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INSTRUÇÕES 
 

1. Verifique se este caderno contém trinta questões objetivas e observe se ele apresenta alguma imperfei-

ção. Em caso de dúvida, comunique o fiscal. 
 

2. O conteúdo desta prova está distribuído da seguinte maneira:  
 

QUESTÕES CONTEÚDOS 

01 a 05  Língua Portuguesa 

06 a 10 Matemática 

11 a 15 Conhecimentos em Informática 

16 a 30 Conhecimentos Específicos 
 

3. As questões desta prova apresentam quatro alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04 e 

08, nesta sequência. Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes às alter-

nativas que você apontar como corretas. 

 

4. 
 

Instruções sobre o cartão de respostas. 
 

            

 
 

       4.1 VERIFIQUE se estão impressos o seu nome e a função para a qual você se 

inscreveu. 
 

 4.2 ASSINE no local indicado. 
 

 4.3 PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição 

do cartão em caso de erro ou rasura. 
 

 4.4 NÃO DOBRE E NÃO AMASSE o cartão. 

 4.5 Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, um na coluna das 

dezenas e um na coluna das unidades. Como exemplo, se esta prova tives-

se a questão 57 e se você encontrasse o número 09 como resposta para  

ela, o cartão de registro de respostas teria que ser assinalado da maneira 

indicada ao lado. 

5. O prazo destinado para resolução desta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for 

completado o processo de distribuição dos cadernos de questões, incluído o tempo para o preenchi-

mento do cartão de respostas. 
 

6. Quando você terminar a prova, solicite ao fiscal que apanhe o material de prova na sua carteira. Assi-

ne o protocolo de registro de presença e aguarde a liberação do fiscal para sair do local de prova. 

Lembre-se de que você só pode deixar o local de prova após decorridos 50% (cinquenta por cento) do 

horário previsto pra a realização da prova objetiva. 
 

Observação: você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la. 

ATENÇÃO!  Só a destaque depois de ter entregue o cartão de respostas ao fiscal. 

................................................................................................................................................................................................................. destaque aqui ............................... 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 A 03 
 

Os constituintes do campo ético 
Para que haja conduta ética é preciso que exista o 

agente consciente, isto é, aquele que conhece a diferença en-
tre o bem e o mal, certo e errado, permitido e proibido, virtu-
de e vício. A consciência moral não só conhece tais diferen-
ças, mas também se reconhece como capaz de julgar o valor 
dos atos e das condutas e de agir em conformidade com os 
valores morais, sendo, por isso, responsável por suas ações e 
seus sentimentos e pelas consequências do que faz e sente. 
Consciência e responsabilidade são condições indispensáveis 
da vida ética. 

A consciência moral manifesta-se, antes de tudo, na 
capacidade para deliberar diante de alternativas possíveis, 
avaliando cada uma delas segundo os valores éticos, e para 
decidir e escolher uma delas antes de lançar-se na ação.  É a 
capacidade para avaliar e pesar as motivações pessoais, as 
exigências feitas pela situação, as consequências para si e 
para os outros, a conformidade entre meios e fins (empregar 
meios imorais para alcançar meios morais é possível), a obri-
gação de respeitar o estabelecido ou de transgredi-lo (se o 
estabelecido for imoral ou injusto). 

A vontade é esse poder deliberativo e decisório des-
se agente moral. Para que exerça esse poder, a vontade deve 
ser livre, isto é, não pode estar submetida à vontade de um 
outro, nem pode estar submetida aos instintos (ou impulsos 
naturais cegos) e às paixões (sentimentos e emoções incon-
troláveis que dominam o agente), mas ao contrário deve ter 
poder sobre eles e elas, dominando-os e controlando-os.  

O campo ético é, assim, constituído pelo agente livre, 
que é o sujeito moral ou a pessoa moral, e pelos valores e 
obrigações que formam o conteúdo das condutas morais, ou 
seja, as virtudes ou as condutas e ações conformes ao bem. 

Adaptado de: CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. 

 São Paulo : Ática, 2005, p. 308. 

 

 

01– Sobre o conteúdo do texto, é correto afirmar. 
 

