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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para responder às questões de 01 a 15.

Não, não deste último carnaval. Mas não sei
por que este me transportou para a minha infância e
para as quartas-feiras de cinzas nas ruas mortas
onde esvoaçavam despojos de serpentina e confete.
Uma ou outra beata com um véu cobrindo a cabeça ia
à igreja, atravessando a rua tão extremamente vazia
que se segue ao carnaval.Até que viesse o outro ano.
E quando a festa ia se aproximando, como explicar a
agitação íntima que me tomava? Como se enfim o
mundo se abrisse de botão que era em grande rosa
escarlate. Como se as ruas e praças do Recife enfim
explicassem para que tinham sido feitas. Como se
vozes humanas enfim cantassem a capacidade de
prazer que era secreta em mim. Carnaval era meu,
meu.

No entanto, na realidade, eu dele pouco
participava. Nunca tinha ido a um baile infantil,
nunca me haviam fantasiado. Em compensação
deixavam-me ficar até umas 11 horas da noite à porta
do pé da escada do sobrado onde morávamos,
olhando ávida os outros se divertirem. Duas coisas
preciosas eu ganhava então e economizava-as com
avareza para durarem os três dias: um lança-perfume
e um saco de confete. Ah, está se tornando difícil
escrever. Porque sinto como ficarei de coração
escuro ao constatar que, mesmo me agregando tão
pouco à alegria, eu era de tal modo sedenta que um
quase nada já me tornava uma menina feliz.

E as máscaras? Eu tinha medo, mas era um
medo vital e necessário porque vinha de encontro à
minha mais profunda suspeita de que o rosto humano
também fosse uma espécie de máscara. À porta do
meu pé de escada, se um mascarado falava comigo,
eu de súbito entrava no contato indispensável com o
meu mundo interior, que não era feito só de duendes
e príncipes encantados, mas de pessoas com o seu
mistério.Até meu susto com os mascarados, pois, era
essencial para mim.

[...]
Mas houve um carnaval diferente dos outros.

Tão milagroso que eu não conseguia acreditar que
tanto me fosse dado, eu, que já aprendera a pedir
pouco. É que a mãe de uma amiga minha resolvera
fantasiar a filha e o nome da fantasia era no figurino
Rosa. Para isso comprara folhas e folhas de papel
crepom cor-de-rosa, com as quais, suponho,
pretendia imitar as pétalas de uma flor. Boquiaberta,
eu assistia pouco a pouco à fantasia tomando forma e
se criando. Embora de pétalas o papel crepom nem
de longe lembrasse, eu pensava seriamente que era
uma das fantasias mais belas que jamais vira.

[...]

Restos de Carnaval

Mas por que exatamente aquele carnaval, o
único de fantasia, teve que ser tão melancólico? De
manhã cedo no domingo eu já estava de cabelos
enrolados para que até de tarde o frisado pegasse
bem. Mas os minutos não passavam, de tanta
ansiedade. Enfim, enfim! chegaram três horas da
tarde: com cuidado para não rasgar o papel, eu me
vesti de rosa.

Muitas coisas que me aconteceram tão piores
que estas, eu já perdoei. No entanto essa não posso
sequer entender agora: o jogo de dados de um
destino é irracional? É impiedoso. Quando eu estava
vestida de papel crepom todo armado, ainda com os
cabelos enrolados e ainda sem batom e ruge – minha
mãe de súbito piorou muito de saúde, um alvoroço
repentino se criou em casa e mandaram-me comprar
depressa um remédio na farmácia. Fui correndo
vestida de rosa – mas o rosto ainda nu não tinha a
máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida
infantil – fui correndo, correndo, perplexa, atônita,
entre serpentinas, confetes e gritos de carnaval.
Aalegria dos outros me espantava.
LISPECTOR, Clarice. . Rio de Janeiro:
Rocco, 1998. p. 25-28.

Felicidade clandestina

Sobre o texto é correto afirmar que a narradora
começa a rememorar determinado carnaval no
parágrafo:

A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 5.
E) 6.

Questão 01

No primeiro parágrafo, o elemento linguístico que
possui valor conclusivo é:

A) quando.
B) para que.
C) mas.
D) como, em todas as ocorrências.
E) enfim, em todas as ocorrências.

