VERSÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA

A

EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS TEMPORÁRIOS
(EAOT 2011)
ESPECIALIDADE

ENF - ENFERMAGEM

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1.

Este caderno contém 01 (uma) prova de GRAMÁTICA e INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, composta de 30 (trinta) questões objetivas
numeradas de 01 (um) a 30 (trinta), e 01 (uma) prova de CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS, composta de 50 (cinquenta) questões
objetivas numeradas de 31 (trinta e um) a 80 (oitenta). Confira se todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada
alguma anormalidade, solicite ao fiscal de prova a substituição deste caderno.

2.

Verifique se a “VERSÃO” da prova, a “ESPECIALIDADE” e o “NÚMERO DE INSCRIÇÃO” constantes deste caderno de questões
conferem com os campos “VERSÃO”, “ESPECIALIDADE” e “NÚMERO DE INSCRIÇÃO” contidos em seu Cartão de Respostas.

3.

Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.

4.

O caderno de questões pode ser utilizado livremente para fazer rascunhos (cálculos, desenhos, etc.).

5.

Não é permitido ao candidato comunicar-se com outro candidato, bem como utilizar consultas a livros, anotações, agendas eletrônicas,
gravadores, ou usar máquina calculadora, telefone celular e/ou similares, ou qualquer instrumento receptor/transmissor de mensagens.

6.

No CARTÃO DE LEITURA ÓTICA PERSONALIZADO (CARTÃO DE RESPOSTAS), deve-se preencher apenas uma alternativa
(a, b, c, d) de cada questão, com caneta esferográfica azul ou preta, conforme instrução contida.

7.

A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada ou que vier com outra assinalação,
será anulada.

8.

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

9.

É obrigatório que o candidato assine a Lista de Chamada e o Cartão de Respostas.

10. Somente será permitido retirar-se do local de realização das provas decorridas 2 (duas) horas do início das provas. O caderno de
questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no recinto até o horário determinado oficialmente para o término da
prova.
11.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno e no Cartão de Respostas poderá implicar a
anulação de sua prova.

AGENDA (PRÓXIMOS EVENTOS)
DATA

EVENTO

até 03/12/2010

Divulgação das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisórios.

até 08/12/2010

Preenchimento da Ficha Informativa sobre Formulação de Questão (FIFQ)
na página do CIAAR, na Internet, até as 15 horas – horário de Brasília.

até 04/01/2011

Divulgação dos gabaritos oficiais e dos pareceres individuais sobre as FIFQ.

até 21/01/2011

Divulgação da relação nominal de candidatos com os resultados obtidos
nas provas escritas dos Exames de Escolaridade e Conhecimentos
Especializados com suas respectivas médias, contendo a classificação
provisória daqueles que obtiveram aproveitamento.

21/02/2011

Concentração Intermediária, das 9 horas às 11 horas (horário local).

GRAMÁTICA e INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
LP – AERONÁUTICA – 20 QUESTÕES
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1.

Artigo de José Saramago
No Dia de Todos os Santos de 1755 Lisboa foi Haiti. A terra tremeu quando faltavam poucos minutos
para ____ dez da manhã. As igrejas estavam repletas de fiéis, os sermões e as missas no auge…
Dos 275 mil habitantes que Lisboa tinha então, crê-se que morreram 90 mil. Conta-se que ___
pergunta inevitável “E agora, que fazer?”, o secretário de Estrangeiros Sebastião José de Carvalho e
Melo, que mais tarde viria a ser nomeado primeiro-ministro, teria respondido “Enterrar os mortos e cuidar
dos vivos”.
Estas palavras, que logo entraram na História, foram efetivamente pronunciadas, mas não por ele.
Disse-as um oficial superior do exército, desta maneira espoliado do seu haver, como tantas vezes
acontece, em favor de alguém mais poderoso.
A enterrar os seus cento e vinte mil ou mais mortos anda agora o Haiti, enquanto a comunidade
internacional se esforça por acudir aos vivos, no meio do caos e da desorganização múltipla de um país
que mesmo antes do sismo, desde gerações, já se encontrava em estado de catástrofe lenta, de
calamidade permanente.
Lisboa foi reconstruída, o Haiti também o será. A questão, no que toca ao Haiti, reside em como se
há-de reconstruir eficazmente a comunidade do seu povo, reduzido não só ___ mais extrema das
pobrezas como historicamente alheio a um sentimento de consciência nacional que lhe permitisse
alcançar por si mesmo, com tempo e com trabalho, um grau razoável de homogeneidade social.
De todo o mundo, de distintas proveniências, milhões e milhões de euros e de dólares estão sendo
encaminhados para o Haiti.
Os abastecimentos começaram a chegar a uma ilha onde tudo faltava, fosse porque se perdeu no
terremoto, fosse porque nunca lá existiu. Como por ação de uma divindade particular, os bairros ricos,
em comparação com o resto da cidade de Porto Príncipe, foram pouco afetados pelo sismo.
Diz-se, e à vista do que aconteceu no Haiti parece certo, que os desígnios de Deus são
inescrutáveis. Em Lisboa as orações dos fiéis não puderam impedir que o teto e os muros das igrejas
lhes caíssem em cima e os esmagassem.
No Haiti, nem mesmo a simples gratidão por haverem salvo vidas e bens sem nada terem feito para
isso, moveu os corações dos ricos a acudir ____ desgraça de milhões de homens e mulheres que não
podem sequer presumir do nome unificador de compatriotas porque pertencem ao mais ínfimo da escala
social, aos não-ser, aos vivos que sempre estiveram mortos porque a vida plena lhes foi negada,
escravos que foram de senhores, escravos que são da necessidade.
Não há notícia de que um único haitiano rico tenha aberto os cordões ou aliviado as suas contas
bancárias para socorrer os sinistrados. O coração do rico é a chave do seu cofre-forte.
Haverá outros terremotos, outras inundações, outras catástrofes dessas a que chamamos naturais.
Temos aí o aquecimento global com as suas secas e as suas inundações, as emissões de CO2 que só
forçados pela opinião pública os governos se resignarão a reduzir, e talvez tenhamos já no horizonte
algo em que parece ninguém querer pensar, a possibilidade de uma coincidência dos fenômenos
causados pelo aquecimento com a aproximação de uma nova era glacial que cobriria de gelo metade da
Europa e agora estaria dando os primeiros e ainda benignos sinais.
Entretanto, olhemos para este Haiti e para os outros mil Haitis que existem no mundo, não só para
aqueles que praticamente estão sentados em cima de instáveis falhas tectônicas para as quais não se
vê solução possível, mas também para os que vivem no fio da navalha da fome, da falta de assistência
sanitária, da ausência de uma instrução pública satisfatória, onde os fatores propícios ao
desenvolvimento são praticamente nulos e os conflitos armados, as guerras entre etnias separadas por
diferenças religiosas ou por rancores históricos cuja origem acabou por se perder da memória em muitos
casos, mas que os interesses de agora se obstinam em alimentar.
Esses são os Haitis que há que salvar. Há quem diga que a crise econômica veio corrigir o rumo
suicida da humanidade. Não estou muito certo disso, mas ao menos que a lição do Haiti possa
aproveitar-nos a todos.
Os mortos de Porto Príncipe foram fazer companhia aos mortos de Lisboa. Já não podemos fazer
nada por eles. Agora, como sempre, a nossa obrigação é cuidar dos vivos.
Adaptado de:
http://www.ihu.unisinos.br/index.php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detalhe&id=29745. Acesso
em: 07 out. 2010.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto I.
a)
b)
c)
d)

2.

Quantos Haitis?

às – à – a – à
as – à – à – à
às – a – à – à
as – a – a – a

Analise as afirmações sobre o texto.
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As questões de 1 a 10 referem-se ao texto I.
1.

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto I.
a)
b)
c)
d)

2.

