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Não há democracia com burca  

 

1 Assistimos à derrubada da ditadura egípcia e aos 

movimentos revolucionários na Líbia, Iêmen, Bahrein e 

em outros países do Oriente, onde as populações 

clamam por democracia; o restante do mundo assiste ao 

desenrolar dos fatos formulando as mais variadas 

análises. 

 

2 Deposto Hosni Mubarak, uma junta militar promete 

conduzir o Egito às eleições. As liberdades democráticas 

são a principal reivindicação do mundo árabe. 

Antes de qualquer análise, porém, é preciso lembrar que 

estamos falando de uma região que concentra maioria 

esmagadora de seguidores do islamismo. Nesse 

contexto, é impossível prever qual a influência dos 

cânones religiosos na reestruturação que está por vir. 

 

3 Embora muitos argumentem que alguns dos países 

em transformação têm tradição de Estado laico, como o 

Egito, as imagens internacionais evidenciam a forte 

presença religiosa entre os sublevados, fazendo crer 

que o potencial de crescimento da Irmandade 

Muçulmana não deve ser subestimado. 

 

4 As maiores vítimas da repressão, as mulheres, 

gritam através da burca que lhes cobre o corpo, o rosto, 

a boca. Amordaçadas, apenas com os olhos 

descobertos, elas querem participar e tentam se fazer 

ouvir. 

 

5 O que é uma mulher no islã? Sobre isso, os 

articulistas brasileiros pouco têm falado. 

 

6 Alguns estudiosos do Oriente Médio, chamados a 

escrever para jornais ou para opinar na TV, 

simplesmente desconsideram o problema das mulheres. 

Não as enxergam. Falam em futuro promissor, em 

democracia, mas esquecem os direitos humanos que a 

antecedem. 

 

7 Acharão normal que, passada a revolução e atingido 

o objetivo de derrubar ditadores, as mulheres voltem 

para casa e se recolham ao cárcere domiciliar? A 

condição de mais da metade da população não faz parte 

da história que certos intelectuais pretendem contar. 

 

8 Nem se diga que as mulheres são felizes exercendo 

o papel que lhes foi reservado pelos conservadores, que 

elas não precisam de mais nada além de obedecer aos 

maridos e ter filhos, que usam o véu espontaneamente e 

que precisam dos homens para se sentir protegidas. 

Enfim, que tudo se justifica pela tradição cultural. 

 

9 Não há dúvida de que essa argumentação 

obscurantista deve ser vigorosamente rejeitada, pois os 

direitos humanos são universais, não importando a 

região do mundo de que se trate. 

 

10 Definitivamente, mulheres não conseguem ser felizes 

na condição análoga à de escrava. 

 

11 A mulher no islã não tem direitos sexuais. Muitas são 

submetidas à mutilação genital. Tampouco tem direitos 

patrimoniais, intelectuais ou mesmo de livre locomoção. 

Não podem dirigir veículo. Não podem mostrar os 

cabelos, não podem usar roupas que realcem as formas 

do corpo e são obrigadas a cobrir-se da cabeça aos pés 

para sair às ruas. 

 

12 A revolução "democrática", seja no Egito, seja na 

Líbia ou em qualquer outro país majoritariamente 

islâmico, corre o risco de não contemplar a mulher, 

deixando de assegurar a igualdade de direitos. E não 

pode haver democracia com burca. 
 

LUIZA NAGIB ELUF é procuradora de Justiça do 

Ministério Público de São Paulo. Foi secretária nacional 

dos Direitos da Cidadania no governo FHC e subprefeita 

da Lapa na gestão Serra/Kassab. É autora de "A Paixão 

no Banco dos Réus" e de "Matar ou Morrer - O Caso 

Euclides da Cunha", entre outros. 
Extraído de http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2703201108.htm  

 

01) Analise as seguintes assertivas: 

 

I. No 2º parágrafo afirma-se a impossibilidade de 

consolidação das democracias sem a ampliação da 

influência religiosa na constituição de um estado 

laico. 

II. No 6º parágrafo as análises realizadas que relegam a 

mulher não podem ser consideradas como 

representativas da real conjuntura social nos países 

islâmicos.    

III. No 12º parágrafo é defendida a ideia de que a 

condição pra que haja democracia é dar a todos 

direitos e deveres de forma isonômica.   

