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SOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE SAÚDE

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

QUESTÃO: A  enfermagem  é  exercida  privativamente,  respeitados  os  respectivos  graus  de 
habilitação,  pelos  profissionais  descritos  nas  alternativas  abaixo,  exceto  um.  Marque  a  única 
alternativa errada:  

Alternativa correta:  Cuidador.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
O cuidador nem mesmo está descrito na referida Lei, portanto não é um profissional habilitado a 
exercer a enfermagem – menos ainda em caráter privativo. 

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

QUESTÃO: Assinale a alternativa correspondente à lesão inicial da sífilis primária:

Alternativa correta: Cancro duro. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
A lesão inicial da sífilis primária é o cancro duro. 

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

QUESTÃO: Com  relação  aos  cuidados  de  enfermagem  durante  a  crise  epilética,  assinale  a 
alternativa correta:

Alternativa correta: Deixar o paciente deitado, não impedindo sua movimentação psicomotora.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
Deve-se deixar o paciente deitado, não impedindo sua movimentação psicomotora. 
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APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação  (   ) MÚSICA    ( X )   SAÚDE  

QUESTÃO: A necessidade de contracepção de emergência pode surgir depois de um episódio de 
relação sexual sem proteção, como estupro, preservativo ou diafragma defeituoso ou lacerado, ou 
outras situações que possam resultar em concepção indesejada. Nesse sentido, sobre a “pílula do 
dia seguinte”, é correto afirmar que:

Alternativa correta: Quanto mais precoce for a administração da contracepção de emergência, mais 
efetiva ela será.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
Quanto mais precoce for a administração da contracepção de emergência, mais efetiva ela será. 

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

QUESTÃO: A Febre  amarela  é  uma  doença  infecciosa  causada  por  vírus.  Sobre  esta  doença, 
marque a alternativa correta:

Alternativa correta: Mosquitos são os principais vetores.   

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
Vetores/reservatórios e hospedeiros- O principal vetor e reservatório da FAS no Brasil é o mosquito  
do gênero Haemagogusjanthinomys. Na FAU, o mosquito Aedes aegypti é o principal vetor.
 

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

QUESTÃO: As terapias de substituição renal são necessárias quando os rins não são mais capazes 
de remover os produtos da degradação, manter eletrólitos e regular o balanço hídrico. Assim sendo,  
marque a alternativa que apresenta apenas exemplos destas terapias:

Alternativa correta:  Transplante renal, hemodiálise e diálise peritoneal.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  :   
As principais terapias de substituição renal incluem os vários tipos de diálise (hemodiálise, diálise 
peritoneal, terapia de substituição renal contínua) e o transplante renal. 
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APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação  (   ) MÚSICA    ( X )   SAÚDE  

QUESTÃO: Marque a alternativa que não corresponde a uma conduta adequada no socorro imediato 
às vítimas de picadas de cobras:

Alternativa correta:  Fazer um torniquete no membro lesionado e aplicar gelo no local.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
A questão pede que seja marcada a alternativa que não corresponde a uma conduta adequada no 
socorro imediato às vítimas de picadas de cobras. Gelo ou torniquete não devem ser aplicados. 

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

QUESTÃO: Foram prescritas para um paciente 100mg de um medicamento. Temos na farmácia o 
medicamento na concentração de 1g. Se diluirmos o conteúdo do frasco em 5ml de água destilada, 
em quantos ml dessa solução conseguiremos obter as 100mg?

Alternativa correta: 0,5. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
Calcula-se da seguinte maneira: 1000mg (que corresponde a 1g, dado no enunciado da questão) 
estão diluídos em 5ml, 100mg está diluído em “X” ml; então:    1000 --- 5ml
                                                                                                    100-----“Xml”

1000 x “Xml” = 5 x 100 ; aplicando a regra de três, temos que 1000X=500, então X=500
                                                                                                                                     1000 
Assim, chegamos à resposta da questão, que é 0,5 ml. 

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

QUESTÃO: A  ingestão  de  substâncias  tóxicas  corrosivas  (agentes  alcalinos  ou  ácidos)  requer 
tratamento  de  emergência  pela  equipe  de  saúde.  Com  relação  aos  cuidados  prestados  nesta 
situação, marque a alternativa correta:

Alternativa correta: O uso do carvão ativado reduz a absorção da substância ingerida. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
O carvão ativado reduz a absorção ao adsorver (prender em sua superfície) uma ampla gama de 
substâncias; isso torna a substância tóxica inacessível  para a circulação, reduzindo assim a sua 
toxicidade. 
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APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação  (   ) MÚSICA    ( X )   SAÚDE  

QUESTÃO: As queimaduras são classificadas de acordo com a profundidade de destruição tecidual, 
e,  conforme a  gravidade  das mesmas,  são empregados vários  cuidados.  Dentro  do estudo  das 
queimaduras, analise as questões e marque a alternativa correta: 