às – à – a – à
as – à – à – à
às – a – à – à
as – a – a – a

Analise as afirmações sobre o texto.
I. Quando escreve “No Dia de Todos os Santos de 1755 Lisboa foi Haiti” (l. 01), Saramago estabelece semelhanças
entre a situação social e política de Lisboa e do Haiti.
II. Pode-se depreender, a partir da leitura dos parágrafos 7, 8 e 9, que as preces do povo do Haiti não foram
ouvidas, o que permitiu que muitas pessoas fossem atingidas pelo terremoto.
III. A expressão “outros mil Haitis que existem no mundo” refere-se a lugares que, à semelhança do Haiti,
apresentam problemas sociais e políticos e/ou são vulneráveis às grandes catástrofes naturais.
Pode-se afirmar que
a)
b)
c)
d)

3.

A expressão “espoliado de seu haver” (l. 08), contextualmente, significa
a)
b)
c)
d)

4.

5.

roubado de sua posse.
explorado em sua ideia.
destituído de seu ter.
privado de seu crédito.

Analise os sufixos presentes em “poderoso” (l. 09), “homogeneidade” (l. 17), “inescrutáveis” (l. 24) e “aquecimento”
(l. 37) e, depois, assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente o tipo de palavras que formam.
(1)
(2)
(3)
(4)

Adjetivos a partir de verbos.
Substantivos a partir de adjetivos.
Substantivos a partir de verbos.
Adjetivos a partir de substantivos.

a)
b)
c)
d)

4–2–1–3
4–3–2–1
3–4–1–2
2–1–4–3

A conjunção que poderia unir corretamente as duas orações que iniciam o 5º parágrafo, sem que houvesse
qualquer mudança de pontuação ou alteração na estrutura sintática de cada uma, é
a)
b)
c)
d)

6.

apenas a afirmação I está correta.
apenas a afirmação II está correta.
apenas a afirmação III está correta.
todas estão corretas.

mas ainda.
e.
porquanto.
conforme.

Assinale a palavra que não tem como referente, no texto, a palavra “Haiti”.
a)
b)
c)
d)

País (l. 11)
Povo (l. 15)
Proveniências (l. 18)
Ilha (l. 20)
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7.

O texto I pode ser dividido em três partes distintas: (1) O terremoto que atingiu Lisboa em 1755; (2) A situação do
Haiti depois do terremoto de janeiro de 2010; e (3) A reflexão sobre outras tantas tragédias em outros tantos Haitis
e sobre as ações que devem ser tomadas para evitá-las.
Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente a relação dos parágrafos que compõem cada
uma das partes.
a)
b)
c)
d)

8.

1 a 3; 4 a 10; 11 a 14.
1 a 5; 6 a 10; 11 a 14.
1 a 3; 4 a 11; 12 a 14.
1 a 5; 6 a 12; 13 a 14.

Assinale a alternativa correta sobre a pontuação do 8º parágrafo.
a) A primeira vírgula está incorreta porque separa orações ligadas por “e”.
b) A segunda vírgula está incorreta porque separa uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
c) A locução “Em Lisboa”, no 2º período, poderia ser separada por vírgula, já que representa um adjunto adverbial
deslocado.
d) O ponto final entre os dois períodos do parágrafo poderia ser substituído por vírgula sem que isso causasse
qualquer problema à estrutura do parágrafo.

9.

Das formas verbais a seguir, qual não seria acentuada graficamente se estivesse na 1º pessoa do plural do tempo
verbal em que se encontra, independentemente de seu emprego no texto?
a)
b)
c)
d)

Viria.
Enterrar.
Permitisse.
Faltava.

10. Em “Quantos Haitis”, José Saramago
I. acredita que acontecimentos como o do Haiti podem servir de lição para todos nós.
II. defende a ideia de que devemos nos preocupar com os vivos, ignorando o destino dos mortos.
III. afirma que o Haiti, à semelhança do que houve em Lisboa, terá a sua homogeneidade social reconstruída.
Qual(is) das afirmações representa(m) o ponto de vista do autor?
a)
b)
c)
d)

Apenas a I.
Apenas a I e a III.
Apenas a I e a II.
I, II e III.
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b) Apenas a I e a III.
c) Apenas a I e a II.
d) I, II, III.
TEXTO II
General Armando Félix, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República, disse ao iG que todos os esforços das tropas, agora, estão centrados na ajuda às vítimas da
catástrofe. Mas explicou que a ajuda humanitária não faz parte das atribuições da força de paz.
Uma coisa é o trabalho da força de paz no Haiti, centrado na questão da segurança, cujo mandato é
outorgado pela ONU. Outra coisa é o auxílio humanitário. Mas, pela absoluta falta de quem faça, as
tropas brasileiras estão fazendo.
De acordo com Félix, existe a ideia de, agora, ampliar as atribuições da força de paz e permitir que,
passado o período mais crítico, as tropas atuem oficialmente na reconstrução do país, inclusive com
assistência humanitária. Mas tudo depende da concordância e aprovação das Nações Unidas. O país
deve propor a ampliação dessas atribuições para a ONU, que é quem dá as diretrizes da atuação,
afirmou.
Para Geraldo Cavagnari, especialista em estratégia militar do Núcleo de Estudos Estratégicos da
Unicamp, na prática as missões de paz já levam consigo um componente humanitário. Desde o dia em
que a missão chegou ao Haiti, _____ com ela médicos e dentistas. E foram montados hospitais de
campanha, que atualmente estão sendo muito bem utilizados, disse.
O professor acredita que a importância do trabalho brasileiro crescerá muito. Provavelmente, o Brasil
terá de comandar a missão de reconstruir o Haiti. Salvo alguma reviravolta, a ONU pressionará para que
isso ocorra, principalmente por conta do excelente trabalho que foi feito naquele país, atesta. De acordo
com o estrategista, os vértices do trabalho de recuperação do Haiti _____ França, Estados Unidos e
Brasil. E o comando das operações será brasileiro.
A primeira missão de paz da ONU que teve a participação de tropas brasileiras ____ na chamada
Crise do Canal de Suez, em 1956. A força foi criada para garantir um cessar fogo entre israelenses e
árabes. Israel havia declarado guerra ao Egito por conta da nacionalização do canal de Suez e do
fechamento do porto de Eilat. Com a intervenção internacional e reabertura do canal, Israel recuou e a
ONU instalou a missão de paz para garantir a segurança local.
O pesquisador da Unicamp afirma que, no Haiti, as tropas brasileiras fizeram um trabalho ímpar ao
controlar, por exemplo, a maior favela do país, a Cité Soleil, que é muito pior do que qualquer favela do
Rio de Janeiro. Com a destruição de presídios pelo terremoto, a fuga de criminosos e a violência
inerente a essas catástrofes, o trabalho brasileiro é ainda mais necessário. Por isso, Cavagnari acredita
que o Brasil ainda liderará por muito tempo a missão no Haiti.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Adaptado de:
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/brasil+deve+consolidar+lideranca+na+reconstrucao+do+haiti+dizem+especialistas/n1237591
692832.html. Acesso em 07 out. 2010.

11. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto.
As questões de 11 a 20 referem-se ao texto II.
a) chegou – será – foi
b) chegaram–
serãoque
– foram
11. Assinale
a alternativa
completa correta e respectivamente as lacunas do texto.
c) chegaram – serão – foi
chegou–
será––foi
foram
a)d)chegou
– será
b) chegaram– serão – foram
12.c)Assinale
a alternativa
que apresenta a numeração correta das palavras em que há ocorrência de hiato.
chegaram
– serão – foi
d) chegou– será – foram
(1) Muito
(2) Auxílio
12. Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta das palavras em que há ocorrência de hiato.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Muito
Auxílio
Ideia
Período
Pior

a)
b)
c)
d)

2–3
4–5
2–4
3–5
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13. Analise as palavras a seguir, extraídas do texto.
I. Reviravolta
II. Internacional
III. Terremoto
Qual(is) delas é (são) formada(s) por mais de um radical?
a)
b)
c)
d)

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas a I e a III.

