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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos – Edital nº 293/2016 

Resultado do julgamento dos recursos interpostos contra as questões da Prova Objetiva 

 

Opção de Vaga: 

A-115 – Médico (Anestesiologia Geral) 

 

Disciplina: Específica 
 

Questão: 46 

 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 

O fluxo sanguíneo cerebral (FSC) é autorregulado e se mantém constante ao longo de uma faixa da pressão arterial média (PAM) estimada entre 65 a 

150mmHg, com uma dada pressão venosa normal. O FSC se torna passivo diante da pressão quando a PAM está tanto abaixo como acima dos limites em 

que, supostamente, ocorre a autorregulação. O FSC está também sob regulação química, isto é, varia de acordo com a pressão parcial de CO2 arterial 

(PaCO2), na faixa entre 25 e 70mmHg. Quando a pressão parcial de O2 arterial diminui abaixo de 60mmHg o FSC aumenta drasticamente. Além disso, a 

referência, capítulo e página, mencionada pelo requerente está EQUIVOCADA, não tratando do tema da questão.  

Referências bibliográficas: Miller`s 8th Ed, 2015, volume 1, chapter 17, Cerebral Physiology and the Effects of Anesthetic Drugs, página: 387. 

 

 Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
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Questão: 51 

 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 

A dose inicial utilizada de sulfato de magnésio nos casos de eclampsia ou pré-eclâmpsia, é de 4g EV e não 4mg, como constou, equivocadamente, no 

enunciado da questão. Apesar de o midazolam atravessar a barreira placentária e poder causar alterações no feto, o quadro grave descrito com arreflexia, 

fraqueza, dificuldade respiratória, hipotonia muscular e bradicardia no recém-nato, apresentado pelo feto a termo, só ocorre com dose superior a que foi 

utilizada na mãe, no caso em questão. 

Referências bibliográficas:  Miller`s 8th Ed, 2015, volume 2, chapter 77, Anesthesia for Obstetrics, página.: 2348;  

Tratado de Anestesiologia SAESP 7a Ed, 2011, volume 2, capítulo 27, Anestesia e Analgesia em Obstetrícia   página: 2331 - tabelas 151.6 e 151.7 

 Situação da questão: anulada. 

 

Questão: 54 

 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 

A utilização do sinal, convencionalmente e tradicionalmente, utilizado com o significado de “menor” tornou a questão confusa. A ordem correta seria, em 

ordem de MAIOR ABSORÇÃO PARA MENOR ABSORÇÃO, a seguinte: intercostal  caudal  peridural  plexo braquial  tópica de vias aéreas (tecido 

subcutâneo).  

Referências bibliográficas: Miller`s 8th Ed, 2015, volume 1, chapter 36, Local Anesthetics, página: 1046. 

 Situação da questão: anulada. 
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