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INSTRUÇÕES 
 

1. Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que 
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE ao fiscal. 

2. Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, com 
caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita 
cobrindo todo o espaço compreendido, a caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul, de forma 
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos 
de marcação completamente, sem deixar espaços. 

4. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O 
CARTÃO-RESPOSTA, SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já 
estiver danificado. 

5. As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado. 

6. SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo/Concurso Público o candidato que: 

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de 
rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CARTÃO-RESPOSTA. 

7. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões NÃO SERÃO CONSIDERADOS. 
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A chave para o amanhã 

Aperfeiçoar instituições e promover cultura mais 

humanista 

Os últimos 300 anos mudaram a face do planeta. 

A emergência da razão, da ciência, do humanismo, do 

capitalismo e da democracia foi fundamental para 

chegarmos até aqui. Paulatinamente, fomos moldando o 

mundo por meio da construção dessas instituições e ideias 

e da adoção de tecnologias em grande escala, com 

reflexos positivos e negativos para a humanidade.  

De um lado, somos hoje capazes de nos 

autodestruir, seja por conta de uma guerra nuclear, seja 

por conta de nosso comportamento predatório e 

insustentável. Por outro, já temos amplas condições de 

atingir patamares adequados de qualidade de vida para 

todos, com respeito ao meio ambiente e às gerações 

futuras. 

Podemos acabar com a pobreza em todas as suas 

formas, em todos os lugares; podemos assegurar uma vida 

saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades; podemos assegurar a educação inclusiva, 

equitativa e de qualidade para todos; podemos alcançar a 

igualdade de gênero; podemos assegurar a 

disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todos; e por aí vai. 

Podemos cumprir com todos os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela 

Assembleia Geral da ONU, por meio da implementação 

de políticas públicas eficientes e responsáveis e pelo uso 

maciço de tecnologias que já estão disponíveis. Parece 

incrível, e é. 

Entretanto, tudo indica que, apesar dos 

gigantescos avanços tecnológicos, não vamos cumprir as 

metas estabelecidas para os ODS para 2030. Se temos 

condições técnicas necessárias, o que falta para termos 

uma sociedade mais humana, menos desigual e com 

melhor qualidade de vida para todos? A resposta não 

parece estar propriamente na tecnologia que já existe e 

que certamente virá. 

Os avanços, sobretudo no que se refere à ciência 

e sua aplicação prática, parecem revelar que o sonho de 

uma sociedade plural, livre, sustentável, que garanta uma 

boa qualidade de vida para todos, é possível. O cerne dos 

nossos problemas atuais – e, portanto, também das 

soluções – está no ser humano, e não na máquina.  

Para isso, teremos ainda um longo percurso. De 

um lado, precisamos aperfeiçoar as instituições públicas 

e privadas, tornando-as mais abertas, plurais, eficientes e 

inovadoras. Ao lado disso, precisamos promover uma 

cultura cada vez mais democrática, inclusiva e humanista, 

com vistas a melhorar nossa relação com o outro e com o 

planeta. 

Os desafios são imensos. Os últimos 300 anos 

demonstram que o ser humano é capaz de quase tudo. 
 

Disponível em: https://www.otempo.com.br/opiniao/thiago-camargo/a-chave-
para-o-amanha-1.2453836 

 

01) O texto “A chave para o amanhã”, de Thiago 

Camargo, tem por objetivo: 

 

a) divulgar os principais eventos históricos e sociais que 

revolucionaram o modo de viver do ser humano.  

b) enfatizar a capacidade que o ser humano tem de se 

autodestruir, apesar dos grandes avanços científicos.  

c) discutir sobre fatores humanos e tecnológicos que 

impactam a construção de uma sociedade mais justa. 

d) explicar as metas estabelecidas pela ONU no que tange 

ao desenvolvimento de uma sociedade sustentável.  

e) destacar a importância do altruísmo e da empatia para 

uma vida em sociedade mais democrática e plural.  

_____________________________________________ 

 

02) Predomina, no texto, a tipologia:  

 

a) narrativa, uma vez que são mostrados ao leitor as 

mudanças históricas e sociais que ocorreram ao longo do 

tempo.  

b) descritiva, uma vez que o autor apresenta tanto os 

pontos positivos quantos os negativos advindos da 

tecnologia.  

c) expositiva, uma vez que o autor apresenta de modo 

imparcial a solução para a construção de um mundo mais 

justo.   

d) injuntiva, uma vez que o autor de forma indireta busca 

aconselhar e persuadir o leitor a aderir ao seu ponto de 

vista.  

e) argumentativa, uma vez que o autor utiliza argumentos 

para convencer o leitor sobre a validade do seu ponto de 

vista.  

