COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE ENSINO
CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA

CONCURSO DE ADMISSÃO AO EAOT 2003

PROVA DE ENFERMAGEM

CÓDIGO 20 - VERSÃO A
ATENÇÃO: ABRA ESTA PROVA SOMENTE APÓS RECEBER ORDEM.
DATA DE APLICAÇÃO: 28 DE JANEIRO DE 2003.

PREENCHA OS DADOS ABAIXO.

NOME DO CANDIDATO:____________________________________________________

INSCRIÇÃO Nº:___________________________________________________________

LEIA COM ATENÇÃO:
1) ESTA PROVA CONTÉM 40 QUESTÕES OBJETIVAS. CONFIRA SE SUA PROVA ESTÁ
COM TODAS AS QUESTÕES IMPRESSAS E SE SÃO PERFEITAMENTE LEGÍVEIS;
2) CONFIRA SE A VERSÃO DA PROVA CORRESPONDE À VERSÃO MARCADA NO
CARTÃO-RESPOSTA;
3) PREENCHA CORRETA E COMPLETAMENTE TODOS OS CAMPOS DO CARTÃORESPOSTA (INCLUSIVE O CÓDIGO DA PROVA) COM CANETA DE TINTA PRETA OU
AZUL;
4) NÃO SE ESQUEÇA DE ASSINAR O CARTÃO-RESPOSTA NO LOCAL INDICADO
PARA ASSINATURA;
5) A PROVA TERÁ A DURAÇÃO DE 03 (TRÊS) HORAS, ACRESCIDAS DE MAIS 10 (DEZ)
MINUTOS PARA PREENCHIMENTO DO CARTÃO-RESPOSTA; E
6) SOMENTE SERÁ PERMITIDO RETIRAR-SE DO LOCAL DE PROVA A PARTIR DA
METADE DO TEMPO PREVISTO.

BOA PROVA!
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01 - A Lei nº 5.905/73, de 12 de julho de 1973, dispõe sobre a
criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e
dá outras providências, sendo que NÃO compete ao
Conselho Federal de Enfermagem,
a) instituir o modelo das carteiras profissionais de identidade
e as insígnias da profissão.
b) elaborar o Código de Deontologia de Enfermagem e
alterá-lo, quando necessário.
c) conhecer e decidir assuntos atinentes à ética profissional,
impondo as penalidades cabíveis.
d) aprovar anualmente as contas e a proposta orçamentária
da autarquia, rementendo-as aos órgãos competentes.

02 - O propósito de um Código de Ética é
a) estabelecer as bases das associações nacionais de
enfermagem.
b) orientar os enfermeiros nas escolhas morais que ocorrem
na prática de enfermagem.
c) fornecer medidas disciplinares contra os enfermeiros que
não o aceitam.
d) identificar valores e atitudes adequadas à profissão do
enfermeiro.

03 - Assinale a alternativa que explica como fica afetado o
equilíbrio hídrico durante as primeiras 24 a 48 horas do pósoperatório.

06 - Considerando-se as diferenças entre a tristeza e a depressão,
relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª, sabendo-se que os
números da 1ª coluna podem se repetir na segunda.
1 – Tristeza.
2 – Depressão.
( ) Reação à perda real de um objeto de grande valor que
pode ser tangível ou intangível.
( ) Trata-se de uma pertubação profunda no humor.
( ) Reação à perda real, ameaçada ou imaginada, de um
objeto de grande valor.
( ) É autolimitada e diminui gradualmente em duração num
período de cerca de um ano.
A seqüência correta é
a)
b)
c)
d)

1, 2, 2, 2.
2, 2, 1, 1.
2, 1, 1, 2.
1, 2, 2, 1.

07 - Relacione as doenças sexualmente transmissíveis às suas
respectivas classificações.
1 – Sífilis, cancro mole.
2 – Tricomoníase, hepatite B.
3 – Schiguelose, pediculose pubiana.
( )

a) O líquido move-se para o espaço intersticial, a partir do
sistema vascular, por osmose.
b) O líquido move-se para o sistema vascular a partir do
espaço intersticial.
c) A pressão osmótica do sangue se eleva.
d) A perda de líquidos geralmente excede a ingesta.
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( )
( )

Doenças essencialmente transmitidas pelo contato
sexual.
Doenças freqüentemente transmitidas pelo contato
sexual.
Doenças eventualmente transmitidas pelo contato
sexual.

A seqüência correta é
04 - Assinale a alternativa que apresenta a estrutura na qual o
centro de controle das atividades respiratória e cardiovascular
está localizado.
a)
b)
c)
d)

Córtex cerebral.
Bulbo.
Hipotálamo.
Medula óssea.

