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01. Um paciente com 67 anos chega à UPA com um quadro de exacerbação da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

(DPOC), com saturação de oxigênio em 85%, necessitando de internamento. No manejo da exacerbação do DPOC 

nesse caso, todas as alternativas abaixo são recomendadas, EXCETO 

 

A) Xantina-oxidase. 

B) Antibiótico.  

C) Corticoide.  

D) Beta agonista de curta duração.  

E) Suplementação de oxigênio para manter saturação entre 88-92% de O2.  

 

02. Em paciente de 50 anos com diagnóstico de tromboembolismo pulmonar sem instabilidade hemodinâmica, qual a 

droga de escolha para essa situação clínica?  

 

A) Trombolítico 

B) Embolectomia cirúrgica 

C) Heparina de baixo peso molecular 

D) Ácido acetilsalicílico 

E) Cabergolina 

 

03. Paciente cirrótico de 56 anos com ascite vem apresentando dor abdominal e febre há 5 dias. Foi realizada uma 

punção da ascite que demonstrou polimorfonucleares 850 células/µL e uma proteína total 1,0 g/dL no líquido 

ascítico.  

 Qual é a etiologia bacteriana mais provável nesse caso? 

 

A) Escherichia coli  

B) Proteus mirabilis   

C) Clostridium difficile 

D) Klebsiela pneumoniae 

E) Staphilococus aureus 

 

04. Em relação à dengue, é INCORRETO afirmar que 

 

A) a primeira manifestação é a febre, que tem duração de dois a sete dias, geralmente alta (39ºC a 40ºC), de início abrupto.    

B) a Sorologia pelo método Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) deve ser solicitada antes do quinto dia do início 

dos sintomas.  

C) após a fase febril, grande parte dos pacientes recupera-se gradativamente, com melhora do estado geral e retorno do apetite. 

D) vômitos persistentes e hepatomegalia são sinais de alarme na dengue. 

E) o choque ocorre quando um volume crítico de plasma é perdido através do extravasamento, o que geralmente ocorre entre o 

quarto e o quinto dia de doença. 

 

05. Todas as alternativas abaixo são fatores de maior gravidade na asma, EXCETO 

 

A) frequência cardíaca maior que 130 bpm. 

B) frequência respiratória maior que 30 ipm.  

C) sibilos difusos. 

D) uso da musculatura respiratória acessória. 

E) pulso paradoxal. 

 

06. Em relação aos derrames pleurais, é INCORRETO afirmar que 

 

A) a enzima adenosina deaminase (ADA) pode estar elevada no líquido pleural, no empiema e no linfoma. 

B) os principais sintomas do derrame pleural são: dor torácica, tosse e dispneia. 

C) a presença do derrame pleural na pneumonia é considerada um fator de pior prognóstico, com maior morbidade e 

mortalidade.  

D) a embolia pulmonar apresenta, na maioria das vezes, um derrame pleural bilateral e, em 80% das vezes, se apresenta como 

um transudato.  

E) os critérios de Light são a melhor maneira de diferenciar um exsudato de um transudato. 

 

07. Todas as medicações para o tratamento de diabetes abaixo causam ganho de peso ao paciente, EXCETO 

 

A) gibenclamida.   

B) pioglitazona.  D) insulina NPH humana. 

C) empaglifozina. E) glicazida.  
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08. Qual a droga de escolha no tratamento da colite pseudomembranosa?   

 

A) Azitromicina  

B) Metronidazol 

C) Fluconazol 

D) Cefalotina 

E) Indometacina 

 

09. Paciente de 68 anos chega ao serviço de urgência, com um potássio sérico elevado, com alterações 

eletrocardiográficas. Todas as alternativas abaixo contêm formas de tratamento para hiperpotassemia, EXCETO  

 

A) Gluconato de cálcio.  

B) Solução polarizante (insulina + glicose).  

C) Calcitonina.  

D) Resinas de troca iônica. 

E) Hemodiálise. 

 

10. Todas as alternativas abaixo são critérios diagnósticos do lúpus, EXCETO 

 

A) FAN positivo.  

B) Pleurite. 

C) Pericardite. 

D) Rash malar. 

E) Prurido. 