14. A palavra “para”, que inicia o 4º parágrafo, poderia ser corretamente substituída por
a)
b)
c)
d)

dizendo.
conforme.
a fim de.
em se tratando de.

15. Qual das formas verbais a seguir não tem a mesma predicação das demais?
a)
b)
c)
d)

Existe (l. 07)
Ampliar (l. 07)
Comandar (l. 17)
Instalou (l. 25)

16. Analise os períodos a seguir, extraídos do texto.
I. Mas explicou que a ajuda humanitária não faz parte das atribuições da força de paz. (l. 03)
II. Mas, pela absoluta falta de quem faça, as tropas brasileiras estão fazendo. (l. 05-06)
III. Mas tudo depende da concordância e aprovação das Nações Unidas. (l. 09)
Pode-se afirmar que a pontuação dos períodos acima está correta
a)
b)
c)
d)

apenas em I.
apenas em II.
apenas em I e II.
em todas.

17. Em “cujo mandato é outorgado pela ONU” (l. 04-05), a palavra destacada introduz uma oração
a)
b)
c)
d)

subordinada adjetiva restritiva.
coordenada sindética explicativa.
subordinada adverbial consecutiva.
subordinada adjetiva explicativa.

18. Analise os trechos a seguir, extraídos do texto e, depois, assinale a alternativa que apresenta afirmação (afirmações)
que, apenas pela leitura do texto, não se pode atribuir às declarações feitas pelo ministro-chefe do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República e/ou pelo pesquisador da Unicamp.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

“a ajuda humanitária não faz parte das atribuições da força de paz” (l. 03)
“as tropas brasileiras estão fazendo” (l. 05-06)
“Provavelmente, o Brasil terá de comandar a missão de reconstruir o Haiti.” (l. 16-17)
“E o comando das operações será brasileiro.” (l. 20)
“A força foi criada para garantir um cessar fogo entre israelenses e árabes.” (l. 22-23)
“que é muito pior do que qualquer favela do Rio de Janeiro.” (l. 27-28)

a)
b)
c)
d)

Apenas 1 e 3.
Apenas 4.
Apenas 5.
Apenas 2 e 6.
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19. No 5º parágrafo, o tempo verbal predominante é o
a) presente do indicativo.
b) Apenas 4.
b) pretérito perfeito do indicativo.
c) Apenas 5.
c) pretérito imperfeito do indicativo.
d) Apenas 2 e 6.
d) futuro do presente do indicativo.
19. No 5º parágrafo, o tempo verbal predominante é o
20. Analise as afirmações sobre o texto II.
a) presente do indicativo.
I.b)Apretérito
participação
na reconstrução
perfeito
do indicativo. do Haiti consolidará a liderança que o Brasil já vem exercendo na força de paz
instalada
naquele
país.
c) pretérito imperfeito
do indicativo.
II.d)Afuturo
ajudado
humanitária,
opinião tanto do militar quanto do especialista em estratégia militar, é inerente às
presente dona
indicativo.
atribuições da força de paz.
A missão
de paz no Haiti
a mesma que foi criada para a Crise do Canal de Suez.
20. III.
Analise
as afirmações
sobreé texto.
Qual(is)
está(ão) correta(s)
de acordo
o texto?
I. A participação
na reconstrução
docom
Haiti
consolidará a liderança que o Brasil já vem exercendo na força
de paz instalada naquele país.
A ajudaahumanitária,
na opinião tanto do militar quanto do especialista em estratégia militar, é inerente às
a)II. Apenas
I.
atribuições
b) Apenas
a II. da força de paz.
A missão
c)III.Apenas
a IIde
e apaz
III. no Haiti é a mesma que foi criada para a Crise do Canal de Suez.
d) I, II e III.
Qual(is) está(ão) correta(s) de acordo com o texto?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) III
Apenas II e III.
TEXTO
d) I, II e III.
TEXTO III

Jobim elogia atuação da FAB no Haiti
Soldados brasileiros se preparam para embarcar para o Haiti, no Aeroporto do Galeão, no Rio

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
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16
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20
21
22
23

O Ministro da Defesa, Nelson Jobim, afirmou que a atuação da Força Aérea Brasileira na ajuda às
vítimas do terremoto no Haiti tem sido extraordinária. Após desembarcar na Base Aérea de Brasília na
madrugada desta sexta-feira, Jobim falou que o Hospital de Campanha (HCAMP) irá gerar um impacto
positivo em Porto Príncipe, proporcionando atendimento médico à população.
"A atuação da FAB tem sido extraordinária. Vamos instalar o Hospital de Campanha no Campo
Charle. Ele pode ser montado em até quatro a seis horas. Por meio dele, vamos ter condições de avaliar
a necessidade de enviar um módulo hospitalar da Marinha", disse.
Jobim também disse que outra preocupação é com a alimentação da população local. "O problema
básico é que não se resolve enviar alimentos que dependam de ______, ou seja, arroz, feijão que se
tenha que cozinhar. Tem que ser alimentos que se possa comer de imediato, enlatados, um chocolate,
um biscoito, um pão", afirmou.
O ministro da Defesa, Nelson Jobim, e comandantes do Exército chegaram ____ noite de quartafeira à base brasileira no país para liderar os trabalhos do contingente militar brasileiro no Haiti. O
Ministério das Relações Exteriores do Brasil anunciou que o país enviará até US$ 15 milhões para ajudar
a reconstruir o país. Além dos recursos financeiros, o Brasil doará 28 t de alimentos e água para a
população do país. A Força Aérea Brasileira (FAB) disponibilizou oito aeronaves de transporte para
ajudar as vítimas.
O Brasil chefia a missão de paz da ONU no país (Missão das Nações Unidas para a Estabilização no
Haiti, ou Minustah, na sigla em francês), que conta com cerca de 7 mil integrantes. Segundo o Ministério
da Defesa, 1.266 militares brasileiros servem na força. Ao todo, são 1.310 brasileiros no Haiti. A missão
de paz foi criada em 2004, depois que o então presidente Jean-Bertrand Aristide foi deposto durante
uma rebelião. Além do prédio da ONU, o prédio da Embaixada Brasileira em Porto Príncipe também
ficou danificado, mas segundo o governo, não ____ vítimas entre os funcionários brasileiros.
Adaptado de: http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI4206915-EI14687,00.html. Acesso em:
07 out. 2010.
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As questões de 21 a 30 referem-se ao texto III.
21. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto (l. 09, 12, 23).
a)
b)
c)
d)

cocção – na – há
cocsão – à – há
cocção – na – a
cocsão – a – a

22. Relacione as colunas de acordo com a classificação morfológica das palavras destacadas nos trechos extraídos
do texto. Depois, assinale a alternativa que completa correta e respectivamente os parênteses. Alguns números
poderão ser usados mais de uma vez; outros poderão nem ser usados.
(1)
(2)
(3)
(4)
( )
( )
( )
( )
a)
b)
c)
d)

Pronome Relativo
Conjunção Integrante
Conjunção Explicativa
Preposição
afirmou que a atuação da Força Aérea Brasileira na ajuda às vítimas do terremoto no Haiti tem sido
extraordinária. (l. 01-02)
O problema básico é que não se resolve (l. 08-09)
Tem que ser alimentos que se possa comer de imediato (l. 10)
a missão de paz da ONU no país (Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, ou Minustah, na
sigla em francês), que conta com cerca de 7 mil integrantes (l. 18 e 19)
2–1–4–2
2–3–3–1
3–2–2–1
2–2–4–1

23. Analise as modificações sugeridas para a colocação dos pronomes em frases do texto.
I. Soldados brasileiros se preparam (subtítulo) – Soldados brasileiros preparam-se
II. arroz, feijão, que se tenha que cozinhar (l. 09-10) – arroz, feijão que tenha-se que cozinhar
III. alimentos que se possa comer de imediato (l. 10) – que possa-se comer de imediato
Qual(is) delas não violaria(m) o que preceitua a gramática normativa da língua portuguesa?
a)
b)
c)
d)

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
I, II e III.