05 - Ao aferir a pressão diastólica ocorre, na artéria, um evento.
Assinale-o.
a) A artéria está completamente ocluída.
b) A artéria abre-se durante a sístole e a diástole, mas
permanece parcialmente em constrição.
c) A artéria começa a abrir-se no auge da sístole.
d) A artéria não sofre restrições em seu fluxo sangüíneo
durante a pressão exercida pelo manguito.

a)
b)
c)
d)

2, 3, 1.
1, 2, 3.
3, 1, 2.
2, 1, 3.

08 - A eclosão da doença pode resultar por casos importados; o
doente, atualmente presente na área sob consideração,
adquiriu o seu mal em outra região, de onde emigrou.
A definição acima refere-se a
a)
b)
c)
d)

casos autóctones.
surtos epidêmicos.
casos alóctones.
endemia.

09 - Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª, relacionando as
doenças aos seus respectivos agentes causadores.
1 – Calymmatobacterium granulomatis.
2 – Papovavírus.
3 – Treponema pallidum.
4 – Haemophilus vaginalis.
5 – Chlamydia trachomatis.
(
(
(
(
(

) Vaginite.
) Donovanose.
) Linfogranuloma venéreo.
) Condiloma acuminado.
) Sífilis

A seqüência correta é
a)
b)
c)
d)

1, 5, 3, 2, 4.
5, 3, 4, 1, 2.
4, 1, 5, 2, 3.
2, 5, 4, 1, 3.
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10 - A Vigilância Epidemiológica é um sistema de informação,
decisão e ação, para recomendar, planejar e avaliar medidas
de controle dos agravos.

12 - Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, a seguir,
assinale a alternativa correspondente.

Com relação aos níveis das ações de enfermagem na
epidemiologia, marque V (verdadeiro) ou F (falso) e, a seguir,
assinale a alternativa correspondente.

1 – Fitonoses.
2 – Epizootia.
3 – Enzootia.
4 – Zooantroponoses.

(

(

(

(

(

a)
b)
c)
d)

) Educação contínua e permanente dos funcionários
responsáveis pela vigilância epidemiológica, a fim de
melhorar a qualidade de diagnóstico e agir prontamente
com medidas preventivas é uma ação de enfermagem ao
nível de prevenção primária.
) Prestação de serviços em hospitais e na comunidade
para redução de incapacidades é uma ação de
enfermagem ao nível de prevenção terciária.
) Educação para a saúde: através de palestras, cursos,
grupos, atividades em escolas, creches, associações de
bairro, etc é uma ação de enfermagem ao nível de
prevenção primária.
) Prevenção da disseminação dos agentes infecciosos,
através de medidas como precauções universais,
quimioprofilaxia e exames laboratoriais adequados é
uma ação de enfermagem ao nível de prevenção
terciária.
V, V, V, V.
V, F, V, F.
F, V, F, V.
F, V, V, F.

11 - O sexo ainda é um assunto cercado de tabus e preconceitos.
Por maiores que sejam a evolução dos costumes e a
divulgação em torno da sexualidade pelos meios de
comunicação, ser portador de uma doença sexualmente
transmissível (DST) implica medo, culpa, ansiedade e
angústia. Torna-se necessário o esclarecimento de
informações básicas sobre as DST para a população em
geral.
Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª, relacionando os
níveis de prevenção às respectivas ações de enfermagem.
1 – Nível Primário.
2 – Nível Secundário.
3 – Nível Terciário.
(

(
(

) Informação à população-alvo em mensagens simples
que esclareçam dúvidas combatendo os preconceitos e
crendices sobre o assunto DST.
) Reintegração, à família, de um paciente portador de
DST, por exemplo, AIDS.
) Notificação dos casos existentes, pelos profissionais de
saúde, objetivando processar a vigilância epidemiológica.

A seqüência correta é
a)
b)
c)
d)

1, 3, 2.
3, 2, 1.
2, 1, 3.
1, 2, 3.
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(
(
(

a)
b)
c)
d)

) Doenças adquiridas pelos animais a partir do homem,
ou seja, a fonte é animal.
) Nome que equivale ao de endemia, porém aplicado à
população animal.
) Nome equivalente ao de epidemia, porém aplicado à
população animal.
) Doenças comuns ao homem e aos vegetais, sendo
adquiridas pelo primeiro quando em contato com os
últimos.
4, 3, 2, 1.
1, 2, 3, 4.
3, 2, 4, 1.
4, 3, 1, 2.

