
MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

(PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CORPO

DE SAÚDE DA MARINHA /PS-CSM/2009)

NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE

MATERIAL EXTRA

ENFERMAGEM



1) Qual é a causa mais freqüente de hemorragia pós-parto?

(A) Retenção de tecido placentário.

(B) Atonia uterina.

(C) Laceração do trato genital.

(D) Gravidez múltipla.

(E) Placenta prévia.

2) Analise as afirmativas abaixo em relação às lesões causadas
pelas queimaduras.

I - As lesões por queimadura são descritas de acordo com a

profundidade da lesão e a extensão da área superficial

corporal lesada.

II - Na queimadura de espessura parcial ocorre destruição

das camadas profundas da derme.

III- Uma queimadura de espessura plena envolve a destruição

total da epiderme e derme, e, por vezes, o tecido

subcutâneo.
IV - A profundidade da queimadura determina se ocorrerá a

reepitalização.
V - Na queimadura de espessura superficial profunda a feri-

da tem aparência branco-pálida ou chamuscada.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.

(B) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

(C) Apenas as afirmativas I, III, IV e V são verdadeiras.

(D) Apenas as afirmativas II e V são verdadeiras.

(E) Apenas as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.

3) Segundo Brunner (2005), assinale a opção que apresenta uma

complicação da terapia enteral relacionada a aspectos mecâ-

nicos.

(A) Pneumonia de aspiração.

(B) Desidratação.
(C) Constipação.

(D) Distensão abdominal .

(E) Diarréia.

Prova : Amarela Concurso : PS-CSM/ 09

Profissão : ENFERMAGEM

1/ 14



4) Que tipo de monitorização é utilizada para avaliar a função
ventricular direita e o retorno do sangue venoso para o lado

direito do coração?

(A) Pressão arterial média.

(B) Hemodinâmica.

(C) Pressão da artéria pulmonar.

(D) Pressão venosa central .
(E) Pressão arterial sistêmica.

5) Em relação à via de administração das vacinas, é correto
afirmar que a vacina

(A) BCG é rigorosamente subcutânea, de preferência aplicada

no braço direito.

(B) contra hepatite B é intramuscular profunda, devendo ser

aplicada preferencialmente na região glútea, em adultos.

(C) contra a poliomielite é intramuscular.
(D) tríplice viral é subcutânea.

(E) contra Haemophilus influenzae do tipo b é oral.

6) Como é denominada a representação gráfica dos órgãos de uma

administração e a relação de autoridade existente entre
eles?

01) Fluxograma.

(B) Cronograma.

(C) Organograma.

(D) Diagrama.

(E) Funcionograma.

7) São exemplos de doenças que requerem a adoção de medidas de

precaução aérea:

(A) rubéola, sarampo e tuberculose pulmomar ou laríngea.

(B) meningite, varicela e rubéola.
(C) varicela, sarampo, tuberculose pulmonar ou laríngea.

(D) caxumba, varicela e tuberculose pulmonar ou laríngea.

(E) pneumonia, rubéola e meningite.
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8) Os distúrbios hidroeletrolíticos ocorrem na prática clínica

e devem ser corrigidos para a saúde e segurança do paciente.

São sinais e sintomas de hipernatremia:

(A) aumento do pulso e diminuição da pressão arterial .

(B) irritabilidade e convulsões focais.

(C) câimbras musculares e fraqueza.

(D) cefaléia e papiledema.

(E) confusão e pele seca.

9) De acordo com .o sistema de Escore de Apgar, um neonato que,

no primeiro minuto de vida, apresente freqüência cardíaca

menor que 100 batimentos por minuto, respiração irregular,

alguma flexão dos membros, ausência de resposta a irritabi-

lidade reflexa e pele pálida receberá avaliação igual a

(A) 6

(B) 5

(C) 4
(D) 3

(E) 2

10) Assinale a opção que apresenta um cuidado de enfermagem após

a biópsia renal.

(A) Verificar os sinais vitais a cada 5 a 15 minutos na
primeira hora.

(B) Estimular a deambulação imediata para evitar a trombose
venosa.

(C) Orientar o paciente a não ingerir líquidos nas primeiras

12 horas.

