
Instruções Gerais

COMANDO DA  AERONÁUTICA

EXAME DE ADMISSÃO AOS CURSOS DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS,
DENTISTAS E FARMACÊUTICOS DA AERONÁUTICA DO ANO DE 2008

(IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2008)

1  Este caderno contém 01 (uma) prova de Língua Portuguesa, composta de 20 (vinte) questões objetivas
numeradas de 01 (um) a 20 (vinte),  uma prova de Especialidade, composta por 40 (quarenta) questões numeradas
de 21 (vinte e um) a 60 (sessenta), e, em seu início, um tema para Redação. Confira se todas as questões estão
perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anomalia, solicite ao fiscal de prova a substituição deste caderno.

2  Verifique se a VERSÃO da prova e a ESPECIALIDADE constantes deste caderno de questões
conferem com os campos VERSÃO e ESPECIALIDADE contidos em seu Cartão-Resposta.

3  A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o preenchimento do
Cartão-Resposta.

4  Assine o Cartão-Resposta e assinale corretamente, e sem rasura, as respostas com caneta azul ou preta.

5  Somente será permitido ao candidato retirar-se do local de realização das provas a partir de duas horas do
seu início, sem levar o caderno de questões, que só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no
recinto até o término do tempo total previsto para a realização das provas.

6  Para sua segurança, transcreva, no Gabarito abaixo, as letras das alternativas assinaladas por você no
Cartão-Resposta. As alternativas anotadas no Cartão-Resposta e no Gabarito abaixo devem ser exatamente
iguais.
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TEMA PARA REDAÇÃO

Construa um texto dissertativo sobre o tema A valorização dos talentos na Era da Economia
do Conhecimento . O  constante na página ao lado e o texto da prova de Língua Portuguesa

fornecem elementos para a análise dessa questão. Seu texto deverá conter no mínimo 80 palavras, e

a versão final deverá ser escrita com caneta preta ou azul, em letra legível.

TÍTULO

________________________________________________________________________________________________
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INSTRUÇÕES PARA

 
A REDAÇÃO

Leia o tema.

Analise as idéias nele contidas e faça uma redação expondo seus pontos de vista e conclusões.

Dê um TÍTULO adequado ao texto.

Seu texto deverá conter o mínimo de 80 (oitenta) palavras.

A Redação que NÃO contiver o mínimo de 80 (oitenta) palavras terá 1 (hum) décimo deduzido por

omissão de cada palavra, até o limite de 70 (setenta) palavras.

À Redação com número inferior a 70 (setenta) palavras será atribuída nota zero.

A Redação deverá obrigatoriamente ser transcrita do rascunho para a folha de texto definitiva da

Prova de Redação, em tinta azul ou preta.

Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato

limitar-se a uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas.

Receberá o grau 0 (zero) a redação realizada a lápis, assinada, rubricada ou que contenha palavras

ou marcas que a identifique.

A NÃO obediência ao tema e/ou tipo de texto proposto (dissertativo-argumentativo) anulará   a

redação.

O texto será avaliado a partir do uso adequado da norma culta da língua portuguesa, da coerência

textual, da coesão lexical e gramatical, da argumentação adequada, de acordo com o constante em

Edital.

TEMA  DA  REDAÇÃO

     É interessante como alguns acontecimentos se repetem na história da humanidade. Assim como as moedas
de ouro, que perderam lugar e status para o PIB (Produto Interno Bruto) dentro da economia padrão, o talento
(moeda da Grécia antiga) também deixou de ser moeda metal visível e palpável. No entanto seu status nos dias
atuais desfruta de forças jamais imagináveis. Vivemos em uma economia que é movida a talento.     

Na Era da Economia do Conhecimento , talento passa a significar uma série de aptidões naturais do ser
humano, todas elas classificadas com qualidades presentes desde a mais tenra idade ou mesmo adquiridas com
extrema facilidade em idades mais avançadas quando comparadas à população geral.

Adaptado de: Ana Beatriz B. Silva      Disponível em: http://www1.uol.com.br/vyaestelar/talento.htm.   Acessado em: 14 nov. 2007.

