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1. (MARINHA/2021) Segundo Brunner e 

Suddarth (2014), o choque é uma condição grave 

e configura-se por perfusão inadequada, que 

pode resultar em morte celular. Assim, 

correlacione os tipos de choque com suas 

características e assinale a opção correta. 

TIPOS 

l. Choque hipovolêmico; 

II. Choque cardiogênico; 

III. Choque séptico; 

IV. Choque neurogênico. 

CARACTERÍSTICAS 

(  ) Ocorre como consequência de perda do 

equilíbrio entre as estimulações parassimpática e 

simpática. 

(  ) Presença de taquicardia, febre, pele quente e 

ruborizada. 

(  ) Tem como etiologias possíveis: infarto agudo 

do miocárdio, tamponamento cardíaco e 

arritmias cardíacas. 

(  ) Presença de taquicardia, pele fria e pegajosa, 

sudorese e palidez. 

a) IV, III, II, I.       b) II, I, IV, III.     c) IV, II, III, I. 

d) III, I, II, IV.       e) IV, I, II, III. 

 

2. (MARINHA/2021) Segundo Brunner e 

Suddarth (2014), a embolia pulmonar constitui o 

problema tromboembólico mais comum em 

pacientes com insuficiência cardíaca. Assim, 

assinale a opção que apresenta indicadores 

clínicos típicos de embolia pulmonar. 

Dicas de estudo 
 

1. Procure um espaço confortável, silencioso, com boa iluminação e sem distrações.  

2. Só comece a resolver as questões, depois de silenciar o celular, desligar a televisão e deixar os 

problemas de lado. Respire fundo, e foque nos seus estudos. Sem concentração não tem 

memorização! 

3. Para manter a concentração, faça pequenas pausas de até 15 minutos a cada 50 minutos estudados. 

Se funcionar para você, faça pausas de até 5 minutos a cada 25 minutos de estudo.  

4. Resolva as questões antes da aula. Isso faz com que o seu cérebro trabalhe e busque os conhecimentos 

já memorizados, facilitando o processo de aprendizagem. Na sequência, assista às videoaulas, leia os 

comentários das questões nos livros, elabore os seus resumos e anotações. 

5. Anote todas as dúvidas geradas ao longo da resolução das questões para serem sanadas durante a 

aula de correção. 

6. Assuma o papel de "professor", pois quando você estuda a matéria com o intuito de transmiti-la, o 

nível de retenção do conteúdo é muito maior. Explique o assunto para você mesmo/a, grave áudios, 

vale até mesmo treinar na frente do espelho. 

7. Baixe o Plano de Estudo para Enfermeiro da Marinha no Curso Completo e conclua todas as disciplinas, 

tendo o Tratado de Enfermagem como base. Resolva também todas as questões da Mentoria para a 

Marinha. 
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a) Ausência de pulso periférico, taquicardia e dor 

torácica. 

b) Taquipneia, dor torácica e hemoptise. 

c) Taquicardia, hemoptise e pulso paradoxal. 

d) Dispneia, cianose de extremidades e 

batimento de fúrcula. 

e) Palidez, sudorese e baqueteamento digital. 

 

3. (MARINHA/2021) Um paciente adulto deu 

entrada na emergência apresentando 

queimadura em membro superior esquerdo e 

membro inferior esquerdo. Segundo Brunner e 

Suddarth (2014), utilizando a Regra dos Noves, 
qual o percentual estimado da área de superfície 

corporal total atingida? 

a) 9%.   d) 36%. 

b) 18%.  e) 45%. 

c) 27%. 

 

4. (MARINHA/2021) Segundo Brunner e 

Suddarth (2014), as complicações da fratura 

podem ser agudas ou crônicas. A complicação 

imediata que envolve uma diminuição súbita e 

intensa no fluxo sanguíneo para os tecidos distais 

a uma área de lesão é chamada de: 

a) choque. 

b) tromboembolia venosa. 

c) síndrome da embolia gordurosa. 

d) necrose avascular do osso. 

e) síndrome compartimental. 

 

5. (MARINHA/2021) Segundo Brunner e 

Suddarth (2014), a gasometria arterial de um 

paciente revelou um pH de 7,5, a pressão parcial 

de CO2 (PaCO2) de 25mmHg e o bicarbonato 

(HCO3
-) de 24mEq/l. De acordo com os valores 

apresentados, esse paciente apresenta a 

condição clínica de: 

a) ausência de distúrbio acidobásico. 

b) acidose metabólica. 

c) acidose respiratória. 

d) alcalose metabólica. 

e) alcalose respiratória. 