 

Em relação ao texto, está correto SOMENTE o que se 

afirma em: 

(A) I 

(B) II 

(C) I e II 

(D) II e III 

 

02) Considerando-se o contexto, traduz-se 

inadequadamente o sentido de um vocábulo em: 

 

(A)  (...) Não há dúvida de que essa argumentação 

obscurantista (9º parágrafo) = incipiente 

(B)  (...) qualquer outro país majoritariamente islâmico, 

corre o risco de não contemplar a mulher... (12º 

parágrafo) = em sua maioria 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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(C) (...) é impossível prever qual a influência dos 

cânones religiosos... (2º parágrafo) = líderes  

(D) (...) Deposto Hosni Mubarak, uma junta militar 

promete conduzir o Egito às eleições... 

(2ºparágrafo) = destituído 

 

03) No que se refere à concordância verbal, está 

inteiramente INCORRETA a frase contida na 

opção: 

 

(A) Informar e esclarecer trará esperança ao povo do 

Oriente.    

(B) Cabe ao Estado Democrático garantir direitos à 

sociedade e proteger o cidadão.  

(C) Nos parágrafos do texto “Não há democracia com 

burca” tratam-se de questões extremamente 

polêmicas e globais.  

(D) Louva-se a intolerância com a ascensão de 

ditadores, porque se temem os direitos 

democráticos no Oriente.  

 

04) Em relação à derrubada de ditadores nos países do 

Oriente e o efetivo exercício da liberdade, a autora 

considera que: 

 

(A) Não poderá haver qualquer relação uma vez que os 

interesses financeiros sobrepõe-se aos interesses 

religiosos, o que acabará constituindo uma falsa 

democracia.   

(B) A derrubada, por si só, de ditadores não é capaz de 

garantir a liberdade plena e o exercício de direitos a 

todos nesses países, uma vez que a mulher é 

relegada. 

(C) Para ter efeito positivo, ao tempo em que os 

ditadores sucumbem as liberdades individuais 

deveriam ser asseguradas às classes religiosas e 

só depois ao restante do povo. 

(D) Uma intervenção exterior se faz necessária, de 

forma a tornar possível a consolidação da 

democracia no oriente. 

 

05) No quarto parágrafo, o elemento sublinhado na 

construção: 

 

(A) que lhes cobre o corpo (refere-se às mulheres) 

(B) Amordaçadas, apenas com os (refere-se aos 

extremistas religiosos) 

(C) elas querem participar (refere-se às entidades 

democráticas) 

(D) As maiores vítimas da repressão (refere-se ao 

termo comunidades muçulmanas) 

 

 

 

 

 

 

06) A opção que contém um livre comentário escrito 

com lógica, correção e clareza a respeito do texto 

é:  

 

(A) Do ponto de vista da autora, a verdadeira 

democracia só será realmente consolidada nos 

países do Oriente, ou em qualquer outro, se houver 

a participação efetiva das mulheres como 

detentoras de direitos. 

(B) Não obstante a razoabilidade no comedimento da 

expressão de ideias a autora reveste seu 

pensamento de fundamental principio: não haverá 

democracia sem a participação efetiva das 

mulheres. 

(C) Entende a autora que a democracia está 

intimamente ligada aos aspectos concernentes a 

direitos iguais tanto para homens como mulheres, 

pois a simples disposição de ditadores não garante 

direitos a todos. 

(D) É ponto pacifico na visão da autora de que a 

interdependência entre os pressupostos 

democráticos e os direitos básicos das mulheres 

nas comunidades mulçumanas são fundamentais 

para o processo democrático.  

 

07) Em relação ao 3º parágrafo, a autora utiliza-se do 

termo “sublevados” para indicar:  

 

(A) O apoio que os políticos precisam para conduzir de 

forma pacífica a transição do governo.  

(B) o contraste presente na perspectiva de se criar um 

estado laico governado por extremistas.  

(C) A flagrante contradição entre a ideologia do estado 

e os direitos dos cidadãos. 

(D) Os rebeldes ou rebelados e a relação que a forte 

influência religiosa exerce sobre eles.  

 

08) Preencha corretamente os espaços abaixo e em 

seguida assinale a alternativa correspondente: 

A paz chegou inesperadamente______ subúrbio. 