Questão 02
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“Para ISSO comprara folhas e folhas de papel
crepom cor-de-rosa”

O uso da forma destacada do demonstrativo, no
contexto, se justifica porque:

A) faz referência a elementos contextuais, externos
ao texto.

B) é um elemento remissivo que faz referência
anafórica a entidades já introduzidas no texto.

C) antecipa a ideia a ser expressa posteriormente.
D) consiste na repetição da mesma palavra na

progressão narrativa.
E) recupera elementos, que estão fora do texto, em

situação de proximidade.

No período “Uma ou outra beata com um véu
cobrindo a cabeça ia à igreja, atravessando a rua tão
EXTREMAMENTE vazia que se segue ao carnaval.”,
o termo em destaque só teria prejuízo para o sentido
original do texto, se fosse substituído por:

A) realmente.
B) excessivamente.
C) imensamente.
D) surpreendentemente.
E) profundamente.

“E quando a festa ia se aproximando, como explicar a
agitação íntima que me tomava?”

Com relação aos componentes destacados do
trecho, é correto afirmar que:

A) COMO é uma conjunção subordinativa
comparativa.

B) ME é um pronome adjetivo pessoal oblíquo.
C) a palavra QUE é uma conjunção integrante.
D) Apalavra ÍNTIMAé um substantivo.
E) a palavra A, em todos os registros do período, é

artigo definido.

Questão 04

Questão 05

Questão 06

Considerando o contexto em que se produziu a
colocação do pronome oblíquo, em “Muitas coisas
que me aconteceram ” , pode-se af i rmar,
corretamente, que foi assim realizada porque:

A) o pronome deve ser colocado antes do verbo,
quando iniciam orações.

B) a gramática normativa recomenda o uso da
próclise na presença de atratores, como é o caso
do pronome indefinido, que atrai o pronome
oblíquo.

C) a gramática normativa recomenda o uso da
próclise na presença de atratores dos pronomes
pessoais oblíquos, como é o caso do pronome
relativo.

D) quando não há pausa entre o sujeito e o verbo,
deve-se usar a ênclise.

E) o verbo, em orações subordinadas, impõe o uso
da próclise.

Questão 07

Observe os fragmentos e leia as afirmativas a seguir.

1. Não, não deste último carnaval. Mas não sei por
que este me transportou para a minha infância”

2. “Ah, está se tornando difícil escrever. Porque
sinto como ficarei de coração escuro ao constatar
que, mesmo me agregando tão pouco à alegria,
eu era de tal modo sedenta que um quase nada já
me tornava uma menina feliz.”

I. No trecho 1, a memória transporta a narradora do
presente ao passado.

II. No trecho 2, a emoção transporta a narradora do
presente em direção ao futuro e, depois,
novamente em direção ao passado.

III. O elemento que organiza o tempo nesses
fragmentos é o fluxo da memória e das
sensações da narradora.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I, II e III.
E) I e III, apenas.

Questão 03
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“Fui correndo vestida de rosa – mas o rosto ainda nu
não tinha a máscara de moça que cobriria minha tão
exposta vida infantil”

A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos
gramatical, sintático e semântico, analise as
afirmativas a seguir.

I. Os verbos usados foram flexionados no pretérito
perfeito e no futuro do pretérito do modo
indicativo.

II. FUI CORRENDO é uma forma perifrástica em
que o verbo auxiliar, juntamente com a forma
nominal do verbo, contribuem para a expressão
do aspecto verbal.

III. TÃO atribui valor de tempo aos elementos aos
quais se refere.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

A) I.
B) II.
C) II e III.
D) I e II.
E) I e III.

Questão 08

Em “Duas coisas preciosas eu ganhava então e
economizava-as com avareza para durarem os três
dias: UM LANÇA-PERFUME E UM SACO DE
CONFETE.” os termos destacado são apostos:

A) enumerativos.
B) explicativos.
C) recapitulativos.
D) comparativos.
E) resumidores.

Questão 09

Em qual alternativa produz-se evidente equívoco de
leitura, quando se afirma que o fragmento transcrito
do texto foi usado em sentido denotativo?

