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MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEx – DEE
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS
ESCOLA SARGENTO MAX WOLF FILHO
EXAME INTELECTUAL AOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 2013-14
SOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM

A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
Combatente/Logística-Técnica/Aviação
Música

X

Saúde

No Brasil, estima-se que 5% a 15% dos pacientes internados contraem alguma infecção hospitalar. Uma infecção
hospitalar acresce, ao período de internação, em média,
A) de 1 a 3 dias.
B) de 11 a 15 dias.
C) de 11 a 20 dias.
D) de 15 a 30 dias.
E) de 5 a 10 dias.
Justificativa da solução da questão (E).
A resposta está em perfeita conformidade com o preconizado na referência adotada..
Justificativas das alternativas que não respondem à questão.
Todas as outras respostas estão em desacordo com a referência adotada.
Bibliografia.
http://www.projetodiretrizes.org.br/projeto_diretrizes/065.pdf (Prevenção da Infecção Hospitalar – Sociedade
Brasileira de Infectologia)
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
Combatente/Logística-Técnica/Aviação
Música

X

Saúde

Assinale abaixo o imunobiológico que contém um ou mais agentes imunizantes (isolado ou combinado) sob
diversas formas: bactérias ou vírus vivos atenuados, vírus inativados, bactérias mortas e componentes de agentes
infecciosos purificados e/ou modificados quimicamente ou geneticamente.
A) Antibiótico
B) Fungicida
C) Corticóide
D) Anticoagulante
E) Vacina
Justificativa da solução da questão (E).
As vacinas funcionam como agentes imunobiológicos e tem ação preventiva nas doenças e não curativa.
Justificativas das alternativas que não respondem à questão.
Todas as demais alternativas, são substancias utilizadas no tratamento de infecções, processos inflamatórios e de
distúrbios da coagulação sanguínea, sendo medicamentos de uso diário em hospitais, no tratamento de doentes.
Bibliografia.
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/manu_normas_vac.pdf ( Manual de Normas de Vacinação)
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A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
Combatente/Logística-Técnica/Aviação
Música
A única vacinação de rotina para as gestantes é contra a(o)
A) tétano.
B) ébola.
C) hanseniase.

X

Saúde

D) AIDS.

E) dengue.

Justificativa da solução da questão (A).
A alternativa é a única vacina de rotina para gestantes, conforme o Manual para Vacinação.
Justificativas das alternativas que não respondem à questão.
Todas as demais alternativas, ainda hoje, não possuem vacinas.
Bibliografia.
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/manu_normas_vac.pdf ( Manual de Normas de Vacinação)

A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
Combatente/Logística-Técnica/Aviação
Música

X

Saúde

Após completar-se o esquema básico da vacina dupla bacteriana, é recomendado a aplicação de uma dose de
reforço de
A) cinco em cinco anos, até a cura da doença.
B) dois em dois anos, por toda a vida.
C) cinco em cinco anos, por toda a vida.
D) dez em dez anos, por toda a vida.
E) dez em dez anos, até a cura da doença.
Justificativa da solução da questão (D).
Esta vacina, é recomendado o reforço de dez em dez anos, por toda a vida. Após completar o esquema básico de
três doses.
Justificativas das alternativas que não respondem à questão.
Todos os demais intervalos para a aplicação do reforço, não são os preconizados pelo Manual de Vacinação.
Bibliografia.
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/manu_normas_vac.pdf ( Manual de Normas de Vacinação)
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
Combatente/Logística-Técnica/Aviação
Música
São considerados animais peçonhentos:
A) o morcego e o tatu.
B) o girino e a barata.
D) a serpente e a aranha.
E) o gato e a onça.

X

Saúde

C) a ariranha e o cachorro.

Justificativa da solução da questão (D).
Animais peçonhentos, são aqueles capazes de levar ao envenenamento causado pela inoculação de toxinas,
através de aparelho inoculador, com ações sitêmicas ou locais.
Justificativas das alternativas que não respondem à questão.
Todas as outras respostas, tem animais que não possuem orgão inoculador de peçonha, mesmo, alguns deles,
sendo capazes de transmitir algumas doenças de interesse epidemiológico.
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Bibliografia.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitária_guia_bolso.pdf (Doenças Infecciosas
e Parasitárias – Guia de Bolso – 8ª edição revista)
http://www.prosaude.org/publicacoes/guia?Guia_Vig_novo2.pdf (Guia de Vigilância Epidemiológica)

A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
Combatente/Logística-Técnica/Aviação
Música

X

Saúde

São parasitoses intestinais:
A) Teníase, Ascaridíase e Linfogranuloma Venéreo.
B) AIDS, Cancro Mole e Ancilostomíase.
C) Ancilostomíase, Teníase e Gonorréia.
D) AIDS, Ascaridíase e Linfogranuloma Venéreo.
E) Teníase, Ascaridíase e Ancilostomíase.
Justificativa da solução da questão (E).
Teníase, Ascarídiase e Ancilostomíase, são parasitoses intestinais.
Justificativas das alternativas que não respondem à questão.
A) Linfogranuloma Venéreo é uma doença sexualmente transmissível.
B) AIDS e Cancro Mole são doenças sexualmente transmissíveis.
C) Gonorréia é uma doença sexualmente transmissível.
D) AIDS e Linfogranuloma Venéreo são doenças sexualmente transmissíveis.
Bibliografia.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_gui_bolso.pdf (Doenças Infecciosas
e Parasitárias – Guia de Bolso – 8ª edição revista).