13 - Em relação à vacina contra hepatite B, todas as afirmativas
abaixo são corretas, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

a gravidez não é contra-indicação.
é indicada a partir do nascimento.
pode ser aplicada em pessoas com doença febril.
pode ser administrada por via intramuscular
subcutânea.

ou

14 - Gotículas de Wells estão relacionadas à transmissão da
a)
b)
c)
d)

Coqueluche.
Difteria.
Varicela.
Tuberculose.

15 - Assinale a alternativa que apresenta a correta definição de
ROTINA.
a) Um ato normativo, aprovado pela administração superior
da organização de saúde, de caráter flexível e que contém
diretrizes básicas para o funcionamento do serviço de
enfermagem.
b) Um conjunto de regras ou instruções para fixar os
procedimentos, métodos e organização, que serão
utilizados no desenvolvimento das atividades. São
princípios de ação.
c) A descrição detalhada e seqüencial de como uma
atividade deve ser realizada. É sinônimo de técnica;
geralmente é uniforme para toda a organização, pois está
baseada em princípios científicos.
d) O conjunto de elementos que especifica a maneira exata
pela qual uma ou mais atividades devem ser realizadas.
Instrui sobre o que deve ser feito, quem deve fazer e onde.
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16 - Marque V para verdadeiro ou F para falso.
(

(

(

(

(

) Segundo o Ministério da Saúde, a “supervisão é um
processo educativo e contínuo que consiste,
fundamentalmente, em motivar e orientar os
supervisionados na execução de atividades com base
em normas, a fim de manter elevada a qualidade dos
serviços prestados”.
) A principal tarefa da seleção de pessoal é proceder a
confrontação entre informações fornecidas pelo
candidato e os pré-requisitos determinados e decidir
sobre qual o indivíduo que melhor se adapte ao tipo de
trabalho a ser desempenhado.
) A Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua
“educação continuada” como o “processo que inclui
experiências posteriores ao adestramento inicial, as
quais ajudam o pessoal a aprender competências
importantes para o seu trabalho”.
) Os tipos de comunicação dentro de uma organização de
saúde variam de acordo com os instrumentos e o seu
fluxo.
Podem
ser,
unicamente:
comunicação
ascendente, comunicação descendente e comunicação
diagonal.
) A passagem de plantão é um importante meio de
comunicação, pois além do relato sobre o paciente para
a equipe, dando uma idéia geral da situação, pode ser o
momento de informar e orientar o funcionário e de,
juntos, planejarem a assistência de enfermagem. É um
tipo de comunicação ascendente.

A seqüência correta é
a)
b)
c)
d)

V, F, V, F, V.
V, V, V, F ,F.
F, V, F ,V, V.
F, F, F, V, V.

17 - Planejamento da assistência de enfermagem é a
determinação das ações de enfermagem pela utilização de
um método de trabalho, a fim de atender às necessidades da
clientela. Esse planejamento pode ser compreendido em três
amplitudes: estratégico, tático e operacional.
Com base na afirmativa acima, numere a 2ª coluna de
acordo com a 1ª.
1ª coluna
1 – Planejamento estratégico.
2 – Planejamento tático.
3 – Planejamento operacional.

18 - Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, a seguir,
assinale a alternativa correspondente.
1 – Teoria Burocrática.
2 – Teoria Científica.
3 – Teoria das Relações Humanas.
4 – Teoria Clássica.
( ) No início da década de 1930, surge nos Estados Unidos
uma teoria que, entre outros fatores, foi determinada
pelas necessidades de humanização e democratização
na administração de pessoal e pelo desenvolvimento das
chamadas ciências humanas (psicologia e sociologia). A
administração passou a tratar, entre outros, de temas
relativos à motivação humana, à liderança, à
comunicação e à dinâmica de grupo.
( ) Teoria cuja proposta básica era o aumento da produção
pela eficiência do nível operacional. Essa teoria
preconizava a divisão do trabalho, a especialização do
operário e a padronização das atividades e tarefas por
ele desenvolvidas. Outro aspecto valorizado era o
incentivo salarial e o prêmio compatível à produção.
( ) Essa teoria visava à eficiência da organização pela
adoção de estrutura adequada e de um funcionamento
compatível com essa estrutura. A preocupação não era
com a divisão do trabalho ao nível individual, mas sim
com a divisão ao nível dos órgão integrantes da
organização.
( ) Essa teoria visa à eficiência organizacional como objetivo
básico e, para tanto, detalha pormenorizadamente como
as coisas deverão ser feitas, ou seja, prevê em detalhes
o funcionamento organizacional. Caracteriza-se ainda
pela
impessoalidade
nas
relações
humanas,
considerando os indivíduos apenas em função dos
cargos e funções que exercem na organização.
a)
b)
c)
d)

4, 2, 3, 1.
3, 4, 1, 2.
3, 2, 4, 1.
2, 1, 4, 3.