Daqui_____ poucos anos, nenhum dos moradores se 

lembrará mais das chacinas que_______ tão pouco, 

marcavam a paisagem urbana. 

 

(A) Àquele; a; há. 

(B) Aquele; à; há. 

(C) Àquele; à; a. 

(D) Aquele; a; a. 
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09) Analise o seguinte texto: 
 

“Embora a maioria dos políticos fosse oposicionistas, um 

grande número de senadores votaram a favor, haja visto 

que esse foi um dos projetos que mais interessava aos 

munícipes maranhenses.”    
 

Em relação aos aspectos da concordância verbal 

podemos dizer corretamente que esse texto 

(A) Não apresenta erros. 

(B) Apresenta apenas um erro. 

(C) Apresenta dois erros apenas. 

(D) Apresenta apenas três erros. 
 

10) A relação entre o substantivo coletivo e seu 

conjunto referente está inadequadamente feita na 

alternativa: 
 

(A) Pandilha = malfeitores. 

(B) Réstia = alho. 

(C) Boana = mosquitos. 

(D) Récova = cavaleiros. 

 

 
 

 

 

11) Em se tratando do uso de germicidas no ambiente 

hospitalar, assinale a alternativa que corresponde, 

respectivamente, a atividade predominante dos 

produtos: Hipoclorito de sódio, polivinilpirrolidona-

iodo e glutaraldeído: 

 

(A) Esterilizante, antisséptico e esterilizante. 

(B) Desinfetante, antisséptico e esterilizante. 

(C) Esterilizante, antisséptico e desinfetante. 

(D) Desinfetante, esterilizante e antisséptico. 

 

12) São exemplos de via enteral, EXCETO: 

 

(A) Intratecal. 

(B) Sublingual. 

(C) Bucal. 

(D) Oral. 

 

13) Segundo o Código de Ética dos profissionais de 

Enfermagem, é INCORRETO afirmar: 

 

(A) Em casos de abortos previsto em Lei, o profissional 

de Enfermagem não pode recusar sua participação 

no procedimento do aborto. 

(B) É responsabilidade e dever do profissional da 

enfermagem prestar assistência de enfermagem 

sem discriminação de qualquer natureza. 

(C) É proibido ao profissional da enfermagem negar 

assistência de enfermagem em qualquer situação 

que se caracterize como urgência ou emergência. 

(D) É proibido ao profissional promover ou participar de 

prática de eutanásia. 

 

14) A melhor medida para evitarem-se doenças imuno-

preveníveis é a vacinação. Sobre vacinação, 

marque a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Consiste na inoculação de um antígeno na corrente 

sanguínea de uma pessoa, visando à produção de 

anticorpos. 

(B) A pessoa vacinada é aquela que recebeu uma dose 

da vacina, independentemente de ter recebido o 

esquema completo.  

(C) A pessoa imune é aquela que possui anticorpos 

protetores específicos contra determinado agente 

infeccioso. 

(D) A vacinação auxilia na prevenção de doenças, mas 

não contribui de forma significativa para 

erradicação de doenças. 

 

15) A vacina Tríplice Viral é administrada aos doze 

meses (1ª dose)  em via subcutânea e protege 

contra: 

 

(A) Pneumonia, Gripe e Tuberculose. 

(B) Caxumba, Rubéola e Sarampo. 

(C) Coqueluche, Sarampo e Catapora. 

(D) Tétano, Rubéola e Coqueluche. 

 

16) Em relação às vias de administração dos 

medicamentos, marque a opção INCORRETA. 

 

(A) A via parenteral é usualmente utilizada quando se 

deseja uma ação mais imediata da droga, quando 

não há possibilidade de administrá-la por via oral 

ou quando há interferência na assimilação da droga 

pelo trato gastrintestinal. 

(B) A via intramuscular é utilizada para administrar 

medicamentos irritantes, por ser menos dolorosa, 

considerando-se que existe menor número de 

terminações nervosas no tecido muscular profundo. 

(C) A via subcutânea é indicada para a aplicação de 

vacina BCG e como auxiliar em testes diagnósticos 

e de sensibilidade. O volume a ser administrado 

não deve ultrapassar a 0,5ml, por ser um tecido de 

pequena expansibilidade. 

(D) As soluções administradas por via endovenosa 

devem ser cristalinas, não-oleosas e sem flocos em 

suspensão. 