24. Assinale a substituição que causaria problemas de significado ao período original.
a)
b)
c)
d)

Irá gerar (l. 03) – gerará
Vamos instalar (l. 05) – instalaremos
Vamos ter condições de avaliar (l. 06) – avaliaremos
Doará 28 t de alimentos e água (l. 15) – vai doar

25. Assinale a alternativa em que o trecho extraído do texto não esteja na voz passiva.
a)
b)
c)
d)

A atuação da FAB tem sido extraordinária (l. 05).
Ele pode ser montado em até quatro a seis horas. (l. 06)
A missão de paz foi criada em 2004 (l. 20-21).
o então presidente Jean-Bertrand Aristide foi deposto durante uma rebelião (l. 21-22).
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26. Às vezes, na pronúncia de algumas palavras, há acréscimo ou supressão de fonemas.
Assinale a alternativa em que nenhum desses processos aconteça.
a)
b)
c)
d)

Brasileira.
Contingente.
Impacto.
Outra.

27. Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente a classificação das orações - sem levar em conta
se estão reduzidas ou desenvolvidas - que compõem o período a seguir:
O Ministério das Relações Exteriores do Brasil anunciou que o país enviará até US$ 15 milhões para ajudar a
reconstruir o país. (l. 13 – 15)
a) Oração subordinada substantiva subjetiva – Oração principal – Oração subordinada adverbial final – Oração
subordinada objetiva indireta.
b) Oração principal – Oração subordinada substantiva objetiva direta – Oração subordinada adverbial final –
Oração subordinada substantiva objetiva indireta.
c) Oração principal – Oração subordinada substantiva subjetiva – Oração subordinada substantiva objetiva indireta
- Oração subordinada adverbial consecutiva.
d) Oração subordinada adverbial final – Oração principal – Oração subordinada substantiva subjetiva - Oração
subordinada objetiva indireta.
28. Informe se a significação contextual de palavras e/ou de expressões do texto III é falsa (F) ou verdadeira (V).
Depois, assinale a alternativa que completa correta e respectivamente, de cima para baixo, os parênteses.
(
(
(
(

)
)
)
)

a)
b)
c)
d)

extraordinária (l. 02) – rara
necessidade (l. 07) – urgência
local (l. 08) – nativa
conta com (l. 19) – abrange
F–F–V–V
F–V–F–F
F–F–F–V
V–V–V–F

29. A afirmação apresentada no título do texto III é retomada nos parágrafos
a)
b)
c)
d)

1, 2 e 3 apenas.
1 e 2 apenas.
2 e 3 apenas .
2, 3 e 5 apenas.

30. Pelo que se depreende a partir da leitura atenta do texto III, a situação que não pode ser atribuída exclusivamente
à FAB é a
a)
b)
c)
d)

instalação do Hospital de Campanha em Porto Príncipe.
disponibilização de aeronaves para transporte de vítimas.
elogiada ajuda às vítimas do terremoto no Haiti.
presença de 1310 militares brasileiros no Haiti.
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CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS
31. Leia as alternativas abaixo sobre o Decreto nº. 94406 que regulamenta o exercício profissional da Enfermagem no
Brasil e assinale a alternativa correta.
a) Ao enfermeiro incumbe, privativamente, a participação no planejamento, execução e avaliação da programação
de saúde.
b) Ao enfermeiro incumbe como integrante da equipe de saúde: consultoria, auditoria, e emissão de parecer sobre
matéria de enfermagem.
c) Ao enfermeiro incumbe como integrante da equipe de saúde: a organização e direção dos serviços de
enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
d) Ao enfermeiro incumbe, privativamente, o planejamento, organização, execução e avaliação dos serviços da
assistência de enfermagem.
32. Leia as afirmativas sobre o Código de Ética da Enfermagem, Resolução COFEN 311/2007 (reformulação do Código
de Deontologia), e assinale (V) se forem verdadeiras e (F), se falsas.
(
(
(
(

) É direito do profissional de enfermagem: recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência
técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, a família e a
coletividade.
) É proibido ao profissional de enfermagem: prestar informações à pessoa, a família e a coletividade a respeito
dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências a cerca da assistência de enfermagem.
) É direito do profissional de enfermagem: ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, a família e a
coletividade, necessárias ao exercício profissional.
) É proibido ao profissional de enfermagem: participar de orientação sobre riscos, benefícios e consequências
decorrentes de exames e de outros procedimentos que não sejam realizados pela enfermagem.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

V–F–V–F
F–V–F–V
V–V–F–F
F–F–V–V

33. Leia as afirmativas sobre a participação do Enfermeiro na doação e retirada de órgãos, conforme a Resolução
COFEN 292/2004 que normatiza a atuação do Enfermeiro na Captação e Transplante de órgãos e tecidos.
I. Ao enfermeiro é permitido realizar enucleação do globo ocular, desde que tecnicamente habilitado pela
Associação Panamericana de Banco de Olhos.
II. Ao enfermeiro é permitido participar e organizar programas de conscientização dos profissionais da área de
Saúde, quanto à importância da doação e obrigatoriedade de notificação de pessoas, com diagnóstico de morte
encefálica.
III. Ao enfermeiro é permitido orientar equipe de enfermagem que o acondicionamento do órgão retirado até a
cirurgia de implante ou transporte para outra instituição é responsabilidade da equipe médica.
Qual(is) está(ão) correta(s)?
a)
b)
c)
d)

Somente a afirmativa II.
Somente a afirmativa III.
Somente as afirmativas I e II.
Somente as afirmativas I e III.
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34. Complete as lacunas do texto abaixo que trata da Resolução COFEN 272/2002 que dispõe sobre a Sistematização
da Assistência de Enfermagem (SAE).
Ao enfermeiro incumbe, privativamente, a implantação, planejamento, organização, execução e avaliação
do processo de enfermagem que compreende as seguintes etapas: histórico, ___________, diagnóstico de
enfermagem, prescrição de enfermagem e ____________.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
a)
b)
c)
d)

anamnese, inspeção
exame físico, evolução de enfermagem
levantamento de problemas, identificação de necessidades básicas
palpação, anamnese

35. Na inspeção da cabeça, verifica-se:
a)
b)
c)
d)

textura do cabelo.
diâmetro cefálico.
formato do crânio.
dor na cabeça.

36. Sobre os sinais vitais, assinale a alternativa correta.
a) A respiração tipo Kussmaul se caracteriza pelo aumento da frequência e da profundidade e tem relação com
insuficiência renal e acidose metabólica.
b) Elevação da temperatura corporal e ingesta de alimentos pode diminuir a frequência de pulso.
c) A mudança de posição de sentado ou deitado para a posição em pé pode aumentar temporariamente a pressão
arterial.
d) A pressão de pulso é um indicador de volume sistólico cardíaco adequado e se caracteriza pela soma numérica
das pressões sistólica e diastólica.
37. Leia as afirmativas sobre o preparo de medicações e assinale (V) se forem verdadeiras e (F), se falsas.
(
(
(
(

) O tecido adiposo é rico em vascularização, em relação ao tecido muscular, então os efeitos das medicações
em pessoas obesas podem ser diferentes daqueles na pessoa magra.
) As cinco regras de administração de medicamentos que devem ser respeitadas para garantir a segurança
são: paciente certo, medicamento certo, dose certa, via de administração correta e horário correto.
) Efeitos colaterais das medicações nada mais são que as respostas não relacionadas com o uso terapêutico
da droga.
) A potencialização dos efeitos de uma droga ocorre quando se obtém a interação medicamentosa ao se
administrar duas drogas numa dose baixa, em vez de uma droga em dose maior.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