01) O termo responsabilidade, mencionado no final do 

primeiro parágrafo, não foi retomado no desenvol-

vimento do texto, explicita ou implicitamente. 
02) O sujeito moral ou a pessoa moral, exclusivamen-

te, constituem o campo ético. 
04) A consciência moral é um elemento do agente 

consciente e tem potencial para decidir entre o 

posto ou a violação. 
08) As motivações pessoais (2º. parágrafo), podem ser 

associadas “aos instintos (ou impulsos naturais ce-
gos) e às paixões (sentimentos e emoções incon-

troláveis que dominam o agente)” (3º. parágrafo). 
 
                

 
 

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

02– Sobre o trecho: “A consciência moral não só conhece 

tais diferenças, mas também se reconhece como capaz 
de julgar o valor dos atos e das condutas e de agir em 
conformidade com os valores morais, sendo, por isso, 
responsável por suas ações e seus sentimentos e pelas 

consequências do que faz e sente.” É correto afirmar. 
 

01) Os três primeiros termos destacados estabelecem 

um sentido de soma e abundância em relação aos 
atributos da consciência moral, enquanto o último 
termo introduz uma explicação quanto à origem da 

sua responsabilidade. 
02) Os termos destacados são elementos de coesão. 
04) O último termo destacado estabelece uma relação 

de concessão com as informações anteriores. 
08) Caso o primeiro termo destacado fosse retirado, 

não haveria impacto sobre o segundo, ou seja, o 

sentido permaneceria exatamente o mesmo. 
 
                
 

 

 
03– Assinale o que for correto sobre a estrutura 

morfossintática do período localizado no terceiro 
parágrafo: “A vontade é esse poder deliberativo e 

decisório desse agente moral.”. 
 

01) o verbo poder indica que trata-se de um predicado 

verbal. 
02) O predicativo do sujeito é composto, entre outros 

termos, de dois pronomes demonstrativos. 

04) A presença do predicativo do sujeito é possível em 

razão do verbo de ligação (verbo ser) presente no 

período. 
08) O substantivo vontade é o núcleo do sujeito sim-

ples. 
 
                

 

 

 
04– Sobre regência verbal, marque o que for correto em 

relação às palavras destacadas no trecho: “Para que 
exerça esse poder, a vontade deve ser livre, isto é, não 
pode estar submetida à vontade de um outro, nem 
pode estar submetida aos instintos (ou impulsos 
naturais cegos) e às paixões (sentimentos e emoções 
incontroláveis que dominam o agente), mas ao 
contrário deve ter poder sobre eles e elas, dominando-

os e controlando-os.”. 
 

01) a palavra aos poderia estar também em (ou aos 

impulsos naturais cegos),sem prejuízo de sentido, 
uma vez que esse termo também completa o verbo 

submeter. 
02) à vontade e às paixões receberam o acento indica-

tivo da crase porque além da regência do verbo 
submeter, antecedem palavras do gênero femini-

no. 
04) Todas as palavras destacadas estão contempladas 

pela regência do verbo submeter. 
08) Na expressão ao contrário, a palavra destacada 

poderia ser substituída por pelo uma vez que não 

está subordinada à regência do verbo submeter. 
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05– Sobre as vírgulas utilizadas no trecho a seguir, assinale 

o que for correto: “É a capacidade para avaliar e pesar 
as motivações pessoais, as exigências feitas pela 
situação,as consequências para si e para os outros, a 
conformidade entre meios e fins (empregar meios 
imorais para alcançar meios morais é possível), a 
obrigação de respeitar o estabelecido ou de transgredi-

lo (se o estabelecido for imoral ou injusto).”. 
 

01) foram utilizadas para separar itens de uma enume-

ração. 
02) foram utilizadas para separar termos de uma 

mesma função sintática. 

04) foram utilizadas para separar os complementos 

verbais do período. 
08) foram utilizadas em razão do uso de conjunções 

adversativas. 
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MATEMÁTICA 

 

06– Ao comprar seu carro novo Paulo conseguiu um 

desconto de 10% sobre o preço de tabela. Deu 40% do 
preço de compra como entrada e financiou o valor 
restante, de R$ 18900,00. Neste contexto, assinale o 

que for correto. 
 

