
 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES 
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: ENFERMAGEM 
 

A questão 41 do código 23, que corresponde à questão 60 do código 25 e à questão 75 do código 27, 

teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s): 

Nº de Inscrição: 1630406 1631534 1631771   
 

Os sinais de alerta para formas graves de febre amarela incluem 

a) inquietude, vômitos esporádicos, odinofagia, sonhos tenebrosos. 
b) hemorragias, diminuição do nível de consciência, vômitos constantes, dor abdominal intensa. 
c) queimação no local da picada, formigamento, inquietude, alucinações. 
d) perda de força muscular, perda dos reflexos, alterações de sensibilidade e alucinações. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B 

Considerações da Banca Examinadora: 

O recurso procede porque sinal é o que a equipe da saúde pode constatar e sintoma é o que o paciente 
relata. Dor abdominal é um sintoma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso procede. 

DECISÃO: 

A questão será ANULADA, conforme item 6.4.5 das Instruções Específicas para o Exame 
de Admissão ao EAGS 2020 (Portaria DIRENS nº 414-T/DPL, de 13 de dezembro de 
2018). 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES 
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: ENFERMAGEM 
 

A questão 42 do código 23, que corresponde à questão 66 do código 25 e à questão 69 do código 27, 

teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s): 

1070318 1630628 1631229 1631493 1631499 1631614 (2)
Nº de Inscrição: 

1631896      
* O número entre parênteses ao lado do número de inscrição do(a)  candidato(a) indica a quantidade de recursos que ele(a) interpôs. 

 

A vacinação contra febre amarela (VFA - atenuada) é a medida mais importante e eficaz para prevenção e controle da 
doença. A vacina usada no Brasil é produzida pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e consiste de vírus vivos atenuados da subcepa 17DD, cultivados em embrião de galinha. 

Com relação a essa assertiva, é correto afirmar que 

a) os anticorpos protetores aparecem entre o sétimo e o décimo dia após a aplicação da vacina. 
b) a via de administração da vacina contra febre amarela é exclusivamente intramuscular. 
c) o esquema vacinal consiste em uma dose única a partir dos 6 meses de idade. 
d) o volume da dose aplicada para vacina de febre amarela é de 0,05 ml. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A 

Considerações da Banca Examinadora:  

 
O texto refere-se ao calendário vacinal normal não está se referindo a um período de surto ou 

epidemia. Sendo assim não procede a argumentação do candidato. 
 
De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria nenhum bebê deve ser vacinado antes dos 6 meses 

de idade. Entre o 6º e o 9º mês a vacina só é realizada com a autorização médica. 
 
O Manual do Ministério da Saúde em vigor preconiza que os anticorpos protetores aparecem entre o 

sétimo e o décimo dia após a aplicação da vacina. 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES 
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: ENFERMAGEM 
 

A questão 43 do código 23, que corresponde à questão 63 do código 25 e à questão 73 do código 27, 

teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s): 

1070523 1160355 1370140 1631114 1631594 
Nº de Inscrição: 

1632289 1632296 1632697 1632713 1720241 
 

Existem materiais sabidamente infectantes e envolvidos na transmissão do HIV. Assim, a exposição a alguns materiais 
constitui situação na qual a profilaxia pós-exposição está recomendada. 

Assinale a alternativa incorreta com relação aos materiais que estão envolvidos com a transmissão do HIV. 

a) Sangue, sêmem, fluidos vaginais. 
b) Sangue, leite materno, secreções nasais. 
c) Líquido amniótico, líquido articular, líquor. 
d) Líquido pleural, líquido peritoneal, líquido pericárdico. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B 

Considerações da Banca Examinadora: 

 
A única alternativa que contém uma assertiva incorreta é a B. Não foi mencionado que todos os itens 

deveriam estar incorretos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES 
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: ENFERMAGEM 
 

A questão 44 do código 23, que corresponde à questão 61 do código 25 e à questão 71 do código 27, 

teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s): 

1010240 1040530 1050124 1050125 1080268 
Nº de Inscrição: 

1110116 1630517 1632701 1720153  
 

Quais são formas de trasmissão da doença de Chagas para o homem? 

a) Por via inalatória, através do contato com  aerossóis, formados a partir de urina, fezes e salivas de roedores. 
d) Pela penetração ativa da cercária na pele e pelo contato com  águas contaminadas com cercária. 
c) Vetorial, transfusional, transplacentária, via oral, acidentes de laboratório, manejo de animais infestados, transplante de 

órgãos sólidos e leite materno. 
d) Por via direta e indireta, através da exposição à urina de animais infectados. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C 

Considerações da Banca Examinadora: 

A questão será anulada pois a ordem das alternativas está em desacordo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso procede. 