(D) Realizar a troca do curativo duas vezes ao dia, evitando
comprimir o local.

(E) Manter o paciente em decúbito lateral, voltado para o
lado do rim puncionado,

11) Segundo KAPLAN (2007) , são distúrbios no processo do pensa-

mento:

(A) trocadilhos e pensamento vago.

(B) delírios e paranóia.

(C) fobias e preocupações.

(D) idéias de referência e influência.
(E) obsessões e compulsões.
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12) Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo,

em relação às doenças infecciosas, suas formas de transmis-

são e agentes etiológicos, e assinale a opção correta.

( ) A leptospirose é causada por uma bactéria, a Leptospira

interrogans, sendo transmitida por contato com a urina

de uma grande variedade de roedores e outros mamíferos

silvestres contaminados.

( ) A malária é causada pelo Plasmodium que é transmitido

apenas por contato direto pela picada da fêmea do mos-

quito Aedes infectado.

( ) O sarampo é transmitido através do contato com gotícu-

las de saliva e secreções catarrais do doente, cujo
agente etiológico é um membro da família Paramixoviri-

dae.

( ) A meningite meningocócica é uma infecção causada pela

Neisseria meningi tidis transmitida pelo contato direto

com as secreções nasofaríngeas dos indivíduos infecta-

dos e por meio de perdigotos.

(A) (V) (V) (F) (F)

(B) (F) (V) (F) (F)

(C) (V) (F) (V) (V)
(D) (V) (F) (F) (V)

(E) (V) (V) (V) (F)

13) A esquizofrenia tipo paranóide caracteriza-se por:

(A) presença de delírios de perseguição ou grandeza.

(B) discurso e comportamento desorganizado.

(C) extremo negativismo ou mutismo.

(D) pensamento ilógico e embotamento emocional .

(E) regressão acentuada a um comportamento primitivo.
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14) Em relação ao acondicionamento de resíduos de serviços de

Saúde, pode-se afirmar que:

(A) os resíduos sólidos devem ser acondicionados em saco

constituído de material resistente à ruptura e vazamen-

to, sendo permitido o seu reaproveitamento.

(B) os sacos devem estar contidos em recipientes de material

lavável, com tampa provida de sistema de abertura com

contato manual.
(C) os resíduos líquidos devem ser acondicionados em reci-

pientes rígidos e estanques, sem tampa rosqueada.

(D) a capacidade dos recipientes de acondicionamento deve

ser compatível com a geração diária de cada tipo de

resíduo.

(E) os recipientes de acondicionamento existentes nas salas

de cirurgia e nas salas de parto necessitam de tampa pa-

ra vedação.

15) De acordo com a RDC ANVISA 306/2004, são classificados como

resíduos classe B:

(A) meios de cultura, filtros de ar e gases aspirados de

áreas contaminadas e medicamentos vencidos.

(B) restos de alimentos, resíduos de podas de árvores e jar-

dim e bolsa transfusional vazia.

(C) órgãos, peças anatômicas e tecido adiposo proveniente de

lipoaspiração.

(D) kits de linhas arteriais endovenosas e dialisadores,

sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou

líquidos corpóreos e produtos hormonais.

(E) saneantes, reveladores e fixadores de RX e efluentes de

equipamentos automatizados utilizados em análises clí-

nicas.

16) Assinale a opção que apresenta um sinal de presunção da gra-

videz.

(A) Ausculta dos batimentos cardíacos fetais.

(B) Amolecimento do colo uterino, chamado sinal de Goodell .
(C) Escurecimento da mucosa vulvar e vaginal, chamado sinal

de Chadwick.

(D) Amolecimento do istmo uterino, chamado sinal de Hegar.

(E) Palpação do contorno fetal.
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17) Nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde são exemplos de

áreas críticas:

(A) berçário de alto risco, lavanderia, unidade de interna-

ção.
(B) lactário, vestiários, unidade de quimioterapia.

(C) laboratório, lactário, ambulatórios .

(D) salas de cirurgia, banheiros, unidade de terapia inten-

siva.

(E) laboratório de anatomia patológica, banco de leite,

salas de parto.

18) Assinale a opção que NÃO apresenta uma complicações da

terapia com insulina.