01) O desconto obtido sobre o preço de tabela foi mai-

or que R$ 4000,00. 
02) O valor da entrada foi maior que R$ 12000,00. 

04) O preço de tabela do carro era de R$ 38000,00. 
08) Com o desconto ele pagou pelo carro menos de R$ 

32000,00. 
 
                
 
 

 
07– Um capital é aplicado a juros simples de 18% ao ano, 

durante 8 meses, produzindo R$ 504,00 de juros. Nesse 

contexto, assinale o que for correto. 
 

01) O valor desse capital é superior a R$ 4000,00. 
02) Essa aplicação gerou um montante maior que R$ 

4800,00. 
04) Se fosse aplicado a uma taxa de 2% ao mês, 

durante um ano, esse capital geraria um montante 

de R$ 5208,00. 

08) Se fosse aplicado durante um ano, a mesma taxa, 

esse capital teria produzido R$ 756,00 de juros. 
 
                
 
 

 

08– Vinte pessoas, trabalhando 5 horas por dia, durante 20 

dias, produzem 500 peças. Nas mesmas condições, 
trinta pessoas, trabalhando 8 horas por dia, durante 15 
dias produzirão n peças. Sobre o valor de n, assinale o 

que for correto. 

 
01) n é um número par. 
02) n é divisível por 3. 
04) n é maior que 1000. 
08) n é um múltiplo de 10. 
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09– Em uma maratona um corredor desiste da competição 

ao completar 30% do percurso total da prova. Se ele 
tivesse percorrido mais 3000 m teria cumprido a 
metade do percurso total. Nessas condições, assinale o 

que for correto. 
 

01) O corredor percorreu 4,5 km. 
02) 70% do percurso total da prova correspondem a 

105 dam. 
04) A metade do percurso total corresponde a 7500 m. 

08) O percurso total da prova é de 16 km. 
 
                
 
 

 

10– A quantia de 300 reais foi distribuída entre 4 pessoas, 

do seguinte modo: a segunda recebeu a metade da 
primeira, a terceira recebeu o triplo da segunda e a 
quarta recebeu 20 reais a menos que a primeira. Nesse 

contexto, assinale o que for correto. 

 

01) A terceira recebeu o dobro da quantia recebida pe-

la quarta pessoa. 
02) A terceira pessoa recebeu 40% do total. 
04) A segunda pessoa recebeu 20 reais a menos que a 

quarta. 
08) A primeira pessoa recebeu 20% do total. 
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CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA 

 

11– Assinale o que for correto no que se refere à Teclas de 

Atalho do sistema operacional Microsoft Windows 7. 

 
01) ALT+F4 – Fecha o programa em execução, ativo. 
02) ALT+Insert – restaura um arquivo que foi recen-

temente apagado. 
04) ALT+PrtSc –  copia uma imagem do programa em 

execução, ativo, para a área de transferência. 
08) PrtSc –  copia uma imagem da tela do computador 

para a área de transferência. 
 
                
 

 

 
12– Considerando a figura a seguir que correspondente a 

um fragmento de uma planilha do LibreOffice 4 Calc, 
com os valores ilustrados nas células: A1, A2, A3, A4, 
B1, B2, B3 e B4. Considerando também que as células 
C1, C2, C3 e C4 foram preenchidas com fórmulas, 
conforme indicado nas assertivas. Nesse contexto, 
assinale o que for correto no que se refere ao resultado 

obtido em cada célula. 
 

 
 

01) C1 – fórmula =SOMA(A1:B1) → resultado 6. 

02) C2 – fórmula =A2/B2 → resultado 3. 

04) C3 – fórmula =MULT(A3:B3) → resultado 25. 

08) C4 – fórmula =MOD(A4;B4) → resultado 2. 

 

                

 
 

 

13– No que se refere a ícones do Microsoft Office Word 

2007, assinale o que for correto. 
 

01)   - Sombreamento. 

02)   - Cor da Fonte. 

04)   - Classificar. 

08)   - Funções Matemáticas. 
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14– Assinale o que for correto, sobre o editor de 

apresentações LibreOffice 4 Impress. 
 

