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ESPECIALIDADE:
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1 – Este caderno contém 01 (um) tema para Redação, 01 (uma) prova de Língua Portuguesa composta de
20 (vinte) questões objetivas numeradas de 01 (um) a 20 (vinte) e 01 (uma) prova de Especialidade
composta de 40 (quarenta) questões objetivas numeradas de 21 (vinte e um) a 60 (sessenta). 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 e a “ESPECIALIDADE” constantes deste caderno de questões
conferem com os campos “VERSÃO” e “ESPECIALIDADE” contidas em seu Cartão-Resposta.
3 – Não se comunique com outros candidatos, nem se levante sem autorização do Chefe de Setor.
4 – A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o
preenchimento do Cartão-Resposta.
5 – Assine o Cartão-Resposta e assinale as respostas, corretamente e sem rasuras, com caneta azul ou
preta.
6 – Somente será permitido retirar-se do local de realização das provas após decorridas 2 (duas) horas
depois 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.
7 – A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno e no CartãoRespostas poderá implicar a anulação da sua prova.
AGENDA (PRÓXIMOS EVENTOS)

DATA

EVENTO

26/11/2008

Divulgação das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisórios.
Preenchimento da Ficha Informativa sobre Formulação de Questão (FIFQ) na página do
CIAAR, na Internet, (até às 17h do último dia – horário de Brasília).
Divulgação do resultado das Redações na Internet e na Intraer.
Vista de Prova de Redação e preenchimento do formulário de recurso para a Prova de
Redação na página do CIAAR, na Internet, (das 10h do primeiro dia até às 17h do último
dia – horário de Brasília).
Divulgação, nas páginas do CIAAR na Internet e Intraer, dos gabaritos oficiais e dos
pareceres sobre as FIFQ, ou comunicação da inexistência das mesmas.
Divulgação, nas páginas do CIAAR na Internet e Intraer, dos resultados finais das
Redações.
Divulgação na Internet e Intraer, da relação nominal, por especialidade, com os resultados
obtidos pelos candidatos e convocação para a Concentração Intermediária.
Concentração Intermediária e entrega de títulos, das 9h às 11h.

até 28/11/2008
até 16/12/2008
05 a 09/01/2009
até 09/01/2009
até 21/01/2009
até 27/01/2009
02/02/2009
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO:
O Patriomanismo
No começo dos anos 1980, publiquei um artigo no Jornal de Brasília com o título “O alasca verde”. Nele,
alertava para o risco da venda da Amazônia como forma de pagar a dívida externa, nos mesmos moldes do que
ocorrera em 1867, quando a Rússia vendeu o Alasca para os EUA.
Em 2005, escrevi outro artigo no Jornal do Comércio, com o título “Alasca Deserto” dizendo que a troca da
dívida ainda não tinha se realizado, mas que, naquele intervalo de tempo, parte considerável da floresta fora
destruída. Como se disséssemos ao mundo que a Amazônia é nossa e temos o direito de destruí-la.
Chegamos a 2008, e a Amazônia continua sob cobiça internacional. Com o aquecimento global, nossas
florestas se tornaram uma reserva que precisa ser mantida. A incorporação da Amazônia, por uma nação ou
pela comunidade internacional, passou a ser defendida por alguns, como único modo de preservá-la.
Não há dúvida quanto ao nosso direito de preservar o território amazônico. Não podemos abrir mão desse
direito, nem do compromisso para as gerações futuras. Os brasileiros não perdoarão aos governantes que
contribuírem para perdermos a soberania sobre a Amazônia. Mas isso não nos dá o direito de destruir a floresta,
como temos feito.
A Terra é um imenso condomínio, cada país com soberania e responsabilidades, como moradores de
apartamentos. Os países não podem usar sua soberania contra os interesses dos outros. Os EUA, a Europa e a
China não têm o direito de continuar destruindo a natureza com a avidez da indústria que atende à orgia
consumista. O efeito estufa deriva muito mais da imensa produção industrial dos países ricos do que da
destruição da Amazônia. Mesmo assim, os EUA continuam se negando a assinar o Protocolo de Kyoto, que
tenta colocar um mínimo de disciplina no processo industrial do mundo.