 

11. Qual o anticorpo que tem importância diagnóstica na doença mista do tecido conjuntivo?  

 

A) Anticorpo anti-GAD 

B) Anticorpo anti-tireoglobulina 

C) Anticorpo anti-DNA 

D) Anticorpo anti-RNP 

E) Anticorpo anti-endomisio 

 

12. Em relação à Doença do Refluxo Gastresofágico (DRGE) e suas complicações, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Os sintomas típicos relatados pela maioria dos pacientes são pirose e regurgitação ácida. 

B) O tratamento com inibidores de bomba de prótons no esôfago de Barret não diminui o risco de progressão para o 

adenocarcinoma de esôfago.        

C) A endoscopia digestiva é o exame de escolha na avaliação de pacientes com sintomas da DRGE, tendo indicação naqueles 

com sintomas crônicos, com idade superior a 40 anos e com sintomas de alarme, tais como disfagia, odinofagia, perda de 

peso, hemorragia digestiva, náusea, vômitos e história familiar de câncer.  

D) Em pacientes com menos de 40 anos, com queixas típicas de DRGE e sem manifestações de alarme, pode ser instituído o 

tratamento com inibidores de bomba de prótons em dose plena por quatro semanas, associado às medidas comportamentais.  

E) Os procinéticos têm a propriedade de acelerar o esvaziamento gástrico, porém não têm ação sobre os relaxamentos 

transitórios do esfíncter inferior do esôfago.      

 

13. Na enxaqueca, todas as drogas abaixo podem ser usadas no tratamento da crise aguda de enxaqueca, EXCETO 

 

A) Sumatriptano. 

B) Propranolol.  

C) Diidroergotamina. 

D) Naratriptano. 

E) Naproxeno. 

 

14. Das alternativas abaixo, qual apresenta o principal exame para detectar a infecção ao vírus da Hepatite C? 

 

A) Anti-HBs 

B) B-HBeAg  

C) HBsAg  

D) Anti-HBeAg 

E) Anti-HCV  
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15. Em relação à insuficiência renal aguda (IRA), é INCORRETO afirmar que 

 

A) a necrose tubular aguda é responsável pela maior parte das IRA renais (parenquimatosas). 

B) na IRA pré-renal, ocorre aumento da excreção urinária de sódio.  

C) o uso de bicarbonato de sódio e a hidratação com solução salina previnem a insuficiência renal aguda por contraste 

radiológico. 

D) as alterações eletrolíticas mais comumente encontradas na IRA são: hiperpotassemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia.    

E) o uso de diurético de alça na IRA não demostrou, em trabalhos científicos, diminuição de mortalidade.  

 

16. Na anemia de doença crônica, todas as alternativas abaixo são achados laboratoriais, EXCETO 

 

A) ferritina baixa. 

B) transferrina sérica diminuída ou normal.  

C) receptor da transferrina normal. 

D) ferro sérico diminuído. 

E) hepcidina aumentada. 

 
17. Em relação à trombocitopenia ligada à heparina, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Compromete o sistema venoso e arterial. 

B) É uma condição imunomediada com formação de anticorpos IgG contra o fator plaquetário 4. 

C) Trata-se de uma reação idiossincrásica à heparina, podendo acontecer logo no início da primeira vez do uso dessa droga. 

D) Acontece mais com a heparina não fracionada que com a de baixo peso molecular. 

E) A heparina deve ser sempre suspensa nesses casos. 

 

18. Qual das condições abaixo NÃO predispõe à trombose venosa? 

 

A) Doença de Von Willebrand 

B) Síndrome de Paget-Schrostter 

C) Síndrome de Trousseau 

D) Síndrome de anticorpo antifosfolipídeo 

E) Mutação do gene da protrombina 

 

19. Suponhamos que você está em um serviço com ótima estrutura de apoio e chega um paciente com suspeita de 

embolia pulmonar. Qual(is) exame(s), dentre os abaixo citados, você solicitaria para esclarecer esse diagnóstico o 

mais rápido possível? 

 

A) Cintilografia ventilação-perfusão 

B) D-dímero, troponina e BNP (peptídeo natriurético atrial) horários 

C) Flebografia com contraste do membro inferior que parece ser sede do TEP 

D) Arteriografia pulmonar. 

E) TC com contraste multislice do tórax (angioTC), protocolo para TEP. 

 

20. Em relação ao filtro da veia cava inferior, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Deve ser colocado por punção percutânea, e os mais modernos podem ser retirados após resolução do problema. 

B) É indicado na presença de TEV associado a sangramento gastrointestinal ativo. 