01) Durante a edição do quinto slide de um arquivo 

com sessenta slides, quando a tecla F5 é pressio-
nada a apresentação de slides continua a partir do 

slide que esta selecionado. 
02) As teclas de atalho Ctrl+S tem como função salvar, 

gravar, o arquivo que se encontra em edição. 

04) É possível inserir cabeçalhos e rodapés em slides, 

contudo, em caso de data e horário são elementos 
que devem ser inseridos manualmente e não são 
atualizados automaticamente quando da exibição 

do slide correspondente. 
08) É possível exibir páginas da internet durante uma 

apresentação de slides, onde o acesso pode ser fei-

to por meio de hiperlink. 
 
                
 

 

 

15– Assinale o que for correto. 
 

01) BMP – extensão que indica o formato de arquivos 

de imagens. 
02) DNS – sistema que traduz os nomes de domínio na 

internet em endereços IP. 
04) Freeware – programas de uso livre e gratuito 

disponíveis na internet. 
08) Trojan – é um programa malicioso que age tal co-

mo na história do Cavalo de Troia, entrando no 
computador e criando uma porta para uma possível 

invasão. 
 
                
 

 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16– Identifique os cuidados imediatos de enfermagem na 

puérpera e assinale o que for correto. 
 

01) Verificar sinais vitais, fazer lavagem asséptica, ob-

servar edema perineal, orientar quanto a deambu-
lação precoce e obsevar as mamas e pesagem da 

paciente. 
02) Verificar sinais vitais, fazer lavagem asséptica, ob-

servar edema na região perineal e de membros in-

feriores. 
04) Orientar quanto à higiene pessoal, aspecto dos 

lóquios e mamas, orientar quanto a deambulação. 
08) Verificar sinais vitais, fazer lavagem externa, ob-

servar secreção urogenital, deambulação precoce, 

fiscalizar mamas, pesar puérpera. 
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17– Considerando a administração do medicamento 

Anfotericina B, assinale o que for correto. 
 

01) É um medicamento considerado fotossensível. 

02) Antes da reconstituição, o produto pode ser con-

servado em temperatura ambiente e não necessita 

proteção da luz. 
04) Após reconstituição, o produto deve ser 

conservado em geladeira e protegido da luz por até 

24 horas. 
08) Durante a administração do medicamento deve ser 

monitorada a frequência cardíaca e a temperatura; 
e observar sinais de alterações urinárias e monito-
ramento dos níveis de creatinina sérica devido à 

sua nefrotoxidade. 
 
                
 
 

 
18– Assinale o que for correto. 

 
01) Soro é um processo de gerar a formação de anti-

corpos pela introdução do agente antígeno atenua-

do, determinando o aparecimento da imunidade. 
02) Vacina é um processo de gerar a formação de antí-

geno pela introdução de anticorpos. 
04) Soro é o conjunto de anticorpos específicos contra 

um determinado antígeno. 

08) Vacina é um processo de gerar a formação de anti-

corpos, pela introdução do agente antigênico ate-
nuado, determinando o aparecimento da imunida-

de anticorpo. 
 
                
 
 

 
19– Com relação à vacina do vírus do papiloma humano 

(HPV), de acordo com o calendário de vacinação da 

mulher, assinale o que for correto. 

 
01) A vacina do HPV é liberada para homens e mulhe-

res com a idade de nove anos completos. 
02) A vacina HPV é indicada para nutrizes e contra in-

dicado para gestantes. 
04) Sua imunização é para os subtipos dos vírus 16, 

18, 19 e 20. 

08) O esquema vacinal da vacina HPV são de três do-

ses: 0, 2 e 5 meses. 
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20– O Decreto n
o
 94.406, de 8 de junho de 1987, 

regulamenta a Lei n
o
 7.498, de 25 de junho de 1986, 

que dispõe sobre o exercício da enfermagem, no Art. 8
o
. 

Com relação às incumbências do profissional 
enfermeiro, assinale o que for correto. 