 

6. (MARINHA/2021) Segundo Brunner e 

Suddarth (2014), a intubação gastrointestinal é a 

inserção de uma sonda flexível dentro do 

estômago, duodeno ou jejuno. A sonda pode ser 

inserida através da boca, nariz ou da parede 

abdominal. Com relação à intubação 

gastrointestinal, assinale a opção correta. 

a) A intubação gastrointestinal pode ser realizada 

para comprimir um sítio hemorrágico. 

b) As sondas nasoentéricas são usadas para 

descompressão gástrica e remoção de líquido e 

gás. 

c) As sondas devem ser inseridas com o paciente 

em decúbito dorsal. 

d) A sonda de Sengstaken-Blackemore é usada 

para diagnosticar distúrbios da motilidade 

gastrointestinal. 

e) A sonda orogástrica é uma sonda de fino 

calibre, inserida através da boca, para a remoção 

de conteúdo gástrico. 

 

7. (MARINHA/2021) De acordo com a Cartilha da 

Política Nacional de Humanização: Acolhimento 

com Avaliação e Classificação de Risco (2004), a 

área de emergência destinada à assistência de 

pacientes críticos e semicríticos, já com 

terapêutica de estabilização iniciada, é 

classificada como área: 

a) vermelha. 

b) amarela. 

c) verde. 

d) azul. 

e) marrom.  

 

8. (MARINHA/2021) De acordo com Wong 

(2014), as convulsões são distúrbios neurológicos 

pediátricos muito comuns. Sobre os cuidados de 

enfermagem adotados nos casos de convulsão 

hospitalar, é correto afirmar que: 

a) a criança deve ser contida durante um 

episódio de convulsão. 

b) uma cânula de Guedel deve ser inserida na 

cavidade oral, no momento da convulsão. 

c) a colocação da criança em decúbito lateral 

ajuda a manter as vias aéreas pérvias. 

d) deve-se evitar falar com a família sobre o 

ocorrido, após um episódio de convulsão, a fim 

de não assustá-la. 

e) se a criança está sob o risco de cair, deve ser 

colocada sentada numa cadeira fixa. 
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9. (MARINHA/2021) Em relação à oximetria de 

pulso, de acordo com Potter e Perry (2017), é 

correto afirmar que: 

a) os valores obtidos com a oximetria são menos 

precisos em saturações inferiores a 80%. 

b) a icterícia interfere na capacidade do oxímetro 

de processar a luz refletida. 

c) os corantes intravasculares (azul de metileno) 

aumentam a saturação artificialmente. 

d) fontes de luz externas não interferem na 

capacidade do oxímetro de processar a luz 

refletida. 

e) o monóxido de carbono reduz artificialmente 

a saturação de O2. 

 

10. (MARINHA/2021) De acordo com Potter e 

Perry (2017), o exame físico é um componente 

rotineiro da avaliação do paciente. Qual é a 

posição para avaliar reto e vagina? 

a) Supina. 

b) Prona. 

c) Decúbito dorsal. 

d) Sims. 

e) Litotômica. 

 

11. (MARINHA/2021) Segundo Brunner e 

Suddarth (2014), são possíveis complicações da 

nutrição parenteral: 

a) náuseas, vômitos e hiperglicemia. 

b) diarreia, sobrecarga de líquidos e hipoglicemia 

de rebote. 

c) sepse, pneumotórax, pneumonia aspirativa. 

d) hiperglicemia, azotemia, distensão abdominal. 

e) pneumotórax, embolia e sepse. 

 

12. (MARINHA/2021) Segundo Brunner e 

Suddarth (2014), sobre a anemia falciforme é 

correto afirmar que: 

a) a crise faláiforme é indolor e resulta da hipóxia 

tecidual 

b) os paciente com anemia falciforme são 

habitualmente diagnosticados na idade adulta. 

c) o paciente com anemia falciforme apresenta 

hematócrito elevado e células afoiçadas no 

esfregaço. 

d) dor abdominal, febre, sinais de infecção e 

fraqueza são sinais e sintomas de complicações 

da anemia falciforme. 

e) a crise de sequestro resulta de infecção pelo 

parvovírus humano. 

 

13. (MARINHA/2021) De acordo com Guia de 

bolso - Doenças Infecciosas e Parasitárias (2010), 

a Tuberculose é uma doença infecciosa que 

atinge todos os grupos etários, com maior 

predomínio nos indivíduos economicamente 

ativos e do sexo masculino. Com relação a essa 

doença, marque V (Verdadeiro) ou F (Falso) nas 

afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a 

opção correta. 

(   ) É uma doença de notificação compulsória e 

investigação obrigatória. 

(  ) A vacina BCG confere poder protetor às 

formas graves de Tuberculose, decorrentes da 

primoinfecção. 

(  ) A Tuberculose miliar é a forma mais frequente 

nos pacientes adultos, atingindo cerca de 90% 

dos casos. 

(  ) A prova tuberculínica quando positiva, 

isoladamente, indica a presença de infecção, 

sendo considerada suficiente para o diagnóstico 

da Tuberculose. 