Alternativa correta: ANULADA
SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

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

QUESTÃO: No que  ser  refere  aos  cuidados  de  enfermagem em saúde  mental,  atribua  V  para 
VERDADEIRO e F para FALSO, e assinale a alternativa que preencha a sequência corretamente:
(   ) Contenções mecânicas e químicas são absolutamente proibidas desde a Reforma Psiquiátrica.
(   ) Em casos de agitação psicomotora, a contenção física deverá ser o último recurso a ser utilizado.
(   ) O paciente psiquiátrico requer cuidados que são básicos, e ao mesmo tempo especiais, uma vez 
que se lida com a alteração de comportamento.
(   ) Forçar os pacientes a tomarem a medicação, pedindo que levantem a língua para ver se for 
deglutida ou não, é uma das práticas consideradas ultrapassadas.
(   ) Os pacientes devem ser estimulados ao autocuidado quanto às suas necessidades físicas.

Alternativa correta:  F – V – V – V – V

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
A primeira afirmativa é FALSA (F), tendo em vista que as contenções mecânicas e químicas não são 
proibidas, mas devem ser realizadas com prescrição e em casos extremos, quando a segurança do 
paciente e de outras pessoas estiverem em risco.
A  segunda afirmativa é VERDADEIRA (V),  uma vez que,  em casos de agitação psicomotora,  a 
contenção  física  deverá  ser  o  último  recurso  a  ser  utilizado.,  e  só  poderá  ser  feita  quando 
extremamente necessário, e por curto período de tempo.
A  terceira afirmativa, que diz que o paciente psiquiátrico requer cuidados que são básicos, e ao 
mesmo  tempo  especiais,  uma  vez  que  se  lida  com  a  alteração  de  comportamento,  também  é 
VERDADEIRA (V).
A quarta afirmativa, que diz que forçar os pacientes a tomarem a medicação, pedindo que levantem 
a  língua  para  ver  se  for  deglutida  ou  não,  é  uma  das  práticas  consideradas  ultrapassadas,  é  
VERDADEIRA (V), porque tais ações intimidam e humilham o paciente, por isso devem ser evitadas.
A quinta afirmativa também é VERDADEIRA (V), pois a enfermagem precisa atender os pacientes 
quanto  às  suas  necessidades  físicas,  como  alimentação,  higiene,  vestimenta,  entre  outras, 
estimulando-os ao autocuidado.
Dadas  as  justificativas  acima  sobre  as  sentenças  a  serem  julgadas  no  item  para  escolha  da 
sequência correta, a única alternativa que responde a questão é a letra “c”,  que traz a seguinte 
sequência: F – V – V – V – V.
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APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação  (   ) MÚSICA    ( X )   SAÚDE  

QUESTÃO: Selecione de acordo com o quadro  abaixo  o tipo de precaução indicado para  cada 
situação descrita e marque a alternativa correspondente:
TIPOS DE PRECAUÇÃO
A = AÉREA
C = CONTATO
G = GOTÍCULAS
P = PADRÃO

(   )  Herpes simples,  abcessos,  celulites,  furunculose, piodermites,  conjuntivites,  contato entérico, 
contato com secreções respiratórias.
(   ) Rubéola, caxumba, difteria, coqueluche, adenovírus, meningococco.
(   ) Tuberculose, sarampo, varicela.
(   ) Sistema que deve ser adotado por todos os profissionais de saúde envolvidos na assistência,  
independente da doença inicialmente diagnosticada no paciente assistido.

Alternativa correta:  C – G – A – P. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
C – As precauções de contato são indicadas no cuidado de pacientes com infecção suspeita ou 
reconhecida  de  importância  epidemiológica  que  sejam  transmitidas  pelas  mãos/pele,  tais  como 
infecção ou colonização por agente multirresistente, herpes simples, abcessos, celulite, furunculose,  
piodermites, pediculose, escabiose, conjuntivites, contato entérico (hepatite A, diarreia infecciosa), 
contato com secreções respiratórias, etc.
G – As precauções com gotículas (partículas maiores que 5 micra)  são indicadas na atenção a 
pacientes  com  infecção  suspeita  ou  reconhecida  de  importância  epidemiológica,  e  que  sejam 
transmitidas  pelas  gotículas  da  orofaringe  (tosse  espirros  ou  conversando),  como  por  exemplo 
rubéola, caxumba, difteria, adenovírus, meningococco, etc.
A – As precauções em transmissão via aérea devem ser tomadas nos casos de suspeita ou após 
confirmação de doenças que se transmitem pelo ar, com partículas menores que 5 micra, as quais  
ficam suspensas no ar e são transmitidas a longa distância, como tuberculose, sarampo, varicela,  
etc.
P – As precauções padrão ou universais devem ser adotadas por todos os profissionais de saúde 
envolvidos na assistência, independente da doença inicialmente diagnosticada no paciente assistido.
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