V–F–V–F
F–V–F–V
V–F–F–V
F–V–V–F

38. Relacione as vias onde são administradas as medicações com os ângulos de aplicação dos medicamentos e
comprimentos de agulhas.
1. via subcutânea		
2. via intradérmica		
3. via intravenosa		
4. via intramuscular		

( ) Agulha com até 15 mm e ângulo de 15º.
( ) Agulha com até 15 mm e ângulo de 90º.
( ) Agulha em torno de 25-30 mm e ângulo de 90º.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência numérica correta, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

2–1–4
1–3–2
3–2–1
2–4–1
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39. Complete as lacunas do texto abaixo relacionado à eliminação urinária.
Quando a eliminação urinária é satisfatória para o indivíduo adulto são excretados aproximadamente ________
ml de urina a cada 24 horas e as características da urina normal são: de cor _____________, o pH em torno de
______, o odor é característico e a densidade fica entre 1003 e 1030 conforme esteja mais ou menos concentrada.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
a)
b)
c)
d)

3500, castanha, oito
1500, amarela, seis
500, avermelhada, sete
2000, colúria, seis

40. Identifique as características do desenvolvimento do embrião e do feto, completando as lacunas do texto abaixo.
A fase__________________ inicia na 4ª semana de gestação, sendo a principal característica neste período a
organogênese. Neste período, a diferenciação das células prossegue rapidamente e se organizam os órgãos e
sistemas corporais. Após aproximadamente 8 semanas inicia-se a fase ______________ que se caracteriza pelo
crescimento e novo desenvolvimento de órgãos e sistemas já organizados.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
a)
b)
c)
d)

fetal, do ovo
neonatal, embrionária
embrionária, fetal
embrionária, pré-embrionária

41. Leia as afirmativas sobre as alterações fisiológicas que ocorrem na mulher durante a gestação.
I. O edema posicional das pernas, embora comum, não pode ser considerado normal na gravidez, pois, embora
a pressão venosa seja mais alta que o normal, não deve ocorrer aumento da pressão capilar e consequente
saída de líquido dos capilares para o espaço extravascular.
II. Numa gestação normal, em que a mulher grávida mantenha suas atividades de vida diária, o padrão diurno da
função renal fica inalterado.
III. O volume sanguíneo materno aumenta consideravelmente durante a gravidez atingindo seu valor máximo
em torno da 32ª e 34ª semana. A expansão do volume de plasma leva a uma diminuição da concentração de
hemoglobina e eritrócitos e, portanto um decréscimo do hematócrito, frequentemente chamada de anemia
fisiológica da gravidez.
Qual(is) está(ão) correta(s)?
a)
b)
c)
d)

Somente a afirmativa II.
Somente a afirmativa III.
Somente as afirmativas I e II.
Somente as afirmativas I e III.

42. Leia as afirmativas sobre as ações de Enfermagem em atendimento dos pais para adaptação com o recémnascido e assinale (V) se forem verdadeiras e (F), se falsas.
(
(
(
(

) A adaptação do homem à paternidade depende muito da experiência que teve dentro da sua família, enquanto
crescia, das expectativas culturais e das normas para os pais dentro da sociedade. O enfermeiro deve ter
em mente que as famílias diferem muito na maneira como dividem as tarefas diárias.
) Muitas vezes o pai é membro esquecido na família do recém-nascido. A mãe deve ser ajudada a compreender
as necessidades de amor e de apoio de seu marido, que também quer ficar a sós com ela, sem nenhuma
criança.
) Se alguém vier prestar ajuda na assistência do lar, esta pessoa deverá cuidar do bebê para que a mãe possa
relaxar e descansar um pouco até que se adapte à nova realidade de vida.
) O enfermeiro deve orientar os pais que a presença do bebê deve ser motivo de satisfação e que sentimentos
de desânimo, medo, desespero não cabem neste momento, pois poderá afetar a relação destes com a
criança.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

V–F–V–F
F–V–F–V
V–V–F–F
F–F–V–V
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43. Leia as assertivas sobre assistência de enfermagem ao recém nascido de alto risco e assinale a alternativa correta.
Assertiva 1: A idade gestacional e o peso ao nascer são parâmetros que podem indicar risco ao nascer.
Assertiva 2: Os bebês pré-termo são muito sensíveis à perda de calor e aos efeitos do resfriamento, pois a área
superficial é muito grande em relação à massa corporal.
a)
b)
c)
d)

As assertivas 1 e 2 estão corretas e a assertiva 2 justifica a assertiva 1.
As assertivas 1 e 2 estão corretas, mas a assertiva 2 não justifica a assertiva 1.
A assertiva 1 está correta e a assertiva 2 está incorreta.
A assertiva 1 está incorreta e a 2 está correta.

44. Leia as afirmativas sobre os efeitos do diabetes na gravidez e assinale a alternativa correta.
a) Embora não exista risco de abortamento, o diabetes oferece riscos de mal formações ao feto.
b) Bebês de mães diabéticas, em geral, apresentam baixo peso ao nascer devido à hipoglicemia fetal.
c) A frequência e a gravidade das complicações na gravidez são definidas pelo controle da doença na mulher
antes da fecundação.
d) O feto é extremamente vulnerável à cetoacidose diabética, bem como à insuficiência placentar, que pode
acompanhar o diabetes mais grave.
45. Leia as afirmativas sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).
I. As DST são infecções ou síndromes de doenças infecciosas transmitidas principalmente pelo contato sexual.
São causadas por grande espectro de bactérias, vírus, protozoários e ectoparasitas. Entre as conhecidas temse o cancro e a sífilis causadas por bactérias, a tricomoníase causada por protozoários e a Hepatite A e B
causadas por vírus.
II. Um componente essencial da prevenção primária é a orientação das mulheres em relação às práticas sexuais
mais seguras incluindo conhecimento do parceiro, a redução do número de parceiros e a recusa pela troca de
fluidos orgânicos.
III. Mulheres devem aprender as práticas sexuais de baixo risco e quais as práticas devem ser evitadas. Curilíngua,
felação, beijos molhados e contato com urina com a pele íntegra são comportamentos de baixo risco, enquanto
a masturbação mútua com rompimento de pele e relação vaginal após contato anal sem novo preservativo
são comportamentos de risco.
Qual(is) está(ão) correta(s)?
a)
b)
c)
d)

Somente a afirmativa II.
Somente a afirmativa III.
Somente as afirmativas I e II.
Somente as afirmativas I e III.

46. A Lei nº 10216/2001 instituiu a Reforma Psiquiátrica. Leia a assertiva 1 e a assertiva 2 e assinale a alternativa
correta.
Assertiva 1
Os tipos de internação psiquiátrica são: a voluntária, que se dá com o consentimento do usuário; a involuntária,
que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e a compulsória, determinada pela justiça.
Assertiva 2
Na internação psiquiátrica compulsória, a justiça determina a sua necessidade. Neste único caso pode ser
realizada sem o laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos.
a)
b)
c)
d)

As assertivas 1 e 2 estão corretas e a assertiva 2 é justificativa da 1.
As assertivas 1 e 2 estão corretas, mas a assertiva 2 não é justificativa da 1.
A assertiva 1 é verdadeira e a assertiva 2 é falsa.
A assertiva 1 é falsa e a assertiva 2 é verdadeira.
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47. Leia as afirmativas sobre os Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) e assinale (V) se forem verdadeiras e (F),
se falsas.
(
(
(
(

) A Portaria do Ministério da Saúde nº. 336/2002 estabelece que os CAPs podem constituir-se em três
modalidades (CAPs I, CAPs II e CAPs III) de acordo com o porte, complexidade e abrangência populacional.
) Os CAPs deverão funcionar em área física hospitalar para garantir estrutura e funcionamentos dos serviços,
bem como o suporte profissional.
) A assistência prestada ao paciente CAPs I inclui, entre outros, atendimento individual, em grupo, oficinas e
visitas domiciliares.
) A multiprofissionalidade da composição das equipes do CAPs deverão contar com quatro técnicos de nível
superior de categorias profissionais diferentes, isto é, deve ter no mínimo um assistente social e mais 3 de
outras categorias.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

V–F–V–F
F–V–F–V
V–F–F–V
F–V–V–F

48. Relacione a coluna 1 que apresenta hipóteses de problemas em olhos, ouvidos, nariz e garganta, com possíveis
causas, sinais ou sintomas da coluna 2.
Coluna 1					
1. Discinesia perioral tardia			
2. Epilepsia do lobo temporal		
3. Glaucoma				
4. Transtorno delirante			
5. Estágio final do uso de cocaína.