Não podemos seguir o péssimo exemplo deles. Precisamos demonstrar que a Amazônia é nossa e por isso
devemos protegê-la como patrimônio brasileiro e da humanidade, e não apenas como um território. Mas
cuidando para não transformá-la em deserto.
Lamentavelmente, isso será difícil. As estatísticas mostram que as reservas florestais da Amazônia
caminham rapidamente para o desaparecimento. De um lado, líderes civis e empresários defendem a
exploração do que ainda existe. De outro, a estratégia é proteger a Amazônia ocupando-a o mais rápido
possível, mesmo que isso signifique a destruição da floresta. Um grupo pensa que é melhor transformar suas
árvores em madeira e dinheiro, e suas terras em commodities, como a soja ou o etanol, do que conservar a
floresta. São os patriotas gananciosos. Outro considera melhor um território desértico soberano do que uma
floresta sob influência estrangeira: são os patriotas suicidas. Por outro lado, há ONGs e sertanistas dispostos a
abrir mão da soberania para manter a floresta. São os humanistas antipatriotas.
A destruição da Amazônia ocorre sobretudo por falta de determinação nacional de optar por um
desenvolvimento que respeite e mantenha o patrimônio brasileiro e da humanidade. A soberania não deve ser
apenas territorial, mas também patrimonial. Nesse caso, a conservação é uma condição básica da soberania. E
não somente para o Brasil, mas para toda a humanidade.
Transformar a nossa Amazônia em deserto é tão grave quanto entregá-la. A Amazônia não pode ser um
Alasca Verde, como se dizia há 25 anos, nem um Alasca Deserto, como ela começa a parecer. Para isso, é
preciso combinar patriotismo e humanismo, e inventar no Brasil o “patriomanismo”.
(Cristovam Buarque, 13/06/08)

01) Em relação ao texto “O Patriomanismo”, assinale a alternativa correta:
A) Todos os brasileiros preocupam-se com a preservação da Amazônia.
B) Os brasileiros devem proteger a Amazônia como território e como patrimônio brasileiro e da
humanidade.
C) A Amazônia é importante somente para os brasileiros.
D) Já que os brasileiros destroem a floresta, ela tem de ser incorporada pela comunidade internacional.
02) Todas as alternativas estão de acordo com o texto, EXCETO:
A) O autor do texto faz alerta há duas décadas, sobre a venda da Amazônia.
B) O Alasca foi vendido aos Estados Unidos pela Rússia.
C) O aquecimento global é resultado apenas da destruição da Amazônia.
D) As reservas da Amazônia podem desaparecer, se não a protegermos.
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03) Em relação às idéias do texto, assinale a alternativa correta:
A) A Amazônia é nossa, por isso temos o direito de agir como quisermos.
B) Qualquer país pode usar de sua soberania para agir, mesmo que prejudique outros.
C) Não transformar a Amazônia em deserto é muito fácil.
D) O exarcebado consumismo leva as indústrias a consumirem cada vez mais.
04) Em relação ao texto está correta a alternativa:
A) O uso da primeira pessoa do plural indica que autor e leitor estão incluídos nessa luta.
B) A transformação da Amazônia em deserto é menos grave que vendê-la.
C) A cobiça internacional sobre a Amazônia já não existe mais.
D) A Amazônia corre o risco de ser vendida porque somos incapazes de administrá-la.
05) De acordo com a estrutura, o texto “O Patriomanismo” pode ser classificado como:
A) Argumentativo.
B) Narrativo.
C) Descritivo.
D) Publicitário.
06) Pode-se afirmar que a palavra “patriomanismo” é:
A) Formada pelo processo de derivação sufixal.
B) Formada pelo processo de composição por justaposição.
C) Formada pelo processo de derivação regressiva.
D) Neologismo.
07) De acordo com o texto, assinale a alternativa INCORRETA:
A) Em: “Lamentavelmente, isso será difícil” (7°§) é mantido o mesmo sentido e correção gramatical,
substituindo-se “será” por “é”.
B) “Lamentavelmente, isso será difícil” –“isso” retoma o último período do parágrafo anterior.
C) Há quem defenda a exploração do que ainda existe da Amazônia.
