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Texto para as questões 01, 02, 03 e 04.
Muita energia, pouco resultado.
A presidente Dilma Rousseff trabalhou como nunca
para tirar sua popularidade do atoleiro nos últimos quatro
meses.
Em junho, Dilma foi à TV e falou por dez minutos.
Propôs pactos para melhorar quase tudo no Brasil. Sugeriu ao
Congresso uma reforma política, antecedida de um plebiscito.
Começou a viajar pelo país sem parar. Lançou o programa
Mais Médicos.
O PT fez propaganda na TV e turbinou a imagem de
Dilma como estadista. A presidente voltou a fazer
pronunciamentos em rede nacional em homenagem ao 7 de
Setembro e, nesta semana, para celebrar a concessão de uma
área do petróleo do pré-sal.
Se eles existem, os deuses da política também
ajudaram Dilma. Um vazamento gigantesco de dados indicou
que o Brasil havia sido espionado de maneira torpe pelas
agências de inteligência dos EUA. A presidente brasileira
surfou sobre a cabeça de seu colega norte-americano, Barack
Obama. Durona, cancelou uma visita a Washington. Ganhou
fartos minutos de mídia espontânea positiva nos telejornais.
Para quem precisava melhorar a popularidade, um episódio
assim foi quase como ganhar na Mega-Sena acumulada.
Mas qual foi o resultado? Modesto, para dizer o
mínimo. Em março, o Datafolha apurou que o governo Dilma
era aprovado por 65% dos eleitores. No mesmo mês, o Ibope
registrava 63%. Em junho, com os protestos de rua e o mau
humor geral, as taxas despencaram para 30% e 31%.
A exposição "megablaster" de Dilma em julho e agosto
rendeu algum oxigênio. A aprovação do governo avançou
cerca de cinco pontos percentuais. Só que parou. No último dia
11, a taxa de "ótimo" ou "bom" apurada pelo Datafolha era de
38%. Igual à do Ibope, nesta semana.
Apesar do marketing intenso, Dilma não sai do lugar
há dois meses. As taxas não são ruins, decerto. Mas é um
patamar temerário para quem aposta numa vitória no primeiro
turno na corrida pelo Planalto em 2014.
(Fernando Rodrigues, Folha de S. Paulo, 20/10/2013)

c) Propôs pactos para melhorar quase tudo no Brasil.
d) Um vazamento gigantesco de dados indicou que o Brasil foi
espionado.
04. Leia as frases:
I - ...O Brasil havia sido espionado de maneira torpe pelas
agências dos EUA.
II – Mas é um patamar temerário para quem aposta numa
vitória no primeiro turno...
As palavras em destaque podem ser, respectivamente,
substituídas por:
a) Ignóbil – arriscado.
b) Infundado – falso.
c) Forte – precipitado.
d) Ascoso – audaz.
05. Quanto ao processo de formação de palavras marque a
afirmação incorreta.
a) A palavra envergonhar é formada por sufixação.
b) Inapto é formada por prefixação.
c) Laranjal é formada por sufixação.
d) Resgate é formada por derivação regressiva.
06. Qual termo destacado está empregado como predicativo do
sujeito?
a) As pessoas precisam ter muita paciência aqui.
b) O fazendeiro inexperiente pôs seu rebanho em risco.
c) Eu o verei, com certeza, amanhã.
d) Todos éramos inocentes naquela época.
07. Marque a afirmativa incorreta.
a) A palavra agarravam tem mais letras que fonemas.
b) A palavra pequenino apresenta 8 fonemas.
c) A palavra querida tem mais fonemas que letras.
d) A palavra corpo tem o mesmo número de letras e fonemas.
08. Em qual frase há um erro de concordância nominal?
a) Partirei daqui ao meio-dia e meia, pontualmente.
b) Laranja é bom para resfriado.
c) Para essa tarefa é necessário paciência.
d) Foi expressamente proibido a entrada de menores aqui.
09. Em qual opção há erro de concordância verbal?
a) Nem Paulo nem Maria os viram passar lá em casa.
b) Tu e ele sereis convencidos de que andais em erro.
c) Assistiram à solenidade a maior parte dos alunos.
d) Os Lusíadas tornou Camões imortal.