Tema:

A valorização dos talentos na Era da Economia do Conhecimento

http://www1.uol.com.br/vyaestelar/talento.htm
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Questões de 1 a 20
Língua Portuguesa

Texto 1 

O talento, uniformemente distribuído por toda a
população, (1) é essencialmente imprevisível. Esta
entidade fantástica, produto das variações sutis e
__________ na fiação infinitamente complexa de cada
cérebro humano, (2) desconhece __________ de gênero,
de raça ou de renda. Governada unicamente pela lei
probabilística dos grandes números (3) atravessa,
insensível, as fronteiras geográficas mais bem guardadas
ou os __________ sociais mais arraigados. Na Índia (4)

atropela o apartheid disfarçado em estrutura de casta e
em todo o mundo (5) ridiculariza os teóricos fascistas da
eugenia. Ao pai genial não se (6) assegura maior chance
de filhos especiais, embora estes, geralmente crescendo
em ambientes excepcionalmente estimulantes, possam
manifestar lampejos que sugerem, ao observador
desatento ou precondicionado, vínculos de natureza
genética. E há espaço para todos, que

 

vastas e
infinitamente complexas são as dimensões de
manifestação do talento humano.

Adaptado de: AMORIM, Sebastião. Revista Textual, vol. 1, n° 8, 2006, p. 9-10.

1. Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do texto.

a) aliatórias  clivagem - estratos
b) aleatórias  clivajem  extratos
c) alhiatórias  clivajem  estratos
d) aleatórias  clivagem  estratos

2. Analise as afirmativas sobre as palavras do texto.

I. A palavra apartheid , por extensão, refere-se a
qualquer tipo de segregação racial.

II. As palavras manifestação , população e
variações são substantivos formados a partir

de verbos.
III. A palavra eugenia é formada pelo prefixo grego

eu- (perfeição) mais o radical grego gen-os
(gênero, espécie).

     Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.

3. A palavra destacada na última frase do texto é

a) uma preposição.
b) uma conjunção integrante.
c) um pronome relativo.
d) uma conjunção explicativa.

4. Considere as formas verbais enumeradas no texto,
e assinale a alternativa correta.

a) População é o  sujeito da forma verbal 1.
b) As formas verbais 1 e 2 têm o mesmo sujeito.
c) Entidade fantástica  somente é sujeito das

formas verbais 4, 5, 6.
d) As formas verbais 2, 3, 4 e 5 têm o mesmo

sujeito.

5. Analise as afirmativas.

I. Pais de temperamento genioso geram filhos
especiais.

II. Pode-se dizer que o talento é democraticamente
distribuído.

III. A maioria das pessoas acredita que o talento é
transmitido de pai para filho.

Qual(is) não encontra(m) suporte no texto?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.

INSTRUÇÃO: as questões de 6 a 12  referem-se ao
texto a seguir.

Texto 2

Ainda somos uma nação de chuteiras?

     Na construção dos mitos dentro do futebol brasileiro,
que tem em Pelé e Garrincha - e hoje Ronaldinho Gaúcho
-, como os grandes exemplos, predomina um discurso
construído de maneira a destacar o caráter natural dos
nossos grandes jogadores; parece que eles já nasceram
com talento e genialidade para jogar, gingar com a bola,
não necessitando esforço, treino, táticas... O protótipo
parece ser o malandro, Macunaíma, o jeitinho brasileiro...
Uma identidade malandra , onde nosso jeitinho tudo
solucionaria, afinal nossa esperteza macunaímica não
precisa de ajustes e melhorias. O futebol ainda visto com
a possibilidade utópica de construir um país de iguais,
sem distinção de cor, raça e classe social.     

(...) A cada Copa do Mundo vemos ressurgir a
imagem de uma nação todos como

 

um , celebrando-
se o sentimento de unidade nacional, sentimento esse
cada vez mais difuso e mesmo inexistente no restante
de tempo vivenciado entre os quatro anos que separam
uma copa da outra. A pátria de chuteiras , de Nélson
Rodrigues, parece ser a única possível ainda, mas sua
vivência está cada vez mais restrita ao período que envolve
os preparativos imediatamente anteriores e a realização
da competição esportiva em si.     