DECISÃO: 

A questão será ANULADA, conforme item 6.4.5 das Instruções Específicas para o Exame 
de Admissão ao EAGS 2020 (Portaria DIRENS nº 414-T/DPL, de 13 de dezembro de 
2018). 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES 
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: ENFERMAGEM 
 

A questão 48 do código 23, que corresponde à questão 70 do código 25 e à questão 54 do código 27, 

teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s): 

1050104 1060418 1070523 1080314 1160344 1630490 1630628 1630633 1630691 
1630870 1630980 1631412 1631598 1631605 1631804 1631896 1631934 1631960 
1632111 1632296 1632304 1632375 1632471 1632616 1632628 1632713 1632746 

Nº de 
Inscrição: 

1632801(2) 1633105 1633135 1633142 1633223 1930175 1930269 1930325  
* O número entre parênteses ao lado do número de inscrição do(a)  candidato(a) indica a quantidade de recursos que ele(a) interpôs. 

 

No período gestacional, a mulher pode se precaver de várias patologias que podem levar a óbito tanto o bebê quanto ela. 
Muitas dessas doenças são passíveis de imunização prévia por meio de vacinas. Apesar dos cuidados necessários, algumas 
vacinas são contraindicadas para a gestante. Dentre elas estão as que combatem as seguintes doenças: 

a) sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral), HPV, varicela e dengue. 
b) sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral), hepatite B, dengue 
c) difteria e tétano (Dupla Adulto), hepatite B, influenza. 
d) sarampo, caxumba e dengue 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A 

Considerações da Banca Examinadora: 

Há duas assertivas corretas A e D pois Sarampo, Caxumba e Dengue também são contra indicados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso procede. 

DECISÃO: 

A questão será ANULADA, conforme item 6.4.5 das Instruções Específicas para o Exame 
de Admissão ao EAGS 2020 (Portaria DIRENS nº 414-T/DPL, de 13 de dezembro de 
2018). 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES 
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: ENFERMAGEM 

A questão 50 do código 23, que corresponde à questão 79 do código 25 e à questão 87 do código 27, 

teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s): 

1050104 1160344 1630310 1630417 1630472 1630490 1630633 1630691 
1630732(2) 1630870(2) 1630927 1630946 1630980 1631024 1631035 1631225 
1631229 1631231 1631307 1631345 1631412 1631483 1631499 1631534 
1631582 1631605 1631614 1631771 1631775 1631846 1631934(2) 1631960 
1632168 1632217 1632275(2) 1632281 1632304 1632348 1632451 1632471 
1632690 1632713 1632733 1632801 1632831 1632844 1632892 1632893 

Nº de 
Inscrição: 

1632922 1633051(2) 1633163 1633199 1633223 1633238 1930271 1930325 
* O número entre parênteses ao lado do número de inscrição do(a)  candidato(a) indica a quantidade de recursos que ele(a) interpôs. 

 

 O tratamento diretamente observado (TDO) constitui uma mudança da forma de administrar os medicamentos para o 
paciente portador de tuberculose, porém sem mudanças no esquema terapêutico. 