 

17) De acordo com o gerenciamento correto dos 

resíduos de serviço de saúde. Julgue as 

alternativas em (V) verdadeiro e (F) falso: 

 

 ) As seringas e agulhas utilizadas em processo de 

assistência a saúde, inclusive as usadas na coleta 

laboratorial de amostra de paciente e os demais 

resíduos perfuro cortantes não necessitam de 

tratamento. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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 ) O pessoal envolvido diretamente com o 

gerenciamento de resíduos deve ser capacitado na 

ocasião de sua admissão e mantido sob educação 

continuada para as atividades de manejo de 

resíduos. 

 ) Os resíduos destinados à reciclagem ou 

reutilização, a identificação deve ser feita nos 

recipientes e nos abrigos de guarda de recipientes, 

usando código de cores e suas correspondentes 

nomeações e símbolos. 

 ) Resíduos químicos no estado sólido devem ser 

submetidos a tratamento específico, sendo vedado 

o seu encaminhamento para disposição final em 

aterros. 

 

(A) F, V, V, F 

(B) V, V, V, F 

(C) V, F, V, V 

(D) F, V, F, V 

 

18) Segundo a legislação que regulamenta a 

classificação dos resíduos de serviços de saúde, os 

resíduos contendo substâncias químicas que 

podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio 

ambiente são classificados como: 

 

(A) Grupo A 

(B) Grupo B 

(C) Grupo C 

(D) Grupo D 

 

19) A previsão dos materiais nas unidades de 

enfermagem é definida como levantamento das 

necessidades da unidade de enfermagem para 

suprir as necessidades. Devem ser observados os 

seguintes fatores para um diagnóstico situacional 

da unidade, EXCETO: 

 

(A) Durabilidade do material. 

(B) Periodicidade da reposição do material. 

(C) Especificidade da unidade. 

(D) Local para desprezar o material utilizado. 

 

20) De acordo com a resolução nº 311/2007 do 

Conselho Federal de Enfermagem, que aprova o 

código de ética dos profissionais de Enfermagem, 

das relações com organizações da categoria. É 

direito dos profissionais de enfermagem: 

 

(A) Cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais 

da profissão. 

(B) Colaborar com a fiscalização de exercício 

profissional. 

(C) Requerer ao conselho Regional de Enfermagem 

medidas cabíveis para obtenção de desagravo 

público em decorrência de ofensa sofrida no 

exercício profissional. 

(D) Comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem 

fatos que firam preceitos do presente código e da 

legislação do exercício profissional. 

 

21) A ansiedade pode ser expressa diretamente 

através de alterações fisiológicas e 

comportamentais e indiretamente por meio da 

formação dos sintomas ou mecanismos de 

adequação, como na tentativa de defesa contra 

ansiedade. São respostas fisiológicas a ansiedade, 

EXCETO: 

 

(A) Palpitações – sistema cardiovascular. 

(B) Insônia – sistema neurológico. 

(C) Constipação – sistema gastrointestinal. 

(D) Palidez facial – sistema tegumentar. 

 

22) A infecção hospitalar é um problema de saúde 

pública mundial, devido ao aumento dos custos e 

tempo de internação, o que onera os serviços de 

saúde e as consequências para o paciente 

assistido. São critérios de classificação de infecção 

hospitalar, EXCETO: 

 

(A) As infecções no recém-nascido são hospitalares 

quando associadas a bolsa rota. 

(B) Aquelas manifestadas antes de 72 horas da 

internação, quando associadas a procedimentos 

realizados nesse período. 

(C) Aquelas manifestações após 72 horas da admissão 

hospitalar. 

(D) Pode ser considerada até 1 ano quando é 

relacionada com a colocação de próteses. 

 

23) O processo de desinfecção de artigos hospitalares 

na Central de Material e Esterilização promove a 

destruição de microrganismos na forma vegetativa 

presente em superfícies inertes, mediante a 

aplicação de agentes químicos e físicos. São 

cuidados que devem ser observados neste 

processo, exceto: 

 

(A) O enxágue dos materiais deverá ser feito com água 

potável na desinfecção de alto nível. 

(B) A secagem deve ser realizada de forma rigorosa, 

impedindo dessa forma, o crescimento de fungos. 

(C) O artigo a ser desinfetado deve ser totalmente 

submerso no desinfetante (agente químico). 