D) “Não há dúvida quanto ao...” (4°§) substituindo “há” por “tem” a frase continuaria de acordo com a
norma culta.
08) Está correta a alternativa:
A) Uma vírgula depois de “mostram” (7°§) não mantém a correção gramatical.
B) A Amazônia não pode ser um Alasca Verde como se diria há 25 anos atrás.
C) “Os brasileiros não perdoarão aos governantes...” (4°§) O termo grifado anteriormente, substituído por
pronome seria “Os brasileiros não os perdoarão.”
D) As palavras “condomínio” e “país” levam acento porque o i é tônico e forma hiato.
09) Julgue os itens a respeito do texto:
I. Não existe uma determinação nacional de respeitar e manter a Amazônia como patrimônio brasileiro e
da humanidade.
II. O verbo “manter” tem como cognato o substantivo “mantido”.
III. Os que preferem abrir mão da soberania para manter a floresta demonstram patriotismo.
IV. “Com o aquecimento global,...” (3°§) tem o mesmo valor semântico que “Devido ao aquecimento
global...”
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I e IV
B) I, II e III
C) II e IV
D) I, II, III e IV
10) Com relação às informações e estruturas do texto, assinale a alternativa INCORRETA:
A) “Cobiça” (3°§) pode ser substituída por “ambição” mantendo o mesmo sentido.
B) Há grupos cuja estratégia é ocupar a Amazônia rapidamente para protegê-la mesmo que isso signifique
destruí-la.
C) Um grupo tem o objetivo de transformar as árvores da floresta em madeira e dinheiro, e as terras serem
úteis à produção da soja e do etanol.
D) A palavra “Terra” (5°§) se for escrita com letra minúscula, mantém a correção gramatical.
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11) Assinale a alternativa em que NÃO há erro gramatical:
A) Lamentavelmente, os brasileiros não obedecem às exigências da natureza.
B) A defeza da floresta contra àqueles que só pensam na obtensão de lucros é dever dos brasileiros
sensatos.
C) Não perdoaremos aos governantes que contribuírem para a perda da soberania da Amazônia.
D) As nações poderosas e ricas não tem o direito de destruir à natureza.
12) As palavras grifadas retomam as destacadas nos parênteses, EXCETO:
A) “Como se disséssemos ao mundo que a Amazônia é nossa e temos o direito de destruí-la”. (2°§) (= a
Amazônia).
B) “Não há dúvida quanto ao nosso direito de...” (4°§) (= direito).
C) “Os países não podem usar sua soberania contra...” (5°§) (= países).
D) “Nesse caso, a conservação é uma condição básica da soberania” (8°§) (A soberania não deve ser
apenas territorial, mas também patrimonial).
13) Assinale a alternativa em que o sujeito dos predicados destacados está INCORRETO:
A) “Nele, alertava para o risco...” (1°§) (oculto – eu).
B) “...que contribuírem para” (4°§) (que).
C) “Caminham rapidamente para o desaparecimento” (7°§) (as estatísticas).
D) “...ocorre sobretudo por falta...” (8°§) (a destruição da Amazônia).
14) A relação estabelecida pelas orações grifadas está correta em todas as alternativas, EXCETO:
A) “...que ocorrera em 1867, quando a Rússia, vendeu o Alasca para os EUA”. (1°§) (tempo).
B) “...a estratégia é proteger a Amazônia ocupando-a o mais rápido possível, mesmo que isso
signifique...” (7°§) (concessão).
C) “...há ONGs e sertanistas dispostos a abrir mão da soberania para manter a floresta” (7°§)
(finalidade).
D) “A Amazônia não pode ser um Alasca Verde, como se dizia há 25 anos.” (comparativa).
15) As palavras “estratégia”, “destruí-la”, “título”, “possível”, “protegê-la” levam acento gráfico
obedecendo, respectivamente, às mesmas regras que as palavras da opção:
A) Amazônia, contribuírem, dívida, indústria, território
B) Patrimônio, países, desértico, difícil, transformá-la
C) Território, Brasília, disséssemos, difícil, será
D) Rússia, país, único, patrimônio, preservá-la
16) Na frase “...que atende à orgia consumista”, o uso do acento indicador da crase é obrigatório. Assinale
a alternativa em que isso deverá ocorrer:
A) Levamos os rapazes até a sala.