(  ) A Baciloscopia direta do escarro é o método 

de diagnóstico laboratorial prioritário, 

permitindo identificar o doente bacilífero. 

 

a) V, F, V, V, F. 

b) V, V, F, F, V. 

c) F, F, V, V, V. 

d) V, V, F, V, F. 

e) F, V, V, F, V. 

 

14. (MARINHA/2021) Sobre hanseníase, de 

acordo com o Guia de bolso - Doenças Infecciosas 

e Parasitárias (2010), é correto afirmar que: 

a) é uma doença granulomatosa, causada pelo 

Mycobacterium tuberculosis. 

b) a transmissão ocorre por compartilhamento 

de abjetos, sendo considerada transmissão de 

contato. 
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c) o esquema terapêutico utilizado para 

Paucibacilar é uma associação de Rifampicina, 

Daptomicina e Clofazimina. 

d) a gravidez e o aleitamento materno 

contraindicam o tratamento da Hanseníase. 

e) em mulheres na idade reprodutiva, deve-se 

atentar ao fato de que a Rifampicina pode 

interagir com anticoncepcionais orais, 

diminuindo sua ação. 

 

15. (MARINHA/2021) Em relação ao novo 

coronavírus, de acordo com a Nota Técnica 

GVIMS/GGTES/ANVISA N° 04/2020, atualizada 

em 25/02/2021, assinale a opção correta. 

a) O novo coronavírus pode ser enquadrado 

corno agente biológico classe de risco 4. 

b) Na implementação de coorte, é fundamental 

que seja mantida uma distância mínima de 1,5 

metros entre os leitos dos pacientes. 

c) Os testes de pesquisa virai por RT- PCR em 

tempo real devem ser colhidos a partir do 1° dia 

dos sintomas. 

d) Os desinfetantes com potencial para 

desinfecção de superfícies incluem aqueles à 

base de cloro, álcoois, alguns fenóis e alguns 

iodóforos e quaternário de amônio. 

e) Na transferência interinstitucional de casos 

suspeitos ou confirmados de Covid-19, o 

paciente deve utilizar máscara N95/PFF2 durante 

todo o percurso. 

 

16. (MARINHA/2021) De acordo com a 

Resolução da Diretoria Colegiada n° 222/2018, a 

definição "distribuição ordenada de rejeitos em 

aterros, observando normas operacionais 
específicas de modo a evitar danos ou riscos à 

saúde pública e à segurança e a minimizar os 

impactos ambientais adversos" está relacionada 

a qual ação de gerenciamento de resíduos dos 

serviços de saúde? 

a) Destinação final ambientalmente adequada. 

b) Disposição final ambientalmente adequada. 

c) Manejo dos resíduos de serviço de saúde. 

d) Sala de utilidades. 

e) Compostagem. 

 

17. (MARINHA/2021) Segundo Campos (2016), 

assinale a opção que apresenta os fatores de 

risco para o desenvolvimento de lesão por 

pressão, avaliados na escala de Braden. 

a) Umidade, atividade e localização da dor. 

b) Saturação de 02, nutrição e mobilidade. 

c) Fricção e cisalhamento, percepção sensorial e 

nível de consciência. 

d) Resposta motora, percepção sensorial e 

nutrição. 

e) Mobilidade, umidade e atividade. 

 

18. (MARINHA/2021) A estomia é um 

procedimento cirúrgico que consiste em 

exteriorizar um segmento corpóreo através de 

um orifício externo. Dessa forma, segundo 

Campos (2016), qual complicação precoce está 

relacionada ao estoma? 

a) Estenose.           b) Prolapso. 

c) Necrose.            d) Retração. 

e) Descolamento mucocutâneo. 

 

19. (MARINHA/2021) De acordo com o Caderno 

de Atenção Básica: Estratégias para o cuidado da 

pessoa com doença crônica - Diabetes Mellitus 

(2013), a prevenção, por meio do exame 

frequente dos pés de pessoas com Diabetes 

Mellitus (DM), pelo enfermeiro da Atenção 

Básica, é de vital importância para a redução de 

complicações.  

