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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do 
cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de 
inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferen-
tes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, 
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova 
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e 
assinado.

novembro

22 22 de novembro

das 15 às 18h

35 questões

3h de duração*
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Língua Portuguesa 5 questões

Viver em sociedade

A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se 
ajudarem umas às outras, a fim de que possam garantir a continuidade da vida e 
satisfazer seus interesses e desejos.

Sem vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser 
humano, durante muito tempo, necessita de outros para conseguir abrigo e ali-
mentação. E no mundo moderno, com a grande maioria das pessoas morando na 
cidade, com hábitos que tornam necessários muitos bens produzidos pela indús-
tria, não há quem não necessite dos outros muitas vezes por dia.

Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material, 
como os alimentos, a roupa, a moradia, os meios de transportes e os cuidados de 
saúde. Elas são também de ordem espiritual e psicológica. Toda pessoa humana 
necessita de afeto, precisa amar e sentir-se amada, quer sempre que alguém lhe 
dê atenção e que todos a respeitem. Além disso, todo ser humano tem suas cren-
ças, tem sua fé em alguma coisa, que é a base de suas esperanças.

Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade, apenas porque 
escolheram esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessi-
dade da natureza humana. Assim, por exemplo, se dependesse apenas da vontade, 
seria possível uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar, onde tivesse armaze-
nado grande quantidade de alimentos. Mas essa pessoa estaria, em pouco tempo, 
sentindo falta de companhia, sofrendo a tristeza da solidão, precisando de alguém 
com quem falar e trocar ideias, necessitada de dar e receber afeto. E muito provavel-
mente ficaria louca se continuasse sozinha por muito tempo.

Mas, justamente porque vivendo em sociedade é que a pessoa humana pode 
satisfazer suas necessidades, é preciso que a sociedade seja organizada de tal 
modo que sirva, realmente, para esse fim. E não basta que a vida social permita 
apenas a satisfação de algumas necessidades da pessoa humana ou de todas as 
necessidades de apenas algumas pessoas. A sociedade organizada com justiça é 
aquela em que se procura fazer com que todas as pessoas possam satisfazer todas 
as suas necessidades, é aquela em que todos, desde o momento em que nascem, 
têm as mesmas oportunidades, aquela em que os benefícios e os encargos são 
repartidos igualmente entre todos.

Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem 
conhecer seus direitos e exijam que eles sejam respeitados, como também devem 
conhecer e cumprir seus deveres e suas responsabilidades sociais.

Dalmo de Abreu Dallari. In: Viver em sociedade.

Conhecimentos Gerais (15 questões)
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3. Assinale a alternativa que apresenta pontuação 
correta para a seguinte frase.

“Ontem pela manhã eu que sou fã de esportes ao ar 
livre fui bem cedinho à praça para pedalar pois esse é 
um esporte de que me agrado muito e isso é vida em 
sociedade.”

a. ( ) Ontem, pela manhã eu, que sou fã de espor-
tes, ao ar livre, fui bem cedinho à praça, para 
pedalar pois esse é um esporte de que me 
agrado muito, e isso é vida em sociedade.

b. ( ) Ontem pela manhã, eu que, sou fã de espor-
tes ao ar livre, fui bem cedinho à praça, para 
pedalar pois esse é um esporte de que me 
agrado muito e isso é vida, em sociedade.

c. ( ) Ontem, pela manhã, eu, que sou fã de espor-
tes ao ar livre fui, bem cedinho, à praça, para 
pedalar pois esse é um esporte de que me 
agrado muito; e isso é vida em sociedade.

d. ( ) Ontem, pela manhã, eu que sou fã de espor-
tes ao ar livre, fui, bem cedinho à praça para 
pedalar, pois esse é um esporte, de que me 
agrado muito e, isso, é vida em sociedade.

e. ( X ) Ontem, pela manhã, eu, que sou fã de espor-
tes ao ar livre, fui, bem cedinho, à praça para 
pedalar, pois esse é um esporte de que me 
agrado muito e isso é vida em sociedade.

