CONCURSO PÚBLICO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ-CE – 001/2019
19 de maio de 2019

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Concurso o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Concurso;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Concurso (7.12.2 Os pertences
pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de
permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 7.11 do Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto para responder às questões de 01 a 03:
Como comecei a escrever
Aí por volta de 1910 não havia rádio nem televisão, e o cinema chegava ao interior do Brasil uma vez por semana
aos domingos. As notícias do mundo vinham pelo jornal, três dias depois de publicadas no Rio de Janeiro. Se chovia a
potes, a mala do correio aparecia ensopada, uns sete dias mais tarde. Não dava para ler o papel transformado em mingau.
Papai era assinante da Gazeta de Notícias, e antes de aprender a ler eu me sentia fascinado pelas gravuras coloridas
do suplemento de Domingo. Tentava decifrar o mistério das letras em redor das figuras, e mamãe me ajudava nisso.
Quando fui para a escola pública, já tinha a noção vaga de um universo de palavras que era preciso conquistar.
Durante o curso, minhas professoras costumavam passar exercícios de redação. Cada um de nós tinha de escrever
uma carta, narrar um passeio, coisas assim. Criei gosto por esse dever, que me permitia aplicar para determinado fim o
conhecimento que ia adquirindo do poder de expressão contido nos sinais reunidos em palavras.
Daí por diante as experiências foram se acumulando, sem que eu percebesse que estava descobrindo a leitura.
Alguns elogios da professora me animavam a continuar. Ninguém falava em conto ou poesia, mas a semente dessas coisas
estavam germinando. Meu irmão, estudante na Capital, mandava-me revistas e livros, e me habituei a viver entre eles.
Depois, já rapaz, tive sorte de conhecer outros rapazes que também gostavam de ler e escrever.
Então começou uma fase muito boa de troca de experiências e impressões. Na mesa do café-sentado (pois tomavase café sentado nos bares, e podia-se conversar horas e horas sem incomodar nem ser incomodado) eu tirava do bolso o
que escrevera durante o dia, e meus colegas criticavam. Eles também sacavam seus escritos, e eu tomava parte nos
comentários. Tudo com naturalidade e franqueza. Aprendi muito com os amigos, e tenho pena dos jovens de hoje que não
desfrutam desse tipo de amizade crítica.
Fonte: “Para Gostar de Ler – Volume 4 – Crônicas”, Editora Ática – São Paulo, 1980, pág. 6.

QUESTÃO 01
Analise as informações sobre o texto e marque a opção correta:
A) Os exercícios de redação, os elogios da professora, o irmão que mandava revistas e livros e os amigos da juventude
que também gostavam de ler e escrever contribuíram para a formação do escritor;
B) O objetivo principal da crônica é fazer um paralelo entre a aquisição da leitura antigamente e nos dias atuais;
C) No texto há o predomínio da dissertação, uma vez que o objetivo principal é argumentar sobre a importância da leitura
e da escrita;
D) O elemento coesivo “então” tem valor semântico de oposição.
QUESTÃO 02
Assinale a alternativa cuja classificação da classe das palavras destacadas, está analisada de forma correta:
A) “Alguns elogios da professora me animavam a continuar” (artigo);
B) “sem que eu percebesse que estava descobrindo a leitura.” (pronome relativo);
C) “..., e tenho pena dos jovens de hoje que não desfrutam desse tipo de amizade crítica.” (adjetivo);
D) “tive sorte de conhecer outros rapazes que também gostavam de ler e escrever.” (conjunção integrante).
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QUESTÃO 03
Observe as informações sobre aspectos gramaticais do texto quanto à pontuação, ortografia e acentuação, julgando-as em
verdadeiras (V) ou falsas (F):
( ) As palavras “café”, “rádio” e “públicas” são acentuadas obedecendo, respectivamente, às regras das oxítonas,
paroxítonas e proparoxítonas;
( ) “Meu irmão, estudante na Capital, mandava-me...” as vírgulas nesse trecho foram usadas para isolar o vocativo
“estudante na Capital”;
( ) A regra que justifica o “z” da palavra franqueza é que é um substantivo abstrato derivado de um adjetivo;
( ) As palavras “já” e “ninguém” são acentuadas pela mesma regra gramatical.
A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, F, F;
C) F, F, V, V;
D) V, F, V, F.
QUESTÃO 04
Assinale a alternativa cuja concordância verbal e regência verbal estão em conformidade com a Gramática Normativa:
A) Os cadernos, os lápis os estojos, tudo lembravam os tempos de escola;
B) Haverão problemas sem solução?;
C) Prefiro as amargas verdades às doces mentiras;
D) Não sou eu que lhe perdoará.
QUESTÃO 05
Leia o texto para responder à questão:

É correto afirmar sobre o texto:
A) O gênero, pelas características presentes, é a charge;
B) A função de linguagem predominante é a conativa;
C) O objetivo principal do texto é exaltar as mulheres;
D) A linguagem não-verbal não interfere na compreensão do texto.