(...) Mas a vida segue e seguirá seu curso. As
massas sabem reapropriar-se desse espetáculo a sua

maneira, divertindo-se com a situação, gozando
catarticamente com a competição, sem perder de vista
sua transitoriedade e inclusive criando e ressemantizando
produtos a ela associados e lucrando com sua venda.
Afinal a Copa do Mundo acaba, seus heróis e seus
produtos desaparecem em  seguida, mas a situação
concreta que se vive, não.

          Adaptado de: M. J. Nercolini    Disponível em:< http://www.pacc.ufrj.br/literatura/

polemica1.php>.  Acessado em: 10 nov 2007.

http://www.pacc.ufrj.br/literatura/
polemica1.php>


5 ITS - MEDICINA INTENSIVA - VERSÃO A

6. Analise as afirmativas sobre a  acentuação gráfica
das palavras do texto.

I. As palavras macunaímica (1° parágrafo) e
utópica (1° parágrafo) obedecem a mesma regra

de acentuação gráfica.
II. A palavra pátria (2° parágrafo) é acentuada pela

mesma regra de heróis (3° parágrafo).
III. As palavras Gaúcho (1° parágrafo) e país (1º

parágrafo) são acentuadas porque o u e i  são
tônicos, e  formam hiato com a vogal anterior.

     Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.

7. Assinale a alternativa em que a preposição não seja
regida por um nome.

a) para jogar (1° parágrafo).
b) de iguais (1° parágrafo).
c) ao período (2° parágrafo).
d) da competição (2º parágrafo).

8. Assinale a alternativa em que a palavra se em
situação concreta que se

 

vive (3° parágrafo) exerce
a mesma função que no texto.

a) Muito se fala de crise.
b) Registraram-se as ocorrências mais freqüentes.
c) Meu irmão não se feriu.
d) Ela indignou-se com a falta de educação do

funcionário.

9. Analise as afirmativas sobre a formação das palavras
do texto.

I. As palavras protótipo (1° parágrafo), ressurgir
(2° parágrafo) e reapropriar-se (3° parágrafo)
apresentam prefixos de origem latina.

II. A palavra macunaímica apresenta sufixo
formador de adjetivo.

III. A palavra ressemantizando (3° parágrafo) é
formada por derivação prefixal e sufixal.

      Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I e a II.
b) Apenas a I e a III.
c) Apenas a II e a III.
d) I, II e III.

10. Nas duas ocorrências da palavra como, destacadas
no texto, ela exerce a função de

a) um advérbio.
b) uma conjunção.
c) um pronome relativo.
d) uma preposição.

11. Segundo se pode depreender da leitura do texto,

I. os jogadores de futebol no Brasil têm por modelo
Macunaíma.

II. para o autor, o futebol se constitui num dos
tópicos principais na construção da identidade
nacional.

III. a imagem da nação todos por um se afirma a
cada Copa do Mundo.

      Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I e a II.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a II e a III.

12. De acordo com o texto, é incorreto afirmar que

a) o futebol é visto como força capaz de promover
a unidade nacional.

b) só precisa se esforçar aquele que não tem
talento.

c) o sentimento de brasilidade é reforçado durante
a realização da Copa e perdura até a próxima
competição.

d) o último parágrafo apresenta exemplos do nosso
jeitinho e identidade malandra referida no
primeiro parágrafo.

13. Preencha as lacunas da primeira coluna com os
pronomes da segunda coluna.

As duas oponentes discutiram entre ________,
mas não brigaram.
Depois de ________ explicar, você pode
argumentar.
É muito complicado para ________ alterar minha
senha.
Compreendi que o problema  era para ________
resolver.       

1. si       
2. eu       
3. mim

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
numérica correta, de cima para baixo.

a) 1 2 3 3
b) 1 2 3 2
c) 3 1 2 2
d) 1 3 2 3

14. Quanto à concordância nominal, assinale a
alternativa incorreta.

a) Minha agenda estava meia escondida, por isso
não a encontrei logo.

b) Custou caro aquela escolha.
c) A candidata expôs argumentos bastantes para

ser transferida.
d) O coordenador sempre chega ao meio-dia e meia.