19 - A avaliação sistemática e formal de uma atividade realizada
por alguém que não esteja envolvido diretamente na sua
execução, com o intuito de determinar se essa atividade está
sendo levada a efeito de acordo com seus objetivos é definida
como auditoria.
Com relação à classificação das auditorias, numere a 2ª
coluna de acordo com a 1ª.

2ª coluna
( ) É um plano de curto alcance que corresponde ao
planejamento da assistência, utilizando um método para
cada paciente ou grupos específicos de clientes.
( ) É um plano de longo alcance que corresponde ao
planejamento para a implementação de um método de
assistência de enfermagem ao nível institucional.
( ) É um plano de médio alcance, que corresponde à
adaptação do método de assistência para cada unidade
de serviço de enfermagem, respeitando suas
especialidades.

1 – Quanto à forma de intervenção.
2 – Quanto ao tempo.
3 – Quanto à natureza.
4 – Quanto ao limite.

A seqüência correta é

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

3, 1, 2.
1, 2, 3.
2, 3, 1.
1, 3, 2.
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(
(
(
(

) Auditoria normal / Auditoria específica.
) Auditoria interna / Auditoria externa.
) Auditoria total / Auditoria parcial.
) Auditoria contínua / Auditoria periódica.

A seqüência correta é
3, 1, 4, 2.
1, 2, 4, 3.
4, 3, 2, 1.
2, 4, 3, 1.

20 - São hormônios secretados pela hipófise e regulam a atividade
ovariana:
a)
b)
c)
d)

FSH e LH.
corpo lúteo e estrogênio.
prolactina e progesterona.
estrogênio e progesterona.
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21 - A enfermeira, na consulta de enfermagem no pré-natal, ao
encontrar uma leucocitose, deverá suspeitar de uma possível
infecção a partir da seguinte contagem:
a)
b)
c)
d)

3

10.000/mm
3
12.000/mm
3
15.000/mm
3
18.000/mm

22 - Durante a gestação, há um aumento dos fatores de
coagulação e do fibrinogênio. Isso ocorre para
a)
b)
c)
d)

diminuir o risco de embolia.
facilitar a involução uterina.
diminuir o risco de trombose.
aumentar a hemostasia no puerpério.

23 - No segundo período do parto, ocorre(m) o/a
a)
b)
c)
d)

apagamento e a dilatação.
período de recuperação.
nascimento da criança.
expulsão da placenta.
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28 - Marque V para a assertiva verdadeira e F para a falsa e, a
seguir, assinale a alternativa correta.
(

(

) O leite materno contém mais lactalbumina que o leite de
vaca, aumentando a formação de coalhos no intestino da
criança.
) A gordura do leite materno é mais fácil de digerir e
absorver do que a do leite de vaca.
) O conteúdo de ferro é alto no leite materno.

a)
b)
c)
d)

F, F, V
V, F, V
F, V, F
V, V, V

(

29 - Sabe-se que a absorção, a distribuição, o metabolismo e a
excreção das drogas diferem substancialmente nas crianças
e que estas reagem mais rápida e violentamente às
medicações. São múltiplos os fatores que modificam a ação
das drogas nos recém-nascidos. Com relação a esses
fatores, assinale a alternativa INCORRETA.
a)
b)
c)
d)

Imaturidade do metabolismo hepático.
Aumento da permeabilidade da pele e da conjuntiva.
Hipoplasia no crescimento tecidual.
Diminuição da função renal.

24 - São drogas utilizadas no tratamento da hipertensão arterial na
gravidez, EXCETO:
30 - Correlacione a 2ª coluna com a 1ª.
a)
b)
c)
d)

Hidralazina.
Furosemida.
Metildopa.
Nifedipina.

1 – Choque hipovolêmico.
2 – Choque cardiogênico.
3 – Choque distributivo.
(

25 - No caso da pré-eclâmpsia e administração de sulfato de
magnésio, a enfermeira deve estar atenta para o
aparecimento de

(
(

a)
b)
c)
d)

hiper-reflexia.
taquicardia.
bradicardia.
oligúria.

26 - Assinale a alternativa que completa a lacuna abaixo.