01. Está correto o que se diz sobre o texto em:
I – A taxa de popularidade de Dilma apesar de boa não é
tranquila.
II – O título antecipa a idéia central do texto.
III – A mídia aprovou a decisão de Dilma em não ir a
Washington.
IV – A maior parte dos verbos do texto está no pretérito perfeito
do indicativo.
a) Apenas I, II e III.
b) Apenas II, III e IV.
c) I, II, III e IV.
d) Apenas I, III e IV.

10. Qual das frases significa a mesma coisa que Declinou do
convite para a gerência ?
a) Soube do convite para a gerência.
b) Recusou o convite para a gerência.
c) Recebeu o convite para a gerência.
d) Aceitou o convite para a gerência.

02. Qual das frases a seguir não apresenta trecho em
linguagem figurada?
a) A exposição “megablaster” de Dilma em julho e agosto
rendeu algum oxigênio.
b) Em março, o Datafolha apurou que o governo Dilma era
aprovado por 65% dos eleitores.
c) A presidente trabalhou como nunca para tirar sua
popularidade do atoleiro nos últimos quatro anos.
d) O PT fez propaganda na TV e turbinou a imagem de Dilma
como estadista.

12. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo da crase
está incorreto.
a) Não tinha medo, fazia tudo às claras.
b) Foi à ela que você convidou?
c) Era totalmente indiferente às opiniões alheias.
d) Gostei da festa à qual você me levou.

03. Qual alternativa apresenta um verbo no imperfeito do
subjuntivo?
a) Dilma sugeriu ao Congresso uma reforma política.
b) Se eles existem, os deuses da política também ajudaram
Dilma.

11. Que oração destacada é coordenada sindética explicativa?
a) Sonhe, que teus sonhos te acalmarão.
b) Tu és homem, logo és mortal.
c) Você foi deselegante; deve, pois, pedir desculpas.
d) O Brasil cresceu, logo há mais trabalhadores.

13. Em qual ocorrência o uso da palavra porque não está
correto?
a) Por que devemos nos preocupar com o meio ambiente?
b) Volte durante o dia, porque a estrada é perigosa.
c) Não é fácil encontrar o porquê disso tudo.
d) Eles condenam, gostaria de saber porque, a atitude dela.
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14. Que oração em destaque é subordinada adverbial
concessiva?
a) Não desistiremos mesmo que a luta fique mais difícil.
b) Sempre que ela aparece, o gato fica inquieto.
c) O menino correu tanto que chegou adiantado.
d) Admirava-o, pois sabia de sua competência.
Texto para as questões 15 e 16.
Mais como nos filmes
Saí à calçada e estiquei o braço em busca de um táxi.
Passaram vários, todos cheios. Levei 20 minutos para
conseguir um. Muito diferente do que acontece nos filmes, em
que não apenas o vilão chega à rua e para imediatamente um
táxi para fugir, como o herói toma outro segundos depois e
começa a perseguição.
No cinema, os bandidos armam uma bomba atômica e
a equipam com um mostrador para que o herói saiba a quantos
segundos ela vai explodir. Quando o herói, que é um
mosqueteiro, enfrenta 20 espadachins, eles o atacam um a um,
em vez de todos de uma vez. O herói resiste bem às dezenas
de socos que leva dos bandidos, mas geme quando sua
namorada aplica um lencinho molhado aos seus ferimentos.
Ao fugir juntos de uma ameaça, o herói e a mocinha
insistem em correr de mãos dadas quando fugiriam muito mais
depressa se corressem separados. Quando o herói vai ao
médico, nunca será por causa de uma diarreia, mas para
enfaixar o ombro ou extrair uma bala. O herói só pode ser
ferido no braço -- jamais será visto mancando ou com uma
atadura na cabeça. Ao acordar e pular da cama, toda mulher
entrará imediatamente no chuveiro e nenhuma fará xixi.
Os cavalos do cinema são à prova de balas. Todas as
invasões de extraterrestres começam pelos EUA. Qualquer
monstro tipo morto-vivo, mesmo que recém-saído do túmulo e
arrastando os pés ao andar, consegue capturar a mocinha que
tenta escapar dele. Quando uma mulher recordar sua infância,
será sempre mostrada de tranças, brincando de amarelinha ou
pulando corda. Ao pagar uma conta no restaurante, o galã
deixará várias notas na mesa --nunca apresentará o cartão ou
fará um cheque.
E por aí vai. Estes são alguns dos casos recolhidos no
livro "Tous les Clichés du Cinéma", pelo francês Philippe
Mignaval. A vida devia ser mais como nos filmes.

