apucarana na Gestão do Trabalho e Saúde. 

Prova prática de caráter 
eliminatório e classificatório 

 Será informado, é específica para o cargo de 
motorista. 

Resultado Final do Concurso Previsão até 
30/10/09 

Órgão Oficial do Município, no site 
www.apucarana.pr.gov.br e em mural na Autarquia 
Municipal da Saúde de Apucarana. 

Demais atividades consultar o 
Edital regulamentador do 
concurso ou a Comissão 
Especial de Acompanhamento e 
Fiscalização do Concurso. 

 As informações serão divulgadas no site 
www.apucarana.pr.gov.br 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

DIRETORIA GERAL 
   Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso 

 

CONCURSO PÚBLICO 051/2009 

MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL – MANHÃ 
 

 
 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO  
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
a) Este caderno com o enunciado das 50 (cinquenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:  
 

Conhecimentos 
Gerais 

 

Língua Portuguesa Conhecimentos Específicos do 
Cargo e Ética do Trabalho 

Questões  Pontos Questões  Pontos Questões  Pontos  
01 a 10 2 11 a 20 2 21 a 50 2 

 
b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas,  
02- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão 

identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.  
03- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com 

as letras (A), (B), (C) e (D); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve 
assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a 
questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA.  

04- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita 
cobrindo TODO O ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e densa. As respostas à grafite ou rasuras 
serão consideradas erradas. 

05 – SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que:  
a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem 

como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer 
espécie;  

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e a 
Folha de Respostas.  

06- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as 
marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.  

07- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A 
LISTA DE PRESENÇA.  

08 – Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também. 
09 – Não será permitida qualquer espécie de consulta. 
10 – Não será fornecido outro Caderno de Provas, exceto no caso do item 12. 
11 – O tempo de duração da prova é aquele anotado na lousa. 
12 – Verifique se a prova contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, falta de 
questão etc. Encontrando falhas, levante a mão. O fiscal atenderá você e trocará o seu caderno. 
13- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA PARA TODOS OS CARGOS É DE 3 (TRÊS) HORAS.  
 
 
Candidato Sala nº Assinatura do Candidato 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
01) O jornal Folha de São Paulo, na quinta-feira, 10 de agosto de 2009 publicou a 
seguinte notícia:  
 
“Dupla libertada por Clinton chega aos EUA. 
Casa Branca afirma que ida de ex-presidente a Pyongyang para negociar libertação de 
jornalistas foi “missão provada”.” 
 
Qual país Clinton visitou visando libertar as jornalistas aricanas que estavam na prisão 
há 140 dias? 
 

a) Honduras 
b) Indonésia 
c) Coréia do Norte 
d) China 
 

02) Assunto polêmico no mês de agosto do corrente ano foi com relação a nomeação 
de servidores no Senado. Como era realizada a nomeação? 
 

a) Através de Decretos 
b) Através de Atos Secretos 
c) Através de Portarias 
d) n.d.a. 
 

03) Em matéria veiculada na Folha de São Paulo de 13/08/2009 relatou que: “Nove 
meses após ter perdido a liderança para o Itaú Unibanco, o Banco ___________ 
anuncia hoje que retomou o posto de maior banco em ativos do Brasil e da América 
Latina.” Complete corretamente o espaço com o banco correto: 
 

a) Bradesco 
b) Banco do Brasil 
c) ABN Anro Bank 
d) n.d.a. 
 

04) Como se chama o presidente deposto de Honduras? 
 

a) Hugo Chávez 
b) Evo Morales 
c) Manuel Zelaya 
d) Vicnete Fox 
 

05) Qual a cidade em que acontece tradicional festival do circuito brasilero de cinema? 
 

a) Canela 
b) São Borja 
c) Uruguaiana 
d) Gramado 
 
 

 
06) Em 1939 foi construída a primeira igreja de Apucarana, na praça Rui Barbosa. 
Esta foi destruída por um forte vendaval. Em que ano ocorreu tal fato? 
 

a) 1940 



 

Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso – Cargo Médico Plantonista Clínico Geral – Prova no 
período da Manhã 5

b) 1941 
c) 1942 
d) 1943 

 
07) Complete corretamente com a história de Apucarana: 
A catedral Nossa Senhora de lourdes, cartão postal do Município, é a única catefral no 
Brasil a ter ________. 
 

a) arquitetura clássica 
b) relógio em funcionamento 
c) imagem de uma santa no topo de sua torre principal 
d) sinos que tocam de hora em hora  