Com relação ao texto acima, assinale a alternativa incorreta: 
a) O doente pode ir ao serviço para receber a medicação ou o profissional do serviço pode ir ao domicílio. 
b) Para implementação do tratamento diretamente observado, devem-se considerar as modalidades de supervisão 

domiciliar, na unidade de saúde, prisional e compartilhada. 
c) Ao final do tratamento, para definir se o doente foi observado, convenciona-se que ele deverá ter tido no mínimo 12 

tomadas observadas na fase de ataque e 24 na fase de manutenção. 
d) Excepcionalmente, a unidade poderá propor ao doente que a observação seja realizada por uma pessoa da família ou da 

comunidade, treinada ou supervisionada por profissional da equipe de saúde. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C 

Considerações da Banca Examinadora: 

Para o TDO a observação não pode ser feita por uma pessoa da família ou da comunidade.  
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso procede. 

DECISÃO: 

A questão será ANULADA, conforme item 6.4.5 das Instruções Específicas para o Exame 
de Admissão ao EAGS 2020 (Portaria DIRENS nº 414-T/DPL, de 13 de dezembro de 
2018). 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES 
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: ENFERMAGEM 
 

A questão 53 do código 23, que corresponde à questão 96 do código 25 e à questão 78 do código 27, 

teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s): 

Nº de Inscrição: 1631493     
 

Com relação à notificação compulsória de doenças, analise as assertivas abaixo, colocando V para verdadeiro ou F para 
falso, e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. 

(    ) A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços 
públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente, em conformidade com o art. 8º da Lei nº 6.259, de 
30 de outubro de 1975. 

(    ) A notificação compulsória será realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou agravo, observando-se, 
também, as normas técnicas estabelecidas pela Secretaria de Vigilância Sanitária / Ministério da Saúde - SVS/MS. 

(    ) A comunicação de doença, agravo ou evento de notificação compulsória à autoridade de saúde competente também 
será realizada pelos responsáveis por estabelecimentos públicos ou privados educacionais, de cuidado coletivo, além 
de serviços de hemoterapia, unidades laboratoriais e instituições de pesquisa. 

a) V –  F – V 
b)  F – V –  F 
c)  F –  F – V 
d) V – V – V 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D 

Considerações da Banca Examinadora: 

 
A vigilância epidemiológica é parte integrante da vigilância em saúde.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES 
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: ENFERMAGEM 
 

A questão 57 do código 23, que corresponde à questão 78 do código 25 e à questão 53 do código 27, 

teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s): 

Nº de Inscrição: 1631896 1632217    
 

A mensuração da Pressão Venosa Central (PVC) é um método acurado da estimação da pressão de enchimento do 
ventrículo direito, de grande relevância na interpretação de sua função. Assinale a alternativa que corresponde aos cuidados para 
obtenção da medida exata da PVC. 

a) Fazer todas as leituras com o paciente colocado na mesma posição e o ponto zero calculado da mesma maneira. 
b) Certificar-se de que o paciente esteja em decúbito dorsal, não sendo necessário retirar travesseiros e descer a elevação 

da cama. 
c) Obter o eixo flebostático - o ponto zero do manômetro ao nível do primeiro espaço intercostal, que corresponde à linha 

axilar anterior (LAA). 
d) Não é necessário manter o sistema permeável para verificação da pressão venosa central. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A 

Considerações da Banca Examinadora: 

Todas as vezes em que o paciente for mudado de posição deve ser calculado um novo ponto zero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES 
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: ENFERMAGEM 
 

A questão 62 do código 23, que corresponde à questão 43 do código 25 e à questão 88 do código 27, 

teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s): 

Nº de Inscrição: 1080314 1631605    
 

Um dos meios/sistemas de administração de oxigênio de alto fluxo utilizados na oxigenoterapia, que possibilita um 
controle da fração inspirada de O2 (FIO2), fornecida ao paciente, através de válvulas plásticas, de diferentes cores e de acordo 
com a quantidade de oxigênio, é conhecido como 

a) cateter nasal. 
b) cateter tipo óculos. 
c) máscara de Venturi. 
d) máscara com reservatório. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C 

Considerações da Banca Examinadora: 

A máscara hospitalar com reservatório não possui válvulas plásticas coloridas que definem a 
quantidade de oxigênio fornecido ao paciente. A máscara de Venturi é a única entre as opções fornecidas 
que possuem válvulas plásticas coloridas que fornecem, de acordo com sua cor (válvulas) a quantidade de 
oxigênio adequada. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES 
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: ENFERMAGEM 
 