Assinale a opção que apresenta cuidados 

essenciais para lesões ulceradas nos pés de 

pessoas com DM. 

a) Postergar o desbridamento, em caso de crosta 

ou calosidades, e não apoiar o pé no chão. 

b) Evitar o uso de esparadrapo diretamente 

sobre a pele e realizar limpeza diária com solução 

fisiológica 0,9% gelada. 

c) Coletar material para cultura nos ferimentos 

infectados (base da úlcera) e utilizar solução 

furacinada. 

d) Usar preparados que contenham 

permanganato de potássio e realizar limpeza 

diária com solução fisiológica 0,9% aquecida. 

e) Orientar repouso com o membro inferior 

afetado ligeiramente elevado e não apoiar o pé 

no chão. 
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20. (MARINHA/2021) São objetivos específicos e 

estratégias da Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher (2011), EXCETO: 

a) ampliar e qualificar a atenção ao planejamento 

familiar, incluindo a assistência à infertilidade. 

b) garantir a oferta de ácido fálico e sulfato 

ferroso apenas para as gestantes de alto risco. 

c) organizar rede de serviços de atenção 

obstétrica e neonatal, garantindo atendimento à 

gestante de alto risco e em situações de 

urgência/emergência. 

d) promover ações preventivas em relação à 

violência doméstica e sexual. 

e) garantir o cumprimento da Lei Federal que 

prevê a cirurgia de reconstrução mamária nas 

mulheres que realizaram mastectomia. 

 

21. (MARINHA/2021) Segundo o Caderno de 

Controle dos Cânceres do Colo do Útero e das 

Mamas (2013), qual o mais importante fator de 

risco para o câncer de mama? 

a) História familiar. 

b) Ingestão regular de álcool. 

c) Obesidade. 

d) Idade. 

e) Terapia de reposição hormonal. 

 

22. (MARINHA/2021) De acordo com o Caderno 

de Atenção Básica: Controle dos Cânceres do 

Colo de Útero e de Mama (2013), assinale a 

opção que apresenta o procedimento de coleta 

do material para exame citopatológico do colo 

do útero. 

a) O profissional de saúde deve lavar as mãos 

com água e sabão, secá-las com papel toalha e 
calçar luvas estéreis. 

b) A coleta do material deve ser realizada na 

ectocérvice e na endocérvice em lâminas 

separadas, para que não haja mistura dos 

materiais. 

c) Estender o material sobre a lâmina de maneira 

firme para a obtenção de um esfregaço 

uniformemente distribuído. 

d) Para coleta na ectocérvice utiliza-se espátula 

de Ayre e deve-se encaixar a ponta mais longa da 

espátula no orifício interno do colo, apoiando-a 

firmemente, fazendo uma raspagem em 

movimento rotativo de 360°. 

e) Para coleta na endocérvice, utilizar a escova 

endocervical. Recolher o material introduzindo a 

escova endocervical e fazer um movimento 

giratório de 360°. 

 

23. (MARINHA/2021) Segundo Araújo (2014), o 

volume de líquido amniótico inferior a 400ml no 

terceiro trimestre da gestação define a 

oligodramnia. Sobre condutas e intervenções de 

enfermagem, é INCORRETO afirmar que deve-se: 

a) monitorar continuamente o estado da mãe e 

do feto, incluindo sinais vitais e padrões de 

frequência cardíaca fetal. 

b) alertar a gestante a evitar esforço durante a 

defecação. 

c) orientar quanto ao repouso no leito e 

estimular a gestante a deitar-se do lado direito. 

d) avaliar sinais e sintomas de trabalho de parto. 

e) avaliar a necessidade de solicitar um 

profissional especializado para apoio emocional. 

 

24. (MARINHA/2021) De acordo com o Manual 

Técnico Pré-natal e Puerpério: Atenção 

Qualificada e Humanizada (2006), coloque V 

(verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo e 

assinale a opção correta. 

(  ) O retorno da mulher e do recém-nascido ao 

serviço de saúde, de 7 a 10 dias após o parto, 

deve ser incentivado desde o pré-natal, na 

maternidade e pelos agentes comunitários de 

saúde na visita domiciliar. 

(  ) O abortamento é a morte ou expulsão ovular 

ocorrida antes de 22 semanas de gestação ou 

quando o concepto pesa menos de 500g. O 

abortamento é dito precoce quando ocorre até a 

13ª semana e tardio quando ocorre entre a 13ª e 

a 22ª semanas. 

(  ) A pré-eclâmpsia geralmente ocorre após a 20ª 

semana de gestação, classicamente pelo 

desenvolvimento gradual de hipertensão, 

proteinúria e convulsões tônico-clônicas. 

(  ) Conceitua-se aminiorrexe prematura quando 

a rotura da bolsa se dá antes de instalado o 

trabalho de parto. 
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a) V, V, F, V. 

b) V, F, V, F. 

c) F, V, F, V. 

d) F, F, F, V. 

e) V, V, F, F. 

 

25. (MARINHA/2021) Segundo o Manual de 

Normas e Procedimentos para Vacinação (2014), 

é correto afirmar que: 

a) o volume máximo de um imunobiológico a ser 

administrado pela via intradérmica é 1,0 ml. 

b) para a reconstituição de imunobiológicos 

apresentados sob a forma liofilizada, a tampa de 

borracha do frasco-ampola deve ser limpa com 

algodão embebido em álcool a 70%. 

c) na sala de vacinação, recomenda-se o uso de 

caixa térmica de poliuretano para acomodação 

dos imunobiológicos de uso diário. 

d) é necessário observar intervalo de 30 minutos 

entre a alimentação (inclusive leite materno) e a 

administração da vacina oral rotavírus humano. 

e) a sala de vacinação é classificada como área 

crítica e deve ser destinada exclusivamente à 

administração dos imunobiológicos. 

