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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
No que diz respeito às ações e programas do Sistema Único de
Saúde, julgue os itens a seguir.

Julgue os próximos itens com relação às ações de vigilância
epidemiológica voltadas a tuberculose.

81

91

Atualmente, a tuberculose já não é mais considerada agravo de
notificação compulsória, pois suas formas de transmissão estão
controladas no Brasil.

92

Na investigação de indivíduos que estejam sob suspeita de
tuberculose, os exames para confirmação bacteriológica são
facultativos, devendo-se dar prioridade ao exame radiológico
e ao PPD (purified protein derivative).

93

Todos os suspeitos de tuberculose devem ser examinados
prontamente. No caso de confirmação do diagnóstico, deve-se
iniciar o tratamento do paciente o mais cedo possível, com
vistas a minimizar a transmissão da doença.

94

Um sistema de informação confiável é a base essencial da
vigilância e do controle da tuberculose, tanto do ponto de vista
epidemiológico quanto operacional.

82

83

O Programa de Integração Docente Assistencial na Área de
Câncer regula os convênios entre as instituições de ensino
superior e o Instituto Nacional do Câncer para favorecer o
estudo da oncologia para os cursos de graduação de medicina
e enfermagem.
A Política Nacional de Humanização tem como um de seus
princípios norteadores a inseparabilidade entre a atenção e a
gestão dos processos de produção de saúde e entre os sujeitos
envolvidos nesses processos.
Entre as ações do Programa de Controle do Tabagismo,
incluem-se medidas legislativas e econômicas que favoreçam
o controle do tabagismo bem como a sua vigilância e o seu
monitoramento.

Acerca do Programa de Prevenção e Controle da Tuberculose,
julgue os itens subsequentes.
84

85

86

87

Fatores como gênero e idade avançada não influenciam
o risco de desenvolvimento de tuberculose, mas o estado de
competência do sistema imunológico e o uso de medicamentos
imunossupressores são considerados fatores de risco para a
aquisição dessa doença.
O controle da tuberculose deve envolver, predominantemente,
ações de alta complexidade, devido ao número crescente de
casos dessa doença em pacientes acometidos pelo vírus HIV.
Com relação às doenças de notificação compulsória, a lei prevê
que as secretarias municipais e estaduais de saúde devem
notificar e investigar os casos de doenças transmissíveis, entre
as quais se inclui a tuberculose.
As tuberculoses pulmonar e laríngea são de transmissão
aérea e requerem medidas administrativas e ambientais que
diminuam o risco de transmissão dessas doenças.

No que diz respeito ao abuso de álcool e drogas, julgue os itens a
seguir.
95

A alucinose alcoólica se caracteriza pela ocorrência de
alucinações visuais e atividades autonômicas intensas, razões
por que ela é considerada sinônimo de Delirium tremens.

96

Casos de intoxicação e abstinência provocados por abuso de
álcool ou drogas nas emergências hospitalares são crescentes
e demandam diagnóstico diferencial.

Julgue os itens subsecutivos, referentes à assistência de enfermagem
perioperatória.
97

Estudos recentes no campo da assistência de enfermagem
perioperatória apontam que a utilização de lista de checagem
— checklist — como medida preventiva pouco contribui para
a segurança do paciente.

98

O correto registro, no prontuário do paciente, de cada uma das
intervenções de enfermagem realizadas pelo enfermeiro e pela
equipe de enfermagem reduz os riscos do processo cirúrgico,
devendo ocorrer desde a admissão do paciente até o período
pós-operatório.

Julgue os itens que se seguem, relativos à vacina BCG e às
recomendações pertinentes à administração dessa vacina.
88

89

90

A vacina BCG pode ser administrada ainda na maternidade
para nascidos com peso não inferior a 2 kg.
A vacina BCG deve ser administrada em crianças HIV
positivas, inclusive naquelas com sinais e sintomas de
imunodeficiência.
A vacina BCG possui em sua composição o bacilo de
Calmette-Guérin atenuado e deve ser administrada por via
intradérmica, preferencialmente no braço direito, na altura
da inserção do músculo deltoide.

No que diz respeito a teorias e processo de enfermagem, julgue os
itens subsequentes.
99

Na prática profissional, o processo de enfermagem ocorre em
etapas, de forma isolada e linear.

100

As teorias de enfermagem que direcionam as ações dos
enfermeiros eliminam o caráter empírico da intervenção, de
modo a responsabilizá-los pelos cuidados prestados aos
pacientes.
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Acerca do regulamento técnico da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) referente ao gerenciamento dos resíduos dos
serviços de saúde (RSS), julgue os itens subsequentes.
101

Os estabelecimentos penais federais deverão manter um
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Julgue os itens a seguir, referentes a risco biológico e medidas de
precaução básicas para a segurança individual e coletiva no serviço
de assistência à saúde.
112

Indivíduos expostos a agentes biológicos da classe de risco 2
podem desenvolver doenças e infecções graves para as quais
nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou de
tratamento.