A) “Até que viesse o outro ano.” (§1)
B) “Ah, está se tornando difícil escrever.” (§2)
C) “Porque sinto como ficarei de coração escuro”

(§2)
D) “Para isso comprara folhas e folhas de papel

crepom cor-de-rosa” (§4)
E) “minha mãe de súbito piorou muito de saúde” (§6)

Questão 10

De acordo com os estudos de regência verbal e com o
padrão culto da língua, o verbo em destaque em “Até
meu susto com os mascarados, pois, ERA essencial
para mim.” é:

A) intransitivo.
B) transitivo indireto.
C) transitivo direto e indireto.
D) transitivo direto.
E) de ligação.

Na passagem para a passiva analítica do verbo
destacado em “Para isso comprara folhas e folhas de
papel crepom cor-de-rosa”, a correspondência
correta de flexão verbal está expressa em:

A) foi comprada.
B) fora comprada.
C) será comprada.
D) é comprada.
E) era comprada.

Questão 12

Questão 11

A figura de linguagem predominante em “À porta do
meu pé de escada, se um mascarado falava comigo”
é:

A) pleonasmo.
B) prosopopeia.
C) catacrese.
D) eufemismo.
E) metonímia.

Questão 13

Sobre o uso dos travessões em “Fui correndo vestida
de rosa – mas o rosto ainda nu não tinha a máscara
de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil –
fui correndo”, é correto afirmar que, no contexto:

A) intercala parte do enunciado.
B) indica interrupção do discurso.
C) realça uma palavra do discurso direto.
D) introduz uma explicação.
E) indica ironia.

Questão 14



05
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA

NÃO configura hipótese ensejadora da perda ou
suspensão de direitos políticos, segundo a
Constituição Federal vigente:

A) incapacidade civil absoluta.
B) condenação criminal transitada em julgado,

enquanto durarem seus efeitos.
C) improbidade administrativa.
D) recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou

prestação alternativa.
E) condenação cível transitada em julgado,

enquanto durarem seus efeitos.

Questão 21

Desde 2014, o Governo Federal vem promovendo
mudanças nos ministérios. Com a reeleição da
presidente muitos nomes foram trocados e alguns
foram mantidos. O nome do atual ministro da saúde é:

A) Arthur Chioro.
B) Antonio Palocci.
C) Jacques Wagner.
D) Renato Janine.
E) Aloizio Mercadante.

Questão 16

Nos últimos meses, a política externa dos Estados
Unidos reaproximou-se de um país distanciado há
décadas, tanto nos setores econômicos como nos
debates políticos. O referido país, que, inclusive,
ficou durante décadas sem uma embaixada dos
Estados Unidos é:

A) Venezuela.
B) Polônia.
C) Cuba.
D) Colômbia.
E) Coreia do Sul.

Questão 17

Pode-se afirmar que a oração destacada em “Porque
sinto como ficarei de coração escuro ao constatar
que, MESMO ME AGREGANDO TÃO POUCO À
ALEGRIA” é subordinada:

A) adverbial causal.
B) adverbial condicional.
C) adjetiva explicativa.
D) adverbial concessiva.
E) substantiva apositiva.

Questão 15

ATUALIDADES

O Brasil vem passando nos últimos meses por
intenso debate sobre o melhor caminho para a
e c o n o m i a n a c i o n a l v o l t a r a c r e s c e r
sistematicamente. Para isso algumas medidas estão
sendo tomadas no ano de 2015. Entre as medidas a
seguir, a que o governo brasileiro vem tomando, com
o intuito de organizar a economia é:

A) diminuição da taxa de juros Selic.
B) corte em gastos do governo.
C) valorização do real frente ao dólar.
D) privatização total da Petrobrás.
E) incentivo ao crédito para o consumo.

Questão 18

Em 2014, alguns países africanos enfrentaram o, que
foi considerado, maior surto de Ebola desde que a
doença foi registrada. O surto atingiu uma grande
extensão territorial deixando milhares de mortos.
Entre os países a seguir, os que foram mais atingidos
pelo surto de Ebola e, até o presente momento se
encontram em alerta, são.

A) Somália e Quênia.
B) Angola e Namíbia.
C) Argélia e Tunísia.
D) Moçambique e Egito.
E) Serra Leoa e Libéria.

Questão 19

A Folha de S. Paulo começou, em 2012, a elaborar
um ranking entre as universidades brasileiras. São
avaliadas instituições públicas e privadas a partir dos
s e g u i n t e s i n d i c a d o r e s d e p e s q u i s a ,
internacionalização, inovação, ensino e mercado. No
último ranking divulgado, a universidade que ficou na
primeira posição foi:

A) USP.
B) UnB.
C) UFRJ.
D) UFGRS.
E) UNICAMP.