 

26. (MARINHA/2021) De acordo com a Instrução 

Normativa Referente ao Calendário Nacional de 

Vacinação (2020), é correto afirmar que: 

a) crianças vacinadas com a BCG, na faixa etária 

preconizada, que não apresentam cicatriz vacinal 

necessitam ser revacinadas. 

b) se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar após 

a administração da vacina rotavírus humano 

(VRH) deve-se repetir a dose. 

c) pessoas de 5 a 59 anos de idade que nunca 

foram vacinadas ou sem comprovante de 

vacinação contra febre amarela devem receber 

duas doses da vacina com intervalo mínimo de 30 

dias. 

d) a vacina tríplice virai é contraindicada para 

gestantes e crianças abaixo dos 6 meses de 

idade, exceto em situações de surto de sarampo 

ou rubéola. 

e) a vacina DTP (difteria, tétano e pertussis) é 

contraindicada para crianças a partir de 7 anos de 

idade. 

 

27. (MARINHA/2021) Segundo Araújo (2014), a 

icterícia fisiológica do recém-nascido caracteriza-

se pelo aumento progressivo da concentração 

sérica de bilirrubina indireta, ocorrendo em que 

período após o nascimento? 

a) 12 a 24h. 

b) 24 a 36h. 

c) 36 a 48h. 

d) 48 a 72h. 

e) 72 a 96h. 

 

28. (MARINHA/2021) Segundo Wong (2014), a 

fototerapia consiste na exposição da pele do 

recém-nascido a uma fonte especial de luz. Sobre 

esse método terapêutico, assinale a opção 

INCORRETA. 

a) A luz promove a excreção de bilirrubina 

através de fotoisomerização. 

b) Os olhos do recém-nascido devem estar 

cobertos com máscara opaca. 

c) As pálpebras do recém-nascido devem ser 

fechadas antes do uso de máscaras. 

d) O tórax do recém-nascido deve ser protegido 

da exposição direta à luz. 

e) A temperatura corporal do recém-nascido 

deve ser monitorada precisamente. 

 

29. (MARINHA/2021) A Síndrome de Down 

geralmente pode ser diagnosticada somente 

através de manifestações clínicas. De acordo 

com Wong (2014), assinale a opção que 

apresenta algumas manifestações clínicas da 

Síndrome de Down. 

a) Prega transversal na palma das mãos, quinto 

dedo encurvado e dobra epicantal. 

b) Caixa torácica pequena, nariz grande e 

hipertonia muscular. 

c) Pescoço longo, língua protusa e braquicefalia. 

d) Orelhas grandes, quinto dedo encurvado e 

hipertonia muscular. 

e) Hipotonia muscular, dobra epicantal e pescoço 

longo. 

 

30. (MARINHA/2021) Segundo Brunner e 

Suddarth (2014), a cirurgia de próstata pode 

estar indicada para o paciente com hiperplasia 

prostática benigna ou câncer de próstata. 
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Segundo os autores, as complicações potenciais 

pós-operatórias podem incluir: 

a) ansiedade, infecção e disfunção sexual. 

b) hemorragia, infecção e obstrução dá cateter. 

c) ansiedade, disfunção sexual e obstrução do 

cateter. 

d) hemorragia, orquite e choque. 

e) trombose venosa profunda, disfunção sexual e 

orquite. 

 

31. (MARINHA/2021) De acordo com Brunner e 

Suddarth (2014), o cateterismo cardíaco é um 

procedimento diagnóstico invasivo usado, 

frequentemente, para diagnosticar doença 

arterial coronária. São cuidados de enfermagem 

após o cateterismo cardíaco: 

a) avaliar queixas de dor e sensações de 

dormência ou formigamento no membro 

afetado, que podem indicar insuficiência venosa. 

b) manter repouso no leito por 24 horas com a 

perna afetada flexionada e a cabeça elevada a 

45°. 

c) avaliar os pulsos periféricos, no membro 

afetado, a cada 30 minutos na primeira hora. 

d) avaliar as arritmias cardíacas através da 

observação do monitor cardíaco ou da avaliação 

dos pulsos apical e periférico. 

e) manter restrição hídrica por 24 horas, para 

evitar nefropatia induzida por agente de 

contraste. 