(A) Hiperglicemia matinal.

(B) Resistência à insulina.

(C) Lipodistrofia por insulina.

(D) Reações alérgicas sistêmicas.

(E) Neuropatia.

19) De acordo com a RDC ANVISA 306/ 04, "a ação de gerenciar os

resíduos em seus aspectos intra e extra estabelecimento,

desde a geração até a disposição final", é definida pelo

termo:

(A) segregação.

(B) acondicionamento.

(C) tratamento.
(D) coleta.
(E) manejo.

20) A vacina contra a tuberculose é o BCG liofilizado, obtido

por atenuação do Mycobacterium bovis, apresentada em ampolas

de múltiplas doses . Após a reconstituição, a vacina deve ser
usada até:

(A) 8 horas .

(B) 6 horas .

(C) 3 meses.

(D) o término da validade.

(E) 4 horas.
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21) Para aplicar em um paciente 1.000UI de heparina, dispondo de

frascos com 25.000 UI em 5ml, quanto deve ser aspirado, em

ml, para cumprir corretamente a prescrição?

(A) 0,15

(B) 0,20

(C) 0,25

(D) 0,30

(E) 0,35

22) Sobre o crescimento e desenvolvimento normal do lactente, é

correto afirmar que

(A) a fontanela posterior se fecha aos seis meses.

(B) o ato de engatinhar ocorre em torno dos nove meses.

(C) o ganho de altura médio por mês, durante os seis primei-

ros meses, é de 1,0cm.

(D) os primeiros dentes são dos incisivos centrais superio-

res.
(E) aos oito meses o reflexo de Moro desaparece.

23) Como é denominada a disfunção respiratória que impõe ao

doente a posição ereta?

0% ) Ortopnéia.

(B) Bradipnéia.

(C) Polipnéia.

(D) Apnéia.

(E) Taquipnéia.

24) Das penalidades previstas no Código de Ética, qual é de

competência exclusiva do Conselho Federal de Enfermagem?

(A) Advertencia verbal.

(B) Advertência escrita.

(C) Censura profissional.

(D) Suspensão do exercício.

(E) Cassação do direito do exercício.

25) A fim de evitar a isoimunização Rh, quando a mãe susceptível

deve receber uma dose da gamaglobulina anti-D (RhoGam)?

(A) Imediatamente antes do parto.

(B) Nas primeiras 72 horas após o parto.

(C) No início da gestação.

(D) Um mês após o parto.

(E) Durante o pré-natal da segunda gestação.
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26) A segunda via de escolha para a realização da "exsangüino-

transfusão" é denominada veia

(A) umbilical.

(B) subclávia.

(C) femoral.

CD) jugular.

(E) braquial.

27) Conforme a definição do Ministério da Saúde, o conjunto de

elementos que especifica a maneira exata pela qual uma ou

mais atividades devem ser realizadas é:

(A) a rotina.

(B) o regulamento.

(C) o manual.

(D) a norma.

(E) o regimento.

28) Coloque V (verdadeiro) ou F(falso) nas afirmativas abaixo,

em relação à morte súbita, assinalando a seguir, a opção

correta.

( ) A embolia pulmonar é causa cardíaca da morte súbita.

( ) Epinefrina e atropina são indicados na parada cardíaca

com assistolia.

( ) O choque imediato é o determinante da sobrevida na

fibrilação ventricular.

( ) A obstrução da artéria coronária extensa é fator de

risco para a parada cardíaca recorrente.

(A) (F) (F) (V) (V)
(B) (F) (V) (V) (V)

(C) (V)(F)(F)(F)
(D) (V) (V) (V) (V)

(E) (V) (V) (F) (V)

29) Que tipo de paciente tem risco aumentado de complicações

pós-operatórias de trombose venosa profunda? ,

(A) Submetido a cirurgia de reconstrução de joelho.

(B) Com peso maior que 110% do peso corporal total.

(C) Em repouso prolongado no leito.

(D) Submetido a cirurgia com duração superior a 3 horas.

(E) Desidratado e desnutrido.
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30) Considerando uma prescrição de duas etapas de soro glicosado

de 500 ml, e uma etapa de soro fisiológico também de 500 ml,

com um gotejamento de 25 gotas por minuto, em quantas horas

ocorrerá a infusão completa, se for utilizado um equipo onde

20 gotas = 1ml?