Questão 20
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Se o contratado deu causa à anulação do contrato
administrativo por vício decorrente de sua má-fé, a
Administração Pública:

A) tem o dever de indenizar plenamente o
contratado pelo inadimplemento contratual.

B) tem o dever de indenizar plenamente o
contratado em razão da obrigatoriedade do
contrato.

C) não tem o dever de indenizar valor algum ao
contratado.

D) não tem o dever de indenizar o contratado,
exceto por serviços já executados.

E) pode exigir restituição de todos os valores já
pagos anteriormente ao contratado.

Um servidor público que, para deixar de aplicar uma
multa administrativa, solicita ao particular uma
quantia em dinheiro pratica o crime de:

A) corrupção ativa.
B) corrupção passiva.
C) concussão.
D) peculato.
E) condescendência criminosa.

Questão 22

Questão 23

A prática de ato de improbidade pode ser levada a
conhecimento da autoridade administrativa por meio
de representação apresentada:

A) por qualquer pessoa.
B) pelo Ministério Público, apenas.
C) pelo superior hierárquico, apenas.
D) pelo Tribunal de Contas, apenas.
E) pela pessoa prejudicada, apenas.

Questão 24

Segundo a Lei Municipal nº 548/1986 (Regime
Jurídico dos Funcionários Públicos de Araruama), o
funcionário será aposentado:

A) após trinta anos de serviço, compulsoriamente.
B) compulsoriamente, aos sessenta anos.
C) por invalidez, independentemente de prévia

licença.
D) após vinte e cinco anos de serviço, se professora,

compulsoriamente.
E) após trinta e cinco anos de serviço,

voluntariamente.

Questão 25

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

A Constituição Federal definiu que, quando por
insuficiência do setor público, for necessária a
contratação de serviços privados, isso deve se dar
sob algumas condições. A respeito dessas condições
analise as afirmativas a seguir.

I. A instituição privada deverá estar de acordo com
os princípios básicos e normas técnicas do SUS.

II. Dentre os serviços privados, devem ter
preferência os serviços não lucrativos, conforme
determinação legal.

III. A lei permite a participação direta ou indireta de
empresas ou capitais estrangeiros na assistência
à saúde no País.

Está correto apenas o que se afirma:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 26

Marque a alternativa que corresponde a uma
competência do Conselho Nacional de Saúde.

A) Identificar e divulgar os fatores condicionantes e
determinantes da saúde.

B) Pactuar as responsabilidades dos entes
federativos na Rede deAtenção à Saúde.

C) Formular e executar a política de sangue e seus
derivados.

D) Controlar a prestação de serviços que se
relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

E) Propor critérios para a definição de padrões e
parâmetros assistenciais.

Questão 27

De acordo com o Programa Nacional de Segurança
do Paciente o “comprometimento da estrutura ou
função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo”
corresponde à definição de:

A) dano.
B) risco.
C) acidente.
D) incidente.
E) evento adverso.

Questão 28
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Um determinado município registrou 80 casos novos
de tuberculose em abril de 2015. Esse dado está
diretamente relacionado com o conceito de:

A) incidência.
B) gravidade.
C) prevalência.
D) letalidade.
E) severidade.

Questão 29

De acordo com o Decreto n 7.508/2011 o Contrato
Organizativo da Ação Pública da Saúde tem a
finalidade de:

A) garantir a transparência e a equidade no acesso
às ações e aos serviços de saúde.

B) orientar e ordenar os fluxos das ações e dos
serviços de saúde.

C) organizar e integrar as ações e serviços de saúde
na rede regionalizada e hierarquizada.

D) estabelecer diretrizes a serem observadas na
elaboração dos planos de saúde.

E) deliberar sobre os modelos de atenção à saúde
da população e de gestão do SUS.

o

Questão 30

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Um paciente de 70 anos apresenta perda ponderal
de 20% em 6 meses, icterícia, colúria e acolia fecal.
Das opções a seguir, o diagnóstico mais provável é:

A) tumor da cabeça do pâncreas.
B) colangite.
C) hepatite.
D) colecistite.
E) doença péptica.

