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EXAME INTELECTUAL AOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 2015-16 

GABARITO DAS QUESTÕES DE SAÚDE 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Combatente/Logística/Técnico/Aviação  (   ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: 

Na Hepatite B, qual o primeiro marcador que aparece no curso da infecção pelo HBV, e que na hepatite aguda, 

ele declina a níveis indetectáveis rapidamente. 

A) HBsAg          B) Anti-HBcIgM          C) Anti-HBcIgG          D) HBeAg          E) Anti-HBs 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

A alternativa A é a única dentre as presentes na questão que responde a pergunta.  

Alternativa: (A) 

 

JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS QUE NÃO RESPONDEM À QUESTÃO: 

Nas demais alternativas, as opções são marcadores de outros estágios da Hepatite B. 
 

BIBLIOGRAFIA: 

BRASIL. Ministério da Saúde. HIV/AIDS, hepatites e outras DST. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abcad18.pdf>. Acesso em: 07 jan. 2014 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Combatente/Logística/Técnico/Aviação  (   ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: 

O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do 

trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem, 

cabendo-lhe especialmente: 

A) Participar da programação da assistência de enfermagem. 

B) Executar ações de tratamento simples. 

C) Prestar cuidados de higiene e conforto do paciente. 

D) Prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de 

enfermagem. 

E) Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

A única afirmativa que indica a atividade exercida pelo Técnico de Enfermagem é a letra “A”. Nas alternativas 

“B” e “C” são atividades exercidas pelo Auxiliar de Enfermagem e alternativas “D” e “E” são atividades 

exercidas pelo Enfermeiro 

Alternativa: (A) 

 

JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS QUE NÃO RESPONDEM À QUESTÃO: 

Nas alternativas “B” e “C” são atividades exercidas pelo Auxiliar de Enfermagem e alternativas “D” e “E” são 

atividades exercidas pelo Enfermeiro. 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abcad18.pdf
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BIBLIOGRAFIA: 

BRASIL. Lei nº 7.498/86, de 25 de junho de 1986, Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem 

e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 26 jun. 1986 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Combatente/Logística/Técnico/Aviação  (   ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: 

Qual a área de localização correta para administração de heparina? 

A) Abdome superior. 

B) Área adiposa anterior a ambas as cristas ilíacas. 

C) Área com a camada subcutânea mais fina. 

D) Área bem próxima ao umbigo. 

E) Área do músculo deltoide. 

 

ANULADA 

BIBLIOGRAFIA: 

NETTINA, Sandra M. Brunner. Prática de enfermagem. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003 

 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Combatente/Logística/Técnico/Aviação  (   ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: 

O Plano de Atenção à Saúde da Mulher (PAISM) visa compreender os agravos à saúde da mulher e a construção 

de ações de prevenção de agravos e promoção de saúde efetivas. Como pontos fundamentais do PAISM, podem 

ser destacadas as alternativas abaixo, exceto: 

A) Atenção à violência contra a mulher. 

B) Ações de Saúde Mental. 

C) Atenção à saúde sexual e reprodutiva. 

D) Apoio social e econômico. 

E) Atenção qualificada às mulheres com queixas ginecológicas. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

A alternativa (D) é a única dentre as presentes na questão que não responde aos pontos fundamentais que o 

PAISM destaca.  

Alternativa: (D) 

 

JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS QUE NÃO RESPONDEM À QUESTÃO: 

As alternativas A, B, C e E apresentam os pontos fundamentais que o PAISM aborda no item 8 – Atenção 

Integral da Mulher no NASF. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes do NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da Família.Disponível em: 

<http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad27.pdf>             Acesso em: 07 jan. 2014 

 

 

 

 

 

 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad27.pdf
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APROVEITADA PARA: (   ) Combatente/Logística/Técnico/Aviação  (   ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: 

A direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, exceto: 

A) Participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico 

B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS) 

C) Participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de trabalho 

D) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros 

E) Participar, junto com órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão na 

saúde humana. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

A opção que responde a opção correta é a letra D, pois é a única alternativa que faz parte da direção municipal 

do SUS.  