(A) 8

(B) 12

(C) 16

(D) 20

(E) 24

31) Os resíduos hospitalares são classificados em grupo, de

acordo com sua composição, características biológicas, físi-

cas, químicas, estado da matéria e origem. Segundo esta

classificação, os resíduos do grupo E são os:

0% ) radioativos.
(B) potencialmente infectantes .

(C) perfurocortantes.

(D) comuns.
(E) químicos.

32) A técnica que consiste em ouvir os sons produzidos dentro do

corpo, criados pelo movimento do ar ou líquido, denomina-se:

(A) tapotagem.
(B) inspeção.

(C) palpação.

DJ) percussão.

(E) ausculta.

33) Em bebês, sinais e sintomas como pletora, cianose, dificul-

dade respiratória, alterações do sistema nervoso central,

como convulsões, oligúria, hiperbilirrubinemia e hipoglice-

mia, caracterizam a

UK) eritroblastose.

CB) hipocalcemia.

(C) policitemia.
0] ) fenilcetonúria.

(E) sífilis congênita.

Prova : Amarela Concurso : PS-CSM/ 09

Profissão : ENFERMAGEM

9/ 14



34) Assinale a opção que apresenta uma medida preventiva para

evitar os acidentes ocupacionais com material pérfuro-

cortante.

(A) Utilizar a lâmina de bisturi desmontada.

(B) Não reencapar as agulhas utilizadas.

(C) Não usar o propé com sapatos.

(D) Desprezar as agulhas desconectadas das seringas.

(E) Preferir fios sem agulha para suturas.

35) Caracterizada por episódios transitórios de dor ou descon-

forto no peito, subesternal, relacionado a atividades que

aumentam a demanda de oxigênio miocárdico.

O trecho acima refere-se

(A) à angina instável.

(B) à angina variante .
(C) à angina estável.

(D) ao infarto agudo do miocárdio.

(E) à isquemia silenciosa.

36) Uma avaliação diagnóstica completa do câncer inclui

identificar o estágio e o grau do tumor. Em relação ao

estagiamento, é correto afirmar que leva em consideração a

avaliação da

(A) dimensão do tumor secundário, a diferenciação da metás-

tase e o grau de comprometimento.

(B) extensão do tumor primário, localização do tumor, exis-

tência ou não de cápsula tumoral.

(C) localização do tumor, grau de diferenciação celular e a

dimensão dos linfonodos.

(D) extensão do tumor primário, envolvimento de linfonodos e

extensão da mestástase.

(E) localização, extensão e grau de diferenciação do tumor.
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37) Assinale a opção que apresenta um dever do enfermeiro no

exercício de sua profissão.

(A) Assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre

de danos decorrentes de imperícia, negligência ou impru-

dência.
(B) Promover e/ou facilitar o aperfeiçoamento técnico, cien-

tífico e cultural do pessoal sob sua orientação e super-

visão.

(C) Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos

técnico-científicos e culturais em benefício da cliente-

la, coletividade e do desenvolvimento da profissão.

(D) Garantir a continuidade da assistência de enfermagem.

(E) Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades

profissionais, independente de ter sido praticada indi-

vidualmente ou em equipe.

38) Assinale a opção que NÃO apresenta um dos fatores de risco

para a incontinência urinária.

(A) Cirurgia genitourinária.

(B) Parto vaginal.

(C) Diabetes mellitus.

(D) Obesidade mórbida.

(E) Uretrite.

39) As vacinas de bactérias ou de vírus vivos atenuados, de um

modo geral, NÃO devem ser administradas em pessoas com

(A) doenças benignas febris.

(B) diagnóstico clínico pregresso da doença.

(C) desnutrição.
(D) antecedente familiar de convulsão.

(E) imunodeficiência congênita ou adquirida.

40) Que procedimento é empregado para avaliar o refluxo vesicou-

reteral?

(A) Angiografia renal.

(B) Uretrocistografia miccional.

(C) Pielografia retrógrada.

(D) Urografia excretora.

(E) Cintilografia renal.
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41) Uma manifestação clínica do hipotireoidismo é

(A) o nervosismo.