Questão 31

Um teste diagnóstico foi aplicado a um grupo de
pessoas: 100 eram doentes e 100 saudáveis. Dos
100 doentes, 80 tiveram o teste positivo. Sobre este
teste diagnóstico, marque a alternativa correta.

A) Aespecificidade é de 80%.
B) Aespecificidade é de 20%.
C) Asensibilidade é de 80%.
D) Asensibilidade é de 20%.
E) Aacurácia é de 80%.

Questão 32

Um paciente com 80 anos de idade, previamente
hígido, apresenta perda ponderal e adenomegalia
generalizada. Não há alterações neurológicas.
O médico assistente solicita exames laboratoriais:
o “anti-HIV” veio positivo, após confirmação por duas
testagens. O paciente é viúvo e mora com seu filho
único. A conduta ética mais apropriada sobre o
diagnóstico do HIV é:

A) contar ao paciente e ao seu filho do diagnóstico.
B) iniciar o tratamento e contar o diagnóstico ao

paciente caso haja falha terapêutica.
C) avisar da doença ao filho, apenas.
D) perguntar ao filho o que ele prefere: contar ou não

do diagnóstico ao seu pai.
E) contar ao paciente o diagnóstico e perguntar se

ele quer que o filho saiba também.

Uma mulher de 30 anos é atendida no
pronto-socorro. Ao se levantar do sofá em casa,
sentiu sudorese “fria”, mal-estar, visão turva, seguido
de perda da consciência. Acordou após cerca de
5 minutos, sem confusão mental e sentindo-se bem.
O exame físico e o eletrocardiograma estavam
normais.

Das opções a seguir, a hipótese diagnóstica mais
provável é:

A) estenose aórtica.
B) coarctação da aorta.
C) taquicardia ventricular.
D) síncope neurocardiogênica.
E) hipersensibilidade do seio carotídeo.

Questão 33

Questão 34

Um paciente de 50 anos, alcoólatra, é admitido no
pronto-socorro com forte dor abdominal, “em barra”,
no andar superior do abdômen. No exame físico,
observam-se máculas violáceas na região
periumbilical e em flancos. Das opções a seguir, a
hipótese diagnóstica mais provável é:

A) pancreatite.
B) colecistite.
C) úlcera péptica.
D) cirrose hepática.
E) apendicite.

Questão 35
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Os bloqueadores neuromusculares (BNM) não
despolarizantes, relacionados na coluna II, podem
ser classificados em dois grupos, apresentados na
coluna I. Estabeleça a correta correspondência entre
eles.

Coluna I

1. Esteroides
2. Benzilquinoleínicos

Coluna II

( ) Pancurônio
( ) Atracúrio
( ) Rocurônio
( ) Mivacúrio
( ) Vecurônio

Asequência correta é:

A) 1, 2, 1, 2, 1.
B) 2, 1, 2, 1, 2.
C) 1, 2, 2, 2, 1.
D) 2, 1, 1, 1, 2.
E) 2, 2, 2, 1, 1.

Dentre os seguintes anestésicos inalatórios (AI)
relacionados, assinale a opção que apresenta os AI
que menos alteram a frequência cardíaca.

A) Sevoflurano e desflurano
B) Enflurano e isoflurano
C) Halotano e óxido nitroso
D) Desflurano e Isoflurano
E) Sevoflurano e enflurano

Qual opioide é mais lipossolúvel?

A) Fentanil
B) Sufentanil
C) Alfentanil
D) Morfina
E) Não há diferença

Paciente monitorado com capnografia em anestesia
geral apresenta aumento súbito do CO expirado.
Qual, dentre as opções a seguir relacionadas, pode
ser a causa dessa observação?

A) Desconexão do circuito
B) Obstrução parcial das vias aéreas
C) Aumento do espaço morto alveolar
D) Liberação de garrote
E) Posição sentada

2

Assinale a contraindicação absoluta para anestesia
do neuroeixo.

A) Recusa do paciente
B) Deficit neurológico preexistente
C) Deformidade grave da coluna
D) Falta de cooperação do paciente
E) Lombalgia

O fator pró-coagulante, dentre os relacionados a
seguir, que NÃO depende de vitamina K é:

A) V.
B) II.
C) VII.
D) IX.
E) X.

Qual anestésico local possui menor pKa?