 
08) Como se chama o Centro Cívico de Apucarana? 
 

a) José de Oliveira Rosa 
b) Coronel José Luiz dos Santos 
c) Rui Barbosa 
d) Ivo Lenartovicz 

 
09) Apucarana tem um APL (arranjo produtivo local). Qual é o produto focado no APL? 
 

a) vestuário 
b) couro 
c) sapatos 
d) bonés 

 
10) O suposto encontro de Lina Vieira (ex-secretária da Receita) com o(a) ministro(a) 
do governo tem causado muita repercussão envolvendo o nome  de um ex-presidente 
da Prepública que é atualmente senador. Qual é o(a) Ministro(a)? 
 

a) Tarso Genro 
b) Dilma Roulssef 
c) Henrique Meirelles 
d) Fernando Haddad  

 
 
 
PORTUGUÊS 
 
 
11) Complete corretamente a frase e assinale a alternativa correta: 
“Daqui_______vinte quilômetros, o viajante encontrará, logo ______ entrada do 
grande bosque, uma estátua que _____ séculos foi erguida em homenagem 
_____deusa da floresta”. 
 

a) a – à – há – à 
b) há – a – à – a 
c) à – há – à – à 
d) há – a – há – a 

 
 
 
12) O uso do acento grave (indicativo de crase ou não) está INCORRETO em: 
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a) Primeiro vou à feira, depois é que vou trabalhar. 
b) Às vezes não podemos fazer o que nos foi ordenado. 
c) Isto não seria útil à ela. 
d) Não devemos fazer referências àqueles casos. 

 
 
Nas questões de 13 a 16, aponte a alternativa que completa corretamente os espaços 
em branco:  
 
 
13) “Pega____cadeira ali na outra sala e põe___ aqui perto de mim”. 
 

a) essa – la 
b) esta – la 
c) aquela – a 
d) aquela – na 

 
 
14) Era para ________falar ______ontem, mas não____encontrei em parte alguma. 
 

a) mim – consigo – o. 
b) eu – com ele – o. 
c) eu – com ele – lhe. 
d) mim – contigo – te. 

 
15) Quem_______estragado que _______de ________. 
 

a) o trouxe – se encarregue – consertá-lo. 
b) o trouxe – encarregue-se – consertá-lo. 
c) trouxe-o – encarregue-se – o consertar. 
d) trouxe-o – se encarregue – o consertar. 

 
16) Ao comparar os diversos rios do mundo com o Amazonas, defendia com azedume 
e paixão a proeminência _________sobre cada um_______. 
 

a) desse – daquele. 
b) daquele – destes. 
c) deste – daqueles. 
d) deste – desses. 

 
17) Em qual das alternativas existe erro de acentuação gráfica: 
 

a) Eles não param de trabalhar com o pêlo do animal. 
b) Saíram à tarde à procura de novos caminhos. 
c) O trabalho fácil nem sempre é sustentáculo para grandes obras. 
d) Saiba que Êmerson é bom rapaz. 

 
18) Em que alternativa há erro de flexão numérica? 
 

a) O menino comprou duas bicicletas violeta. 
b) Os armários abacates saíram ontem. 
c) Os fuscas creme estão na garagem. 
d) As casas azuis estão do lado direito. 
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19) Marque a opção da grafia correta para: Tantas_________consituem________ 
 

a) excessões – previlégio inadmissível 
b) exceções – privilégio inadmissível 
c) exceções – previlégio inadmissível 
d) esceções – privilégio inadmissível 

 
 
20) Marque a opção em que o hífen aparece de forma incorreta conforme a nova regra 
de ortografia: 
 

a) autoescola 
b) inter-racial 
c) contra-indicação 
d) ultrassecreto 

 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21) No IAM de ventrículo direito está CORRETO afirmar que: 
 

a) O quadro clínico de congestão direita é concomitante ao débito cardíaco 
Normal sistêmico 

b) O uso de diuréticos e vasodilatadores auxilia o tratamento 
c) O tratamento é baseado na administração de volume 
d) A dobutamina não deve ser usada, pois aumenta a resistência pulmonar, e 

pode dificultar o esvaziamento do VD. 
 