Alternativa: (D) 

 

JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS QUE NÃO RESPONDEM À QUESTÃO: 

As alternativas A, B, C e E fazem parte da direção estadual do SUS, portanto tornam-se erradas já que a 

pergunta pede a exceção. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Legislação do SUS. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/progestores/leg_sus.pdf>. Acesso em: 07 jan. 2014. 

 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Combatente/Logística/Técnico/Aviação  (   ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: 

Arteriosclerose é uma doença arterial manifestada pela perda da elasticidade e endurecimento da parede 

vascular. Qual é o tipo mais comum de Arteriosclerose? 

A) Doença Arterial Aguda                        B) Aneurisma                             C) Doença de Buerger 

D) Doença Arterial Periférica Oclusiva      E) Aterosclerose 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

A única alternativa que apresenta o tipo mais comum da Arteriosclerose é a E.  

Alternativa: (E) 

 

JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS QUE NÃO RESPONDEM À QUESTÃO: 

As alternativas A, B, C e D são outros distúrbios da artéria, ma não da arteriosclerose. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

BRUNNER, I.S SUDDARTH, D.S. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 11 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2005 

 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Combatente/Logística/Técnico/Aviação  (   ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: 

A definição “É o deslocamento para baixo (protusão) da bexiga para o centro da vagina”, caracteriza qual termo 
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técnico? 

A) Bexigoma        B) Uretrocele        C) Enterocele         D) Retocele         E) Cistocele 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

A única alternativa que apresenta definição correta é a E.  

 

Alternativa: (E) 

 

JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS QUE NÃO RESPONDEM À QUESTÃO: 

As alternativas A, B, C e D são outros distúrbios dos músculos pélvicos. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

BRUNNER, I.S SUDDARTH, D.S. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 11 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2005 

 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Combatente/Logística/Técnico/Aviação  (   ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: 

São doenças de etiologia infecciosa aguda e crônica, respectivamente: 

A) Cirrose devida ao álcool e tuberculose;                B) Tétano e diabetes;              C) Raiva e tuberculose; 

D) Envenamento por picada de cobra e diabetes;      E) Hanseníase e doença coronariana 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

A classificação dá-se quanto à duração e etiologia;  Agudas são aquelas de curta duração, e as crônicas são 

aquelas que se desenvolvem a longo prazo. As de origem infecciosa são aquelas que resultam de infecção, ou 

seja, na penetração, desenvolvimento e multiplicação do patógeno no meio interno do hospedeiro. Logo, a 

assertiva que, respectivamente, responde à questão é a letra c)  Raiva e tuberculose, por conter exemplo de 

infecção aguda e crônica 

Alternativa: (C) 

 

JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS QUE NÃO RESPONDEM À QUESTÃO: 

A) Cirrose devida ao álcool é doença crônica não-infecciosa; 

B) Diabetes é doença crônica, mas de origem não-infecciosa; 

D) Envenamento por picada de cobra é doença aguda, mas de origem não-infecciosa; 

E) Hanseníase é doença de origem infecciosa, porém crônica e, não aguda. Doença coronariana é crônica e de 

origem não-infecciosa. 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

ROUQUAYROL, Maria Zélia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia & Saúde. 6 ed. Rio de 

Janeiro:MEDSI, 2003. 

 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Combatente/Logística/Técnico/Aviação  (   ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: 

São tipos de vias de administração indicadas na terapia nutricional de longo prazo, além de reduzirem risco de 

aspiração: 

A) Parenteral e enteral; 

B) Enteral e jejunostomias; 
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C) Gastrostomia ou jejunostomia; 

D) Oral e parenteral ; 

E) Gastrectomia e jejunostomia. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

São aberturas por técnica cirúrgica ou endoscópica da cavidade anatômica para administração da nutrição 

através de sonda, indicadas na terapia nutricional de longo prazo, e tem vantagem de reduzirem risco de 

aspiração. 