A) Ropivacaína
B) Lidocaína
C) Bupivacaína
D) Prilocaína
E) Levobupivacaína

Questão 36

Questão 37

Questão 39

Questão 40

Questão 42

Questão 41

Questão 38
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Assinale a opção, dentre as relacionadas a seguir,
com a condição mais desfavorável à anestesia
ambulatorial.

A) Pacientes com história familiar de hipertermia
maligna

B) Paciente de 70 anos com estado físicoASA2
C) Cirurgia com mais de 60 minutos de duração
D) Pacientes ASA 1 sem qualquer exame

laboratorial pré-operatório
E) Paciente diabético com neuropatia autonômica

Questão 43

Considerando as alterações fisiológicas durante a
gravidez, assinale a opção correta.

A) O espaço peridural e o volume do LCR estão
aumentados.

B) A gestação a termo é um estado de
hipocoagulabilidade.

C) O consumo de oxigênio está aumentado.
D) Os inibidores de H2 (ranitidina) não protegem a

gestante contra a Síndrome de Mendelson.
E) O uso de epinefrina venosa aumenta o fluxo

sanguíneo uterino.

Questão 44

Em relação à anestesia em paciente com
dependência a drogas, pode-se afirmar que:

A) em pacientes usuários de cannabis, a
interrupção do uso no dia anterior é suficiente
p a r a s e e v i t a r e f e i t o s i n d e s e j a d o s
transoperatórios.

B) para se evitar estimulação adrenérgica em
pacientes usuários de cocaína, está indicado o
uso de betabloqueador.

C) a cocaína favorece a condutância de
sódio e cálc io nos canais de Ca++
voltagem-dependentes no sarcolema.

D) os usos de solventes não induzem arritmias e não
causam hipóxia devido à hipocalemia.

E) o ectasy (MDMA), em uso crônico, pode
determinar doses maiores de anestésicos por
aumento dos níveis de catecolaminas
circulantes.

Questão 45

Considerando alterações nas derivações durante
monitoração eletrocardiográfica no intraoperatório,
assinale a opção correta.

A) D II, D III e avF sugerem o acometimento da
artéria coronária direita.

B) V3 e V5 sugerem o acometimento da artéria
circunflexa esquerda.

C) D I e avL sugerem o acometimento de artéria
descendente anterior.

D) D II, D III e avF denotam isquemia em parede
lateral do ventrículo esquerdo.

E) V3 e V5 denotam isquemia do átrio e ventrículo
direito.

Parturiente apresentando pressão arterial de
165/112 mmHg; proteinúria de 5,5 g/dia e
perturbações visuais, mas sem hemólise e
trombocitopenia, deve ser considerada portadora de:

A) pré-eclâmpsia leve.
B) síndrome HELLP.
C) placenta prévia.
D) atonia uterina.
E) pré-eclâmpsia grave.

Em relação à reposição volêmica no trauma, é correto
afirmar que:

A) o hematócrito deve ser mantido entre 30 e 35%.
B) a contagem de plaquetas deve estar acima de

100.000/mm .
C) o uso de solução salina hipertônica promove

aumento da contratilidade miocárdica, mas
desencadeia bradicardia e vasodilatação
pré-capilar em músculo e pele.

D) os cristaloides podem ser imunossupressores e
desencadear apoptose celular.

E) os coloides são muito mais eficazes que os
cristaloides, mas podem interferir na coagulação
sanguínea.

3

Questão 46

Questão 47

Questão 48
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Dentre os efeitos colaterais do uso de morfina
intratecal, qual o mais frequente?

A) Depressão respiratória
B) Náuseas e vômitos
C) Retenção urinária
D) Hipotensão arterial
E) Prurido

Questão 49

Em relação ao sistema Mapleson (circuitos
semiabertos), pode-se afirmar que:

A) no Mapleson A, a válvula expiratória é distal ao
paciente e o fluxo de gases frescos entra próximo
ao paciente.

B) no Mapleson E, o balão reservatório favorece a
avaliação do volume corrente do paciente e
permite assistir a ventilação do paciente.

C) o sistema de Bain é uma variante do Mapleson A,
mas mais econômico e antipoluente.

D) no Mapleson A, para se evitar a reinalação
durante a respiração espontânea, o fluxo de
gases frescos deve ser, no mínimo, igual à
ventilação-minuto total do paciente em repouso.

E) o sistema Mapleson E é avalvular e, por
conseguinte, determina um menor consumo de
anestésico inalatório.

Questão 50