22) No transporte do politraumatizado com risco de trauma craniano e/ou trauma 
Raquimedular é CORRETO afirmar que: 
 

a) Todos os pacientes com traumatismo craniano são portadores de lesão 
traumática na coluna cervical. 

b) A imobilização adequada do politraumatizado com trauma craniano e possível 
instabilidade na coluna cervical é obtida usando-se o conjunto de colar cervical 
e tabua rígida que apóia a coluna do paciente devidamente imobilizado. 

c) A hipertensão leve ou moderada que geralmente ocorre nos pacientes  com 
TCE deve ser prontamente combatida para evitar danos. 

d) O politraumatizado em coma, durante o transporte, deve ser oxigenado com 
O2 nasal, pois há risco da entubação lesar estruturas nobres, piorando o 
prognóstico. 

 
23) Das drogas abaixo qual a MENOS INDICADA no tratamento de edema agudo de 
pulmão? 
 

a) Morfina 
b) Furosemida 
c) Aminofilina 
d) Nitrato 

 
24) Com relação ao tratamento do tétano é INCORRETO: 
 

a) A imunoglobulina antitetânica tem vantagem em relação ao soro heterologo 
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b) As drogas de escolha para controlar os espasmos e produzir o relaxamento 
muscular nos casos severos são compostos benzodiazepínicos 

c) O uso de curare deve ser precedido por adequada sedação e analgesia 
d) O uso de betabloqueadores é a primeira medida a ser adotada para o controle 

da síndrome da hiperatividade autômica simpática 
 
25) Na pancreatite aguda, indique a alternativa CORRETA: 
 

a) A antibioticoterapia deve ser EV e iniciada assim que o diagnóstico for feito. 
b) A depressão miocárdica é o fenômeno hemodinâmico mais notável. 
c) A infusão de dopamina deve ser iniciada antes da expansão volêmica, com o 

objetivo de melhorar o transporte de oxigênio. 
d) A tomografia do abdome representa o exame radiológico de maior 

sensibilidade diagnóstica além de detectar precocemente as complicações que 
determinar procedimento cirúrgico. 

 
26) É correto afirmar: 
 

a) O conteúdo arterial de O2 e o fluxo sanguíneo na coronária são os principais 
fatores que determinam a oferta de O2 para o miocárdio. 

b) Os inibidores da enzima conversora da angiotensina não devem ser usados em 
pacientes com fração de ejeção reduzida pelo risco de hipotensão. 

c) Os inotrópicos são destituídos de efeito arritmogênico. 
d) A ocorrência de fibrilação ventricular tardia no pós infarto do miocárdio é 

complicação habitual e não modifica o prognóstico. 
 
27) Em relação a assistolia assinale a alternativa correta: 
 

a) O uso de marcapasso transcutâneo é contraindicado. 
b) A hipopotassemia, hipovolemia, acidose são causas possíveis. 
c) A adrenalina é contraindicada. 
d) O bicarbonato de sódio na dose de 1 meq/kg deve ser usado, se não houver 

recuperação após cinco minutos de PCR. 
 
28) Não constitui indicação de transfusão profilática de plaquetas: 
 

a) Aplastias primárias 
b) Aplastias pós quimioterapias 
c) Transplante de medula óssea 
d) Transfusões maciças de sangue 

 
29) Na parada cardiorespiratória durante a gravidez é CORRETO afirmar que: 
 

a) As manobras habituais são modificadas de acordo com a idade gestacional. 
b) A fibrilação ventricular deve ser tratada apenas com drogas. 
c) A cesárea pos mortem  deve ser considerada. Se houver viabilidade fetal, e as 

tentativas iniciais de ressuscitação falharem. 
d) Os objetivos da ressuscitação cardiopulmonar independem da idade 

gestacional e são dirigidos exclusivamente a sobrevida materna. 
 
30) Em relação a ressuscitação cerebral, marque a resposta CORRETA: 
 

a) Durante a PCR há completa depleção das reservas de O2 e glicose em cerca 
de cinco minutos. 

b) Em fases precoces, a hiperglicemia ou hipotermia não pioram o dano cerebral. 
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c) Deve-se hiperventilar os pacientes para manter hipocapnia e a Pa O2 em torno 
de 100 mmHg. 

d) Estudos realizados com hipotermia acentuada (28 a 32 graus C) tem mostrado 
efeitos benéficos na prevenção do dano cerebral. 

 
31) O choque do paciente politraumatizado caracteriza-se: 
 

a) Resultar de TCE isolado. 
b) Sempre ser causado por hemorragia. 
c) Ser melhor monitorizado quanto ao comprometimento circulatório pelos níveis 

de lactato no sangue arterial. 
d) Não serem válidos os parâmetros clínicos para constatação do estado 

hemodinâmico. 
 