Coluna 2
( ) contra-indicado uso de anticolinérgicos.
( ) dificuldade de respirar.
( ) queixas de odores desagradáveis.
( ) uso de antipsicóticos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência numérica correta, de cima para baixo, da Coluna 2.
a)
b)
c)
d)

4–1–5–3
5–4–3–2
1–2–4–3
3–5–2–1

49. Assinale a alternativa correta.
a) Confusão é um transtorno de consciência no qual o indivíduo tem atenção concentrada e consciência alterada,
em geral, vista na hipnose.
b) Emoção é um estado complexo de sentimento, com componentes psíquicos, somáticos e comportamentais
relacionados ao afeto e ao humor.
c) Apatia é a coexistência de liberação ou descarga emocional após lembrar uma experiência desagradável.
d) Melancolia é um estado de humor caracterizado por êxtase, agitação e hiperatividade.
50. Leia as afirmativas sobre o uso e efeitos do álcool.
I. Pessoas com intoxicação alcoólica podem inibir o efeito de fármacos, pois adquirem tolerância a muitas
substâncias como sedativos e hipnóticos.
II. O uso de álcool pode ter efeitos sobre a arquitetura do sono, pois diminui o tempo de latência do sono REM
(estágio do sonho) e do estágio IV (sono profundo).
III. Os principais efeitos adversos do uso de álcool estão relacionados a lesões no rim, podendo levar a uma
insuficiência renal crônica.
Qual(is) está(ão) correta(s)?
a)
b)
c)
d)

Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas a afirmativa III está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
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51. Assinale a alternativa correta sobre esquizofrenia.
a) A esquizofrenia tem bom prognóstico quando seu inicio ocorre na juventude. De acordo com a história social,
sexual e profissional o comportamento do indivíduo é retraído.
b) O tipo desorganizado de esquizofrenia caracteriza-se pela preocupação com um ou mais delírios, classicamente
de perseguições ou grandeza.
c) O tipo catatônico de esquizofrenia se caracteriza por imobilidade motora tipo catalepsia ou atividade motora
excessiva aparentemente não influenciada por estímulos externos.
d) Os testes de inteligência dos pacientes com esquizofrenia demonstram que estes, em geral, apresentam
pontuações mais altas que os demais pacientes com transtornos psiquiátricos.
52. Leia as assertivas 1 e 2 sobre transtorno de humor (depressão) e depois assinale a alternativa correta.
Assertiva 1
A ansiedade é um sintoma comum da depressão e afeta até 90% dos pacientes deprimidos.
Assertiva 2
Pacientes que foram hospitalizados recentemente por tentativa ou ideação de suicídio têm risco mais alto de
suicídio bem-sucedido do que aqueles que nunca foram hospitalizados.
a)
b)
c)
d)

As assertivas 1 e 2 são verdadeiras e a 2 é justificativa da assertiva 1.
As assertivas 1 e 2 são verdadeiras, mas a 2 não é justificativa da assertiva 1.
A assertiva 1 é verdadeira e a 2 é falsa.
A assertiva 1 é falsa e a 2 é verdadeira.

53. Relacione a interação de medicamentos antipsicóticos dos fármacos da coluna 1 e seus possíveis efeitos clínicos
na coluna 2.
1.
2.
3.
4.
5.

carbamazepina			
( ) depressão respiratória, estupor, hipotensão.
álcool			
( ) redução de até 50% da concentração do antipsicótico.
benzodiazepínicos
( ) comprometimento de habilidades psicomotoras.
bromocriptina
( ) aumento da prolactina.
fenitoína			
			
Assinale a alternativa que apresenta a sequência numérica correta, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

1–5–4–3
5–3–1–2
4–2–3–5
3–1–2–4

54. Leia as afirmativas sobre as bases do crescimento e o desenvolvimento de um indivíduo.
I. O crescimento se caracteriza pelo aumento do número e do tamanho das células que, conforme se dividem e
sintetizam novas proteínas, resulta em aumento de tamanho e de peso do todo ou de qualquer parte .
II. A maturidade é o aumento na competência e na adaptabilidade; envelhecimento geralmente descreve uma
mudança qualitativa, o funcionar num nível mais alto.
III. A diferenciação se caracteriza pela mudança e expansão graduais, progresso dos estágios mais simples
aos mais avançados de complexidade, surgimento e expansão das capacidades do indivíduo através do
crescimento, da maturidade e do aprendizado.
Qual(is) está(ão) correta(s)?
a)
b)
c)
d)

Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas a afirmativa III está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
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55. Relacione as informações da primeira coluna com as características correspondentes.
1. Agitação física e emocional; período turbulento do amadurecimento; é uma fase de transição.
2. A criança é direcionada para longe do grupo familiar e centrada no mundo ao redor; se relaciona com seus
pares.
3. Período de desenvolvimentos físico e da personalidade marcantes; desenvolvimento motor avança
uniformemente.
4. Taxa de crescimento rápido e de dependência total que tornam este um dos períodos mais importantes no
processo de desenvolvimento.
5. Rápido desenvolvimento motor, cognitivo e social; pela relação com os pais, estabelece confiança básica no
mundo e forma a base para futuros relacionamentos interpessoais.
(
(
(
(

)
)
)
)

Do nascimento até 12 meses.
Da concepção ao nascimento.
Período de um a seis anos.
Período dos seis aos 11 ou 12 anos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência numérica correta, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

4–3–5–2
5–4–3–2
3–5–2–1
5–3–1–2

56. Assinale a alternativa correta para alguns sinais gastrintestinais e cardíacos comuns de intoxicação digitálica em
crianças.
a)
b)
c)
d)

Náuseas, anorexia, arritmia.
Sonolência, vômito, convulsão.
Náuseas, taquicardia, bradipnéia.
Diarréia, taquicardia, arritmia.

57. Assinale a alternativa correta em relação à pneumonia em crianças.
a)
b)
c)
d)

Nas pneumonias virais a conduta médica, em geral, é a administração de antibióticos.
Os principais sintomas de pneumonia são tosse, som maciço à percussão e hipertermia.
O prognóstico de crianças com pneumonia estréptocócicas é reservado, pois o risco de morte é grande.
O teste cutâneo de tuberculina é indicado sempre que ocorrer suspeita de pneumonia.

58. Complete as lacunas do texto sobre distúrbios do trato urinário.
A infecção do trato genitourinário é uma das condições mais comuns na infância. _____________ é o germe
mais frequente responsável por infecção urinária. Na presença de _____________ assintomática existe uma
quantidade significativa de germe, mas o paciente não apresenta sinais de infecção e na _____________ ocorre
a inflamação da bexiga.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
a)
b)
c)
d)

Estafilococos / uretrite / pielonefrite
Pneumococo / sépses / bacteriúria
Escherichia cole / bacteriúria / cistite
Klebissiela / cistite / litíase

59. Leia as afirmativas sobre distúrbios do trato urinário em crianças e assinale a alternativa correta.
a) Alguns sintomas de distúrbio no trato urinário de crianças são: dificuldade para ganhar peso, micção escassa e
sem odor característico, sonolência e polifagia.
b) O refluxo vesicoureteral associado à infecção do trato urinário é causa comum de fibrose renal.
c) A maior incidência de infecção urinária em meninos do que em meninas parece estar associada ao comprimento
maior da uretra que favorece a permanência de germes.
d) Na síndrome nefrótica alguns sinais e sintomas são: aumento de volume urinário em 24 horas, edema facial,
pressão arterial aumentada e hiperatividade.
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60. Assinale a alternativa que apresenta as características habituais do processo de envelhecimento.
a)
b)
c)
d)

Diminuição do débito cardíaco, presbiopia, presbiacusia.
Redução da altura, sialorréia, aumento dos discos intervertebrais.
Diminuição da água corporal, aumento do débito cardíaco.
Diminuição da imunidade, aumento discreto do hematócrito, miopia.

