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SOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE SAÚDE 
 

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

QUESTÃO: Sobre o Sistema Renal e o Trato Urinário, marque a alternativa correta. 
A proteinúria é caracterizada por quantidades anormais de proteína na urina. 
 
Alternativa correta:  A proteinúria é caracterizada por quantidades anormais de proteína na urina. 
 
SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 
A proteinúria é um problema associado a alterações na micção caracterizado por quantidades anormais de 
proteína da urina. 
 

 
 
 

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

QUESTÃO: O paciente em uso de digitálico deve ser rigorosamente observado. O profissional de enfermagem 
deve avisar o médico se ocorrerem alguns sinais, que podem indicar intoxicação digitálica. Somente são sinais 
de intoxicação digitálica: 
 
Alternativa correta:  Anorexia, náuseas, vômitos, distensão abdominal, distúrbios visuais e arritmias cardíacas 
 
SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 
O digitálico aumenta a força de contração miocárdica e alentece a condução através do nó atrioventricular, 
melhora a contratilidade, aumenta o débito ventricular esquerdo, o que também aumenta a diurese.  O 
diagnóstico de intoxicação por digitálico baseia-se nos sintomas clínicos do paciente, que incluem os seguintes: 
anorexia, náuseas, vômitos, fadiga, depressão e mal estar (efeitos iniciais da toxicidade digitálica); alterações na 
frequência ou no ritmo cardíaco, início de ritmo irregular; alterações do ECG indicando bloqueio AS ou AV.  
Outros efeitos colaterais podem ocorrer no trato gastrintestinal(além da anorexia, náuseas e vômitos, dor e 
distensão abdominal) e no sistema neurológico (cefaléia, mal-estar, pesadelos, esquecimento, isolamento social, 
depressão, agitação, confusão, paranóia, alucinações, diminuição da acuidade visual, halo amarelo ou verde ao 
redor dos objetos (especialmente luzes) ou visão enevoada. 

 
 
 
 
 
 



(Fl 2/4 Solução das questões de Saúde do EI aos CFS 2018-19) 

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

QUESTÃO: “Esta posição facilita a respiração em caso de pacientes com problemas cardíacos e pulmonares, 
além de promover descanso e conforto”. Marque a alternativa que corresponde ao enunciado.  
 
Alternativa correta:  Posição de Fowler. 
 
SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 
Posição de Fowler é usada para descanso, conforto e tratamentos do paciente. No caso de pacientes cardíacos e 
pulmonares, é usada para facilitar a respiração.  

 
 

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

QUESTÃO:A instilação de nitrato de prata a 1% após o parto visa prevenir no recém-nascido a ocorrência de: 
 
Alternativa correta:  Oftalmia purulenta   
 
SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 
Aplicação do crede ocular: em todo recém nascido, cujo parto tenha acontecido por via vaginal, deve-se 
proceder à aplicação imediata de nitrato de prata a 1% para a prevenção da oftalmia purulenta (uma gota em 
cada olho). 
 

 
 
 

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

QUESTÃO: )“Afecção cutânea parasitária causada por ácaros, cujo contagio ocorre por meio de roupas 
contaminadas ou contato direto com indivíduo infestado”. Marque a alternativa referente ao enunciado.  
 
Alternativa correta:  Escabiose.   
 
SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 
A escabiose é uma infecção cutânea parasitária e contagiosa, causada por um ácaro denominado 
Sarcoptisscabiei. O contágio é por meio de roupas contaminadas ou do contato direto com o indivíduo infestado. 

 
 
 

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

QUESTÃO: Qual instrumento utilizado para verificar a temperatura axilar? 
 
Alternativa correta:  Termômetro. 
 
SOLUÇÃO DA QUESTÃO:  
A temperatura axilar pode ser verificada sob o braço usando um termômetro de mercúrio. 

 



(Fl 3/4 Solução das questões de Saúde do EI aos CFS 2018-19) 

 

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:  O doente pode apresentar febre, mialgias, cefaleia, vômitos e manifestações hemorrágicas. 
 
SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 
O quadro típico tem evolução bifásica (período de infecção e de intoxicação), com início abrupto, febre alta e 
pulso lento em relação a temperatura (sinal de Faget), calafrios,cefaleia intensa, mialgias, prostração, náuseas e 
vômitos. O caso pode evoluir para cura ou forma grave, caracterizado pelo aumento da febre, diarreia e 
reaparecimentos dos vômitos. Surgem também icterícia, manifestações hemorrágicas (melena, epistaxe, 
hematúria, sangramento vestibular e da cavidade oral). 

 
 
 

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

QUESTÃO: )“Transtorno mental caracterizado por alteração do pensar, sentir e relacionar-se com o mundo 
externo. O doente pode apresentar alucinação, delírio e perda de contato com a realidade.” Marque a alternativa 
a que se refere o enunciado: 
 
Alternativa correta:  Esquizofrenia. 
 
SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 
Os transtornos psicóticos caracterizam-se por alucinação e delírio, pensamento desorganizado e bizarro. Ocorre 
perda de contato com a realidade. A Esquizofrenia é um tipo de transtorno psicótico e tem como característica 
básica alteração no pensar, sentir e relacionar-se com o mundo externo. 
 

 
 
 

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

QUESTÃO: 
O acidente por lonomia é causado por qual destes animais peçonhentos? 
 
Alternativa correta:  Lagarta de fogo. 
 
SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 
Acidente por lonomia é causado pelo contato de cerdas de lagartas com a pele. São considerados de importância 
médica os acidentes causados por insetos pertencentes a ordem Lepidoptera na sua forma larvária. As principais 
famílias de lepidópteros causadores de acidentes são Megalopygidae e Saturniidae. A família Megalopygidae 
(lagarta-de-fogo,chapeu-armado, taturana-gatinho) é composta por insetos que apresentam dois tipos de cerdas. 

 
 



(Fl 4/4 Solução das questões de Saúde do EI aos CFS 2018-19) 

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

QUESTÃO: A única imunoglobulina (Ig) que atravessa a placenta, permitindo a defesa contra infecção durante 
as primeiras semanas de vida do recém nascido, é a: 
 
Alternativa correta:  Ig G 
 
SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 
A Ig G: aparece no soro e nos tecidos (líquido intersticial); assume um importante papel nas infecções teciduais 
e transmitidas pelo sangue; ativa o sistema complemento; intensifica a fagocitose; atravessa a placenta. 
 

 
 
 

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

QUESTÃO: Fratura é uma ferida na continuidade óssea, sendo definida com o tipo de extensão. O tipo de 
fratura que resulta em um traço reto através do osso é: 
 
Alternativa correta:  Transversa 
 
SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 
O traço atravessa o osso em linha reta, atravessando toda a diáfise óssea. 
 

 
 
 

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

QUESTÃO: O Sistema Endócrino tem por função liberar os hormônios, que regulam e integram as funções 
corporais. Sobre os distúrbios neste sistema, marque a alternativa correta: 
 
Alternativa correta:  Os hormônios placentários podem inibir a ação da insulina causando diabetes gestacional. 
 
SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 
O diabetes gestacional tem início durante a gravidez, habitualmente no segundo ou terceiro trimestre, devido aos 
hormônios secretados pela placenta, que inibem a ação da insulina.  

 
 
 