Conhecimentos Específicos
17. De acordo com o código de ética das relações profissionais
- Direitos - Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento
profissional e à defesa dos direitos e interesses da categoria e
da sociedade. Estamos falando do artigo:
a) 1°
b) 2°
c) 3°
d) 4°
18. Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão,
por meio do Conselho Regional de Enfermagem. Está descrito
no artigo:
a) 1°
b) 2°
c) 3°
d) 4°
19. Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de
Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia,
negligência ou imprudência. Estamos falando do artigo:
a) 10°
b) 11°
c) 12°
d) 13°
20. Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o
direito da pessoa ou de seu representante legal, de tomar
decisões sobre sua saúde, tratamento, conforto e bem estar.
Estamos falando do artigo:
a) 15°
b) 16°
c) 17°
d) 18°
21. Das responsabilidades e deveres - Estimular, promover e
criar condições para o aperfeiçoamento técnico, científico e
cultural dos profissionais de Enfermagem sob sua orientação e
supervisão. Estamos falando do artigo:
a) 67°
b) 68°
c) 69°
d) 70°

(Ruy Castro – Folha de S.Paulo – 16/11/13)

15. Está correto o que se afirma sobre o texto em
I – Refletindo sobre um fato da vida real o autor escreveu um
texto abordando episódios ficcionais.
II – Nota-se certa ironia por parte do autor em relação aos
episódios abordados.
III – Para Ruy a vida seria bem melhor se as coisas reais
acontecessem como nos clichês referidos no texto.
a) Apenas I e II.
b) I, II e III.
c) Apenas II e III.
d) Apenas I e III.
16. Em qual dos trechos a vírgula foi usada para separar uma
oração subordinada adjetiva explicativa?
a) Muito diferente do que acontece nos filmes, em que não
apenas o vilão chega à rua e para imediatamente um táxi
para fugir...
b) Ao acordar e pular da cama, toda mulher entrará
imediatamente no chuveiro e nenhuma fará xixi.
c) Quando o herói, que é um mosqueteiro, enfrenta 20
espadachins, eles o atacam um a um...
d) O herói resiste bem às dezenas de socos que leva dos
bandidos, mas geme quando sua namorada aplica um
lencinho molhado aos seus ferimentos.

22. Inserir imagens ou informações que possam identificar
pessoas e instituições sem sua prévia autorização. Estamos
falando do artigo:
a) 105°
b) 106°
c) 107°
d) 108°
23. Art. 120° - Para a graduação da penalidade e respectiva
imposição consideram-se:
I - A maior ou menor gravidade da infração.
II - As circunstâncias agravantes e atenuantes da infração.
III - O dano causado e suas consequências.
IV - Os antecedentes do infrator.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II.
b) Apenas II e III.
c) Apenas III e IV.
d) Todas as alternativas.
24. Art. 123° - São consideradas circunstâncias agravantes:
I - Cometer a infração por motivo fútil ou torpe.
II - Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a
impunidade ou a vantagem de outra infração.
III - Aproveitar-se da fragilidade da vítima.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Todas as afirmativas.
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25. Feridas Cirúrgicas: são provocadas intencionalmente e se
dividem em:
I- Incisa: onde não há perda de tecido e as bordas são
geralmente fechadas por sutura.
II- Por excisão: onde há remoção de uma área de pele, ex:
área doadora de enxerto.
III- Por Cirurgia e procedimentos terapêutico-diagnósticos
(cateterismo cardíaco, punção de subclávia, biópsia, etc.).
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Todas as afirmativas.
26.
Feridas
Traumáticas: são
aquelas
provocadas
acidentalmente por agentes:
I- Mecânico (contenção, perfuração, corte).
II- Químico (por iodo, cosméticos, ácido sulfúrico, etc.).
III- Físico (frio, calor, radiação).
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Todas as afirmativas.
27. Fase de limpeza inicia-se imediatamente após o
aparecimento da ferida. Em termos clínicos estamos diante de
um local com inflamação que conduz a um pronunciado
exsudato. Nesta fase o organismo inicia a coagulação, limpa a
ferida e protege-a da infecção; os tecidos danificados e os
germes são removidos (fagocitose).
Estamos falando da:
a) Fase de exsudação.
b) Fase de Revascularização (Granulação ou Proliferação).
c) Fase de Reparação – Epitelização.
d) Maturação.
28. São tipo de Exsudato:
I- Sanguinolento: Fino, aguado, de vermelho pálido para
róseo.
II- Serosanguinolento: Fino, vermelho brilhante.
III- Seroso: Fino, aguado, claro.
IV- Purulento: Fino ou espesso, de marrom opaco para
amarelo.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II.
b) Apenas II e III.
c) Apenas III e IV.
d) Todas as afirmativas.
29. São realizados em ferimentos que não há necessidade de
serem ocluídos. Feridas cirúrgicas limpas após 24 horas,
cortes pequenos, suturas, escoriações, etc. são exemplos
deste tipo de curativo. Estamos falando de que tipo de
curativo?
a) Curativos abertos.
b) Curativo compressivo.
c) Curativo oclusivo.
d) Curativo semi-oclusivo.
30. Não permite a entrada de ar ou fluídos, atua como barreira
mecânica, impede a perda de fluídos, promove isolamento
térmico, veda a ferida, a fim de impedir efízema, e formação de
crosta. Estamos falando de que tipo de curativo?
a) Curativos abertos.
b) Curativo compressivo.
c) Curativo oclusivo.
d) Curativo semi-oclusivo.
31. Este tipo de curativo é absorvente ,e comumente utilizado
em feridas cirúrgicas, drenos, feridas exsudativas, absorvendo
o exsudato e isolando-o da pele adjacente saudável.
a) Curativos abertos.
b) Curativo compressivo.
c) Curativo oclusivo.
d) Curativo semi-oclusivo.