(  )

(  )

(  )

(  )
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INSTRUÇÃO: as questões de 15 a 20 referem-se ao
texto a seguir.

Texto 3

O futebol é muito maior do que a criação artística

     
Por que cargas d água o futebol não tem na literatura

brasileira a correspondência de sua verdadeira dimensão
na nossa sociedade? (...) De _________ muito, o futebol
se infiltrou de tal forma no tecido social brasileiro que
está presente no nosso dia-a-dia de maneira sufocante.
Respiramos futebol e falamos de futebol, quer gostemos
ou não de futebol. Ele já faz parte da própria natureza do
brasileiro. Mas isso não está devidamente expresso na
poesia ou na prosa, nem impresso nas obras espalhadas
pelas galerias de arte, tampouco projetado nas telas de
cinema, representado devidamente nos palcos ou
capturado em seu rico gestual pelas coreografias de balé.
     Talvez a resposta esteja com o professor, ensaísta,
poeta, escritor e gênio em geral, Décio Pignatari, que,
_________ propósito, me disse certa vez: É que o futebol
é muito maior do que a criação artística .       

O que o mestre queria dizer, se entendi, é que o
futebol incorpora a graça do balé, a dinâmica do cinema,
a expressão do ser e dos movimentos das artes plásticas;
ele cria os mais inverossímeis personagens, tece as
tramas mais insólitas que a ficção possa conceber e
nos derrama um belo verso, ao menos, _________ cada
partida. Assim, criou sua própria semântica, uma
linguagem que dispensa as demais.                

Adaptado de: Alberto Helena Jr.   Disponível em:
< http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk030912.htm>.                                                           

Acessado em: 10 nov. 2007.

15. Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do texto.

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

16. Analise as expressões.

1. que está presente no nosso dia-a-dia (1°
parágrafo).

2. que , ________ propósito, me disse certa vez
(2° parágrafo).

3. que dispensa as demais (3° parágrafo).

Em qual(is) dela(s), a palavra destacada não retoma
um antecedente?

a) Apenas na 1.
b) Apenas na 2.
c) Apenas na 3.
d) Apenas na 1 e 2.

17. Considere as afirmativas sobre a expressão quer
gostemos ou não .(1º parágrafo)

I. A expressão poderia ser substituída, sem
qualquer alteração do significado da expressão,
por gostando ou não .

II. A palavra quer poderia ser eliminada sem que
houvesse qualquer alteração no significado da
expressão.

III. A expressão poderia ser substituída por caso
tenhamos ou não gosto por , sem prejuízo para
o significado do trecho.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) I, II e III.

18. Todos os trechos abaixo contém palavras
empregadas no sentido conotativo, à exceção de

a) falamos de futebol .
b) o futebol se infiltrou de tal forma
c) no tecido social brasileiro
d) e nos derrama um belo verso, .

19. Considere as afirmações sobre o texto.

I. A expressão cargas d água indica que o autor
está perplexo diante da dúvida expressa por sua
indagação.

II. A pergunta feita nas duas primeiras linhas é
respondida em parte no texto.

III. O autor atribui a Décio Pignatari a elevação do
futebol à categoria de manifestação artística.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.

20. Analise as afirmativas sobre os Textos 1, 2, e 3.
Assinale (V), se a afirmativa for verdadeira, e (F), se
for falsa.

Definido no Texto 1, o talento é atribuído aos
jogadores de futebol como algo natural e que
não exige esforço, no Texto 2.
Nos Textos 2 e 3, o futebol é o tema do texto,
fonte privilegiada de orgulho nacional e guardião
da unidade nacional.
O caráter de imprevisibilidade atribuído a talento
no Texto 1 é reforçado no Texto 3.
Tanto no Texto 2 quanto no 3, o futebol tem um
papel fundamental na vida do brasileiro.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
correta das letras, de cima para baixo.

a) V V V F
b) F V F V
c) V  F F V
d) F F V V

(  )

(  )

(  )

(  )

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk030912.htm>
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Questões de 21 a 60
Especialidade