 

32. (MARINHA/2021) Segundo Brunner e 

Suddarth (2014), as complicações da Diálise 

Peritoneal são mínimas, entretanto quando não 

tratadas podem ter graves consequências. São 

complicações agudas da Diálise Peritoneal: 

a) peritonite, extravasamento e sangramento. 

b) hipertrigliceridemia, dor lombar e anorexia. 

c) peritonite, extravasamento e 

hipertrigliceridemia. 

d) hipertrigliceridemia, hérnia abdominal e 

anorexia. 

e) peritonite, sangramento e hérnia abdominal. 

 

 

 

33. (MARINHA/2021) A Área Técnica Saúde do 

Idoso vem desenvolvendo ações estratégicas 

com base nas diretrizes contidas na Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (2010).  

São estratégias para promoção do 

envelhecimento ativo e saudável, EXCETO: 

a) Assistência Farmacêutica e Caderneta de 

Saúde da Pessoa Idosa. 

b) Atenção Domiciliar e Programa Nacional de 

Doenças Sexualmente Transmissíveis – 

DST/AIDS. 

c) Curso de Aperfeiçoamento em 

Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa e 

Oficinas Estaduais de Prevenção da Osteoporose, 

Quedas e Fraturas em Pessoas Idosas. 

d) Campanhas anuais de vacinação com o 

Programa Nacional de Imunização e 

reorganização do processo de acolhimento à 

pessoa idosa nas unidades de saúde. 

e) Curso de Gestão em Envelhecimento e 

Programa de Prevenção de Doenças 

Ocupacionais. 

 

34. (MARINHA/2021) Segundo Brunner e 

Suddarth (2014), cada componente do sangue 

precisa ser processado e armazenado de modo 

diferente, para maximizar a longevidade das 

células e fatores nele contidos. Sobre o 

armazenamento e conservação do sangue e 

hemoderivados, assinale a opção correta. 

a) As papas de hemácias são armazenadas a 4°C 

e podem ser conservadas por até 42 dias. 

b) As plaquetas devem ser imediatamente 

congeladas e podem ser conservadas por até 1 

ano. 

c) O plasma deve ser armazenado entre 2°C e 8°C 

e pode ser conservado por até 1 ano. 

d) As papas de hemácias são congeladas e podem 

ser armazenadas por até 1 ano. 

e) As plaquetas são armazenadas em 

temperatura ambiente e podem ser conservadas 

por até 42 dias. 
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35. (MARINHA/2021) Segundo Townsend 

(2002), o distúrbio da personalidade, no qual as 

pessoas são hipervigilantes e prontas para 

qualquer ameaça real ou imaginária, é chamado 

de: 

a) esquizoide.  

b) boderline.  

c) paranoide.  

d) narcisística. 

e) esquizotípica. 

 

36. (MARINHA/2021) De acordo com Potter e 

Perry (2017), os opioides são prescritos para 

dores moderadas a intensas. Assinale a opção 

que apresenta efeitos colaterais associados ao 

uso prolongado desses medicamentos. 

a) Constipação intestinal e enurese. 

b) Diminuição da libido e nistagmo. 

c) Prurido e Síndrome de Cushing. 

d) Tremor essencial e enurese. 

e) Diminuição da libido e padrões de sono 

alterados. 

 

37. (MARINHA/2021) O Caderno de Assistência 

Segura: uma reflexão teórica aplicada à prática 

(2017) traz os principais conceitos da 

Classificação Internacional de Segurança do 

Paciente, suas definições e termos. Assim, em 

relação à classificação dos incidentes, qual a 

definição de near miss? 

a) Incidente que atingiu o paciente, mas não 

causou dano. 

b) Incidente que atingiu o paciente de forma 

intencional. 

c) Incidente que não atingiu o paciente. 

d) Uma ação ou circunstância que resulta na 

descoberta de um incidente. 

e) Incidente que resulta em dano ao paciente. 

 

38. (MARINHA/2021) De acordo com o Caderno 

de Atenção Básica: Estratégias para o Cuidado da 

Pessoa com Doença Crônica - Hipertensão 

Arterial Sistêmica (2013), assinale a opção 

correta. 

a) A pressão diastólica corresponde ao valor em 

que começarem a ser ouvidos os ruídos de 

Korotkoff. 

b) A constatação de um valor elevado em apenas 

um dia, em mais de uma medida, é suficiente 

para estabelecer o diagnóstico de hipertensão. 

c) A pressão diastólica

 corresponde  ao desaparecimento dos 

batimentos, no caso em que se ouvirem os 

batimentos até zero, considerar o abafamento 

do som. 

d) A partir de 130 mmHg de pressão sistólica e de 

90 mmHg de pressão diastólica, o risco para 

eventos cardiovasculares aumenta de forma 

constante. 

e) Para a aferição da pressão arterial, o paciente 

deve estar sentado, com o braço abaixo da altura 

do precórdio. 