32) Um jovem foi atendido no PAM com cianose intensa de extremidades e vômitos. O 
acompanhante informa que o mesmo ingeriu há mais de 3 horas um vidro de 
comprimidos de alguém da família que está em tratamento de Mal de Hansen. Qual 
dos medicamentos abaixo é o mais provável e qual o tratamento MAIS ADEQUADO? 
 

a) Taslidomida/carvão ativado 
b) Dapsona/azul de metileno 
c) Rifampcina/norepinefrina 
d) Prednisolona/flumazenil 

 
33) Paciente que apresenta, de súbito, hematoquezia franca: 
 

a) Não precisa de endoscopia de urgência, pois habitualmente tais casos são 
autocontrolados. 

b) Tem maior mortalidade do que aquele que apresenta melena. 
c) Deve ser submetido a endoscopia de urgência, para localização do 

sangramento, seguida de operação imediata. 
d) Deve ser submetido a endoscopia digestiva alta e broncospia, conjuntamente. 

 
34) Com relação a transfusão de sangue e hemoderivados no choque hemorrágico é 
correto: 

 
a) A transfusão nunca é necessária para a ressuscitação na fase aguda do pós-

trauma. 
b) No trauma, a decisão de transfundir esta fundamentada na restauração da 

capacudade de tranporte de O2. 
c) O diagnóstico de coagulopatua pós-choque só pode ser feito por exames 

laboratoriais. 
d) A ressuscitação volêmica nos pacientes com politraumatismo pode diluir os 

componentes sanguineos, mas este não é um mecanismo responsável pela 
coagulopatia nesses pacientes. 

 
35) Quanto a fisiopatologia do quase-afogamento, NÃO podemos afirmar que: 
 

a) O quase-afogamento a seco ocorre em 10 a 15% dos casos e é por causa de 
laringospasmo, impedindo assim, que maior quantidade de água seja aspirada. 

b) Seres humanos não toleram bem hipotermia, tornando pior o quase-
afogamento em água gelada. 

c) A hipoxemia ocorre pelo aumento do shunt intrapulmonar e do gradiente 
alvéolo-arterial de O2, ambos causando redução da relação PaO2:FiO2. 
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d) O mecanismo de desenvolvimento da hipoxemia é o mesmo para quase-
afogamento em água do mar e água doce. 

 
36) A fenitoína é usada no estado de mal epiléptico. Qual seu efeito colateral mais 
comum? 
 

a) Arritmias ventriculares 
b) Depressão respiratória 
c) Cristalização no local da injeção 
d) Hipotensão 

 
37) Em relação a insuficiência renal na sepse é CORRETO afirmar: 
 

a) A lesão da IRA mais frequentemente associada a sepse e a necrose cortical 
difusa bilateral. 

b) A IRA é a manifestação final em quadros de sepse. 
c) Os tratamentos dialíticos contínuos aumentam a chance de recuperação da 

função renal. 
d) A biocompatibilidade das membranas de diálise para tratamento da IRA em 

sepse não interferem nos resultados alcançados. 
 
38) Qual das medidas terapêuticas NÃO está indicada no tratamento da rise 
tireotóxica? 
 

a) Uso de salicilatos para controle da febre 
b) Propanolol para o tratamento da insuficiência cardíaca. 
c) Proptiouracil para inibir a síntese de hormônio tireodiano. 
d) Glicocorticóide como terapia coadjuvante para reduzir níveis de T3 e T4. 

 
39) A respeito da FA aguda no paciente crítico: 
 

a) É obrigatória a verificação de fatores desencadeantes passíveis de correção, 
como uso de drogas, distúrbios hidroeletrolíticos ou ventilatórios. 

b) O uso de amiodarona EV reverte a arritmia em cerca de 80% dos casos, 
devendo sempre ser o tratamento de escolha inicial. 

c) A perda da sincronia atrioventricular e ao aumento da freqüência cardíaca 
podem resultar em piora hemodinâmica num paciente crítico, estando indicado 
adenosina em bolus EV. 

d) O beta-bloqueador tem efeito profilático de fibrilação atrial em perioperatório de 
cirurgia cardíaca. 

 
40) O vasoespasmo após hemorragia subaracnóidea por aneurisma: 
 
1 – Ocorre principalmente entre o 4º e o 14º dia após o HSA. 
2 – É proporcional na intensidade à quantidade de sangue nas cisternas após a 
hemorragia inicial. 
3 – É tratado com hipertensão arterial induzida, mas não acima de 160mmHg, se o 
aneurisma ainda não foi ocluido. 
4 – Nos doentes mais graves pode ser diagnosticado pelo doppler transcraniano. 
 