C) Deve ficar, de preferência, abaixo das veias renais. 

D) Sua presença diminui a incidência de trombose venosa profunda a longo prazo. 

E) Não tem nenhum valor nos quadros de embolia pulmonar em que o sítio primário se localiza no território da veia cava 

superior. 

 

21. Qual das condições abaixo NÃO é uma síndrome paraneoplásica decorrente de um câncer de pulmão? 

 

A) Síndrome de Claude-Bernard–Horner 

B) Hipercalcemia 

C) SIADH (secreção inapropriada do ADH) 

D) Osteoartropatia hipertrófica pneumônica 

E) Síndrome de Cushing 
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22. Todas as alternativas abaixo são indicações para uma videotoracoscopia tanto no trauma como em condições não 

traumáticas, EXCETO: 

 

A) Hemotórax coagulado. 

B) Empiema que não responde à drenagem torácica tubular fechada. 

C) Suspeita de lesão diafragmática. 

D) Hemorragia torácica persistente que não ponha em risco a vida do paciente. 

E) Hemotórax associado à instabilidade hemodinâmica e insuficiência respiratória aguda. 

 

23. Em relação à pressão do átrio esquerdo, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Pode ser medida diretamente através do cateter de Swan-Ganz. 

B) Traduz a pré-carga do coração esquerdo. Seus níveis normais devem estar abaixo de 12 mmHg. Níveis acima de 18 mmHg 

são considerados francamente anormais. 

C) Aumenta na embolia pulmonar e diminui no tamponamento cardíaco. 

D) É representada pela pressão arterial diastólica pulmonar e, também, pela pressão diastólica do ventrículo direito. 

E) Pode estar baixa no choque cardiogênico e alta no choque hipovolêmico.  

 

24. Em relação ao óxido nítrico, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Tem uma meia-vida longa. 

B) É um vasoconstrictor associado à SRIS. 

C) É produzido pela célula endotelial a partir da L-arginina. 

D) Sua produção diminui nos quadros de choque séptico. 

E) O azul de metileno tem uma ação sinérgica, aumentando a produção de óxido nítrico. 

 

25. Qual a localização da úlcera, que acarreta hemorragia digestiva alta vultosa por erosão da artéria gastroduodenal? 

 

A) Na incisura angularis do estômago (pequena curvatura) 

B) No fundo gástrico 

C) Na grande curvatura 

D) Na parede anterior do bulbo duodenal 

E) Na parede posterior do bulbo duodenal 

 

26. Qual das patologias abaixo citadas provoca uma dilatação difusa do Wirsung, com alargamento da papila e 

eliminação de uma secreção mucoide por essa papila? 
 
A) Pancreatite autoimune 

B) Tuberculose pancreática 

C) Adenocarcinoma ductal da cabeça do pâncreas 

D) Pancreatite crônica calcificante de origem alcoólica 

E) Neoplasia papilar mucinosa intraductal de ramo principal 

 

27. A ECMO (Extracorporeal Membrane Oxigenation) 

 

A) é também conhecida como balão de contrapulsão aórtica. 

B) só deve ser usada em adultos. 

C) tem um tempo de uso limitado, em torno de 7 a 10 dias.  

D) só é usada em doenças cardíacas graves como ponte para o transplante cardíaco. 

E) requer duas punções arteriais de grosso calibre e não precisa de heparinização.  

 

28. Em relação às injúrias do pescoço, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) A veia jugular interna pode ser ligada sem acarretar efeitos colaterais importantes. 

B) A artéria carótida pode ser ligada sem acarretar efeitos colaterais importantes. 

C) As injúrias do esôfago reparadas devem ser drenadas externamente na maioria das vezes. 

D) Traqueostomia está indicada na maioria das lesões traqueais e laríngeas, mesmo que aparentemente bem reparadas. 

E) A zona II situa-se entre o ângulo da mandíbula e a cartilagem cricoide. 
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29. Qual dos aparelhos abaixo relacionados oferta uma maior concentração de oxigênio no ar inspirado para o 

paciente? 

 

A) Cânula nasal 

B) Máscara facial simples ou com reservatório 

C) Ambu sem reservatório 

D) Máscara facial tipo Venturi 

E) Ambu com reservatório 

 

30. Considere um paciente de 55 anos, sem comorbidades e que apresenta um tumor de antro gástrico. Ele é submetido 

a uma gastrectomia subtotal sem intercorrências. Evolui bem, embora com provável íleo paralítico. No 7º DPO, 

ainda bem clinicamente, sem febre e ainda um pouco distendido, com FC e FR normais, refere que houve a saída 

abrupta de líquido serohemorrágico em quantidade razoável, quando se levantou para ir ao banheiro.  