 

39. (MARINHA/2021) De acordo com o Caderno 

de Atenção Básica: Estratégias para o Cuidado da 

Pessoa com Doença Crônica - Hipertensão 

Arterial Sistêmica (2013), são evidências de 

doença cardiovascular ou repercussão em órgão-

alvo em um paciente com Hipertensão Arterial 

Sistêmica: 

a) insuficiência cardíaca e pancreatite crônica. 

b) nefropatia e doença arterial periférica. 

c) angina de peito e cetoacidose. 

d) síndrome hiperosmolar hiperglicêmica e 

nefropatia. 

e) hipertrofia ventricular esquerda e insuficiência 

hepática. 

 

40. (MARINHA/2021) Segundo o Caderno de 

Atenção Básica: Estratégias para o cuidado da 

pessoa com doença crônica - Diabetes Mellitus 

(2013), assinale a opção INCORRETA sobre as 

recomendações para o armazenamento, 

transporte, preparo e aplicação da insulina. 

a) Esperar cinco segundos após a aplicação antes 

de se retirar a agulha do subcutâneo, para 

garantir injeção de toda a dose de insulina. 

b) Após aberto, o frasco pode ser mantido em 

temperatura ambiente, entre 15°C e 30°C, ou 

também em refrigeração, entre 2°C a 8°C. 

c) Apesar de serem descartáveis, as seringas com 

agulhas acopladas podem ser reutilizadas pela 

própria pessoa, desde que a agulha e a capa 

protetora não tenham sido contaminadas. 
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d) Não é necessário puxar o êmbolo para verificar 

a presença de sangue. 

e) Em caso de combinação de dois tipos de 

insulina, aspirar antes a insulina de ação 

intermediária (NPH) para que o frasco não se 

contamine com a insulina de ação curta (regular). 

 

41. (MARINHA/2021) A Lei n° 7.498/1986 dispõe 

sobre a regulamentação do exercício da 

Enfermagem e dá outras providências. No que 

tange às atividades do enfermeiro, como 

integrante da equipe de saúde, marque V 

(verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo e, 

em seguida, assinale a opção correta. 

(  ) Participação em projetos de construção ou 

reforma de unidades de internação. 

(     ) Cuidados direto de enfermagem a pacientes 

graves com risco de vida. 

(     ) Prescrição da assistência de enfermagem. 

(     ) Acompanhamento da evolução e do trabalho 

de parto. 

(  ) Planejamento, organização, coordenação, 

execução e avaliação dos serviços da assistência 

de enfermagem. 

a) F, F, V, V, F.      

b) V, F, V, V, F.      

c) F, V, F, F, V.      

d) V, F, F, V, F.      

e) V, V, F, F, V. 

 

42. (MARINHA/2021) De acordo com a 

Resolução do COFEN n° 564/2017, que trata do 

Código de Ética dos profissionais de Enfermagem 

(CEPE), é um dever do profissional de 

Enfermagem: 

a) participar da prática multiprofissional, 

interdisciplinar e transdisciplinar com 

responsabilidade, autonomia e liberdade, 

observando os preceitos éticos e legais da 

profissão. 

b) formar e participar da Comissão de Ética de 

Enfermagem, bem como de comissões 

interdisciplinares da instituição em que trabalha. 

c) realizar e participar de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, respeitando a legislação 

vigente. 

d) aplicar o processo de Enfermagem como 

instrumento metodológico para planejar, 

implementar, avaliar e documentar o cuidado à 

pessoa, família e coletividade. 

e) incentivar e apoiar a participação dos 

profissionais de Enfermagem no desempenho de 

atividades em organização de categoria. 

 

43. (MARINHA/2021) Segundo Kurcgan (2010), o 

dimensionamento de pessoal de enfermagem é 

um instrumento auxiliar no planejamento e 

avaliação do serviço de enfermagem. Marque a 

opção que apresenta algumas variáveis para a 

aplicação desse método. 

a) Tempo efetivo de trabalho e nível técnico dos 

profissionais. 

b) Índice de segurança técnica e carga média de 

trabalho na unidade. 

c) Absenteísmo e nível técnico dos profissionais. 

d) Índice de segurança técnica e custo efetivo. 

e) Tempo efetivo de trabalho e centro de custos. 

 

44. (MARINHA/2021) De acordo com Tannure 

(2019), o processo de enfermagem é um dos 

instrumentos metodológicos para sistematizar a 

assistência de enfermagem. A etapa que 

determina e nomeia as necessidades de saúde 

que precisam ser foco do atendimento é: 

a) a investigação. 

b) o diagnóstico de enfermagem. 

c) o planejamento. 

d) a implementação. 

e) a avaliação. 