São corretas as alternativas: 

a) 1 e 4 
b) 2 e 3 
c) 1, 3 e 4 
d) Todas 
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41) São indicações para intervenção cirúrgica de urgência no trauma torácico, 
EXCETO: 
 

a) débito de sangue > 250 ml/hora 
b) colapso cardiovascular 
c) insuficiência respiratória aguda 
d) tamponamento cardíaco 

 
42) Em relação à síndrome compartimental do abdome, assinale a opção 
INCORRETA: 
 

a) A síndrome compartimental do abdome não é exclusiva do paciente vítima de 
traumatismo podendo ocorrer em outras situações clínicas. 

b) Os efeitos fisiológicos deletérios do aumento da pressão intraabdominal são 
proporcionais ao aumento da pressão intraabdominal. 

c) A diminuição do débito cardíaco deve-se a diminuição da precarga e aumento 
da poscarga. 

d) A diminuição do débito urinário nos pacientes com a síndrome compartimental 
do abdome deve-se a compressão dos ureteres. 

43) Em relação ao tromboembolismo pulmonar (TEP) podemos afirmar: 
 

a) A hipoxia e a acidose presentes nos pacientes com TEP podem agravar a 
hipertensão pulmonar. 

b) As repercussões hemodinâmicas na TEP dependerão basicamente da área 
ocluida. 

c) As principais fontes de TEP são as áreas da panturrilha, pelve e veias renais. 
d) A diminuição do débito urinário nos pacientes com a síndrome compartimental 

do abdome deve-se a compressão dos ureteres. 
 
44) Qual das afirmações a seguir é a correta no que se refere ao tratamento da 
dissecção aguda de aorta? 
 

a) Correção cirúrgica 
b) Colocar dreno no mediastino e pleura esquerda 
c) Nitroprussiato de sódio endovenoso+morfina+betabloqueador 
d) Fístula arterio-venosa 

 
45) Qual das patologias abaixo não é causa de insuficiência cardíaca de alto débito? 
 

a) Anemia 
b) Gravidez 
c) Hipotireoidismo 
d) Fístula arterio-venosa 

 
46) Você atende no PAM uma mulher de 66 anos vítima de uma queda. Apresenta-se 
em coma com sinais estáveis. Abre os olhos no estímulo a dor, e retira o braço se 
estimulada; emite gemidos mas não fala e não se evidencia, sinais de lateralização. 
Qual é seu escore na escala de Glasgow? 
 

a) Treze (13) 
b) Oito (8) 
c) Três (3) 
d) Quinze (15) 
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47) Todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO: 
 

a) Na pericardite a dor está localizada na região torácica anterior, no precordio ou 
nos ombros. É exacerbada pela respiração profunda. 

b) O infarto pulmonar produz dor pleurítica que ocorre em um período variável 
após a embolia. A dor localiza-se lateral ou ínfero-posteriormente no tórax e é 
exacerbada pela respiração profunda. 

c) Na dissecção aortica a dor alcança a intensidade máxima algumas horas após 
sua instalação e sua localização não se correlaciona com a porção da aorta 
dissecada. 

d) A angina se caracteriza por desconforto precordial com duração de 1 a 10 
minutos precipitada por esforço ou ansiedade. 

 
48) Qual é a melhor opção farmacológica para IAM sem supra ST? 
 

a) AAS, heparina não fracionada, betabloqueador 
b) AAS, trombolítico, heparina  não fracionada e betabloqueador 
c) AAS, clopidogrel, enoxiparina, betabloqueador 
d) Clopidogrel, AAS, tirofibam, nitorglicerina 

 
49) A angioplastia coronária primária é preferida sobre o trombolítico nas seguintes 
situações, EXCETO: 
 

a) História de AVE isquêmico há 30 dias 
b) Choque Cardiogênico 
c) História de Iam prévio com uso de estreptokinase há 4 meses. 
d) Tempo porta-balao > 120 minutos 

 
50) As lesões do diafragma por contusões toracoabdominais ou por ferimentos 
penetrantes: 
 

a) São mais freqüentes no diafragma direito 
b) São mais freqüentes no diafragma esquerdo 
c) São de fácil diagnóstico 
d) Normalmente são de instalação rápida. 
 

 