B) A Marina, no dia de teu aniversário.
C) A obediência as leis é dever de todo cidadão.
D) Sempre tive aversão a festas e badalações.
17) A reescrita proposta prejudica a clareza do texto e provoca INCORREÇÃO gramatical:
A) “Não há dúvida quanto ao nosso direito de preservar o território amazônico.” (4°§) “Quanto ao nosso
direito de preservar o território amazônico, não há dúvida.”
B) “Os países não podem usar sua soberania contra os interesses dos outros.” (5°§) “Contra os interesses
dos outros países, não podem usar sua soberania”.
C) “Não podemos seguir o péssimo exemplo deles.” (6°§) “O péssimo exemplo deles, não podemos
seguir”.
D) “Transformar a nossa Amazônia em deserto é tão grave quanto entregá-la.” (9°§) “É tão grave
transformar a nossa Amazônia em deserto quanto entregá-la”.
18) O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Isso acontece em todas as frases, EXCETO:
A) Não há dúvida quanto ao nosso direito.
B) A destruição ocorre por falta de determinação nacional.
C) Um grupo pensa só em madeira e dinheiro.
D) O brasileiro deve preservar e cuidar da floresta Amazônica.
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19) Está correta a alternativa:
A) “...a troca da dívida ainda não tinha se realizado...” (2°§) se é índice de indeterminação do sujeito.
B) “Os EUA continuam se negando a ...” (5°§) se é pronome apassivador.
C) “Patriotismo” e “humanismo” são palavras formadas por derivação prefixal e sufixal. (9°§).
D) “...como se dizia há 25 anos...” (9°§) se é índice de indeterminação do sujeito.
20) A pontuação foi feita corretamente em:
A) Cristovam Buarque, brasileiro senador, luta por um Brasil melhor.
B) Cristovam Buarque, brasileiro, senador, luta, por um Brasil melhor.
C) Cristovam Buarque, brasileiro, senador, luta por um Brasil melhor.
D) Cristovam Buarque brasileiro; senador, luta por um Brasil melhor.
CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS
21) São causas comuns de suspensão ou revogação da Licença Profissional de Enfermeiros, EXCETO:
A) Ser culpado de negligência profissional.
B) Prestar cuidados de enfermagem de curta duração.
C) Não relatar cuidados médicos ou de enfermagem abaixo dos padrões.
D) Cuidar de pacientes sob efeito de álcool ou drogas.
22) É papel de liderança na comunicação organizacional e interpessoal, EXCETO:
A) Ser capaz de demonstrar incoerência na comunicação verbal e não verbal.
B) Compreender e utilizar adequadamente a rede informal de comunicação.
C) Ser sensível à atmosfera interna e externa do emissor ou receptor e utilizar a percepção para interpretar
as mensagens.
D) Comunicar-se de modo exemplar, utilizando a comunicação afirmativa e o escutar atento.
23) Em decorrência da complexidade da comunicação, existem vários modelos para explicar a maneira
como as organizações e as pessoas se comunicam. O processo da comunicação se faz através dos
seguintes elementos:
A) Verbal, escrita e corporal.
B) Clima interno e clima externo.
C) Emitente, mensagem e receptor.
D) Valores, sentimentos e níveis de estresse.
24) O rompimento das múltiplas aderências do tecido conjuntivo que prendem o mamilo à aréola como
medida de promover a protusão do mamilo e, assim, facilitar a amamentação pode ser feito através
da sucção e de:
A) Massagem.
B) Ordenha para esvaziamento das mamas.
C) Compressas de água quente.
D) Exercícios de Hoffman.
25) A representação gráfica da estrutura das inter-relações departamentais ou cargos e funções que
compõem um departamento ou serviço de uma instituição, é feita através de um:
A) Organograma.
B) Gráfico.
C) Fluxograma.
D) Círculo PDCA.