4. Assinale a alternativa correta sobre parônimos e 
seus significados.

a. ( X ) Infligir (aplicar uma pena);  
infringir (desobedecer)

b. ( ) Cede (lugar onde funciona um governo);  
sede (vontade de beber água)

c. ( ) Descrição (ser discreto); discrição (representar 
algo ou alguém por palavras)

d. ( ) Deferir (discordar); diferir (concordar)
e. ( ) Comprimento (saudação);  

cumprimento (extensão)

1. Assinale a alternativa que define corretamente a 
tese defendida pelo autor.

a. ( ) A justiça é dispensável na sociedade humana.
b. ( X ) As pessoas não conseguiriam sobreviver sem 

sociedade.
c. ( ) As pessoas podem melhorar a vida em socie-

dade mesmo sem se organizarem com justiça 
e equidade.

d. ( ) Todas as pessoas devem satisfazer suas neces-
sidades na sociedade humana.

e. ( ) Os seres humanos vivem juntos por consequ-
ência de suas escolhas.

2. Observe as frases retiradas do texto e assinale a 
alternativa em que a análise colocada entre parênte-
ses está correta.

a. ( ) Os seres humanos não vivem juntos. (Esta 
frase apresenta linguagem conotativa pelo 
seu forte poder emotivo)

b. ( ) Para que essa repartição se faça com justiça… 
(O termo sublinhado completa o sentido da 
palavra “repartição”, ou seja, “é preciso justiça 
na repartição de deveres e direitos”)

c. ( X ) A sociedade humana é um conjunto de pes-
soas ligadas pela necessidade. (Em uma aná-
lise sintática, no termo sublinhado, temos a 
presença de um predicado nominal)

d. ( ) E muito provavelmente ficaria louca se conti-
nuasse sozinha por muito tempo. (A palavra 
sublinhada é um adjunto adnominal, já que é 
um adjetivo e como tal, um termo acessório 
na oração)

e. ( ) E não basta que a vida social permita apenas 
a satisfação de algumas necessidades da pes-
soa humana. (Se o termo sublinhado fosse 
trocado por “convivências sociais”, os verbos 

“bastar e permitir” deveriam estar no plural 
também, por questão de concordância verbal 
adequada)
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7. Identifique abaixo as afirmativas que correspon-
dem à Antártida (Antártica).

1. Continente onde se registradam temperaturas 
muito baixas.

2. É o continente mais inóspito do planeta.
3. Possui muitas regiões que ainda não foram 

exploradas.
4. Quase todo o seu território é coberto pelo gelo.
5. Possui uma grande diversidade biológica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) É correta apenas a afirmativa 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

8. Analise o texto abaixo:

Lentamente, a bandeira vermelha, negra, branca e 
verde começou a subir. As máquinas fotográficas 
captaram o momento: eram 13h16 desta quarta-feira 
(18h16 em Lisboa) e, pela primeira vez, o símbolo  
             estava a ser hasteado na 
sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, onde flutua 
agora, tal como as dos 193 membros e a do Vaticano, 
também ele “Estado observador não membro”.

Fonte: Público, Portugal. Versão digital. 30/9/2015. Disponível em:  
http://www.publico.pt/mundo/noticia/

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. ( ) da ISIS
b. ( ) do Qatar
c. ( X ) da Palestina
d. ( ) da China
e. ( ) da Síria

5. Suponha que você necessite escrever ao seu chefe 
sobre a convivência social em seu ambiente de traba-
lho e, para isso, vale-se de um memorando.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
uma possível frase de desfecho do texto e um fecho 
da referida correspondência.

a. ( ) Assim, contamos com vosso apoio. 
Respeitosamente.

b. ( ) Sem mais para o momento, contamos com 
seu apoio. Atenciosamente.

c. ( ) Seu apoio é importante para nosso pedido. 
Atenciosamente.

d. ( X ) Diante do contexto apresentado, contamos 
com seu apoio. Respeitosamente.

e. ( ) Vosso apoio é importante para nosso pedido. 
Respeitosamente.

Aspectos históricos,  
geográficos e culturais 5 questões

6. O relatório “Perspectivas da População Mundial: 
A Revisão de 2015”, publicado pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), traz dados extremamente preo-
cupantes sobre o crescimento da população.