32. São os Principais Erros Cometidos ao se Fazer um
Curativo, EXCETO:
a) Usar curativo em feridas totalmente cicatrizadas.
b) Cobrir o curativo com excesso de esparadrapo.
c) Trocar o curativo em excesso em feridas secas.
d) Não fazer desinfecção do carrinho de um curativo para
outro.
33. Para feridas do tipo - Sistema de drenos fechados, cateter
venoso central e coto umbilical. Utiliza-se:
a) Álcool a 70%
b) TCM (dersani).
c) Pomada Desbridante. Colagenase – mono.
d) Alginato de Cálcio.
34. Para feridas moderadamente exsudativas. Utiliza-se:
a) Álcool a 70%
b) TCM (dersani).
c) Pomada Desbridante. Colagenase – mono.
d) Alginato de Cálcio.
35. Feridas com grande quantidade de exsudato e odor fétido.
Utiliza-se:
a) Álcool a 70%
b) TCM (dersani).
c) Pomada Desbridante. Colagenase – mono.
d) Carvão Ativado.
36. Ferida em fase de granulação sem infecção. Utiliza-se:
a) Álcool a 70%
b) TCM (dersani).
c) Pomada Desbridante. Colagenase – mono.
d) Carvão Ativado.
37. A utilização de vaselina em curativos pode causar:
a) Dificultar a ação de outros produtos, não tem como garantir
qualidade de esterilização o que pode promover
colonização por microrganismos.
b) Inibir a ação de outros produtos que serão usados nas
feridas ex: pomada desbridante.
c) Promover ressecamento da lesão pode provocar manchas
na pele.
d) Retardar o processo de cicatrização e promove
ressecamento do tecido perilesão.
38. A utilização de Éter/benzina em curativos pode causar:
a) Dificultar a ação de outros produtos, não tem como garantir
qualidade de esterilização o que pode promover
colonização por microrganismos.
b) Inibir a ação de outros produtos que serão usados nas
feridas ex: pomada desbridante.
c) Promover ressecamento da lesão pode provocar manchas
na pele.
d) Retardar o processo de cicatrização e promove
ressecamento do tecido perilesão.
39. A utilização de Violeta genciana em curativos pode causar:
a) Dificultar a ação de outros produtos, não tem como garantir
qualidade de esterilização o que pode promover
colonização por microrganismos.
b) Inibir a ação de outros produtos que serão usados nas
feridas ex: pomada desbridante.
c) Promover ressecamento da lesão pode provocar manchas
na pele.
d) Retardar o processo de cicatrização e promove
ressecamento do tecido perilesão.
40. Impossibilita que o leito da ferida se torne úmido. Estamos
falando do:
a) Permaganato de potássio (kmno4).
b) Açúcar.
c) Antibiótico tópico.
d) Povidine (PVPI).
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