(D) O tempo de exposição deverá ser seguido 

rigorosamente. 

 

24) A vigilância epidemiológica consiste na observação 

ativa, sistemática e continua da ocorrência e 

distribuição de eventos e condições adversas, que 

afetam o risco de sua ocorrência, para que se 

possa executar ações oportunas de controle. São 

exemplos de indicadores epidemiológicos da 

infecção hospitalar, EXCETO: 
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(A) Taxa de doentes com infecção hospitalar. 

(B) Taxa de morbidade por patologia. 

(C) Taxa de letalidade associada á infecção hospitalar. 

(D) Taxa de doentes com infecção comunitária. 

 

25) Toda instituição prestadora de serviços de saúde, 

seja ela pública ou privada, tem seus recursos 

matérias, humanos e financeiros, com essenciais 

para o alcance de seus objetivos. São etapas do 

gerenciamento de recursos materiais, EXCETO: 

 

(A) Distribuição. 

(B) Previsão. 

(C) Provisão. 

(D) Venda. 

 

26)  A lavagem cirúrgica das mãos e antebraço é uma 

prática realizada para alguns procedimentos 

específicos, como por exemplo, da equipe cirúrgica, 

ao realizar uma intervenção cirúrgica. São medidas 

que devem ser realizadas neste procedimento, 

EXCETO: 

 

(A) Enxaguar abundantemente as mãos / antebraços 

com água corrente (mãos para baixo). 

(B) Retirar adornos (anéis, pulseira, etc.). 

(C) Fechar a torneira com o braço; se não for possível 

pedir auxílio. 

(D) Secar mãos e antebraços com compressa estéril. 

 

27) O consumo de álcool é maior na população jovem, 

com repercussões nos indicadores de mortalidade 

por causas externas. Porém seu efeito na gestante 

pode ser agravado pela possibilidade do feto ou 

criança apresentar alteração, EXCETO: 

 

(A) Malformação do trato geniturinário (com 

hidronefrose). 

(B) Natimorto. 

(C) Retardo do crescimento intrauterino. 

(D) Microcefalia.  

 

28) Durante a realização do histórico de enfermagem 

num hospital psiquiátrico, a enfermeira, constatou 

que o paciente apresentava “pensamentos de 

inexistência e de desesperança”. O termo técnico 

que se refere a esta forma de pensamento é: 

 

(A) Delírio paranoide. 

(B) Ideias niilista. 

(C) Ideias de referência. 

(D) Despersonalização. 

 

 

 

 

29) A avaliação de desempenho pessoal para melhoria 

da qualidade da assistência de enfermagem 

proporciona melhorias nas relações humanas dentro 

de uma empresa e com isso aumenta a produção 

devido o aumento da realização profissional. Para 

que a avaliação de desempenho se efetive, deve 

constar em seu programa, EXCETO: 

 

(A) Objetivos claros que expliquem o que se pretende 

com a implantação do programa. 

(B) Elaboração de escala com método de verificação de 

categorização. 

(C) Seleção de métodos e técnicas a serem adotadas. 

(D) Elaboração de instrumento de avaliação. 

 

30) Durante uma atividade recreativa no CAPS I, a 

enfermeira constatou em um paciente com 

diagnóstico de esquizofrenia, apresentava uma 

resposta emocional na qual ele possuía pouca 

habilidade para experimentar prazeres, brincadeiras, 

intimidade e proximidade. O termo que representa 

essa resposta emocional é: 

 

(A) Apatia. 

(B) Inapetência. 

(C) Anedonia. 

(D) Abstinência social. 

 

31) A classificação das feridas proporciona uma 

linguagem única para a equipe multiprofissional, 

além de contribuir com o registro, avaliação clínica e 

tratamento. São características de úlceras 

diabéticas, EXCETO: 

 

(A) Redução ou ausência de sensibilidade do pé. 

(B) Leito de ferida profunda. 

(C) Veias superficiais dilatadas e pele fria. 

(D) Ferida com bordas uniformes. 

 

32) A Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE) é um processo formado por um conjunto de 

ações que levam a um determinado resultado. 

Quando implantado efetivamente proporciona a 

melhoria da assistência prestada pela equipe de 

enfermagem. São características do processo de 

enfermagem, exceto: 

 

(A) Baseia-se no conhecimento, pois requer uma base 

única de conhecimentos a enfermagem. 