Assinale a alternativa correta sobre o assunto.

a. ( X ) A população mundial deve ter grande cresci-
mento nas próximas décadas, prevendo-se que 
em 2100 seja superior a 11 bilhões de pessoas.

b. ( ) Embora o número de crianças tenha crescido 
nas últimas décadas, diminui sensivelmente o 
número de pessoas idosas.

c. ( ) Na maior parte dos países a população de 
idosos é quase o dobro da população em 
idade produtiva, inviabilizando os sistemas de 
saúde e previdência públicos.

d. ( ) É uma tendência, que se registra desde a 
década de 60 do século XX, o declínio da 
população mundial, provavelmente em razão 
das baixas taxas de fertilidade.

e. ( ) Até o final do século XXI, dois terços da popu-
lação mundial vai ser formada por “Latinos” 
e vai habitar o território que vai da Baixa 
Califórnia ao Golfo do México.
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Noções de Informática 5 questões

11. O MS Word 2007 em português permite localizar 
uma série de caracteres ou elementos especiais de um 
documento. Dentre esses, pode-se citar:

1. Espaço em branco
2. Caractere de seção
3. Caractere de tabulação
4. Caractere de paginação

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. ( ) São corretos apenas os itens 2 e 4.
b. ( X ) São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
c. ( ) São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
d. ( ) São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.

12. A função ARRUMAR do MS Excel 2007 em portu-
guês tem a função de:

a. ( ) Ajustar a quantidade de casas decimais de um 
número ao padrão da planilha.

b. ( ) Ajustar o sinal de um número, colocando-o 
entre parênteses no caso de ser negativo.

c. ( ) Transformar em número inteiro um número 
real.

d. ( ) Realizar divisões sem saldo, arrumando o 
número dividendo para eliminar restos após a 
divisão.

e. ( X ) Remover os espaços de uma sequência de 
caracteres de texto, com exceção dos espaços 
simples entre palavras.

13. Qual o número máximo de colunas de texto que 
o MS Word 2010 em português pode trabalhar em 
uma página com orientação Retrato?

a. ( ) 2
b. ( ) 3
c. ( ) 5
d. ( X ) 11
e. ( ) 19

9. Na VI Cúpula, realizada em Fortaleza no mês de 
julho de 2014), foram assinados os acordos consti-
tutivos do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) e 
do Arranjo Contingente de Reservas (ACR) destinado 
a prover apoio mútuo aos membros em cenários de 
flutuações no balanço de pagamentos.

Assinale a alternativa que identifica o mecanismo 
inter-regional a que se referem as informações acima e 
os países que dele fazem parte.

a. ( ) IBAS: Índia, Brasil, Argentina e África do Sul.
b. ( X ) BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do 

Sul.
c. ( ) CPLP: Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e 

Cabo Verde.
d. ( ) MERCOSUL: Brasil, Argentina, Paraguai, 

Uruguai e outros países da América do Sul.
e. ( ) UNASUL: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 

Equador, Guiana, Peru, Suriname, Uruguai e 
Venezuela.

10. Um conjunto de atividades que objetivam a 
orientação e prevenção ao câncer de próstata e saúde 
do homem, realizadas em Balneário Camboriú, fazem 
parte do mês mundial de conscientização sobre a 
importância da prevenção e do diagnóstico do câncer 
de próstata.

Esse mês é conhecido como:

a. ( ) Janeiro verão.
b. ( ) Fevereiro carnaval saúde.
c. ( ) Outubro Rosa.
d. ( X ) Novembro Azul.
e. ( ) Dezembro verão saudável.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

14. Pode-se inserir um comentário sobre uma dada 
seleção em um documento do MS Word 2010 em 
português a partir da guia:

a. ( ) Exibição
b. ( ) Inserir
c. ( X ) Revisão
d. ( ) Referências
e. ( ) Página Inicial

15. Ao copiar um intervalo de células contíguas de 
um única coluna no MS Excel 2010 em português, 
deseja-se colar seu conteúdo em um intervalo de 
células de uma única linha.

Para tanto, deve-se selecionar a opção de Colar:

a. ( X ) Transpor
b. ( ) Sem bordas
c. ( ) Manter largura da coluna original
d. ( ) Valores e formatação original
e. ( ) Valores
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Conhecimentos Específicos (20 questões)

16. Assinale a alternativa que apresenta apenas 
meios diagnósticos complementares de imagenologia 
classificados como “invasivos” na investigação clínica 
de doenças:

a. ( ) Ultrassonografia abdominal, eletrocardio-
grama e radiografia simples do tórax.

b. ( ) Radiografia simples do tórax, cineangiocoro-
nariografia e cintilografia tireoidiana.

c. ( ) Urografia excretora, cintilografia renal e ultras-
sonografia de vias urinárias.

d. ( X ) Uretrocistografia miccional, cineangiocorona-
riografia e cintilografia tireoidiana com pun-
ção por agulha fina.

e. ( ) Tomografia computadorizada de crânio com 
contraste, ressonância magnética e radiografia 
simples de abdome.