  
01) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes gra-

ves com risco de vida. 
02) Cuidados de enfermagem de maior complexidade 

técnica e que exijam conhecimentos científicos  
adequados e capacidade de tomar decisões imedia-

tas. 
04) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre 

matéria de enfermagem. 
08) Organização e direção dos serviços de enfermagem 

e de suas atividades técnicas e auxiliares nas em-

presas prestadoras desses serviços. 
 
                
 
 

 

21– Os procedimentos que constituem as bases do exame 

clínico são a entrevista, a inspeção, a palpação, a 
percussão e a ausculta. Considerando a percussão 
digito-digital, assinale o que for correto quanto à 

sequencia correta de cima para baixo. 
 

01) Os sons encontrados são maciço, submaciço, tim-

pânico e claro pulmonar. 
02) O som timpânico é encontrado em regiões despro-

vidas de ar (músculo, fígado e coração). Esse som 

transmite sensação de dureza e resistência. 
04) Trata-se do golpeamento com um dedo ou a 

superfície dorsal da segunda falange do dedo 
médio da outra mão, que se encontra espalmada e 

apoiada na região a ser examinada. 
08) O som maciço é obtido em regiões que contenham 

ar, recobertas por membranas flexíveis, como o es-

tômago. 
 
                
 
 

 

22– Com relação à técnica de administração de oxigênio por 

cateter nasofaringe, assinale o que for correto. 
 

01) Medir no cateter a extensão do lobo da orelha à 

ponta do nariz e marcar com esparadrapo ou mi-
cropore, introduzir o cateter delicadamente na na-

rina até a marcação. 
02) Antes da passagem do cateter, abrir o fluxômetro e 

deixar um pouco de oxigênio sair para evitar aci-

dentes por saída intempestiva de oxigênio. 
04) Fazer limpeza das narinas, utilizando luvas de 

procedimentos, gaze e cotonete SF 0,9%,         
repetir a cada 8 horas, avaliar as narinas uma vez 
ao dia e limpar a cânula e as narinas com SF 0,9% 

e gaze ou cotonete. 

08) Desprezar a água do umidificador sempre que esti-

ver abaixo do nível inferior de 1/3 de sua capaci-

dade. 
 
                
 
 

 
 

23– Sobre Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), assinale o 

que for correto. 
 

01) A HAS primária corresponde, apenas, a 30% dos 

casos do adulto, sendo os fatores externos os prin-
cipais fatores desencadeantes. Na HAS secundária, 
os fatores genéticos são os determinantes da     

doença. 
02) A HAS é o principal fator de risco para o desenvol-

vimento de doenças cardiovasculares e atinge pre-
valências alarmantes em todo o mundo. Apesar de 
o diagnóstico da HAS ser simples e de alcance da 
grande maioria da população, apenas 40% da po-
pulação sabidamente hipertensa realizam algum ti-

po de tratamento. 

04) São exames laboratoriais solicitados para uma 

avalição inicial do paciente hipertenso: urina, 
potássio plasmático, creatinina plasmática, 
glicemia de jejum, colesterol total, HDL, 

triglicérides e ácido úrico. 
08) A PA=160x100 mmHg em paciente maior que 18 

anos é classificada de hipertensão estágio grau 

três. 
 
                

 
 

 

24– Considerando os cuidados dispensados à mulher em 

trabalho de parto, numa perspectiva humanizada, 

assinale o que for correto. 
 

01) O clampeamento tardio (ou ausência de clampea-

mento) é o modo fisiológico de tratar o cordão um-

bilical. 
02) A prática do uso de episiotomia parece ter benefí-

cios, quando comparada a não realização desta, 
haja visto que, nesses casos, haverá menor ocor-
rência de trauma do períneo posterior e de compli-

cações de cicatrização. 

04) É indicado o uso de ocitócico profilático em vários 

momentos, durante o terceiro período do parto. 
Mais frequentemente, é aplicado por via 
intramuscular, na dose de 10 Ul, imediatamente 
após o desprendimento do ombro anterior ou após 

o nascimento da criança. 
08) Se a integridade da placenta e das membranas for 

duvidosa, a revisão com exploração da cavidade 
uterina deve ser iniciada. A prática da episiotomia 
é um procedimento para proteger o períneo que 
deve ser utilizada, quando houver risco de grandes 

lacerações. 