(B) a exoftalmia.

(C) o apetite aumentado.

(D) o ganho de peso.

(E) a palpitação.

42) A doença desmielinizante progressiva, imunomediada do Sistema

Nervoso Central (SNC), caracteriza a:

(A) esclerose múltipla.

(B) miastenia grave.

(C) síndrome de Guillan Barré.

(D) mononeuropatia.

(E) paralisia de Bell.

43) O quadro de sangramento transcervical em gestante, associado

à dilatação cervical progressiva e, freqüentemente, à

ruptura das membranas com perda de líquido amniótico, é

classificado como:

(A) amniorrexe prematura.

(B) ameaça de abortamento.

(C) abortamento retido.

(D) aborto inevitável .

(E) aborto incompleto.

44) A terapêutica com o sulfato de magnésio para controle da

pré-eclâmpsia requer alguns cuidados. Assina1e a opção que

apresenta um desses cuidados.

(A) Oferecimento de uma dieta hipercalórica por via oral.

(B) Administração da droga por via intramuscular profunda,

preferencialmente no deltóide.

(C) Controle horário do débito urinário por meio de sonda

vesical.

(D) Aplicação de gelo no local da aplicação.

(E) Realização de curva térmica rigorosa.
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45) Durante a consulta de pré-natal, a gestante traz a sua

caderneta de vacinação onde constam três doses da vacina DPT

na infância. Diante disso, o enfermeiro deve orientá-la a
dirigir-se ao posto de saúde para receber:

(A) três doses da vacina DPT, com intervalo mínimo de um mês

entre a primeira e a segunda doses, e de seis meses

entre a segunda e a terceira.

(B) um reforço da vacina dT, vinte dias ou mais antes da

data provável do parto.

(C) três doses da vacina dT com intervalo mínimo de um mês

entre a primeira e a segunda doses, e de seis meses

entre a segunda e a terceira.

(D) uma dose da vacina DPT, pelo menos vinte dias antes do

parto, completando o esquema de três doses após o nasci-

mento do bebê.
(E) uma dose da vacina dT, pelo menos vinte dias antes do

parto, completando o esquema de três doses após o nasci-

mento do bebê.

46) Considerando a técnica de coleta de sangue periférico em

neonatos através da punção do calcanhar, assina1e a opção

INCORRETA.

(A) A complicação mais grave é a osteocondrite necrotizante.

(B) A punção não deve ser mais profunda que 2,4mm.

(C) Antes da amostra ser coletada, o calcanhar pode ser

aquecido com compressas úmidas mornas.

(D) A punção deve ser realizada na região central do

calcâneo.
(E) Antes da coleta, a área deve ser limpa com álcool a 70% .

47) As úlceras de pressão são lesões decorrentes de hipóxia

celular e podem ser ocasionadas por fatores internos.

Assinale a opção que NÄO apresenta um desses fatores.

(A) Condições nutricionais .

(B) Peso corporal.

(C) Uso de corticóides.

(D) Mobilidade reduzida ou ausente.

(E) Cisalhamento.
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48) Pela regra de Naegele, qual a data provável do parto de

uma gestante, cuja última menstruação tenha ocorrido

em 02/ 11/2008?

(A) 07/ 08/ 2009

03) 09/ 08/ 2009

(C) 12/ 08/ 2009

(D) 08/ 09/2009

(E) 12/ 09/2009

49) Segundo Silva, citado por Kurcgant (2006), qual termo ca-

racteriza "a escolha fundamentada da pessoa adequada para

desenvolver determinada atividade, num determinado local

e tempo, objetivando uma maior eficiência individual e

grupal"?

(A) Recrutamento.

(B) Seleção.

(C) Treinamento.

(D) Desenvolvimento.

(E) Capacitação.

50) Assinale a opção que indica, segundo Kuragant (2006), o tipo

de liderança que é exercida por um líder cujo objetivo é a

autodeterminação do grupo, o desenvolvimento das habilidades

e capacidades de seus membros e a qualidade do desempenho

dos indivíduos.

(A) Autocrática.

(B) Moderadora.
(C) Laissez-faire.

(D) Democrática.

(E) Centralizadora.
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