17. Na legislação do Sistema Único de Saúde, foi 
prevista a criação da Comissão Intergestores Tripartite 
(CIT) do Sistema Único de Saúde, como espaços inter-
governamentais, políticos e técnicos em que ocorrem 
o planejamento, a negociação e a implementação das 
políticas de saúde pública.

A CIT é composta por representantes do(s):

a. ( ) Secretários Estaduais de Saúde e Comissão de 
Saúde da Assembleia Legislativa dos Estados.

b. ( ) Secretários Estaduais e Municipais de Saúde 
(CONASS e CONASEMS).

c. ( ) Ministério da Saúde, da Educação e Comissão 
de Saúde do Congresso Nacional.

d. ( ) Ministério da Saúde e do Conselho Nacional 
de Saúde.

e. ( X ) Ministério da Saúde e dos órgãos de represen-
tação dos Secretários Estaduais e Municipais 
de Saúde (CONASS e CONASEMS).

18. Na análise do hemograma, a presença de um 
número aumentado de leucócitos está relacionada 
com diversas doenças.

Nessas leucocitoses patológicas, essas alterações com 
leucócitos jovens e nucléolos – os blastos – estão pre-
sentes nas:

a. ( ) Infecções bacterianas.
b. ( ) Infecções virais agudas.
c. ( X ) Leucemias mieloides agudas.
d. ( ) Reações alérgicas mediadas por células.
e. ( ) Parasitoses intestinais.

19. Na análise da série vermelha do hemograma, a 
medida do volume corpuscular médio das hemácias, 
(VCM) com uma baixa concentração de hemoglobina, 
é encontrada nas anemias microcíticas do tipo:

a. ( ) Anemias agudas por hemorragias.
b. ( X ) Anemias ferropênicas e talassemia.
c. ( ) Anemias do alcoolismo e hepatopatias.
d. ( ) Anemias hemolíticas e anemia das 

hemopatias.
e. ( ) Anemias por deficiência de vitamina B12 e 

ácido fólico.

20. O indicador de saúde utilizado para analisar um 
conjunto dos indivíduos que adquirem doenças num 
dado intervalo de tempo, em uma determinada popu-
lação, é a:

a. ( X ) Morbidade.
b. ( ) Mortalidade.
c. ( ) Infectividade.
d. ( ) Prevalência.
e. ( ) Letalidade.
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21. Nos indicadores de saúde, o cálculo do número 
de casos existentes de uma doença (novos + antigos) 
em dado local, momento e período ×10n/População 
do mesmo local e período, é a fórmula utilizada para o 
cálculo do coeficiente de:

a. ( ) Letalidade.
b. ( ) Morbidade.
c. ( X ) Prevalência.
d. ( ) Mortalidade.
e. ( ) Esperança de vida.

22. No planejamento das Diretrizes e Princípios do 
SUS, foi enfatizada a necessidade de se “tratar desi-
gualmente os desiguais” de modo a se alcançar a 
igualdade de oportunidades de sobrevivência, de 
desenvolvimento pessoal e social entre os membros 
de uma dada sociedade.

Esta descrição se refere à:

a. ( X ) Equidade.
b. ( ) Igualdade.
c. ( ) Integralidade.
d. ( ) Universalidade.
e. ( ) Descentralização.

23. No arcabouço jurídico para a implementação do 
SUS, a publicação da Lei no 8.142, de 28 de dezembro 
de 1990, criou um órgão colegiado de caráter perma-
nente e deliberativo, composto por representantes 
do governo, prestadores de serviço, profissionais de 
saúde e usuários, para formulação de estratégias e 
controle da execução da política de saúde.

Esse órgão é o(a):

a. ( ) Fundo Nacional de Saúde.
b. ( X ) Conselho Nacional de Saúde.
c. ( ) Conferência Nacional de Saúde.
d. ( ) Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
e. ( ) Conselho Nacional de Secretários Municipais 

de Saúde.