61. Leia as afirmativas sobre cuidados de Enfermagem na administração de medicamentos à pessoa idosa e assinale
(V) se forem verdadeiras e (F), se falsas.
(
(
(
(

) O tempo de excreção renal dos medicamentos está diminuído, dessa forma o enfermeiro deve observar se
o efeito terapêutico foi atingido.
) Dietas ricas em fibras podem acelerar o transporte gastrintestinal o que pode reduzir a absorção dos
medicamentos ingeridos.
) As gorduras diminuem proporcionalmente no idoso resultando em menor capacidade de armazenar
substâncias lipossolúveis.
) Os múltiplos problemas clínicos encontrados em idosos facilitam a interação de medicamentos, que estará
aumentada no caso de automedicação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

V–F–V–F
F–V–F–V
F–F–V–V
V–V–F–F

62. Preencha as lacunas do texto sobre Cuidados com Processo Doloroso.
A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável decorrente de lesão tissular real ou potencial. A
dor pode ser ___________ quando é percebida como oriunda de uma área diferente daquela em que ocorre
a lesão. ___________são terminações nervosas livres na pele que respondem apenas a estímulos intensos,
potencialmente lesivos. Inúmeras substâncias ______________ afetam a sensibilidade das terminações nervosas
e aumentam a transmissão da dor.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
a)
b)
c)
d)

neuropática, Algogênicas, moduladoras.
visceral, Termo receptores, neurolépticas.
oncológica, Fibra C, encefalinas.
referida, Nociceptores, algogênicas.

63. Leia as afirmativas sobre os fatores que influenciam a resposta a dor.
I. A ansiedade que é relevante ou está relacionada com a dor pode aumentar a percepção dolorosa do paciente.
II. Pessoas que sofreram pouca dor sentem mais temor pela dor como aquelas que apresentam maior experiência
dolorosa.
III. A crença sobre dor e o modo de responder a ela diferem de uma cultura para outra.
Qual(is) está(ão) correta(s)?
a)
b)
c)
d)

Somente a afirmativa II.
Somente a afirmativa III.
Somente as afirmativas I e II.
Somente as afirmativas I e III.
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64. Leia as afirmativas abaixo sobre orientações que possibilitam a redução do risco de câncer e assinale aquela que
não se relaciona à orientação de prevenção e controle de risco.
a) Aumentar o consumo de vegetais frescos porque alimentos ricos em vitaminas e fibras ajudam a evitar
determinados tipos de câncer.
b) Aumentar a ingesta de alimentos ricos em Vitamina C, que são creditados como protetores de câncer gástrico
e de esôfago.
c) Estimular a exposição ao sol para liberar melanina e proteger a pele contra o câncer.
d) Parar de fumar cigarros e charutos, que são carcinogênicos.
65. Relacione o diagnóstico de enfermagem do paciente com câncer na primeira coluna com a respectiva prescrição
de enfermagem na coluna 2.
1.
2.
3.
4.
5.

Risco de infecção relacionada à resposta imunológica alterada
Integridade cutânea comprometida como reação à radioterapia
Mucosa oral comprometida por estomatite
Fadiga
Dor crônica

(
(
(
(

)
)
)
)

aplicar lubrificante nos lábios.
inspecionar sítios que possam ser porta de entrada para patógenos.
evitar aplicar calor ou frio local.
encorajar participação nos programas de exercícios planejados.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência numérica correta, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

2–3–5–1
3–1–2–4
1–2–3–5
3–5–1–2

66. Relacione o período perioperatório da primeira coluna com a atividade da enfermagem na segunda coluna.
				
1. Pré-operatório		
2. Intra-operatório		
3. Pós-operatório 		
					

(
(
(
(
(

) identifica presença de dor na ferida.
) aplica dispositivo de aterramento no paciente.
) aplica anamnese para detectar alergias e jejum.
) posiciona o paciente expondo sítio cirúrgico.
) identifica o tipo de anestésico que foi utilizado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência numérica correta, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

1–1–2–3–2
3–1–2–3–1
3–2–1–2–3
1–2–2–3–1

67. Leia as assertivas 1 e 2 sobre orientação pré-operatória ao paciente cirúrgico e assinale a alternativa correta.
Assertiva 1
O paciente deve inclinar-se discretamente para diante, na posição sentada no leito. Entrelaçar os dedos e colocar
as mãos sobre o sítio da incisão. Respirar profundamente e tossir. Fazer três exercícios com respirações curtas.
Assertiva 2
O exercício respiratório ajuda a depurar as secreções do tórax e o apoio, embora cause algum desconforto,
oferece segurança para não lesionar a incisão.
a)
b)
c)
d)

As assertivas 1 e 2 são verdadeiras e a assertiva 2 é justificativa da 1.
As assertivas 1 e 2 são verdadeiras, mas a assertiva 2 não é justificativa da 1.
A Assertiva 1 é verdadeira e a assertiva 2 é falsa.
A Assertiva 1 é falsa e a assertiva 2 é verdadeira.
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68. Leia as afirmativas sobre doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e assinale (V) se forem verdadeiras e (F),
se falsas.
(
(
(
(

) A asma, atualmente, não é classificada como DPOC mas sim como condição anormal da via aérea
caracterizada principalmente como uma inflamação reversível.
) A DPOC crônica é um estado patológico caracterizado pela limitação do fluxo de ar e que não é totalmente
reversível.
) A bronquite crônica tem a troca gasosa prejudicada, a qual resulta em destruição das paredes dos alvéolos
hiperdistendidos.
) O enfisema é uma doença das vias aéreas caracterizada pela presença de tosse e produção de escarro, por
um mínimo de três meses em cada um, por dois anos consecutivos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

V–F–V–F
F–V–F–V
V–V–F–F
F–F–V–V

69. Leia as afirmativas sobre conceitos relacionados ao Diabetes Mellitus e assinale a alternativa correta.
a) Diabete tipo I é um distúrbio metabólico caracterizado por deficiência relativa na produção de insulina, redução
de sua ação e maior resistência a esse hormônio.
b) Hemoglobina glicosilada é uma medida de longo prazo de controle da glicose, resultado da glicose que se liga
à hemácia durante a vida da hemácia.
c) A cetona é uma substância altamente ácida que é formada na presença de altas concentrações de insulina
quando o fígado cliva os ácidos graxos, este processo ocorre na presença de hipoglicemia.
d) Na neuropatia diabética, ocorre lesão da células renais resultando em microalbuminúria, que em geral se
conduz para insuficiência renal seguida de morte.
70. Complete as lacunas do texto abaixo sobre Diabetes Mellitus e depois escolha a resposta com a sequência correta.
As manifestações clínicas de todos os tipos de diabete incluem a micção aumentada, _______________ , a sede
aumentada, _________________ que ocorre em função da perda excessiva de líquidos. O apetite aumentado,
_____________, que é resultante do estado catabólico induzido pela deficiência de ______________ e clivagem
de proteínas e lipídios.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
a)
b)
c)
d)

polifagia / poliúria / cetonúria / glicose
poliúria / cetonúria / polifagia / insulina
cetonúria / poliúria / cetoacidose / glicose
poliúria / polidipsia / polifagia / insulina