2 de 8

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
QUESTÃO 06
Observe a proposição:
“Camila é empresária ou médica.”
A negativa da proposição é:
A) Camila não é empresária ou médica;
B) Não é verdade que Camila é empresária e não é médica;
C) Camila não é empresária ou não é médica;
D) Camila é empresária e não é médica.
QUESTÃO 07
Felipe ajuda seu pai no negócio de sua família a pizzaria “Voglio la pizza”. Ele faz 1 pizza em 240 segundos. Marque a
opção que corresponde ao total de pizzas que Felipe faz em 6 horas?
A) 78;
B) 80;
C) 88;
D) 90.
QUESTÃO 08
Em uma entrevista de uma agência de viagens sobre destinos 20 pessoas pagariam para ir aos lugares X ou Y.
Sabe-se que 8 não pagariam para ir ao destino Y e 6 não pagariam ao destino X. Quantas pessoas pagariam para ir aos
destinos X e Y?
A) 4 pessoas;
B) 6 pessoas;
C) 8 pessoas;
D) 10 pessoas.
QUESTÃO 09
Marque a alternativa correta com relação às letras m e n que tornam a sequência abaixo constante.
(m²+1; n-2; m+7)
A) m=2
B) m=3
C) m=4
D) m=4

e
e
e
e

n=10;
n=12;
n=12;
n=19.

QUESTÃO 10
A proposição abaixo é chamada de conjuntiva.
“Lucas é pontual e organizado”
Se a 1º parte da proposição for representada por p e a 2º parte da proposição for representada por q, então traduzindo
para a linguagem lógica a proposição acima está representada no item:
A) p
B) p
C) p
D) p

→ q;
↔ q;
v q;
^ q.
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE MASSAPÊ
QUESTÃO 11
Os principais eventos culturais de Massapê são as festas
dos padroeiros:

QUESTÃO 14
Sobre o Art. 33 da Lei Orgânica do Município de Massapê,
o servidor será aposentado:

A) Nossa Senhora Perpetuo Socorro e São Francisco;
B) Nossa Senhora da Conceição e São José;
C) Nossa Senhora Aparecida e São José;
D) São Francisco e São José.

I.

Por invalidez permanente, sendo os proventos
integrais quando decorrentes de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa,
incurável, especificadas na lei, e proporcionais nos
demais casos;
II. Compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com
proventos proporcionais ao tempo de serviço;
III. Voluntariamente.

QUESTÃO 12
Massapê caracterizou-se ao longo das décadas como
cidade festeira, protagonizando grandes eventos. Sobre o
Chitão de Massapê, analise os itens:

Estão corretos:

I.

Foi realizado pela primeira vez na casa de Pergentino
Aguiar em 1933, tornando-se uma festa tradicional no
município;
II. A partir dos anos 60 passou a ser realizado no Centro
Social Massapeense atraindo centenas de pessoas da
zona norte e mesmo da capital cearense;
III. Foi promovido por Expedito Ferreira a partir de 1948 e
era conhecido como Chitão do Galinha D’água;
IV. Foi realizado a partir dos anos 60 pela prefeitura em
praça pública com grande estrutura e trazendo
atrações nacionais, popularizando o evento.

A) Somente os itens I e II;
B) Somente os itens II e III;
C) Somente os itens I e III;
D) I, II e III.
QUESTÃO 15
De acordo com o Art.69 da Lei Orgânica do Município de
Massapê, são condições de elegibilidade para o exercício
da vereança, exceto:
A) Alistamento eleitoral;
B) Idade mínima de 22 anos;
C) Nacionalidade brasileira;
D) Domicilio eleitoral na circunscrição.

Estão corretos:
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente

os
os
os
os

itens
itens
itens
itens

I e II;
II e III;
I e IV;
III e IV.

