Prezados,
Sejam bem vindos ao simulado para Comissario de Bordo. Informamos os Senhores
que os simulados aqui presente foram feitos em caráter caseiro, então provavelmente
haverá erros de ortografia entre outros, peçamos a colaboração de todos, pois este simulado
esta ai para ajuda-los, diferente dos simulados encontrados pela Internet este é
completamente grátis.
A AFAC espera que os senhores aproveitem, e que estes simulados possa ajuda-los.
Bom simulado e Obrigado!

1 - Nas contusões ocorridas a bordo, o melhor analgésico é:
A-mercúrio cromo no local
B-água oxigenada no local
C- gelo no local
D-tomar aspirina

2 - Qual o alimento que no vôo produz aerodilação no aparelho digestivo:
vegetais
arroz
feijão
bebida sem gás

3 - A formação de bolhas de nitrogênio em várias partes do organismo recebe o
nome de:
aeroembolismo
catalepsia
hemoptise
epistaxe

4 - Uma criança de colo, tanto no pouso quanto na decolagem da aeronave,
apresenta choro forte, com movimentação e contração dos braços. Provavelmente
a causa desta inquietação é:

dor de barriga
fome
dor de ouvido
fraldas molhadas

5 - A última fase do parto:
dilatção do colo do útero
eliminar o feto
contração do colo do útero
eliminar a placenta

6 - A um pax com parada respiratória deve-se, de imediato:
dar-lhe oxigênio
colocá-lo sentado com a cabeça na posição vertical
medir seus sinais vitais
fazer respiração boca-a-boca numa freqüência de 12 a 20 incursões por minuto

7 - A aerotite pode se instalar durante uma descida da aeronave devido à
inadequada equalização da pressão da cabine com o interior do:
seios da face
ouvido interno
ouvido médio
ouvido externo

8 - Em um vôo que são cruzados mais de 4 fusos horários causa no organismo:
aeroembolia
desorientação vestibular
alteração do ritmo cicardiano
hipóxia

9 - A asma brônquica causa:
diarréia
dor de cabeça
convulsão
dispnéia

10 - Sendo a fadiga aérea causada por excesso de tensão, tanto física quanto
mental, o tripulante para diminuí-la deverá:
usar medicamentos ou bebidas alcóolicas
induzir um sono com medicamentos para um melhor descanso
ter um sono fisiológico de oito horas
distrair-se, passando grande parte de seu tempo acordado

11 - A conduta realizada em um epilético será:
administrar oxigênio com o paciente sentado
dar calmante e água com açúcar
proteção do mesmo para que não se machuque ao debater-se
desobstruir vias aéreas

12 - Icterícia é um dos sintomas de:
peste bubônica
febre amarela
malária
cólera

13 - Devido à possibilidade de provocar uma emergência obstétrica, o vôo deve
estar contra-indicado para gestante acima do:
quinto mês
oitavo mês

sétimo mês
quarto mês

14 - Sintomas de cefaléia, formigamento no corpo, falta de coordenação motora
indicam:
hipotermia
paludismo
desmaio
aeroembolismo

15 - Em pessoa alcoolizada, porém não agressiva, deve-se:
oferecer líquidos bem açucarados
oferecer café sem açúcar
colocar gelo sobre a cabeça
oferecer água gelada

16 - A diminuição da pressão parcial do oxigênio no organismo é denominada:
disbarismo
hipóxia
dispepsia
anóxia

17 - São sintomas de hipóxia:
apatia, taquipnéia
euforia, belicosidade, irritabilidade
taquisfigmia
cefaléia e mal estar gástrico

18 - As patologias da boca podem ser evitadas com o hábito de:

bochecar com álcool
eliminar o açúcar em todos os tipos de alimentos
escovar os dentes com pasta dentifrícia diariamente
só ingerir alimentos líquidos diariamente

19 - Os sintomas mais comuns em passageiros expostos a hipóxia de altitude são:
Alterações visuais e leves desmaios
dor de cabeça e vômito
diarréia e tontura
diarréia e crise convulsiva

20 - O tratamento adequado para os quadros de hipóxia é:
oxigenoterapia
vasoconstrição
repouso
broncodilatador
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Obrigado por ter realizados os nossos simulados de Comissario de Brodo, esperamos que
tenham lhe ajudado nos seus estudos , para fazer criticas ou sugestões entre em contato
através do email afaccb@gamil.com.
Agora para realizar mais simulados e ainda a concorrer a uma maquete de avião e a um
vôo de incentivo em avião ou helicóptero , e o melhor onde você escolher, basta adquirir os
simulados do portal Piloto comercial através do link abaixo:
www.pilotocomercial.com.br/portal/afac
Muito obrigado pela escolha e boa sorte em sua banca há, não deixe de adquirir os
simulados são ótimos