A questão 65 do código 23, que corresponde à questão 53 do código 25 e à questão 86 do código 27, 

teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s): 

1040460 1060470 1070295 1080248 1080314 1370140 1630178 1630994 
1631035 1631316 1631493 1631771 1632168 1632348 1632444 1632593 

Nº de 
Inscrição: 1632655 1633023 1633135 1633163 1633199 1633238 1720177 1720241 

 
A equipe de saúde deve estar atenta para algumas doenças que são de notificação compulsória, para que se possa ter um 

controle e rastreamento adequado dessas doenças. Referente ao exposto, assinale a alternativa que corresponde às doenças de 
notificação compulsória. 

a) Violência sexual e violência doméstica. 
b) Herpes labial e esquistossomose. 
c) Febre amarela e lúpus. 
d) Tuberculose e giardíase. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A 

Considerações da Banca Examinadora: 

De acordo com  o Ministério da Saúde entende-se como doenças ou agravos os preconizados na lista 
nacional de notificações compulsórias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES 
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: ENFERMAGEM 
 

A questão 68 do código 23, que corresponde à questão 86 do código 25 e à questão 95 do código 27, 

teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s): 

1010240 1040530 1050118 1050124 1050125 1070376 1080268 1110120 
1160404 1630440(2) 1631869 1632699 1632701 1632859 1633270 1720042 

Nº de 
Inscrição: 1930143 1930290       
* O número entre parênteses ao lado do número de inscrição do(a)  candidato(a) indica a quantidade de recursos que ele(a) interpôs. 

 

Qual é a doença infecciosa e contagiosa, aguda e crônica, causada pelo espiroqueta Treponema pallidum, contraída por 
meio de contato sexual e que pode ser de origem congênita? 

b) Tricomoníase. 
c) Candidíase. 
a) Gonorreia. 
d) Sífilis. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D 

Considerações da Banca Examinadora: 

A questão será anulada pois a ordem das opções está em desacordo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso procede. 

DECISÃO: 

A questão será ANULADA, conforme item 6.4.5 das Instruções Específicas para o Exame 
de Admissão ao EAGS 2020 (Portaria DIRENS nº 414-T/DPL, de 13 de dezembro de 
2018). 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES 
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: ENFERMAGEM 
 

A questão 69 do código 23, que corresponde à questão 84 do código 25 e à questão 98 do código 27, 

teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s): 

Nº de Inscrição: 1080314     
 

Uma das principais causas do choque cardiogênico é 

a) infarto agudo do miocárdio. 
b) diabetes mellitus. 
c) desidratação. 
d) hemorragia. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: A 

Considerações da Banca Examinadora: 

 
O IAM faz com que o sangue diminua a sua circulação levando ao choque cardiogênico. O infarto 

leva ao choque. O infarto não é o choque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES 
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: ENFERMAGEM 
 

A questão 70 do código 23, que corresponde à questão 88 do código 25 e à questão 93 do código 27, 

teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s): 

Nº de Inscrição: 1080314 1160344 1631875   
 

Assinale a alternativa que apresenta corretamente um dos princípios válidos somente para o Sistema Único de Saúde 
(SUS), utilizando como referência a Lei 8.080/90. 

a) Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho e 
doença profissional. 

b) Participação da normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas 
públicas e privadas. 

c) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 
d) Formulação e execução da política de sangue e seus derivados. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C 

Considerações da Banca Examinadora: 

O argumento oferecido pelo candidato normatiza uma atribuição e não um princípio. 
 