21. Em relação à ressuscitação cardiopulmonar,
assinale a alternativa correta.

a) Não há risco de transmissão de doenças na
respiração boca-a-boca.

b) No caso de uma parada cardiorrespiratória, os
procedimentos da ressuscitação cardiopulmonar
independem do tempo desde a parada até o início
do atendimento.

c) Pacientes que, graças às manobras de
ressuscitação cardiopulmonar, chegam ao
hospital em fibrilação ventricular apresentam os
mesmos índices de sobrevida do que os que
chegam em assistolia.

d) Os indicadores de sobrevida são melhores onde
há equipes treinadas em ressuscitação
cardiopulmonar, contando com medicamentos e
equipamento adequado .

22. Assinale a alternativa correta.

a) O choque cardiogênico está sempre relacionado
à disfunção do miocárdio.

b) A disfunção ventricular esquerda como
conseqüência de infarto miocárdico da parede
inferior tem um prognóstico melhor do que a
insuficiência direita.

c) Na vigência de hipotensão causada por
insuficiência cardíaca, não há necessidade de
diferenciação entre direita ou esquerda, pois o
manejo é praticamente idêntico.

d) No choque cardiogênico, se há indicação de uso
de inotrópicos, deve-se escolher agentes que não
aumentem a resistência vascular pulmonar.

23. O quadro clínico de desenvolvimento súbito, mas
não instantâneo, de desconforto em tórax anterior,
prolongado (> 30 minutos), com sensação de
pressão no peito, que produz arritmias, hipotensão,
choque ou insuficiência cardíaca, elevação do
segmento ST, desenvolvimento de ondas Q e
inversão simétrica de ondas T, associado a elevação
de marcadores cardíacos (CK-MB, troponina T, ou
troponina I) e anormalidades cinéticas segmentares
por técnicas de imagem é um quadro muito
sugestivo de

a) embolia pulmonar.
b) infarto agudo do miocárdio.
c) ruptura espontânea de enfisema.
d) tamponamento cardíaco.

24. Considere as seguintes afirmações:

I. No trauma cardíaco penetrante, o fator principal
no manejo é a cirurgia, enquanto que no trauma
cardíaco contuso (não penetrante), o fator
decisivo é o diagnóstico correto.

II. Apesar de lesões precordiais ou torácicas serem
as mais sugestivas de trauma cardíaco,  os
casos de lesões por arma de fogo em pescoço
ou abdome superior também devem contemplar
a avaliação de possível lesão cardíaca.

III. Todas as lesões penetrantes entre as linhas
clavicular média direita e axilar média esquerda
devem ser consideradas como envolvendo o
coração e tratadas dessa forma, até prova em
contrário.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

25. São indicações de profilaxia para a endocardite
bacteriana, exceto uma das alternativas. Assinale-
a.

a) Implante dentário.
b) Adenoamigdalectomia.
c) Entubação orotraqueal.
d) Cirurgia do trato biliar.

26. São de alto risco para endocardite bacteriana os
pacientes com

a) marcapasso cardíaco (intravascular e epicárdico)
e desfibriladores implantados.

b) cardiopatias congênitas cianóticas complexas.
c) revascularização miocárdica prévia.
d) prolapso de válvula mitral, sem regurgitação

valvular.

27. Segundo os critérios de Duke, para um diagnóstico
definitivo de endocardite infecciosa, é necessária a
presença de dois critérios maiores, um critério maior
e três menores ou cinco critérios menores. Dos
citados a seguir, não é considerado critério para o
diagnóstico clínico de endocardite

a) duas hemoculturas positivas para micro-
organismos que tipicamente causam endocardite
bacteriana, como Estreptococos viridans ou
Estreptococos bovis.

b) evidência ecocardiográfica de envolvimento
endocárdico, como nova deiscência parcial de
uma prótese valvar ou abscesso miocárdico.

c) desenvolvimento de uma nova regurgitação valvar.
d) aumento ou modificação de um sopro cardíaco

já existente.
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28. A resposta à administração de cloridrato de edrofônio
é útil na investigação diagnóstica de

a) Asma grave.
b) Lupus eritematoso sistêmico.
c) Miastenia gravis.
d) Guillain-Barré.