QUESTÃO 13
O processo eleitoral para o poder executivo em Massapê
foi caracterizado por disputas partidárias acirradas que
dividiam a sociedade e pela alternância de grupos
familiares. A primeira eleição direta de prefeito ocorrido
em 1926 foi vencida pelo:
A) Vicente Lira Pontes;
B) Cel. João Pontes;
C) João Adeodato Ferreira;
D) Silvino F. Brito.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16
Constituem atividades do Técnico de Enfermagem previstas pela Lei do exercício profissional de Enfermagem (Lei Nº
7.498/86):
A) Participar da programação da assistência de Enfermagem;
B) Consulta de Enfermagem;
C) Prescrição da assistência de Enfermagem;
D) Organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras
desses serviços.
QUESTÃO 17
São deveres dos profissionais de Enfermagem estabelecidos pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem
(Resolução COFEN Nº 564/2017), EXCETO:
A) É proibida a realização de greve e movimentos reivindicatórios da categoria, mesmo com a realização dos cuidados
mínimos que garantam uma assistência segura;
B) Recusar-se a executar prescrição de Enfermagem e Médica na qual não constem assinatura e número de registro do
profissional prescritor, exceto em situação de urgência e emergência;
C) O profissional de Enfermagem deverá recusar-se a executar prescrição de Enfermagem e Médica em caso de identificação
de erro e/ou ilegibilidade da mesma;
D) Não é permitido ao profissional de Enfermagem o cumprimento de prescrição à distância, exceto em casos de urgência
e emergência e regulação.
QUESTÃO 18
As infecções primárias de corrente sanguínea estão entre as mais comumente relacionadas à assistência à saúde,
envolvendo o uso de dispositivos intravasculares. As afirmativas a seguir tratam de recomendações para os cuidados de
enfermagem a fim de se prevenir a infecção e promover a manutenção do cateter periférico. Classifique-as como verdadeira
(V) ou falsa (F) e em seguida assinale a opção correta.
( ) O sítio de inserção do cateter intravascular não deverá ser tocado após a aplicação do antisséptico. Em situações onde
se previr necessidade de palpação do sítio, calçar luvas estéreis;
( ) Utilizar frascos de dose única ou seringas preenchidas comercialmente, disponíveis para a prática de flushing e lock do
cateter, não utilizar soluções em grandes volumes (como, por exemplo, bags e frascos de soro);
( ) Utilizar água estéril para realização do flushing e lock dos cateteres periféricos em vez de solução de cloreto de sódio
0,9% isenta de conservantes;
( ) Não usar cateteres periféricos para infusão contínua de produtos vesicantes, para nutrição parenteral com mais de
10% de dextrose ou outros aditivos que resultem em osmolaridade final acima de 900 mOsm/L.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) F, V, F, V;
B) V, V, V, V;
C) V, V, F, V;
D) F, F, F, F.
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QUESTÃO 19
Os sinais vitais compreendem dados do exame físico que indicam quão eficiente está o funcionamento do corpo, sendo
bastante sensíveis a alterações fisiológicas. Por esta razão são verificados em intervalos regulares durante a assistência de
enfermagem. Acerca da verificação da temperatura em crianças hospitalizadas, assinale a opção FALSA.
A) Sempre que possível obter a temperatura com a criança calma, em repouso pelo menos meia hora ou, no máximo, uma
hora após as refeições. Nunca deixá-la sozinha durante o procedimento, para maior segurança e exatidão;
B) As vias axilar, retal, oral, cutânea e a membrana timpânica são as principais regiões de aferição da temperatura,
destacando-se a via oral como preferencial para menores de 5 anos;
C) Para verificação da temperatura oral, o termômetro deve ser localizado sob a língua, com a criança mantendo a boca
fechada, devendo ser observada a ocorrência de respiração com a boca e a ingesta de bebidas quentes ou frias
anteriormente à aferição;
D) O local de verificação deve estar seco e o termômetro livre de solução desinfetante.
QUESTÃO 20
Para o tratamento de um paciente com candidíase disseminada foram administrados 500ml de solução glicosada a 5%
contendo em seu interior Anfotericina B diluída a uma concentração de 0,1mg/ml, num período de 6 horas. Assinale a
opção que indica o gotejamento para que a solução glicosada com a medicação fosse administrada no tempo referido e
quantas mg de anfotericina foram administradas.
A) 28 gotas/min e 50mg;
B) 20 gotas/min e 40mg;
C) 15 gotas/min e 25mg;
D) 8 gotas/min e 15mg.
QUESTÃO 21
A higiene corporal é uma parte dos cuidados básicos com o paciente que proporciona conforto, relaxamento, autoimagem
positiva, pele saudável e ajuda a prevenir infecções e doenças. Diante de sua importância na rotina de cuidados ao paciente,
assinale a opção CORRETA no que se refere ao banho no leito.
A) As áreas da pele do paciente que estiverem avermelhadas devem ser massageadas e comprimidas por 1 minuto;
B) A higiene íntima deve ser realizada no último momento, principalmente se o paciente estiver com fezes ou muito sujo;
C) Sempre lavar da área mais limpa para a mais suja;
D) Não há necessidade de se avaliar frequência cardíaca durante e após a realização do banho no leito completo, por ser
um procedimento realizado pela equipe de enfermagem que não exige esforço por parte do paciente.
QUESTÃO 22
Os cuidados do corpo após a morte integram a assistência de enfermagem e buscam mantê-lo íntegro, livre de corpos
estranhos, higienizado e identificado, a fim de preservar a aparência natural do corpo e em condições de ser encaminhado
ao seu destino. Considerando os procedimentos que o envolvem, assinale a opção VERDADEIRA.
A) Cânulas, drenos e cateteres devem ser mantidos no corpo, enquanto as dentaduras devem ser guardadas e entregues
aos familiares;
B) Deve-se tamponar com algodão apenas as cavidades do nariz e do ouvido;
C) Deve-se arrolar os pertences do cliente e entregá-los ao enfermeiro da Unidade ou familiar na presença de uma
testemunha, mediante assinatura;
D) Deve-se passar as informações sobre o óbito à família imediatamente por via telefônica.
QUESTÃO 23
A rapidez e a eficácia das intervenções adotadas em situações de emergência, como a parada cardiorrespiratória, são
cruciais para a obtenção de resultados positivos durante essa assistência. Analise as opções a seguir e assinale a que
aponta procedimentos que visam obter uma reanimação cardiopulmonar de alta qualidade em adultos.
A) As compressões torácicas devem ser realizadas a uma frequência de 60 a 100 por minuto;
B) A profundidade das compressões em adultos deve ser de pelo menos 15 cm;
C) Os socorristas devem apoiar-se no tórax entre as compressões;
D) Ventilar adequadamente, promovendo 2 respirações após 30 compressões, cada respiração administrada em 1 segundo,
provocando a elevação do tórax.
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QUESTÃO 24
A hemorragia costuma ser a causa mais frequente do
choque hipovolêmico no trauma. Quando o choque se
instala, frequentemente está associado a sangramentos
nos compartimentos internos do corpo, que podem
acumular quantidades ilimitadas de sangue. Assinale o
item que NÃO apresenta uma possível manifestação clínica
da progressão do choque hipovolêmico e do agravamento
da hemorragia.