(B) É dinâmico, pois a avaliação é a última etapa do 

processo, envolve a coleta de dados, e o processo 

inicia-se novamente. 

(C) Encontra-se no âmbito legal da enfermagem. 

(D) É centrado no paciente, esperando que o paciente, 

sempre que possível, seja participante ativo do seu 

cuidado. 
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33) Ao receber o plantão na unidade ortopédica do 

hospital municipal, a técnica de enfermagem 

observou que havia uma prescrição de heparina 

por via subcutânea, para um jovem que sofreu 

acidente automobilístico, no último final de semana. 

São locais de administração da via subcutânea, 

com exceção de: 
 

(A) Vasto lateral da coxa. 

(B) Região do deltóide. 

(C) Região periumbilical. 

(D) Região escapular. 
 

34) Ao ser internado com febre alta, uma criança de 3 

meses de idade, foram prescritos 500mg de 

dipirona ampola por via intramuscular. Sabendo 

que no posto de enfermagem existe ampolas de 

2ml contendo 2g, quantos ml deverão ser 

administrados? 
 

(A) 1,5ml 

(B) 1ml 

(C) 0,5ml 

(D) 0,1ml 
 

35) Durante o plantão de domingo, à noite, no hospital 

de urgência da cidade, foi admitido o Sr. A.K.J. 23 

anos, estudante, solteiro, vítima de arma branca, 

que foi levado ao centro cirúrgico para uma cirurgia 

de urgência para retirada do baço. A nomenclatura 

correta dessa cirurgia é:  
 

(A) Hepatorrafia. 

(B) Rinectomia. 

(C) Nefropexia. 

(D) Esplenectomia. 

 

36) No atendimento de um paciente que sofreu parada 

cardiorrespiratória (PCR) é necessário um 

atendimento rápido e preciso, pois, a ausência da 

oxigenação cerebral por um período superior a 

quatro minutos pode acarretar em perda irreversível 

da função neurológica de um paciente. São 

cuidados prestados a um paciente com parada 

cardiorrespiratória, EXCETO: 
 

(A) Cuidados para a desobstrução das vias aéreas 

mediante a retirada de próteses, corpos estranhos 

e secreções. 

(B) Nos casos de suspeita de lesão de coluna cervical, 

a hiperextensão do pescoço é contraindicada 

porque pode vir a lesar a medula espinhal. 

(C) Nos casos de suspeita de lesão de coluna cervical 

é utilizada a técnica da tração da mandíbula para 

frente. 

(D) Caso o cliente apresentar trauma, devemos hiper-

extender seu pescoço colocando uma das mãos 

sob sua nuca, levantando-a ligeiramente; com a 

outra mão posicionada sobre sua testa, traciona-se 

a cabeça para trás. 

37) O choque é caracterizado pelo suprimento 

inadequado de sangue para os tecidos e/ou pelas 

mudanças estruturais e funcionais nos órgãos 

essenciais. Quando ocorre devido baixo rendimento 

cardíaco provocado pelo infarto do miocárdio é 

classificado como: 

 

(A) Choque hipovolêmico.  

(B) Choque séptico. 

(C) Choque cardiogênico.  

(D) Choque anafilático. 

 

38) Ao administrar um medicamento para um paciente 

com diagnóstico de câncer, o médico prescreveu 

uma dose baixa, porém com efeito terapêutico. 

Essa dose denomina-se: 

 

(A) Dose mínima. 

(B) Dose máxima. 

(C) Dose tóxica. 

(D) Dose letal. 

 

39) Método de esterilização que permite utilização de 

materiais termossensíveis, tais como os marca-

passos, próteses, instrumentais de hemodinâmica, 

acessórios de respiradores, materiais com fibras 

óticas, etc. Este método utiliza:  

 

(A) Estufa. 

(B) Autoclave gravitacional com vapor. 

(C) Óxido de etileno. 

(D) Detergente enzimático. 

 

40) No centro cirúrgico do hospital municipal foi 

realizada uma cirurgia de apendicectomia, porém 

ocorreu uma falha na técnica asséptica. De acordo 

com o potencial de contaminação, esta cirurgia é 

classificada como: 

 

(A) Potencialmente contaminada 

(B) Contaminada 

(C) Infectada 

(D) Supurada 

 