26) De um frasco de medicamento com o seguinte rótulo: 03ml contendo 04mg/ml, assinale quantos ml
deve-se aspirar para se obter 5,0mg deste medicamento:
A) 12,5ml
B) 0,25ml
C) 1,25ml
D) 20ml
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27) O organismo produz calor continuamente, como resultado do seu metabolismo. Esse calor é
dissipado através da pele. Três processos físicos principais estão envolvidos na perda de calor para o
ambiente. Quando o calor transferido por condução pelo ar que circunda o corpo é removido pela
convecção, que consiste no movimento de moléculas de ar quente distante do corpo, afirma-se ser um
processo de:
A) Radiação.
B) Convecção.
C) Irradiação.
D) Condução.
28) Métodos gráficos de apoio ao diagnóstico são exames representados por traçados gráficos aplicados
em papel ou em filmes especiais. São métodos gráficos de apoio ao diagnóstico e terapia, EXCETO:
A) Eletrocardiograma.
B) Ecocardiograma.
C) Ultra-sonografia.
D) Ergometria.
29) Considera-se como via de administração parentérica ou parenteral:
A) Via endovenosa.
B) Via intramuscular.
C) Via intra-raquídea.
D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
30) A administração endovenosa de regular a quantidade de líquido por meio de gotejamento
controlado, num período de tempo pré-determinado é denominada:
A) Enteróclise.
B) Aplicação de soro.
C) Venóclise.
D) Suspensão.
31) A cicatrização que ocorre quando as bordas da ferida são apostas ou aproximadas, havendo perda
mínima de tecido, ausência de infecção e edema mínimo é classificada como cicatrização do tipo:
A) Comum.
B) Complicada.
C) Primeira intenção.
D) Segunda intenção.
32) São fatores que influenciam na cicatrização das feridas, EXCETO:
A) Tipo sangüíneo.
B) Perfusão de tecidos e oxigenação.
C) Localização da ferida.
D) Nutrição.
33) Analise as afirmativas abaixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas:
( ) É proibido ao profissional de enfermagem promover e ser conivente com a injúria, calúnia e difamação
de membro da equipe de enfermagem, equipe de saúde e de trabalhadores de outras áreas, de
organizações da categoria ou instituições.
( ) É proibido ao profissional de enfermagem anunciar a prestação de serviços ou propor honorários que
caracterizem concorrência desleal.
( ) É proibido ao profissional de enfermagem ter reconhecida sua autoria ou participação em produção
técnico-científica.
A seqüência está correta em:
A) V, V, V
B) F, V, V
C) F, F, F
D) V, V, F
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34) No capítulo V do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Das Infrações e Penalidades –
artigo 118, as penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e
conforme determina o artigo 18 da Lei nº. 5905, de 12 de julho de 1973, estão descritas na seguinte
seqüência:
A) Advertência escrita, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício
profissional.
B) Cassação do direito ao exercício profissional, advertência verbal, advertência escrita e censura.
C) Advertência verbal, advertência escrita, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do
direito ao exercício profissional.
D) Advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao
exercício profissional.
35) Analise as afirmativas abaixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas:
( ) O Enfermeiro, após ter analisado os dados colhidos no histórico e exame físico do paciente,
identificará os problemas de enfermagem, as necessidades básicas afetadas e grau de dependência,
fazendo julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, da família e comunidade, aos problemas,
processos de vida vigentes ou potenciais. Este procedimento é chamado Diagnóstico de Enfermagem.
( ) O Enfermeiro, após ter analisado os dados colhidos no histórico e exame físico do paciente,
identificará os problemas de enfermagem, as necessidades básicas afetadas e grau de dependência,
fazendo julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, da família e comunidade, aos problemas,
processos de vida vigentes ou potenciais. Este procedimento é chamado Evolução de Enfermagem.
( ) O registro feito pelo Enfermeiro após a avaliação do estado geral do paciente onde constam os
problemas novos identificados, um resumo sucinto dos resultados dos cuidados prescritos e os
problemas a serem abordados nas 24 horas subseqüentes corresponde ao procedimento denominado
Evolução de Enfermagem.
A seqüência está correta em:
A) V, F, V
B) V, V, V
C) F, F, V
D) V, F, F
36) Conforme a Resolução COFEN – 272/2002, que dispõe sobre a sistematização da assistência de
enfermagem – SAE – nas instituições de saúde brasileiras, ao Enfermeiro incumbe privativamente:
A) Executar tratamentos especificamente prescritos ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem.