QUESTÃO 26
As elevações inadequadas da pressão arterial sistêmica
são achados comuns na rotina de atendimento das
Equipes de Atenção Primária em Saúde. Constituem crises
hipertensivas quando existe risco de desenvolvimento de
alguma complicação clínica associada ao aumento abrupto
dos níveis pressóricos, sendo classificadas como um
quadro de emergência ou urgência. Acerca das crises
hipertensivas, assinale a opção FALSA.

A) Pele corada e rosada;
B) Frequência cardíaca acima de 140 bpm;
C) Frequência respiratória acida de 35 rpm;
D) Ansiedade.

A) Na emergência hipertensiva ocorre lesão aguda de
órgãos-alvo e risco iminente de morte, havendo
necessidade de redução imediata da pressão arterial;
B) As emergências hipertensivas devem ser tratadas
preferencialmente com agentes anti-hipertensivos
parenterais em Unidades de urgência;
C) Na urgência hipertensiva, o paciente apresenta
condição clínica estável, podendo ser avaliado e
conduzido na Unidade Básica de Saúde, desde que esta
possua as devidas condições (de equipamentos e
pessoal) para o atendimento;
D) Nos casos de urgência, o controle pressórico deve ser
realizado com medicações para absorção sublingual,
como o Captopril ou Nifedipino.

QUESTÃO 25
No período pós-operatório o paciente fica vulnerável a
diversas complicações. A assistência de enfermagem
durante este período é muito importante e concentra-se
em intervenções destinadas a prevenir ou tratar
complicações. Associe as colunas I e II, a fim de identificar
a possível complicação pós-operatória com sua
intervenção de enfermagem.
Coluna I
I. Hipoventilação;
II. Vômitos;
III. Oligúria;
IV. Calafrios.

QUESTÃO 27
A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que
constitui um sério problema de saúde pública no Brasil.
Umas das estratégias para seu enfrentamento é a oferta
da vacina BCG (Bacilo de Calmette e Guérin) para a
proteção de crianças contra as formas graves da doença.
Marque a opção que descreve informações INCORRETAS
a respeito da vacina BCG.