Alternativa: (C) 

 

JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS QUE NÃO RESPONDEM À QUESTÃO: 

A) Nutrição Parental (NP) não é utilizada a longo prazo; 

B) A  Nutrição Enteral (NE) por períodos prolongados, realizada através de sonda nasoenteral, pode levar a 

complicações como aspiração pulmonar das soluções infundidas; 

D) A dieta por via oral apresenta riscos de aspiração pulmonar e a Nutrição Parental (NP) não é utilizada a longo 

prazo; 

E) Gastrectomia é a retirada de porção do estômago, não tendo relação com o enunciado da questão. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

MOZACHI, Nelson. O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 1ª Ed.Curitiba: Os Autores, 2005. 

 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Combatente/Logística/Técnico/Aviação  (   ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: 

São sinais clássicos do choque hipovolêmico: 

A) Rubor, calor, respiração lenta e ofegante, urina abundante e relaxamento do esfíncter uretral; 

B) Pele fria, respiração rápida, cianose nos lábios e língua, pulso rápido, fraco e filiforme; 

C). Urina concentrada, hipertensão arterial, cianose gengival e labial; 

D). Palidez mucocutânea, pulso lento, poliúria, normotensão; 

E). Pressão de pulso divergente, lábios normocorados, pele quente, agitação psicomotora 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

O choque hipovolêmico é causado pela acentuada diminuição da volemia intravascular (Hemorragia), seus 

efeitos são os sintomas descritos na assertiva b). 

Alternativa: (B) 

 

JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS QUE NÃO RESPONDEM À QUESTÃO: 

A) Rubor, calor, respiração lenta e ofegante, urina abundante e relaxamento do esfíncter uretral: há aporte do 

sangue da periferia para irrigação dos órgãos nobres: cérebro, coração e rins. Por isso, NÃO SE VERIFICA 

rubor, calor nem urina abundante; 

C) Urina concentrada, hipertensão arterial, cianose gengival e labial: Como há diminuição da volemia, observa-

se queda da pressão arterial e NÃO hipertensão arterial; 

D) Palidez mucocutânea, pulso lento, poliúria, normotensão: Não se observa poliúria (aumento do volume 

urinário) nem normotensão, que é a pressão arterial dentro dos padrões normais, mas, alteraçao desses padrões 

devido queda da volemia intravascular; 

E) Pressão de pulso divergente, lábios normocorados, pele quente, agitação psicomotora: não se observa lábios 

normocorados devido aporte de sangue para o centro do corpo e não para a periferia, a pele apresenta-se fria e 

pegajosa e não quente 
 

BIBLIOGRAFIA: 

BRUNNER, I.S., SUDDARTH, D.S. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 11ª ed. Guanabara Koogan, 
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Rio de Janeiro, 2005. 

 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Combatente/Logística/Técnico/Aviação  (   ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: 

Pelo método da “Regra dos Nove”, o percentual estimado da área de superfície corporal no indivíduo queimado 

na região anterior e posterior da cabeça mais tórax anterior é: 

A) 36%          B) 18%          C) 27%          D) 9%          E) 35% 

 

ANULADA 

BIBLIOGRAFIA: 

SUDDARTH, D.S. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 11ª ed.    Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 

2005. 

 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Combatente/Logística/Técnico/Aviação  (   ) MÚSICA  ( X ) SAÚDE 

QUESTÃO: 

A prescrição médica solicita administrar 60 ml de SG 5% em 20h. Quantas microgotas deverão correr por 

minuto: 

A). 3 mcg/min          B). 3,5 mcg/min          C). 5 mcg/min          D). 2 mcg/min          E). 10 mcg/min. 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

Aplicação direta da fórmula: Microgotas por minuto = V (ml)/T (h), onde: V= volume, em mililitros; T= tempo, 

em horas. Então:     60/20 = 3 mcg/min.                 

Alternativa: (A) 

 

JUSTIFICATIVAS DAS ALTERNATIVAS QUE NÃO RESPONDEM À QUESTÃO: 

As demais assertivas não satisfazem a questão. 
 

BIBLIOGRAFIA: 

MOZACHI, Nelson. O Hospital: Manual do Ambiente Hospitalar. 1ª Ed.Curitiba:Os Autores,2005 
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