29. Considere as seguintes afirmações:

I. A traqueostomia pode estar indicada para
ultrapassar alguma obstrução da via aérea
superior, proporcionar um acesso para a higiene
traqueal e remoção de secreções retidas ou
proporcionar um meio de suporte ventilatório.

II. A traqueostomia de urgência é a situação em
que o procedimento apresenta os menores
índices de complicações cirúrgicas.

III. A umidificação dos gases inspirados é um dos
cuidados básicos com a traqueostomia e previne
complicações.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

30. Possuem potente ação bactericida contra bacilos
Gram-negativos, inclusive Enterobacter sp e
organismos Gram-negativos não fermentativos, como
a Pseudomonas. O desenvolvimento de resistência
é evento pouco comum. A absorção via
gastrointestinal é desprezível e os níveis séricos
adequados são obtidos somente por via
intramuscular ou endovenosa. Assinale a alternativa
que apresenta os antimicrobianos mais compatíveis
com a descrição:

a) Cefalosporinas de primeira e segunda geração.
b) Aminoglicosídeos.
c) Macrolídeos.
d) Oxazolidinonas.

31. A terapia usual parenteral com clindamicina para
infecções graves  utiliza entre 600 a 900 mg, por via
endovenosa a cada 8 horas (25 a 40 mg por kg por
dia). Em pacientes com insuficiência renal, essa
dose

a) Pode ser mantida.
b) Deve ser ajustada somente se o clearance de

creatinina for menor do que 50mL/min.
c) Deve ser fracionada em intervalos de 12 horas.
d) Deve ser suspensa.

32. O choque séptico apresenta um perfil hemodinâmico
clássico, com alto débito cardíaco e hipotensão
sistêmica. Essa é uma das características do
choque:

a) Hipovolêmico.
b) Distributivo.
c) Obstrutivo.
d) Cardiogênico.

33. Significa pior prognóstico e é a maior causa de
mortalidade relacionada à doença em pacientes
portadores de Lupus Eritematoso Sistêmico:

a) Comprometimento cardíaco.
b) Comprometimento do Sistema Nervoso Central.
c) Comprometimento pulmonar.
d) Comprometimento renal.

34. Se uma mulher tem Lupus Eritematoso Sistêmico,
o risco de desenvolvimento da doença em suas filhas
e filhos é de, respectivamente:

a) 1:20 e 1:250.
b) 1:40 e 1:250.
c) 1:120 e 1: 40.
d) 1:250 e 1:120.

35. Pacientes em unidades de tratamento intensivo
podem desenvolver uma síndrome de lupus induzido
por drogas, com quadro de febre, artralgia, artrite e
pleuropericardite. Das drogas listadas a seguir,
assinale qual não está relacionada à essa situação.

a) Clorpromazina.
b) Isoniazida.
c) Metotrexato.
d) Quinidina.

36. Paciente asmático grave, avaliado após tratamento
para a crise asmática apresenta VEF1 = 76% do
previsto. Essa informação, associada à melhora do
quadro clínico permite concluir que

a) Houve boa resposta.
b) Houve resposta parcial.
c) Houve resposta pobre.
d) Não houve resposta.

37. Paciente asmático apresentando dispnéia em
repouso, impossibilitado de reclinar, freqüência
respiratória de 36 movimentos por minuto e com
movimentos toracoabdominais paradoxais. Á
ausculta pulmonar, murmúrio vesicular quase
inaudível e sem sibilância. Freqüência cardíaca de
55 batimentos por minuto. Está confuso e sonolento.
Respirando ar ambiente, SpO2 = 85%,  PaO2= 57
mmHg e PaCO2 = 45mmHg Essa situação clínica
deve ser considerada como

a) Asma grave.
b) Asma leve.
c) Asma moderada.
d) Iminente falência respiratória.
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38. Qual a primeira opção para o tratamento de
manutenção na asma persistente?

a) Aminofilina.
b) Betadrenérgicos.
c) Betabloqueadores.
d) Corticosteróides inalatórios.