 
                
 
 

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
6 

 

25– As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde são desenvolvidos de acordo 
com as diretrizes previstas no artigo 198 da 
Constituição Federal. Com base nas diretrizes previstas 

no artigo 198, assinale o que for correto. 
 

01) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência. 
02) Preservação da autonomia das pessoas na defesa 

de sua integridade física e moral. A sequência cor-
reta de preenchimento dos parênteses, de cima pa-

ra baixo. 

04) Integralidade de assistência com serviços 

preventivos e curativos em todos os níveis de 

complexidade. 
08) Igualdade da assistência à saúde, estabelecendo 

prioridades às gestantes. 
 
                
 

 

 
26– Conforme o Código de Ética e Deontologia em 

Enfermagem, no Artigo 85
o
 do dever de sigilo, o 

enfermeiro é obrigado a guardar segredo profissional 
sobre o que toma conhecimento no exercício da sua 
profissão. Com relação aos deveres assumidos pelo 
enfermeiro, assinale o que for correto. 

 
01) Considerar confidencial toda a informação acerca 

do destinatário de cuidados e da família, qualquer 

que seja a fonte. 
02) Partilhar a informação pertinente só com aqueles 

que estão implicados no plano terapêutico, usando 
como critérios orientadores o bem-estar, a segu-
rança física, emocional e social do indivíduo e famí-

lia, assim como os seus direitos. 
04) Divulgar informação confidencial acerca do indiví-

duo e família só nas situações previstas na lei, 
devendo, para tal efeito, recorrer a aconselha-

mento deontológico e jurídico. 
08) Manter o anonimato da pessoa sempre que o seu 

caso for usado em situações de ensino, investiga-

ção ou controle da qualidade de cuidados. 
 
    
 

      

 
27– Durante avaliação de vítima de fratura de base de 

crânio, existem sinais clínicos a serem identificados no 
exame físico pelo profissional enfermeiro. Identifique  
esses sinais e assinale o que for correto. 

 
01) Otorreia, rinorreia, equimose periorbital. 
02) Equimose retroauricular. 
04) Otorreia, cefaleia, náuseas e equimose periorbital. 

08) Inconsciência, dispneia, convulsões e febre. 
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28– Devido a causas como mudanças ambientais, 

crescimento populacional, as migrações, entre outros, 
surgem a emergência e reemergência de doenças. 

Nesse contexto, assinale o que for correto. 

 
01) A AIDS é considerada, no Brasil, uma doença ree-

mergente. 
02) As doenças infecciosas reemergentes são as que 

reaparecem após um período de declínio significa-

tivo. 

04) São exemplos de doenças reemergentes no Brasil, 

a dengue e a leishmaniose visceral. 
08) As doenças emergentes são aquelas cuja incidência 

nos seres humanos têm aumentado nas últimas 

décadas. 
 
                
 

 

 
29– Para um adequado funcionamento do serviço de 

enfermagem é fundamental que se tenha um regimento 
aprovado pela administração de saúde, de caráter 
flexível e que contenha diretrizes básicas. Com relação 
aos componentes de um regimento do serviço de 

enfermagem, assinale o que for correto. 
 

01) A filosofia e os objetivos do serviço. 
02) A posição do serviço na estrutura da organização, 

sem a descrição das linhas hierárquicas. 
04) As competências de cada membro da equipe de 

enfermagem. 
08) As atividades a serem desenvolvidas. 

 
                
 

 

30– Considerando as vítimas de traumatismo 

cranioencefálico (TCE), que frequentemente apresentam 
lesão de partes moles da face, assinale o que for 

correto. 
 

01) As lesões de partes moles da face levam a um alto 

risco de obstrução de vias aéreas pela presença de 

hemorragia. 
02) A aspiração deve ser realizada com cautela. 
04) A inserção da cânula de guedel nos pacientes 

inconscientes pode piorar a lesão na cavidade oral 

e aumentar o sangramento. 
08) Pacientes com lesão de face não podem ser entu-

bados com cânula nasotraqueal, apenas podem ser 

utilizados cateter de oxigênio. 
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