) Ocorre quando há uma má distribuição do volume de
sangue no sistema vascular.
) Ocorre quando existe uma diminuição do volume
intravascular.
) Ocorre quando o coração não consegue desempenhar
bem sua função bombeadora.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.
a)
b)
c)
d)

3, 1, 2
1, 3, 2
2, 1, 3
1, 2, 3

A maior fonte de produção de líquido amniótico vem do(s)
_________ do concepto.
a)
b)
c)
d)

rins
pulmões
fígado
aparelho gastrintestinal

27 - O fígado de uma criança, após o nascimento, tem uma
capacidade diminuída de realizar a função de, EXCETO
a)
b)
c)
d)

regular a glicose, por isso a hipoglicemia é comum.
evitar o eritema tóxico.
conjugar a bilirrubina para que possa ser excretada.
produzir protrombina, por isso menos vitamina K é
produzida.

31 - A ausência ou a insuficiência da peristalse do esôfago distal,
acompanhada da falência do esfíncter esofagiano em relaxar
em resposta à deglutição, é denominada
a)
b)
c)
d)

acalasia.
policitemia.
epistaxe.
ambliopia.

32 - A sonda de Sengstaken-Blakemore é um instrumento utilizado
com a finalidade de controlar o sangramento esofagiano.
Esse procedimento exige do enfermeiro conhecimento e
experiência para detectar sinais e sintomas de complicações.
São consideradas complicações potenciais do uso dessa
sonda, EXCETO a
a)
b)
c)
d)

ulceração e necrose da mucosa do estômago e esôfago.
asfixia.
lesão pilórica por pressão excessiva.
aspiração de sangue e secreções para os pulmões.
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33 - Os sons respiratórios normais ouvidos sobre a periferia do
pulmão é/são denominado(s)
a)
b)
c)
d)

murmúrio vesicular.
sons brônquicos.
estertores altos.
sons broncovesiculares.

34 - A respiração de Cheyne-Stokes é caracterizada por/pela
a) respiração com uma pausa longa em inspiração completa
ou expiração completa.
b) respiração totalmente irregular com respirações profundas
e superficiais com pausas irregulares.
c) respirações entrecortadas com pausas irregulares.
d) profundidade da respiração aumentando até um pico e a
seguir diminuindo até um período de apnéia.

35 - O Delirium Tremens por abstinência de álcool é grave e tem
elevado índice de mortalidade. Assinale a alternativa correta
com relação à assistência ao cliente.
a) Deverá ser mantido em enfermaria para melhor
observação.
b) Deverá ser mantido em quarto privativo e pouco iluminado.
c) Deverá ser mantido contido para evitar agressões.
d) O acompanhante não é importante.

36 - A administração de sangue e hemoderivados demanda
conhecimentos das corretas técnicas de administração e das
possíveis complicações. Quando há suspeita de que uma
reação transfusional está ocorrendo, além de interromper a
transfusão e comunicar imediatamente ao médico, alguns
passos são dados de forma que o diagnóstico seja feito de
acordo com o tipo e a gravidade da reação. Com relação à
conduta correta, marque V (verdadeiro) ou F (falso).
(
(
(

(

) Interromper a transfusão, retirar a punção venosa,
repuncionar outra veia e deixá-la permeável.
) A bolsa com o sangue e o equipo de soro não devem
ser desprezados.
) A bolsa de sangue pode ser desprezada após a
verificação das etiquetas de identificação e do número
da bolsa.
) O sangue do paciente deve ser colhido para exame de
hemoglobina plasmática, cultura e nova tipagem.

Marque a alternativa que apresenta a seqüência correta.
a)
b)
c)
d)

V, F, V, F
V, V, F, F
F, V, F, V
F, F, V, V

37 - Dentre as complicações da insuficiência hepática, a que está
relacionada com o metabolismo da amônia é a
a)
b)
c)
d)

síndrome hepatorrenal.
encefalopatia hepática.
ascite.
hepatite.

38 - Em relação à heparinização durante a hemodiálise, assinale a
alternativa INCORRETA.
a) O objetivo principal de qualquer método de heparinização
é impedir a coagulação no dialisador.
b) A protamina pode ser usada para reverter os efeitos da
heparina.
c) Pode-se utilizar qualquer quantidade de heparina,
enquanto o enfermeiro estiver monitorizando os tempos de
coagulação ativados.
d) Pode-se usar pouca ou nenhuma heparina para o paciente
que tem distúrbios subjacentes de fatores da coagulação.
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39 - Assinale a alternativa que completa a lacuna abaixo.
A hemoglobina glicosilada é um teste sangüíneo que reflete a
média dos níveis de glicose sangüínea num período de,
aproximadamente, __________ dias.
a)
b)
c)
d)

15
45
90
120

40 - Existem vários tipos de incontinência urinária. A que está
relacionada à deficiência cognitiva grave, por exemplo a
demência de Alzheimer, é a incontinência
a)
b)
c)
d)

de esforço.
funcional.
de hiperfluxo.
de urgência.