39. Qual o padrão-ouro para o diagnóstico de embolia
pulmonar?

a) Arteriografia pulmonar.
b) Cintilografia.
c) D-dímeros.
d) Tomografia computadorizada.

40. É contra-indicação absoluta ao uso de trombolíticos
no tratamento do tromboembolismo pulmonar.

a) Acidente vascular cerebral recente.
b) Asma grave.
c) Diabetes.
d) Infarto agudo do miocárdio recente.

41. São possíveis causas para a manutenção prolongada
da ventilação mecânica, exceto uma delas. Assinale-
a.

a) Incapacidade dos pulmões realizarem a troca
gasosa efetivamente.

b) Dependência psicológica.
c) Fadiga da musculatura respiratória inspiratória
d) PaO2/FIO2 > 200, Pressão positiva expiratória

final  menor do que 7.5 cm H2O, FIO2  menor
que 0.5.

42. Em relação à retirada do tubo endotraqueal,
considere as seguintes afirmações.

I. Antes da retirada do tubo, deve-se aspirar as
vias aéreas e a faringe posterior.

II. É altamente recomendável que haja a
disponibilidade de suplementação de oxigênio e
de material para uma nova entubação, caso
necessária.

III. Uma das complicações mais graves da
extubação é o laringoespasmo, que pode ser
manejado com a aplicação de pressão positiva
ou, nos casos refratários, com a administração
de succinilcolina endovenosa ou intramuscular.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

43. Em relação ao tórax instável, todas as afirmações a
seguir são verdadeiras, exceto uma delas. Assinale-
a.

a) A estabilização interna de rotina com ventilação
mecânica é o tratamento inicial de escolha.

b) No tórax instável, a porção lesada se movimenta
para dentro durante a inspiração, enquanto a
porção intacta do tórax se expande.

c) O determinante mais importante do resultado de
curto prazo é a gravidade da contusão pulmonar
associada, presente em 80% dos casos.

d) O padrão usual de lesão que produz um
segmento instável é a fratura de costelas em
mais de uma localização durante seu trajeto.

44. Qual a causa mais comum de insuficiência renal
aguda?

a) Azotemia pós-renal.
b) Azotemia pré-renal.
c) Doença renal intrínseca.
d) Idiopática.

45. A insuficiência renal crônica está relacionada, na
maior parte das vezes, a

a) Diabetes e hipertensão.
b) Estenose de artéria renal.
c) Glomerulonefrite e infecções.
d) Nefrolitíase e doença prostática.

46. Das situações clínicas listadas a seguir, todas são
indicações de hemodiálise, exceto uma delas.
Assinale-a.

a) Encefalopatia urêmica.
b) Pericardite urêmica.
c) Hipernatremia.
d) Hipervolemia em paciente com doença renal em

estágio final, sem resposta a diuréticos.

47. Não necessita ajuste de dose na insuficiência renal.

a) Cloranfenicol.
b) Imipenem.
c) Polimixina B.
d) Trimetoprim-sulfametoxazol.

48. No manejo específico da bradiarritmia, podem ser
úteis todas as drogas listadas a seguir, exceto uma
delas. Assinale-a.

a) Atropina
b) Epinefrina
c) Isoproterenol
d) Verapamil
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49. Para indivíduos com arritmias supraventriculares
sintomáticas pós-infarto, a droga de escolha é

a) Amiodarona.
b) Digoxina.
c) Lidocaína.
d) Metoprolol.

50. Considere as seguintes afirmações.

I. Na necessidade de infusão rápida de volume,
mesmo com a disponibilidade de acesso em
veias periféricas, o cateter venoso central é a
opção preferencial.

II. Em pacientes que serão submetidos a
craniotomia posterior ou laminectomia cervical
a posição sentada, há indicação de cateterização
pré-operatória do ventrículo direito, pelo risco de
embolia gasosa onde, nesses casos, o cateter
pode ser utilizado para aspirar o ar daquele
ventrículo.