113

A emissão de comunicação de acidente de trabalho é
obrigatória apenas para acidente de trabalho que envolva
agentes biológicos que apresentem risco a saúde do
trabalhador.

114

Na lavanderia do estabelecimento penal federal, as máquinas
de lavar devem ser de porta dupla ou de barreira, de modo que
a roupa utilizada seja inserida, por um operador, pela porta
situada na área suja e, após a lavagem, seja retirada, por outro
operador, pela porta situada na área limpa.

115

Desinfecção é o processo de eliminação ou de destruição de
microrganismos patogênicos e não patogênicos em sua forma
vegetativa.

programa de educação continuada em RSS para seus
colaboradores, independentemente do vínculo empregatício
que haja entre esses estabelecimentos e seus colaboradores.
102

Devido ao fato de ser instituição que gera RSS, cada
estabelecimento penal federal deve, independentemente de seu
tamanho e da unidade da Federação em que esteja localizado,
elaborar um plano de gerenciamento de resíduos de serviços
de saúde.

103

Compete a cada estabelecimento penal federal gerir os
resíduos de serviços de saúde em operações de descarte,
armazenamento e destinação intraestabelecimento, ao passo
que compete à União gerir os resíduos de serviços de saúde
extraestabelecimentos.

104

Recipientes contendo secreções são classificados no grupo C
de RSS.

105

Acerca do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem,
julgue os próximos itens.
116

SITUAÇÃO HIPOTÉTICA: Em um ambulatório, um
enfermeiro constatou, ao analisar o receituário médico de um
paciente com ferimento infeccionado, que os antibióticos que
lhe haviam sido prescritos apresentavam concentrações fora do
padrão para sua condição clínica. ASSERTIVA: Nessa
situação, o enfermeiro não deveria administrar os
medicamentos prescritos em razão da possível toxicidade que
esses antibióticos provocarão no paciente.

117

Profissionais de enfermagem não devem assinar documentos
em que estejam registradas ações executadas por outros
profissionais da área, exceto em situações de urgência e
emergência, bem como em situações previstas em lei.

118

SITUAÇÃO HIPOTÉTICA: Um enfermeiro, durante uma
conversa com um colega de trabalho, suspeitou de que uma
equipe de técnicos de enfermagem estaria realizando de modo
inadequado procedimentos de vacinação. ASSERTIVA: Nessa
situação, é dever do enfermeiro envolver-se na averiguação
dos fatos, uma vez que é sua obrigação colaborar com a
fiscalização do exercício profissional.

119

SITUAÇÃO HIPOTÉTICA: Um enfermeiro de um
estabelecimento hospitalar foi impossibilitado, em razão da
falta de materiais, de realizar o curativo em um membro
inferior amputado de um paciente, o que ocasionou grave
infecção na região amputada. ASSERTIVA: Nessa situação,
o enfermeiro deveria, primeiramente, ter relatado os
problemas à administração do estabelecimento hospitalar, e, se
a situação não tivesse sido resolvida pela administração
interna, os fatos deveriam ter sido reportados ao COREN.

120

É vedado ao profissional de enfermagem divulgar ou fazer
referência a casos, situações ou fatos que exponham, direta ou
indiretamente, a identidade das pessoas envolvidas, ainda que
essas referências sejam utilizadas para fins didáticos.

O armazenamento temporário de RSS do grupo E pode ser
realizado nos mesmos recipientes utilizados para o
armazenamento temporário de RSS do grupo A, desde que o
recipiente esteja identificado com a inscrição RESÍDUO
PERFUROCORTANTE.

No que diz respeito às normas definidas pela ANVISA referentes
ao centro de material e esterilização (CME), julgue os itens que se
seguem.
106

Entre as etapas de inspeção de limpeza de produtos para saúde
inclui-se a avaliação visual a olho nu.

107

No que se refere à esterilização de produtos para a saúde,
estufas poderão ser usadas como alternativa à autoclave na
esterilização de produtos não críticos.

108

De acordo com a norma em vigor, os profissionais dos CMEs
devem receber, periodicamente, treinamento para monitoração
de processos por indicadores químicos, biológicos e físicos.

109

Os membros da equipe de enfermagem, que trabalha na CME,
pode levar as vestimentas utilizadas em suas atividades para
serem lavadas fora do local de trabalho.

110

As leitoras de indicadores biológicos devem ser calibradas
diariamente.

111

Equipamentos automatizados de limpeza e de esterilização
deverão ser submetidos à requalificação de processo sempre
que forem deslocados.