B) A implantação, planejamento, organização, execução e avaliação do processo de enfermagem.
C) Participar de atividades de educação em saúde.
D) Fazer curativos.
37) Os objetivos traçados em um planejamento estratégico devem ser, EXCETO:
A) Explícitos.
B) Mensuráveis.
C) Alcançáveis.
D) Intangíveis.
38) Segundo a NR-32, item n° 32.2.4.17.1, deve ser fornecido, gratuitamente, a todo trabalhador dos
serviços de saúde, o programa de imunização ativa contra:
A) Tétano, caxumba, difteria e os estabelecidos no PCMSO.
B) Tétano, caxumba, rubéola e os estabelecidos no PCMSO.
C) Tétano, rubéola e os estabelecidos no PCMSO.
D) Tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO.
39) Ao realizar ou participar de atividades de ensino, pesquisa e produção técnico-científica é necessário:
A) Respeitar o direito inalienável da pessoa, família ou coletividade.
B) Não oferecer nenhum tipo de risco ou dano aos envolvidos.
C) Não publicar no trabalho elementos que identifiquem o sujeito participante do estudo, sem sua
autorização.
D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
ENFERMAGEM (ENF) – VERSÃO A

MINISTÉRIO DA DEFESA / COMANDO DA AERONÁUTICA

7

EXAME DE ADMISSÃO − ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS TEMPORÁRIOS DA AERONÁUTICA DO ANO DE 2009

40) A Resolução COFEN-218/1999 aprova o regulamento que disciplina sobre juramento, símbolo, cores
e pedras utilizados na enfermagem. Os significados dados aos símbolos utilizados na enfermagem são,
EXCETO:
A) Cobra: magia, alquimia.
B) Cobra+Cruz: ciência.
C) Lâmpada: claridade.
D) Seringa: técnica.
41) As escaras, causadas por pressão em extremidades, levando à deficiência circulatória local, necrose
tecidual e doenças como o diabetes (por deficiência de irrigação tecidual) são classificadas como:
A) Ferida não-intencional lacerante.
B) Ferida intencional.
C) Ferida não-intencional contusa.
D) Ferida não-intencional perfurante.
42) Analise as afirmativas abaixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas:
( ) Desbridamento é a remoção de material estranho ou desvitalizado de tecido da ferida traumática,
infectada ou não, ou adjacente a esta, até expor o tecido saudável.
( ) O desbridamento é feito por autólise quando acontece a auto degradação do tecido necrótico sob ação
das enzimas lisossomais, liberadas por macrófagos. Neste caso, é importante garantir para a ferida um
ambiente com umidade fisiológica, temperatura em torno de 37ºC, mantendo-se a impermeabilidade
ou oclusão da ferida, propiciando a oxigenação no leito da mesma.
( ) O desbridamento autolítico é contra indicado nas úlceras isquêmicas e fúngicas.
A seqüência está correta em:
A) V, F, V
B) F, V, V
C) F, F, V
D) V, F, F
43) O desbridamento de feridas realizado pelo método químico, ou seja, por ação de enzimas
proteolíticas, que removem o tecido desvitalizado através da degradação do colágeno, é indicado nas
seguintes situações:
A) Úlceras isquêmicas ou neoplásicas.
B) Úlceras fúngicas.
C) Feridas com tecido necrótico, independente da sua característica.
D) Pacientes com distúrbio de coagulação.
44) É indicada para o desbridamento da ferida aguda com sujidade, a técnica de desbridamento:
A) Mecânico.
B) Autolítico.
C) Químico.
D) Mecânico associado ao desbridamento químico.
45) Ao avaliar o exudato de uma ferida pode-se classificá-lo segundo o seu aspecto, em:
A) Seroso ou em sero-sanguinolento.
B) Sanguinolento.
C) Pio-sanguinolento.
D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
46) O preparo do leito hospitalar tem como objetivo favorecer o repouso confortável e sono adequado ao
paciente por meio de um leito devidamente preparado e biologicamente seguro. O preparo do leito
segue a limpeza da unidade e a arrumação da cama e deve ater-se às características especiais de cada
tipo. Assinale a alternativa que NÃO indica corretamente um tipo de preparo de leito hospitalar:
A) Cama infantil.