24. Nas Diretrizes e Princípios do SUS, a garantia da 
participação da comunidade nas decisões relacio-
nadas ao cuidado e planejamento da saúde e sua 
participação nos conselhos comunitários de saúde 
corresponde à(ao):

a. ( ) Integralidade.
b. ( ) Hierarquização.
c. ( ) Municipalização.
d. ( ) Regionalização.
e. ( X ) Controle social.

25. O conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e condi-
cionantes de saúde individual ou coletiva, com a fina-
lidade de recomendar e adotar as medidas de preven-
ção e controle das doenças ou agravos compete à(ao):

a. ( ) Programa DST-AIDS.
b. ( ) Assistência terapêutica integral.
c. ( ) Controle de epidemias e endemias.
d. ( X ) Vigilância epidemiológica.
e. ( ) Vigilância sanitária.

26. Aceita-se que a ativação do eixo autonômico-
-adrenal pelo ato anestésico-cirúrgico, acarreta acen-
tuadas mudanças orgânicas que resultam em sinto-
mas clínicos e alterações metabólicas.

Com relação ao mencionado, é correto afirmar:

a. ( X ) Respostas adrenérgicas podem persistir por 
horas no período pós-operatório.

b. ( ) Haverá queda nos níveis de AMP-cíclico, rela-
cionada ao porte cirúrgico.

c. ( ) Poderá contribuir, de fato, para menor morbi-
dade no período pós-operatório.

d. ( ) Ocorrerá acentuada diminuição nos niveis de 
glicerol no perioperatório.

e. ( ) Aumentará o fluxo sanguíneo visceral pela 
vasodilatação esplâncnica.
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27. Anestésicos locais atuam nos canais de sódio, 
voltagem-dependentes, nas membranas excitáveis 
que controlam a permeabilidade dos íons sódio atra-
vés das mesmas.

Assinale a alternativa correta com relação aos canais 
de sódio.

a. ( ) As membranas cardíacas exibem alta este-
reoseletividade para anestésicos como a 
ropivacaína.

b. ( ) Sendo sensiveis à variação de frequência do 
estímulo, impedem o efeito cumulativo da 
bupivacaína.

c. ( ) Nas fibras tipo A delta e C são menos 
susceptíveis ao bloqueio induzido pela 
levobupivacaína.

d. ( X ) Quando em conformação aberta e ativados, 
apresentam maior afinidade pelo anestésico 
local.

e. ( ) Quando no estado inativado conferem 
menor potência ao isômero dextrógiro da 
bupivacaína.

28. Na avaliação da segurança dos ventiladores, 
devem-se considerar as características dos alarmes e 
mecanismos de segurança.

Assinale a alternativa correta com relação a esses 
equipamentos.

a. ( ) Alguns alarmes poderiam ser canceláveis, 
como aqueles indicando elevada distribuição 
de gás.

b. ( X ) Devem possuir mecanismos de alívio de pres-
são ajustável, mesmo se a válvula expiratória 
estiver bloqueada.

c. ( ) Nos modos espontâneos de ventilação have-
ria pouca necessidade de alarme(s) para ces-
sação do esforço do paciente.

d. ( ) Se em SIMV após determinado tempo ins-
piratório, deveria ser impedida a ciclagem 
automática mesmo sem detecção do final de 
esforço inspiratório.

e. ( ) Se uma fonte de gás funciona de forma ina-
dequada, deveria ser bloqueada a ventilação 
com fonte de gás remanescente.

29. Um paciente masculino de 68 anos possui mar-
ca-passo/cardioversor desfibrilador implantável, com 
modo magnético presente. Usa o dispositivo há 3 anos 
sem maiores intercorrências; deverá ser submetido à 
colecistectomia eletiva por videolaparasocopia.

É recomendável para esse paciente:

a. ( ) Evitar o uso de eletrocirurgia (cautério) 
bipolar.

b. ( ) Verificar e ativar o filtro de “artefato” do 
eletrocardiógrafo.

c. ( X ) Desativar a terapia antitaquicárdica do 
desfibrilador.

d. ( ) Programar aumentos de frequência para cur-
tos intervalos.

e. ( ) Se programado o uso do ímã, ignorar frequên-
cia e ritmo.

30. Uma paciente do sexo feminino, 75 anos, 45 kg, 
hipertensa controlado (em uso de candersartana e 
beta bloqueador) deverá ser submetida à operação 
para prótese total de quadril, após fratura provocada 
por acidente doméstico.