 O mais provável diagnóstico desse paciente é 

 

A) ascite pós-operatória. 

B) infecção de ferida cirúrgica. 

C) vazamento da anastomose gastrojejunal. 

D) vazamento do coto duodenal. 

E) deiscência da ferida operatória. 

 

31. Em relação ao TIPS (Transjugular Intrahepatic Portosistemic Shunt), assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Só deve ser colocado pela veia femoral. 

B) Comunica um ramo portal com um ramo da artéria hepática. 

C) É bem indicado no tratamento da hemorragia digestiva alta de origem varicosa que não responde ao tratamento clínico e 

endoscópico. 

D) É bem indicado nos quadros de sepse biliar. 

E) A sua colocação contraindica a realização de um transplante hepático posteriormente. 

 

32. NÃO faz parte das alterações patológicas da síndrome compartimental do abdômen o(a) 

 

A) aumento da pressão intracraniana e a diminuição da pressão de perfusão cerebral. 

B) aumento da complacência pulmonar. 

C) aumento da pressão arterial pulmonar e da pressão venosa central. 

D) diminuição da perfusão renal e da taxa de filtração glomerular. 

E) isquemia da mucosa digestiva e aumento da translocação bacteriana. 

 

33. Pacientes com anormalidades congênitas são submetidos precocemente a procedimentos que requerem anestesia. A 

tríade clássica – fenda palatina, micrognatia e glossoptose – é característica de 

 

A) Síndrome de Treacher Collins. 

B) Síndrome de Takotsubo.  

C) Síndrome de Beckwith-Wiedemann. 

D) Sequência de Pierre Robin. 

E) Síndrome alcoólica fetal. 

 

34. O transporte placentário de substâncias ocorre em ambas as direções entre a mãe e o feto, podendo ocorrer por 

diversos mecanismos.  

 Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Moléculas de glicose ou de ácido lático atravessam a placenta por “difusão facilitada”. 

B) Os anticorpos passam da mãe para o feto por “pinocitose”. 

C) A “difusão simples” é o mecanismo utilizado pelos ácidos graxos. 

D) O cálcio, independente do gradiente de concentração, utiliza o “transporte ativo”. 

E) O nitroprussiato de sódio não atravessa a barreira placentária. 

 

35. Sobre a Cefaleia Pós-Punção Dural (CPPD), assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Os sintomas iniciam 72 horas após a punção. 

B) É necessária uma perda superior a 20% do volume liquórico, para que surjam os primeiros sintomas de CPPD. 

C) O glossofaríngeo e o vago são os pares cranianos envolvidos na dor frontal da CPPD. 

D) As agulhas “ponta de lápis” estão relacionadas com menor incidência de CPPD. 

E) A CPPD é rara em adolescentes. 
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36. A estratégia ventilatória em anestesia pediátrica varia em função do procedimento realizado, dos recursos 

tecnológicos disponíveis e, principalmente, das características de cada paciente nas diferentes faixas etárias.  

 Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.  

 

A) O neonato possui elevada ventilação alveolar, mantida às custas de maior complacência respiratória. 

B) No neonato, os arcos costais são horizontalizados, ocasionando maior expansibilidade torácica e menor variação de volume 

durante os ciclos inspiratórios e expiratórios. 

C) Nas crianças, o volume de fechamento pulmonar (VO) é maior que a capacidade residual funcional (CRF) e encontra-se 

dentro do volume corrente (VT), justificando sua maior propensão ao colapso pulmonar e à formação de atelectasia. 

D) O volume do espaço morto (VD), apesar de ser igual ao do adulto em relação ao peso, representa 2/3 terços do VT. 

E) Trabalho respiratório excessivo é mal tolerado em crianças pequenas, por possuírem maior quantidade de fibras musculares 

do tipo I na musculatura diafragmática e intercostal. 

 

37. Entre os ajustes iniciais para a ventilação mecânica, de acordo com a faixa etária, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A relação I:E deve ser ajustada para 1:3 antes da indução da anestesia. 