A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
Combatente/Logística-Técnica/Aviação
Música

X

Saúde

O cateterismo vesical é um dos mais importantes fatores de risco para a infecção hospitalar. Como medida
preventiva, a atitude mais indicada do técnico de enfermagem é
A) trocar o cateter a cada sete dias.
C) substituir a drenagem aberta a cada 24 horas.
E) colher amostra de urina para urocultura.

B) usar luva ao abrir o sistema fechado.
D) lavar as mãos sempre que manipular o sistema.

Justificativa da solução da questão (D).
O procedimento padrão e primordial para a prevenção da infecção hospitalar em sítio urinário, é representado
pela lavagem das mãos.
Justificativas das alternativas que não respondem à questão.
As demais alternativas não representam medidas primordiais para prevenção da infecção hospitalar.
Bibliografia:
MOZACHI, NELSON. O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 1ª Ed. Curitiba: Os Autores, 2005.
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A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
Combatente/Logística-Técnica/Aviação
Música

X

Saúde

Em um frasco de 500 ml de soro glicosado a 5%, foi injetado uma ampola de KCl a 20 % com 10 ml e uma
ampola de NaCl 10 % com 20 ml. A solução foi infundida de 8 às 10 horas, a 8 gotas por minuto, ocasião em que
foi suspensa. O volume administrado no paciente foi de
A) 26 ml.
B) 37 ml.
C) 48 ml.
D) 59 ml.
E)76 ml.

Justificativa da solução da questão (C).
A fórmula utilizada para calcular o volume em ml é representada do seguinte modo: gotejamento= volume total a
ser infundido dividido pelo número de horas de infusão vezes três.
Justificativas das alternativas que não respondem à questão.
As demais alternativas não correspondem ao resultado numérico correto.
Bibliografia.
LIMA, Idelmina Lopes de. (coord). Manual do técnico e auxiliar de enfermagem. Goiânia: AB, 2000.
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
Combatente/Logística-Técnica/Aviação
Música

X

Saúde

A punção lombar é um procedimento realizado em pacientes com afecções neurológicas e tem por finalidade(s)
A) diminuir a hipertermia.
B) restabelecer os movimentos respiratórios
C) diminuir a opressão precordial.
D) aliviar edema de membros inferiores.
E) obter material para exame.
Justificativa da solução da questão (E).
A punção lombar tem por finalidade principal obter amostra de líquor cefalo-raquidiano para exame diagnóstico.
Justificativas das alternativas que não respondem à questão.
As demais alternativas não correspondem a finalidade da punção lombar.
Bibliografia.
LIMA, Idelmina Lopes de. (coord). Manual do técnico e auxiliar de enfermagem. Goiânia: AB, 2000.
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
Combatente/Logística-Técnica/Aviação
Música

X

Saúde

A posição indicada para cirurgia de histerectomia é a(o)
A) genupeitural.

B) litotômica.

C) decúbito lateral esquerdo.

D) trendelemburgo.

ANULADA
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E) fowler.
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A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
Combatente/Logística-Técnica/Aviação
Música

X

Saúde

Os transtornos afetivos são caracterizados por oscilações graves e patológicas do humor, que se manifestam por
meio de surtos de depressão e mania. Qual a alternativa correspondente ao transtorno Bipolar Tipo I.
A) Apresenta numerosos episódios hipomaníacos.
B) Surtos em pequenas quantidades, apresentando episódios depressivos.
C) Apresenta numerosos episódios, alternando entre hipomaníacos leves e depressivos leves.
D) Surtos em pequena quantidade, apresentando episódios mistos.
E) Há episódios maníacos ou mistos, que se alternam com episódios depressivos maiores.
Justificativa da solução da questão (E).
O transtorno bipolar I é a forma clássica e mais grave. Há episódios maníacos ou mistos, isto é, com sintomas
tanto de mania como de depressão, que se alternam a episódios depressivos maiores.
Justificativas das alternativas que não respondem à questão.
A) Carcterística de transtorno ciclotímico.
B) Carcterística de transtorno bipolar tipo I.
C) Carcterística de transtorno ciclotímico.
D) Não é carcterística de transtornos.
Bibliografia.
LIMA, Idelmina Lopes de. (coord). Manual do técnico e auxiliar de enfermagem. Goiânia: AB, 2000.
A questão abaixo se encontrava na prova da(s) área(s):
Combatente/Logística-Técnica/Aviação
Música

X

Saúde

Além da asbestose, a exposição às fibras de asbesto está relacionada com o surgimento de outras doenças, como
A) as alterações pleurais benignas, o câncer de pulmão e os mesoteliomas malignos.
B) o câncer de pulmão, a insuficiência pulmonar aguda e as alterações pleurais benignas.
C) a insuficiência pulmonar aguda e as alterações pleurais benignas.
D) a insuficiência pulmonar aguda, as alterações pleurais benignas e os mesoteliomas malignos.
E) os mesoteliomas malignos e a insuficiência pulmonar aguda.
Justificativa da solução da questão (A).
É a única alternativa que possui as doenças devido a exposição às fibras de asbesto
Justificativas das alternativas que não respondem à questão.
A insuficiência pulmonar aguda é uma doença não associada diretamente a exposição às fibras de asbesto.
Bibliografia.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Relatorio15_anos_Caracas.pdf
saúde mental no Brasil)
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(Reforma Psiquiátrica e política de