B) Cama aberta.
C) Cama aberta com paciente acamado.
D) Cama de operado.
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47) São objetivos do procedimento de higienização da boca, EXCETO:
A) Diminuir a colonização local, prevenir e controlar infecções.
B) Restaurar os dentes.
C) Diminuir a incidência de cáries.
D) Manter a integridade da mucosa bucal e proporcionar conforto.
48) Em pacientes submetidos à cistostomia, o cateter vesical normalmente fica conectado a tubos e bolsas
coletoras e precisa ser monitorado com os seguintes cuidados, EXCETO:
A) Não elevar para não haver retorno à bexiga.
B) Fixar a bolsa coletora com cuidado (sem tração).
C) Cuidar para misturar bem a urina coletada, os líquidos usados na lavagem do tubo e cateter.
D) Controle rigoroso da diurese pela enfermagem.
49) Para ser um doador de órgãos após a morte, é necessário tomar as seguintes providências:
A) Declarar sua vontade em cartório.
B) Declarar sua vontade na carteira de identidade.
C) Deixar por escrito o desejo.
D) Apenas comunicar o desejo de ser um doador a sua família.
50) No Brasil, o diagnóstico de morte encefálica é definido pela Resolução CFM nº. 1480/97, devendo ser
registrado, em prontuário, um Termo de Declaração de Morte Encefálica, descrevendo os elementos
do exame neurológico que demonstram ausência dos reflexos do tronco cerebral, bem como o
relatório de um exame complementar. Para constatação do diagnóstico de morte encefálica é,
inicialmente, necessário certificar-se de que, EXCETO:
A) O paciente tenha identificação e registro hospitalar.
B) A causa do coma seja conhecida e estabelecida.
C) O paciente esteja hipotérmico (temperatura menor que 35°C).
D) O paciente não esteja usando drogas depressoras do sistema nervoso central.
51) Após o diagnóstico de morte encefálica, a família deve ser consultada e orientada sobre o processo de
doação de órgãos. Essa abordagem:
A) Pode ser realizada pelo próprio médico do paciente.
B) Pode ser realizada pelo médico da UTI.
C) Pode ser realizada pelos membros da equipe de captação de órgãos.
D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
52) A escolha de um antimicrobiano deve ser orientada por informações relativas a:
A) Sítio de infecção.
B) Agente causal e hospedeiro.
C) Dados epidemiológicos e produto a ser utilizado.
D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
53) Ao realizar o procedimento de sondagem nasogástrica, é possível certificar-se de que a sonda
encontra-se no estômago:
I. Pela aspiração do conteúdo gástrico.
II. Pela insuflação de ar e auscultando o ruído com o estetoscópio.
III. Pelo teste da água (observar se vai borbulhar).
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s):
A) I
B) II e III
C) II
D) I, II e III
54) A administração via endovenosa permite a aplicação de medicações diretamente na corrente
sangüínea através de uma veia. Na região dos membros superiores, encontram-se vários locais
disponíveis para realizar a punção, tais como, EXCETO:
A) Veia jugular externa.
B) Veia cefálica acessória.
C) Veia basílica.
D) Veia intermediária do antebraço.
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55) As soluções são compostas por soluto e solvente e apresentam-se em concentrações variadas. Quando
uma solução apresenta uma concentração exatamente igual à concentração plasmática, pode-se
afirmar que é uma solução:
A) Glicosada.
B) Fisiológica.
C) Isotônica.
D) Hipertônica.
56) Uma etiqueta de identificação de um medicamento deverá conter, EXCETO:
A) Nome do paciente.
B) Nome do médico que prescreveu o medicamento.
C) Via de aplicação e hora do medicamento.
D) Nome do medicamento e quantidade do medicamento.
57) Um medicamento apresentado na forma de dois líquidos imicíveis, que não se misturam, sendo
caracterizados pelo óleo e a água é chamado de:
A) Loção.
B) Gel.
C) Emulsão.
D) Elixir.