B) Em neonatos até 1 mês, a frequência respiratória (FR) deve ser de 20-30.  

C) Em neonatos, recomenda-se que a fração inspirada de oxigênio (FiO2) seja menor que 40%, com um alvo de oximetria 

entre 90%-94%. 

D) Em lactentes até 2 anos, o volume corrente (Vt) deve iniciar em 10ml/kg. 

E) O tempo inspiratório (TI) para crianças de até 6 anos deve ser menor que 0,5 segundos. 

 

38. Sobre os fluidos corporais e a fluidoterapia transoperatória, é CORRETO afirmar que 

 

A) o volume do fluido extracelular representa 65% do peso dos neonatos a termo, 50% em torno de 1 ano e 20% do peso do 

adulto. 

B) a concentração sérica de glicose deve ser mantida entre 60 e 90 mg. dl 
-1

. Para tanto, calcula-se a taxa de infusão contínua 

de 5 a 6 mg.kg -1.min em recém-nascidos de jejum. 

C) o volume sanguíneo normal em crianças de 3 meses a 1 ano é de 55 – 70 ml/kg. 

D) o volume de solução necessário para hidratação na primeira hora de anestesia é menor nas crianças abaixo de 3 anos. 

E) o volume sanguíneo normal em crianças acima dos 6 anos é de 80 – 100 ml/kg. 

 

39. O controle da temperatura em anestesia é um sinalizador de qualidade no processo de atendimento dos pacientes. A 

hipotermia tem grande repercussão sobre o desfecho do procedimento. A redistribuição do calor, que é a principal 

causa de hipotermia no transoperatório, é um processo lento e difícil de ser tratado.  

Qual alternativa abaixo corresponde à(as) alteração(ões) fisiopatológica(s) tardia(s) provocada(s) pela hipotermia? 

 

A) Taquicardia e hipertensão com aumento do débito cardíaco 

B) Aumento da diurese por aumento do volume central 

C) Desvio da curva da oxihemoglobina para a esquerda 

D) Hipercapnia e diminuição da atividade mucociliar 

E) Diminuição do fluxo sanguíneo cerebral em 6-7% para cada grau centígrado de queda 

 

40. Sobre a monitoração da pressão arterial não invasiva, é CORRETO afirmar que  

 

A) a deflação da pressão do manguito deverá ser lenta, com cerca de 3 mmHg.s-1 ou 2 mmHg a cada batimento cardíaco. 

B) como regra, utiliza-se um manguito com a largura de 1,2 vez (20%) o diâmetro do braço.  

C) se o manguito for mais estreito, a pressão apresentará valores artificialmente elevados. 

D) para um recém-nascido com perímetro de braço de 6-11cm, o manguito deve ter 2,5 x 5cm de largura. 

E) na técnica oscilométrica, a pressão sistólica e a pressão diastólica são determinadas pelo início e fim dos sons de Korotkoff. 

 

41. Paciente de 51 anos, masculino, usuário de cocaína há 20 anos dá entrada na  emergência com dor torácica de início 

agudo irradiada para a região escapular, palidez, taquicardia (110 bpm), hipertensão arterial (170x100 mmHg). A 

ecocardiografia transesofágica evidencia cardiomiopatia dilatada e dissecção aórtica. O paciente é encaminhado à 

cirurgia cardíaca de emergência para reparo aórtico.  

 Para a anestesia, é indicado cautela na administração de 

  

A) Adrenalina.  

B) Labetolol. 

C) Midazolam.  

D) Fentanil.   

E) Efedrina. 
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42. Homem de 39 anos será submetido à cardioversão. Tem antecedente de vômitos incoercíveis em procedimento 

anterior. Dentre os agentes abaixo, qual deve ser evitado pelo anestesista?  

 

A) Etomidato 

B) Dexamedetomidina  

C) Propofol  

D) Cetamina  

E) Midazolam   

 

43. Paciente de 45 anos, sexo feminino, em uso diário de betabloqueador e inibidor da monoaminaoxidase (IMAO), será 

submetida à colecistectomia videolaparoscópica.  

 Qual dos seguintes agentes deve ser evitado?  

 

A) Sevoflurano 

B) Meperidina  

C) Bupivacaína 

D) Rocurônio  

E) Aspirina  

 

44. Homem de 86 anos, hipertenso e portador de DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) faz uso diário de 

oxigênio e 40mg de olmesartana medoxomila. Apresenta dispneia em repouso e não consegue andar 6m sem parar 

para descansar. Será submetido à laparotomia exploradora por apresentar obstrução intestinal alta.  