Somente o SUS padroniza o item citado como princípio norteador. Outras instituições não oferecem 

essa padronização. 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES 
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: ENFERMAGEM 
 

A questão 73 do código 23, que corresponde à questão 85 do código 25 e à questão 49 do código 27, 

teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s): 

Nº de Inscrição: 1630196 1630251 1631307 1631464 1631938  
 

Assinale a alternativa cujo procedimento não é recomendado pelo Ministério da Saúde em caso de incidente com animal 
peçonhento. 

a) Em acidentes nas extremidades do corpo, retirar acessórios que possam levar à piora do quadro clínico. 
b) Informar ao profissional de saúde o máximo possível de características do animal. 
c) Manter a vítima em repouso e com o membro acometido elevado até a chegada ao pronto-socorro. 
d) Aplicar torniquete ao membro acometido. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: D 

Considerações da Banca Examinadora: 

Segundo o Portal do Ministério da Saúde  - o que fazer em caso de acidentes com animais 
peçonhentos, é preconizado correta a alternativa C, então entre as assertivas a única incorreta é a 
alternativa D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES 
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: ENFERMAGEM 
 

A questão 77 do código 23, que corresponde à questão 55 do código 25 e à questão 94 do código 27, 

teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s): 

Nº de Inscrição: 1630490     
 
Registro feito pela equipe de enfermagem no prontuário do cliente referente às condições  biopsicossocioespirituais, fatos 

ocorridos, procedimentos e assistência de enfermagem executados, permitindo a continuidade dos cuidados. Essa é a definição de 

a) prescrição de enfermagem. 
b) anotação de enfermagem. 
c) evolução de enfermagem. 
d) sistematização de enfermagem 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B 

Considerações da Banca Examinadora: 

O conceito de anotação de enfermagem se refere a toda informação fornecida pelo paciente, qualquer 
membro da equipe pode realizar, já evolução de enfermagem é a análise da anotação com avaliações e 
contextualizações, é uma atribuição exclusiva do enfermeiro. No enunciado da questão não é 
especificado, nem quem vai realizar a antotação e nem que foi feita uma avaliação das informações 
obtidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES 
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: ENFERMAGEM 
 

A questão 78 do código 23, que corresponde à questão 48 do código 25 e à questão 92 do código 27, 

teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s): 

Nº de Inscrição: 1720241     
 
A hipertensão arterial (HA) é condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos. 

Considera-se HAS em estágio 1 quando: 

a) PAS 121 - 139 mmHg e PAD 81-89. 
b) PAS 140 - 159 mmHg e PAD 90-99. 
c) PAS 150 - 159 mmHg e PAD 80-89. 
d) PAS 160 - 179 mmHg e PAD 100-109. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B 

Considerações da Banca Examinadora: 

O parâmetro padronizado no Brasil é indicado pelo Ministério da Saúde, que adota como padrão para 
HAS estágio 1, PAS 140 a 159 mmHg e PAD 90 a 99 mmHg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES 
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: ENFERMAGEM 
 

A questão 89 do código 23, que corresponde à questão 76 do código 25 e à questão 70 do código 27, 

teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s): 

1040460 1050104 1160329 1160344 1630270 1630490 1630515 1630628 1630633 
1630691 1630738 1630870 1630939 1630980 1630994 1631336 1631345 1631412 
1631463 1631483 1631598 1631630 1631707 1631771 1631804 1631934 1631960 
1632304 1632347 1632471(2) 1632628 1632713 1632746 1632893 1633023 1633163 

Nº de 
Inscrição: 

1633199 1633249 1633277 1930175 1930271     
* O número entre parênteses ao lado do número de inscrição do(a)  candidato(a) indica a quantidade de recursos que ele(a) interpôs. 

 
 

A febre é uma elevação da temperatura corporal que ultrapassa a variação diária normal. Refere-se a uma resposta 
defensiva do organismo contra agentes pirogênicos liberados como parte de um processo inflamatório. 

O melhor termo para a elevação da temperatura corporal a 40,5º C é 

a) estado febril. 
b) hipertermia. 
c) hiperpirexia. 
d) febre. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C 

Considerações da Banca Examinadora: 

É considerada no caso de Malária como hiperpirexia a temperatura acima de 41,5º, em casos de 
agentes etiológicosa desconhecidos hiperpirexia é definida a partir de 40,5º. No enunciado em questão 
não foi diagnosticada a etiologia da hiperpirexia. 