58) Um medicamento que se apresenta como um comprimido revestido por uma solução de queratina
composta por açúcar e corante, proporcionando melhora na sua liberação entérica, sendo usado para
facilitar a deglutição e evitar sabor e odor característicos do mesmo é denominado:
A) Drágea.
B) Comprimido.
C) Cápsula.
D) Gel.
59) O sintoma mais freqüente da tuberculose pulmonar é a tosse, muitas vezes acompanhada de
expectoração. Uma pessoa é considerada sintomático respiratório, quando apresenta tosse com
duração de:
A) 3 semanas ou mais.
B) 1 ano ou mais.
C) 3 meses ou mais.
D) Menos de 6 meses.
60) O tempo é um recurso valioso e finito, aprender a utilizá-lo com sabedoria requer tanto qualidades
de liderança quanto funções da administração. São considerados elementos desperdiçadores internos
do tempo em relação ao trabalho, EXCETO:
A) Adiamentos.
B) Mau planejamento.
C) Incapacidade de delegar.
D) Capacidade de dizer não.
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REDAÇÃO

INSTRUÇÕES
¾ Leia o tema a seguir e desenvolva uma redação dissertativo/argumentativa ou dissertativo/expositiva em
prosa.
¾ A prova de Redação deverá conter no mínimo 80 (oitenta) palavras, em letra legível, a respeito do tema
fornecido.
¾ À redação com menos de 80 (oitenta) palavras, será deduzido da nota atribuída 1 (um) décimo por
palavra faltante, até o limite de 70 (setenta) palavras.
¾ Consideram-se palavras todas aquelas pertencentes às classes gramaticais da Língua Portuguesa.
¾ Será atribuída a nota 0 (zero) ao texto:
• Fora do tipo ou tema proposto;
• Que não estiver em prosa;
• Com número inferior a 70 (setenta) palavras;
• Que apresentar marcas que permitam a identificação do autor;
• Escrito de forma completamente ilegível ou cuja caligrafia impeça a compreensão do sentido
global do texto;
• Escrito a lápis ou com caneta que não seja de tinta preta ou azul.
¾ Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato limitarse a uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas.

TEMA DA REDAÇÃO:
Sociedade sustentável
Lendo o que tem saído na imprensa, ou conversando com outras pessoas sobre o tema da sustentabilidade,
nas suas mais variadas formas e aplicações, percebi que a maioria das pessoas não conhece o seu verdadeiro
significado, talvez por ser um conceito novo e que só agora começa a ganhar importância em nossas vidas.
Nestas últimas semanas em que escrevi o blog tive como principal intenção a divulgação do significado
desse conceito. Acredito que para mudar o mundo temos que primeiro entender o conceito, depois avaliá-lo e
discuti-lo para, em seguida, conscientizar as pessoas da necessidade da mudança. Aí sim poderemos partir para
as mudanças, mesmo que enfrentemos grandes dificuldades.
( Luiz Fernando do Valle - http://www.blograizes.com.br/categoru/conscientizacao)

O que é Sustentabilidade?
Sustentabilidade é uma palavra importante para mim. Eu a considero estratégica para o nosso futuro, pois
seu significado já tem e terá cada vez mais um papel relevante na evolução da humanidade. Mas para a grande
maioria das pessoas esse não é um conceito claro.
Por isso vou tentar explicar melhor o seu conceito.
Segundo o dicionário Houaiss, sustentabilidade é: característica ou condição do que é sustentável − que
pode ser sustentado; passível de sustentação.
Essa definição é burocrática, nada conceitual. A definição correta de sustentabilidade na visão atual é
atividade economicamente viável, socialmente justa e ecologicamente correta. Essa definição carrega uma nova
percepção do que seja sustentável para o futuro de nossa espécie. Através dela fica claro que se não atendermos
aos três aspectos, econômico, social e ambiental, não seremos sustentáveis para nós e para o meio ambiente.
(Luiz Fernando do Valle - http://www.blograizes.com.br/o-que-e-sustentabilidade.html)

*Observando o uso padrão culto da língua, produza uma redação dissertativo-argumentativa ou
dissertativo-expositiva sobre o tema:
“Com sustentabilidade, ainda é possível salvar a Amazônia e, conseqüentemente, o
planeta.”
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