 

45. (MARINHA/2021) Segundo Townsend 

(2002), com relação à etapa de implementação 

do processo de enfermagem na enfermagem 

psiquiátrica/ de saúde mental, qual a intervenção 

em que a enfermeira psiquiátrica proporciona, 

estrutura e mantém um ambiente terapêutico 

em colaboração com o cliente e outros 

prestadores de cuidados de saúde? 

a) Terapia do meio. 

b) Aconselhamento. 

c) Atividades de autocuidado. 

d) Instruções de saúde. 

e) Controle de casos. 



 

www.romulopassos.com.br 10 

 Mentoria para Marinha 

46. (MARINHA/2021) Segundo Brunner e 

Suddarth (2014), a doença de Paget é um 

distúrbio de renovação óssea rápida. Assinale a 

opção que apresenta a deformidade esquelética 

que ocorre na doença de Paget. 

a) O fêmur e a tíbia tendem a sofrer 

arqueamento, produzindo uma marcha 

Parkinsoniana. 

b) A coluna inclina-se para trás e torna-se rígida. 

c) Os braços são inclinados para dentro e para 

frente. 

d) O queixo eleva-se sobre o tórax. 

e) O tronco é flexionado sobre as pernas para 

manter o equilíbrio. 

 

47. (MARINHA/2021) Com relação aos objetivos 

da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

do Homem (2008), marque V (Verdadeiro) ou F 

(Falso) nas afirmativas abaixo e, em seguida, 

assinale a opção correta. 

(   ) Garantir o acesso aos serviços especializados 

de atenção secundária e terciária para todos os 

casos, uma vez que os agravos à saúde desse 

grupo populacional são considerados de alta 

complexidade. 

(    ) Incentivar o uso de preservativo como 

medida de dupla proteção da gravidez 

inoportuna e das DST/AIDS. 

(  ) Ampliar e qualificar a atenção ao 

planejamento reprodutivo masculino, inclusive a 

assistência à infertilidade. 

(    ) Desencorajar a contracepção cirúrgica 

voluntária masculina. 

(  ) Estimular, na população masculina, através da 

informação, educação e comunicação, o 

autocuidado com sua própria saúde. 

a) V, E, V, V, E.       

b) V, V, F, F, V.      

c) F, F, V, V, V.       

d) V, V, F, V, F.       

e) F, V, V, F, V. 

 

48. (MARINHA/2021) De acordo com Brunner e 

Suddarth (2014), os agentes quimioterápicos 

antineoplásicos podem ser classificados por seu 

potencial para lesionar o tecido mole quando 

acidentalmente infiltram a partir de uma veia. 

Assim, de acordo com os autores, é correto 

afirmar que: 

a) quando há suspeita de extravasamento, a 

administração do medicamento é reduzida. 

b) a via de acesso para administração de agentes 

vesicantes deve ser a periférica, 

preferencialmente nas veias da mão ou punho. 

c) os cateteres centrais inseridos por via 

periférica (PICC) devem ser evitados para 

administração frequente ou prolongada dos 

vesicantes antineoplásicos. 

d) a extensão plena do dano tecidual leva poucas 

semanas para ficar evidente. 

e) na ocorrência de extravasamento de 

quimioterápico vesicante, pode ser feita 

tentativa de aspirar qualquer medicamento 

remanescente, a partir do sítio do 

extravasamento, através da agulha existente. 

 

49. (MARINHA/2021) De acordo com Brunner e 

Suddarth (2014), a doença hereditária 

progressiva e crônica do sistema nervoso que 

resulta em movimentos coreiformes 

involuntários progressivos e demência é descrita 

como: 

a) Síndrome de Guillain - Barré. 

b) Doença de Huntington. 

c) Paralisia de Bell. 

d) Doença de Parkinson. 

e) Esclerose Lateral Amiotrófica. 

 

50. (MARINHA/2021) Gota é um grupo 

heterogêneo de condições relacionadas com um 

defeito do metabolismo das purinas, que resulta 

em hiperuricemia. Segundo Brunner e Suddarth 

(2014), é correto afirmar que: 

a) as crises de gota parecem estar relacionada 

com a elevação ou diminuição regular dos níveis 

séricos de ácido úrico. 

b) as manifestações da síndrome da gota 

consistem em artrite gotosa aguda, tofos, 

nefropatia gotosa e cálculos urinários de oxalato 

de cálcio. 

c) o início abrupto da crise de gota é 

frequentemente observado pela manhã e 

desperta o paciente com dor intensa, rubor, 

edema e calor da articulação acometida. 
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d) em geral, os tofos estão associados a episódios 

inflamatórios raros e graves. As concentrações 

séricas mais elevadas de ácido úrico também 

estão associadas à formação mais extensa de 

tofos. 

e) a colchicina é administrada no início da crise 

de Gota e a dose é aumentada até haver alívio da 

dor ou desenvolvimento de diarreia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.romulopassos.com.br 12 

 Mentoria para Marinha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