 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES 
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: ENFERMAGEM 
 

A questão 93 do código 23, que corresponde à questão 44 do código 25 e à questão 76 do código 27, 

teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s): 

Nº de Inscrição: 1050118     
 
Um paciente está internado na clínica médica e foi prescrito 4 mg de Decadron, mas a farmácia possui a ampola de 

Decadron de 2,5 ml (4mg/ml). Deve-se aspirar quantos ml desse frasco? 

a) 0,5 ml. 
b) 1,0 ml. 
c) 2,0 ml. 
d) 2,5 ml. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B 

Considerações da Banca Examinadora: 

Na questão não está sendo solicitada diluição de medicação e sim o cálculo da quantidade a ser 
aspirada da ampola para realização. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES 
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: ENFERMAGEM 
 

A questão 94 do código 23, que corresponde à questão 41 do código 25 e à questão 82 do código 27, 

teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s): 

1050104 1060418 1080188 1370156 1630310 1630417 1630560 1630628 1630633 
1630691 1630732 1630738(2) 1630870 1630980 1631024 1631035 1631225 1631229 
1631231 1631307 1631316 1631345 1631412 1631499 1631534 1631582 1631594 
1631605 1631614 1631707 1631719 1631775 1631833 1631846 1631856 1631934 
1632168 1632217 1632275 1632281 1632296 1632304 1632348 1632444 1632461 
1632471 1632628 1632655 1632690 1632713 1632733 1632801 1632892 1632893 
1632922 1633135 1633142 1633163 1633199 1633223 1633238 1930175 1930271 

Nº de 
Inscrição:

1930325         
* O número entre parênteses ao lado do número de inscrição do(a)  candidato(a) indica a quantidade de recursos que ele(a) interpôs. 

 
Calcule o gotejamento, para macrogotas, de uma infusão de soro fisiológico a 0,9%, 0,1 L, a ser infundida em 30 minutos, 

e assinale a alternativa correta. 

a) 66 gotas/min. 
b) 67 gotas/min. 
c) 68 gotas/min. 
d) 69 gotas/min. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: B 

Considerações da Banca Examinadora: 

Quando um cálculo é inexato faz-se a aproximação exigida pela matemática 1 a 5 aproxima-se para 
menos e 6 a 9 aproxima-se para mais. 

 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES 
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: ENFERMAGEM 
 

A questão 97 do código 23, que corresponde à questão 49 do código 25 e à questão 79 do código 27, 

teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s): 

Nº de Inscrição: 1630406 1630910    
 
Doença neuroparalítica grave, não contagiosa, causada pela ação de uma potente toxina produzida por uma bactéria. 

Ocorre por ingestão de toxinas em alimentos contaminados e que foram produzidos ou conservados de maneira inadequada. Os 
alimentos mais comumente envolvidos são as conservas vegetais, principalmente as artesanais, entre outros. Essa é a definição de 

a) salmonellose. 
b) hepatite A. 
c) botulismo. 
d) cólera. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C 

Considerações da Banca Examinadora: 

O conteúdo pedido no edital referente a este tema encontra-se na linha 3, primeiro conceito do item 
2.4.2.1 das Instruções Específicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 



 

 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

SUBDIVISÃO DE ADMISSÃO E DE SELEÇÃO 

FICHA INFORMATIVA SOBRE FORMULAÇÃO DE QUESTÕES 
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DA BANCA EXAMINADORA 

EXAME DE ADMISSÃO: EAGS 2020 DISCIPLINA: ENFERMAGEM 
 

A questão 100 do código 23, que corresponde à questão 71 do código 25 e à questão 58 do código 

27, teve sua formulação questionada pelo(s) candidato(s): 

Nº de Inscrição: 1632068     
 
O gotejamento de um soro cujo volume total é de 1.080 ml e o tempo de infusão corresponde a 12 h será de 

a) 45 gotas/min. 
b) 55 gotas/min. 
c) 90 microgotas/min. 
d) 120 microgotas/min. 

Alternativa Divulgada como Correta no Gabarito Provisório: C 

Considerações da Banca Examinadora: 

Não foi mencionado no enunciado se o cálculo deveria ser realizado em gotas ou em microgota, 
então deveria ser feito o cálculo nas duas opções para se obter a resposta correta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: O recurso não procede. 

DECISÃO: 
A questão será mantida. 

 