Coluna II
A. Monitorar débito urinário;
B. Aquecer o paciente com cobertores;
C. Colocar o paciente em decúbito lateral;
D. Elevar o decúbito.

A) A administração da vacina BCG deve ser adiada quando
a criança apresentar peso inferior a 2 kg e quando
apresentar lesões graves de pele;
B) O esquema de vacinação corresponde a duas doses, a
primeira
o
mais
precocemente
possível,
preferencialmente nas primeiras 12 horas após o
nascimento, e a segunda quando a criança completa um
ano de idade;
C) Na rotina, a vacina pode ser administrada em crianças
até 4 anos, 11 meses e 29 dias;
D) A ausência de cicatriz após vacinação não é indicação
de falta de proteção, portanto, a revacinação não é mais
recomendada.

A opção que corresponde a associação correta das colunas
é:
A) I-B; II-D; III-C; IV-A;
B) I-A; II-B; III-C; IV-D;
C) I-D; II-C; III-A; IV-B;
D) I-C; II-A; III-B; IV-D.
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QUESTÃO 28
A doença meningocócica é uma infecção bacteriana aguda
que certamente está entre as doenças imunopreveníveis
mais temidas. Quando se apresenta na forma de doença
invasiva, caracteriza-se por uma ou mais síndromes
clínicas, sendo a meningite meningocócica a mais
frequente delas e a meningococcemia a forma mais grave.
A respeito desta doença, assinale a opção INCORRETA.

QUESTÃO 30
O gerenciamento dos resíduos gerados nos serviços de
saúde busca minimizar a produção de resíduos e o seu
encaminhamento seguro, visando à proteção dos
trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos
recursos naturais e do meio ambiente. Para tanto, tais
serviços devem respeitar a Resolução da Diretoria
Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Nº
306, de 7 de dezembro de 2004. Considerando este
regulamento, analise as seguintes afirmações e marque a
opção CORRETA:

A) O agente etiológico é a Neisseria meningitidis, sendo
seu reservatório o próprio homem e a mucosa gástrica
o local de colonização do microrganismo;
B) O modo de transmissão se dá pelo contato direto
pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias
de pessoas infectadas, assintomáticas ou doentes;
C) Trata-se de uma doença de notificação compulsória,
sendo os surtos e os aglomerados de casos ou óbitos
de notificação imediata;
D) A vacinação é a forma mais eficaz na prevenção da
doença, feita mediante a disponibilização, no Calendário
Básico de Vacinação da Criança do Programa Nacional
de Imunização, da vacina conjugada contra o
meningococo do sorogrupo C.

I.

Resíduos provenientes de atividade de vacinação,
como vacinas de microrganismos vivos ou atenuados,
são classificados no Grupo A, não havendo
necessidade de serem recolhidos e devolvidos às
Secretarias de Saúde se não puderem ser tratados em
seu local de geração.
II. Peças anatômicas (membros) do ser humano devem
ser registradas no local de geração e encaminhadas
para sepultamento em cemitério ou tratamento por
incineração ou cremação, desde que não tenham valor
científico ou legal e não tenha havido requisição pelo
paciente ou seus familiares.
III. Materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos
ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação
com príons devem sempre ser encaminhados a
sistema de incineração.
IV. Os materiais perfurocortantes necessitam de
recipiente rígido, resistente à punctura, ruptura e
vazamento, o qual deve ser descartado quando o
preenchimento atingir 2/3 de sua capacidade,
devendo ser reaproveitado após seu esvaziamento.

QUESTÃO 29
A Norma Regulamentadora para os trabalhadores da área
da saúde (NR 32) estabelece as diretrizes básicas para a
implementação de medidas de proteção à segurança e à
saúde dos trabalhadores em serviços de saúde. Assinale a
opção que está em acordo com o preconizado pela NR 32.
A) O uso de luvas substitui o processo de lavagem das
mãos, se esta ocorrer pelo menos depois da realização
do procedimento e do uso das luvas;
B) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros
superiores podem iniciar suas atividades desde que
sejam obrigatoriamente avaliados pelo médico no prazo
de 1 mês, com emissão de documento de liberação para
o trabalho;
C) O empregador deve proibir o uso de adornos e permitir
o manuseio de lentes de contatos nos postos de
trabalho;
D) O empregador deve proibir o uso de calçados abertos.

Estão corretos:
A) I, III e IV, somente;
B) I e IV, somente;
C) II e IV, somente;
D) II e III, somente.
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