71. Leia as considerações sobre o paciente idoso que se submete a tratamento cirúrgico e assinale (V) se forem
verdadeiras e (F), se falsas.
(
(
(
(

) O débito cardíaco reduzido e a reserva cardíaca limitada tornam o idoso vulnerável às alterações de volume
circulante. Assim, a administração excessiva ou muito rápida de soluções intravenosas pode provocar edema
pulmonar.
) O paciente idoso necessita menor quantidade de anestésico para produzir a anestesia e elimina o agente
anestésico por um tempo mais prolongado que o adulto jovem.
) Com o aumento da quantidade de tecido adiposo no envelhecimento, o idoso aumenta sua capacidade
metabólica e os seus mecanismos termorreguladores, proporcionando diminuição da suscetibilidade de
hipotermia no pós-operatório.
) O paciente idoso desnutrido pode apresentar níveis baixos de proteína no plasma o que pode diminuir a
ação dos anestésicos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

V–F–V–F
F–V–F–V
V–V–F–F
F–F–V–V
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72. A principal meta para a Enfermagem, ao receber na sala de recuperação o paciente em pós-operatório imediato, é
a)
b)
c)
d)

manter ventilação pulmonar evitando a hipoxemia e hipercapnia.
monitorar a estabilidade cardiovascular verificando a pressão arterial.
avaliar o estado mental do paciente.
controlar o volume urinário para manter volume circulante.

73. Relacione a primeira coluna das Teorias da Administração com o gerenciamento da enfermagem correspondente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Teoria Científica		
.
Teoria Clássica			
Teoria das Relações Humanas
Teoria Burocrática
Teoria Comportamentalista
Teoria dos Sistemas
Teoria Contingencial

(
(
(
(

)
)
)
)

liderança do enfermeiro como estratégia para condução de grupo.
organograma do serviço de enfermagem.
serviços aceitam insumos do meio compatíveis com suas políticas e diretrizes.
manual de técnicas e procedimentos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência numérica correta, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

2–6–7–4
3–2–6–1
1–4–5–2
5–1–7–4

74. Leia as afirmativas sobre o processo de comunicação.
I. Além dos elementos básicos da comunicação, emissor, mensagem e receptor, existe ainda o meio pelo qual é
enviada a mensagem, o clima externo e interno do emissor e do receptor.
II. Ao levantar dados sobre o clima interno não se pode esquecer que a mente humana percebe apenas o que
espera perceber. O inesperado costuma ser ignorado ou mal compreendido na comunicação.
III. A estrutura formal de uma organização facilita a comunicação em todos os níveis hierárquicos, pois a mensagem
não sofre filtragem ao longo dos diversos níveis hierárquicos.
Qual(is) está(ão) correta(s)?
a)
b)
c)
d)

Somente a afirmativa II.
Somente a afirmativa III.
Somente as afirmativas I e II.
Somente as afirmativas I e III.

75. Leia as considerações sobre auditoria na Enfermagem como instrumento de controle de qualidade, e assinale a
alternativa correta.
a) Auditoria de resultado determina como se pressupõe que determinado procedimento de enfermagem responderá
junto ao paciente.
b) Auditoria de processo mede a forma de oferecer o atendimento; pressupõe ligação entre processo e qualidade
de atendimento.
c) Auditoria de estrutura pressupõe que exista relação entre o atendimento de qualidade e as tarefas executadas.
d) Os padrões estruturais são estabelecidos por órgãos de licenciamento e acreditação que garantem a qualidade
do atendimento prestado, isto é, como as tarefas se estruturam.
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76. Leia as afirmativas sobre treinamento de pessoal e assinale (V) se forem verdadeiras e (F), se falsas.
(
(
(
(

) Antes da criação de um programa educativo para os funcionários, deve-se identificar as necessidades de
competências e de novas aprendizagens.
) Os programas educacionais devem definir se irão contemplar as atitudes e habilidades nos treinamentos, ou
se irão focar os conhecimentos necessários para desenvolver competências.
) Com as novas tecnologias e equipamentos nas ciências da saúde ficaram reduzidas as necessidades de
treinamento, pois os equipamentos em sua maioria são computadorizados e o funcionamento é totalmente
automatizado.
) Atividades de desenvolvimento de pessoal são geradas para garantir que os funcionários, em cada nível,
tenham competência para dar conta dos deveres que lhes foram confiados no cargo que ocupam.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

V–F–V–F
F–V–F–V
V–F–F–V
F–V–V–F

77. Leia as assertivas 1 e 2 sobre o programa de desenvolvimento profissional e assinale a alternativa correta.
Assertiva 1
No ingresso do profissional na instituição, ocorre o processo de envolvimento e desenvolvimento de habilidades
e o aumento da coerência entre o autoconceito e seu papel no cargo. Depois, ocorre o domínio e se movimenta
em direção à maturidade, o momento das conquistas e desafios e o último estágio é o término do envolvimento,
quando a autoidentidade e a identidade do cargo entram em declínio.
Assertiva 2
O profissional pode cair na monotonia quando não encontra novos desafios, o cargo não oferece mais
oportunidades de promoção, e fica confinado a um nível em que o desempenho e o comportamento declinam lenta
e progressivamente.
a)
b)
c)
d)

As assertivas 1 e 2 são verdadeiras e a assertiva 2 é justificativa da 1.
As assertivas 1 e 2 são verdadeiras, mas a assertiva 2 não é justificativa da 1.
A assertiva 1 é verdadeira e a 2 é falsa.
A assertiva 1 é falsa e a 2 é verdadeira.

78. Leia as afirmativas sobre Programas para Controle de Qualidade e assinale a alternativa correta.
a) Para eficiência do programa de Qualidade ele deve ter apoio da Administração Superior, satisfazer prioritariamente
os regulamentos federais e estaduais, ter metas mínimas para atingirem objetivos e ter um cronograma de
início e término de avaliação.
b) As auditorias são instrumentos de investigação da qualidade e do impacto de forças externas no desenvolvimento
e implantação de programas de qualidade.
c) A liderança tem papel fundamental no controle de qualidade pois deve fixar padrões mensuráveis, verificar
discrepâncias entre o atendimento prestado e os padrões desejáveis e manter-se informado das normativas
governamentais.
d) O controle de qualidade como processo somente se utiliza de dados quantitativos que oferecem segurança
para análise dos resultados que devem ser padronizados previamente.
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79. Leia as considerações sobre as características de liderança e assinale a alternativa correta.
I. A abordagem contingencial reforçou pesquisas, sugerindo que o estilo de liderança não é definido pela situação
do momento, pois cada indivíduo possui um estilo de liderança próprio.
II. A liderança do tipo autoritária resulta em um grupo de ações bem definidas que costumam ser previsíveis,
reduzindo a frustração no grupo de trabalho e oferecendo uma grande sensação de proteção. Neste grupo a
produtividade costuma ser alta.
III. O líder democrático é adequado para grupos altamente motivados e autodirecionados, podendo resultar em
muita criatividade e produtividade.
Qual(is) está(ão) correta(s)?
a)
b)
c)
d)

Somente a afirmativa II.
Somente a afirmativa III.
Somente as afirmativas I e II.
Somente as afirmativas I e III.

80. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente o quadro com as etapas do processo de tomada
de decisão.
Etapas do processo decisório
1ª
Identificar
o problema

a)
b)
c)
d)

2ª

3ª
Identificar
soluções
alternativas

4ª

5ª
Escolher
a melhor
opção

6ª
Aplicar a
melhor
alternativa

7ª

Escolher alternativas / Coletar dados / Realimentação
Revisar o contexto da decisão / Avaliar resultado / Feedback
Avaliar resultados / Avaliar os dados / Selecionar a melhor decisão
Coletar dados para análise / Avaliar as alternativas possíveis / Avaliar resultados
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