Considerando a trombose venosa profunda (TVP), 
problema sério de saúde pública, é correto:

a. ( ) Utilizar profilaxia mecânica evitando associa-
ção com medicamentos.

b. ( ) Contraindicar o uso de heparina de baixo 
peso molecular.

c. ( ) Evitar a prescrição de antagonistas da vita-
mina K.

d. ( ) Heparina fracionada (UFH) teria eficácia ques-
tionável nesta paciente.

e. ( X ) Manter a profilaxia para TVP por pelo menos 
cinco a seis semanas.
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31. Um paciente masculino de 70 anos, sem outras 
comorbidades, apresenta distensão abdominal impor-
tante em virtude de obstrução intestinal grave provo-
cada possivelmente por bridas.

Nesse paciente, é recomendável para as manobras de 
intubação traqueal:

a. ( ) Rápida com succinilcolina e manobra de 
Sellick.

b. ( X ) Paciente acordado, sob sedação e anestesia 
tópica.

c. ( ) Rocurônio 1 mg.kg–1,manobra de Sellick, e 
lidocaína 1 mg.kg–1.

d. ( ) Preoxigenção, manobra de Sellick e rapacurô-
nio 2,5 mg.kg–1.

e. ( ) Preoxigenação e rocurônio utilizando princí-
pio timing.

32. A sequência de quatro estímulos (train of four) 
pode medir a potência dos bloqueadores neuromus-
culares (BNM) adespolarizantes, a partir da relação 
dose-resposta pela qual se determina a DE95.

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

a. ( ) A mesma DE95 vale para todos os músculos 
esqueléticos por isto atinge-se bloqueio total.

b. ( ) O diafragma é músculo que exibe baixa resis-
tência aos bloqueadores neuromusculares.

c. ( X ) Quando se menciona a DE95 está se fazendo 
referência ao músculo adutor do polegar 
apenas.

d. ( ) Utilizar o dobro da DE95 para proceder 
à intubação traqueal é conduta pouco 
recomendada.

e. ( ) Possuindo DE95 menor, o atracúrio (DE95 
0,25 mg.kg–1) é menos potente do que o 
rocurônio (DE95 0,3 mg.kg–1).

33. Uma paciente submetida a operação cesariana, 
sob anestesia subaracnóidea com bupivacaina 0,5% 
associada a 0,2 mg de sulfato de morfina, apresenta 
cefaleia intensa 24 h depois do procedimento. Após 
falha de terapêuticas conservadoras foi indicado o tra-
tamento com tampão sanguíneo (blood patch). Apesar 
de tecnicamente correto, este tratamento falhou em 
aliviar a cefaleia.

Esta falha poderia sugerir:

a. ( ) Bacteremia ativa ou sepse.
b. ( ) Síndrome de cauda equina.
c. ( ) Aracnoidite adesiva em curso.
d. ( ) Doença valvar estenótica crônica.
e. ( X ) Possibilidade de complicação intracraniana.

34. Soluções cristaloides e coloides são largamente 
utilizadas para reposição volêmica.

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

a. ( X ) As ideais são as tamponadas contendo lac-
tato, acetato e glutamato ou NaHCO3.

b. ( ) Soluções de NaCl a 0,9% estão contraindi-
cadas para expansão volêmica nos casos de 
hipocloremia.

c. ( ) Soluções de NaCl a 0,45% devem ser a escolha 
nas reposições volêmicas habituais.

d. ( ) O hidroxietilamido (HEA 130/0,4) aumenta a 
resposta inflamatória quando comparado aos 
cristaloides.

e. ( ) O risco de lavagem do glicocálix independe 
dos volumes administrados.
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35. Quando se pensa em utilizar plasma fresco con-
gelado (PFC) há que se levar em consideração sua 
indicação e seus efeitos adversos.

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

a. ( ) Promover a expansão volêmica é uma finali-
dade para seu uso.

b. ( ) É a forma ideal para aumentar a concentração 
da albumina.

c. ( ) Testar compatibilidade ABO é desnecessária 
para o PFC.

d. ( X ) É bem indicado na reversão urgente após uso 
de cumarínicos.

e. ( ) Está indicado mesmo com testes de coagula-
ção (TP,TTPa) normais.
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