III. Na colocação de cateter venoso central, o sítio
preferencial de implantação está principalmente
relacionado à experiência do profissional e à
indicação clínica.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

51. Das listadas a seguir, todas são medidas efetivas
na profilaxia da infecção relacionada ao uso de
cateteres venosos centrais, exceto uma delas.
Assinale-a.

a) Preparação adequada do local de inserção do
cateter.

b) Utilização de técnica cirúrgica com cuidados de
assepsia.

c) Treinamento da equipe e utilização de protocolos
para cuidados com os cateteres.

d) Troca sistemática profilática do cateter.

52. Paciente febril, em choque séptico, com cateter
venoso central instalado há dois dias e ainda
necessário ao manejo do caso, sem sinais evidentes
de infecção do local de inserção do cateter. Havendo
foco identificado de infecção, não relacionado ao
cateter, a conduta mais adequada é

a) Retirada imediata do cateter.
b) Retirada imediata do cateter e instituição de

antibioticoterapia.
c) Manutenção do cateter e instituição de

antibioticoterapia.
d) Manutenção do cateter e observação.

53. Considere os agentes tóxicos e os antídotos listados
a seguir.

Agentes tóxicos

(1) Acetaminofen
(2) Atropina
(3) Isoniazida
(4) Monóxido de carbono
(5) Cianeto

Antídotos

i. Fisostigmina
ii. N-Acetilcisteína
iii. Nitrito de Sódio, tiossulfato de sódio
iv. Oxigênio, oxigênio hiperbárico
v. Piridoxina

Assinale a alternativa que apresenta as correlações
mais adequadas.

a) (1)-i, (2)-iii, (3)-v, (4)-ii, (5)-iv.
b) (1)-ii, (2)-i, (3)-v, (4)-iv, (5)-iii.
c) (1)-ii, (2)-i, (3)-iv, (4)-iii, (5)-v.
d) (1)-ii, (2)-iii, (3)-v, (4)-iv, (5)-i.

54. Considere as seguintes afirmações, sobre
intoxicações exógenas.

I. Medidas que promovam o esvaziamento gástrico
não estão indicadas no caso de intoxicação por
pequenas a moderadas quantidades de agentes
derivados de petróleo, devido ao risco aumentado
de aspiração pulmonar.

II. O carvão ativado não deve ser utilizado em
pacientes intoxicados que estejam em coma ou
convulsões, a menos que sejam administrados
por sonda gástrica e a via aérea esteja protegida
por um tubo endotraqueal.

III. Em intoxicações com arritmias causadas por
antidepressivos tricíclicos, bloqueadores dos
canais de cálcio ou ß-bloqueadores, os agentes
terapêuticos preferenciais são a quinidina,
procainamida ou disopiramida.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
d) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

55. Qual o tratamento de escolha na pneumonia por
Pneumocystis carinii em paciente com AIDS?

a) Imipenem.
b) Penicilina G cristalina.
c) Sulfametoxazol-trimetoprim.
d) Vancomicina.
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56. Qual o agente etiológico mais comum de infecções
graves por fungo em pacientes com AIDS?

a) Aspergillus fumigatus.
b) Cryptococcus neoformans.
c) Histoplasma capsulatum.
d) Paracoccidioides brasiliensis.

57. A transmissão ocorre, principalmente, pela via fecal-
oral na

a) Hepatite A.
b) Hepatite A e hepatite C.
c) Hepatite B e hepatite C.
d) Hepatite D.

58. Considere o seguinte perfil sorológico: HBsAg não
reagente. Anti HBs reagente. Anti HBc não reagente.
HBeAg não reagente e Anti-HBe não reagente. Nessa
situação, pode-se afirmar que, em relação à hepatite
B, o paciente está

a) com infecção aguda.
b) com infecção crônica com replicação viral ativa
c) imunizado por infecção.
d) imunizado por vacina.

59. A hemofilia B é uma coagulopatia decorrente da
deficiência do fator

a) VII
b) VIII
c) I X
d) XII

60. Paciente vítima de traumatismo cranioencefálico
apresenta-se, ao exame inicial, com abertura ocular
ao estímulo doloroso, exibindo flexão anormal e a
melhor resposta verbal são sons incompreensíveis.
O escore, segundo a escala de coma de Glasgow,
é

a) 3
b) 7
c) 10
d) 15