 Na avaliação pré-anestésica, foi classificado como estado físico ASA  

 

A) III. 

B) III E. 

C) IV E. 

D) V. 

E) V E. 

 

45. Paciente de 27 anos será submetida à mastoplastia redutora sob anestesia geral (AG) intravenosa, em decúbito 

dorsal horizontal. No pós-operatório imediato, queixa-se de dor intensa nos olhos.  

 A complicação visual mais comum após AG é 

  

A) neuropatia isquêmica. 

B) deslocamento de retina. 

C) oclusão da artéria retiniana. 

D) hemorragia de corpo vítreo. 

E) abrasão de córnea. 

 

46. Sob condições fisiológicas normais, o FSC (fluxo sanguíneo cerebral) de um paciente com 30 anos, saudável é de 

 

A) 1 ml / 100g / min 

B) 10 ml / 100g / min 

C) 25 ml / 100g / min 

D) 50 ml / 100g / min 

E) 100 ml / 100g / min 

 

47. Assinale a alternativa que indica anestésico local, que inibe a recaptação da noradrenalina. 

  

A) Cocaína  

B) Procaína  

C) Bupivacaína  

D) Ropivacaína 

E) Lidocaína com adrenalina 
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48. Paciente com 60 anos de idade será submetido à lobectomia superior esquerda por adenocarcinoma de pulmão. Os 

antecedentes mostram uma história de tabagismo de 20 cigarros ao dia, nos últimos 40 anos. O exame físico mostra 

aumento do diâmetro anteroposterior do tórax, redução do murmúrio vesicular e roncos em pulmão esquerdo. A 

espirometria mostra um padrão obstrutivo moderado.  

 Todas as alternativas abaixo indicam efeitos da interrupção do tabagismo, EXCETO:  

 

A) Estado broncoespástico. 

B) Melhora da função das pequenas vias aéreas. 

C) Normalização dos níveis de carboxihemoglobina entre 12 e 24 horas. 

D) Aumento da incidência de trombose venosa profunda, quando são privados do tabagismo por 1 ou 2 dias.  

E) Redução dos níveis de monóxido de carbono e de nicotina entre 12 e 24 horas. 

 

49. Paciente do sexo masculino, 54 anos, ASA 1 submetido à tireoidectomia por adenoma de tireoide sob anestesia geral 

intravenosa e intubação orotraqueal (IOT) sem dificuldades. Manteve-se estável no perioperatório com PA em 

níveis de 100/60mmHg. No final da cirurgia, apresentou hipotensão e bradicardia, sendo medicado com vasopressor. 

Chegou à sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) acordado, Sat.O2- 97%, pulso cheio e PA 90/50mmHg. Após 

45 minutos, apresentou sonolência, PA-80/30mmHg evoluindo com dispneia e hipotensão severa. A intubação (IOT) 

não foi possível, sendo colocada uma máscara laríngea.  

Foi, então, diagnosticada a presença de 

 

A) Hipocalcemia. 

B) Crise tireotóxica. 

C) Lesão do nervo laríngeo recorrente unilateral. 

D) Hematoma. 

E) Pneumotórax.  

 

50. Sobre a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) em vítimas de afogamento, é INCORRETO afirmar que 

 

A) vítimas de afogamento frequentemente necessitam de prolongada ressuscitação. 

B) uma plena recuperação neurológica é mais difícil em casos de submersão em água gelada. 

C) a PCR (parada cardiorrespiratória) ocorre em função da hipoxemia, portanto a sequência de SBV (suporte básico de vida) a 

ser empregada é A-B-C. 

D) não é recomendada a estabilização cervical de rotina. 

E) compressões abdominais ou manobra de Heimlich são desnecessárias e potencialmente perigosas. 
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ATENÇÃO 

 

 

 Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

 Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas 

de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, versando sobre os conhecimentos 

exigidos para a especialidade. 

 Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, 

informe, imediatamente, ao Fiscal. 

 Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome 

completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o 

Número de Inscrição. 

 Para registrar as alternativas escolhidas nas questões da Prova, você receberá um Cartão-

Resposta com seu Número de Inscrição impresso. 

 As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta. 

 O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade. 

 Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOA SORTE! 

 

 
 
 
 

 

 


