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EXAME INTELECTUAL AOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 2019-20 

SOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE SAÚDE 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação  (   ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: De acordo com a Resolução Cofen N° 0554/2017, é permitido ao Profissional de Enfermagem:  

 

Alternativa correta: Recorrer aos órgãos competentes, quando citado indevidamente em mídias sociais. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

Ao Profissional de Enfermagem cabe recorrer aos órgãos competentes quando exposto/citado indevidamente em 

meios de comunicação de massa  

 

 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação  (   ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: Esta complicação clínica na gestação é caracterizada por degeneração cística das vilosidades 

coriais, que se apresentam sob forma de aglomerado de vesículas claras, semelhantes a um cacho de uva. 

Marque a alternativa que corresponde ao enunciado: 

 

Alternativa correta: Mola hidatiforme 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

Mola hidatiforme é a degeneração cística das vilosidades coriais, que se apresentam sob a forma deaglomerado 

de vesículas claras, semelhantes a um cacho de uva. 

 

 

 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação  (   ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: Marque a alternativa que não apresenta um dos sinais avaliados na escala de Apgar:  

 

Alternativa correta: Exame do cordão umbilical. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

Exame do cordão umbilical não faz parte dos sinais avaliados na escala de Apgar. Os sinais avaliados na escala 

de Apgar são: Freqüência das pulsações ou batimentos cardíacos; esforços respiratórios; tônus muscular; 

irritabilidade reflexa; e cor da pele. 

 

 



(Fl 2/4 Solução das questões de Saúde do EI aos CFS 2019-20) 

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação  (   ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: Este Transtorno Mental é caracterizado por pensamentos obsessivos ou atos compulsivos 

persistentes:  

 

Alternativa correta: Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC)   

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) são pensamentos obsessivos ou atos compulsivos persistentes. 

 

 

 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação  (   ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: A Doença de Alzheimer é uma doença neurológica degenerativa progressiva e irreversível, 

caracterizada por perdas da função cognitiva e por distúrbios no comportamento e afeto. Sobre a assistência de 

Enfermagem ao portador desta doença, marque a alternativa incorreta:  

 

Alternativa correta: Conter o paciente no leito para evitar traumas durante a deambulação   

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

Um ambiente domiciliar e hospitalar seguro permite que o paciente se movimente da maneira mais livre 

possível. Para evitar quedas ou outras lesões, todos os perigos óbvios são removidos e corrimões são instalados 

na casa. Um ambiente livre de perigo permite ao paciente a independência máxima e uma sensação de 

autonomia. Devem ser evitadas as contenções, porque elas aumentam a agitação. 

 

 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação  (   ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: A administração de medicamentos é uma atividade realizada pela Enfermagem. Para isso, é 

importante que o profissional conheça as propriedades dos fármacos, suas reações adversas e as interações 

medicamentosas. Com base nos seus conhecimentos, marque a alternativa correta: 

 

Alternativa correta: Um exemplo de diurético de alça é a furosemida. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:  

A furosemida é um diurético de alça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Fl 3/4 Solução das questões de Saúde do EI aos CFS 2019-20) 

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação  (   ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: O uso de sondas nasogástricas ou nasoenterais pelos pacientes requer atenção e cuidados da equipe 

de Enfermagem. Sobre este tema, marque a alternativa correta: 

 

Alternativa correta: Sondagem nasogástrica é utilizada também para aspiração de conteúdo gástrico 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

A sondagem nasogástrica é utilizada também para aspiração de conteúdo gástrico 

 

 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação  (   ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: Diversos animais são fontes de infecção nos casos de transmissão da raiva. Está indicado esquema 

profilático da raiva em casos de acidentes causados pelos animais abaixo, exceto: 

 

Alternativa correta: Hamster 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

Os seguintes roedores e lagomorfos (áreas urbanas ou de criação) são considerados como de baixo risco para a 

transmissão da raiva e, por isto, não é necessário indicar tratamento profilático da raiva em caso de acidentes 

causados pelos mesmos: ratazana-de-esgoto (Rattus norvegicus); rato-de-telhado (Rattus rattus); camundongo 

(Mus musculus); cobaia ou porquinho-da-índia (Cavea porcellus); hamster (Mesocricetus auratus); coelho 

(Oryetolagus cuniculus). 

 

 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação  (   ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, transmitida por vetores, que possui dois 

ciclos epidemiológicos distintos (silvestre e urbano). Reveste-se da maior importância epidemiológica,por sua 

gravidade clínica e elevado potencial de disseminação em áreas urbanas. Complete com (V) verdadeiro ou (F) 

falso e assinale a alternativa correta. 

 

Alternativa correta: V, V, F, F, F. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

 - A doença é de notificação e investigação obrigatória, cuja finalidade é identificar a área de transmissão, 

visando definir as populações sob risco para prevenir a ocorrência de novos casos. 

- Reduzir a incidência da febre amarela silvestre e impedir a transmissão urbana mediante a detecção precoce da 

circulação viral e adoção das medidas de controle pertinentes. 

- A faixa etária inicial é a partir de 9 meses, sem limite de idade. Em situações de epidemias recomenda-se a 

vacinação a partir de 6 meses, por via subcutânea, em dose única de 0,5ml e reforço de 10 em 10 anos. 

- A vacina reconstituída deve ser mantida em temperatura de +2°C a +8°C, preferencialmente a +2°C. Após a 

diluição, deverá ser utilizada em até quatro horas. 

 

 



(Fl 4/4 Solução das questões de Saúde do EI aos CFS 2019-20) 

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação  (   ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: Sobre a Lei do Exercício Profissional, assinale a alternativa correta: 

 

Alternativa correta: É privativa do Enfermeiro a consultoria, a auditoria e emissão de parecer sobre matéria de 

Enfermagem. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

É competência privativa do Enfermeiro a consultoria, a auditoria e emissão de parecer sobre matéria de 

enfermagem. 

 

 

 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação  (   ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: O Sr Joaquim é portador de uma úlcera infectada na perna esquerda, que libera grande quantidade 

de exsudato. Diariamente, ele vai ao ambulatório para realização do curativo. Considerando as características da 

ferida, o produto utilizado será: 

 

Alternativa correta: Alginato de cálcio ou carvão ativado 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

- Alginatos: derivados de algas marinhas e, ao interagirem com a ferida, sofrem alteração estrutural: as fibras de 

Alginato transformam-se em um gel suave e hidrófilo à medida que o curativo vai absorvendo a exsudação. É 

indicado para feridas com exsudação (grande ou moderada quantidade) e necessita cobertura com gaze e fita 

adesiva. 

- Carvão ativado: cobertura composta por tecido de carvão ativado exerce ação bacteriana. Indicado para feridas 

com mau odor, cobertura de feridas exsudativas. Também necessita como os alginatos, de gaze e fita adesiva na 

cobertura. 

 

 

 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação  (   ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: Você recebeu o plantão e preparou o material necessário para atender os pacientes sob seus 

cuidados. Ao verificar os sinais vitais do Sr Pedro, observou uma redução na freqüência respiratória. Tal 

situação é denominada: 

 

Alternativa correta: Bradipneia 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

Bradipneia  – é a redução da frequência respiratória.  

 

 

 