_____________________________________________ 

 

03) De acordo com o texto, pode-se afirmar que a 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária é:  

 

a) utópica, visto que o mesmo desenvolvimento que traz 

benefícios traz também problemas ao ser humano.  

b) possível se houver aperfeiçoamento das instituições e 

promoção de uma cultura que valorize o ser humano.  

c) inatingível, pois, de forma paradoxal, os avanços da 

tecnologia sempre trarão prejuízos aos que dela 

dependem.   

d) impossível, já que não há como prever o 

comportamento do ser humano, bem como suas atitudes 

no futuro.  

e) certa, uma vez que o ser humano está cada vez mais 

consciente dos impactos trazidos por suas ações no 

mundo.   

_____________________________________________ 

 

04) Sobre o uso da primeira pessoa do plural no terceiro 

parágrafo, analise as afirmações a seguir.  

 

I. Trata-se de um uso inadequado, pois confere 

subjetividade ao texto.  

II. Cria proximidade com o leitor, incluindo-o na causa a 

ser defendida.  

LÍNGUA PORTUGUESA 

https://www.otempo.com.br/opiniao/thiago-camargo/a-chave-para-o-amanha-1.2453836
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III. Enfatiza a possibilidade de mudanças positivas na 

sociedade. 

 

É correto o que se afirma em: 

a) I. 

b) I e II.  

c) II e III.  

d) I e III. 

e) I, II e III.  

_____________________________________________ 

 

05) O trecho, “Entretanto, tudo indica que, apesar dos 

gigantescos avanços tecnológicos, não vamos cumprir as 

metas estabelecidas para os ODS para 2030” pode ser 

reescrito, mantendo o mesmo sentido, da seguinte forma:  

 

a) “Assim, tudo indica que, ainda que haja avanços 

tecnológicos, não vamos cumprir as metas estabelecidas 

para os ODS para 2030.”   

b) “Apesar dos gigantescos avanços tecnológicos, não 

vamos cumprir, porém, ao que tudo indica, as metas 

estabelecidas para os ODS para 2030.”  

c) “Embora haja avanços tecnológicos, não vamos 

cumprir, portanto, as metas estabelecidas para os ODS 

para 2030 ao que tudo indica.” 

d) “Ao que tudo indica, não vamos cumprir as metas 

estabelecidas para os ODS para 2030, no entanto há 

grandes avanços tecnológicos.”  

e) “Portanto, tudo indica que, mesmo com os avanços 

tecnológicos, não vamos cumprir as metas estabelecidas 

para os ODS para 2030.”  

_____________________________________________ 

 

06) Em “Paulatinamente, fomos moldando o mundo por 

meio da construção dessas instituições e ideias e da 

adoção de tecnologias em grande escala, com reflexos 

positivos e negativos para a humanidade.”, a palavra em 

destaque só não pode ser substituída por:   

 

a) gradualmente.  

b) progressivamente. 

c) gradativamente. 

d) aceleradamente. 

e) lentamente. 

_____________________________________________ 

 

07) No trecho “Os avanços, sobretudo no que se refere à 

ciência e sua aplicação prática, parecem revelar que o 

sonho de uma sociedade plural, livre, sustentável, que 

garanta uma boa qualidade de vida para todos, é 

possível.”, o sujeito do verbo “parecer” é classificado 

como:  

 

a) indeterminado.  

b) composto.  

c) desinencial. 

d) simples. 

e) Inexistente.  

_____________________________________________ 

 

08) A conjunção “entretanto”, presente no quinto 

parágrafo, tem a função de:  

 

a) introduzir uma ideia oposta ao que foi dito no parágrafo 

anterior.  

b) introduzir uma consequência do que foi dito no 

parágrafo anterior.  

c) introduzir uma condição em relação ao dito no 

parágrafo anterior 

d) introduzir uma concessão em relação ao dito no 

parágrafo anterior.  

e) introduzir uma das causas do que foi dito no parágrafo 

anterior.  

_____________________________________________ 

 

09) A respeito da colocação pronominal, presente no 

trecho “De um lado, precisamos aperfeiçoar as 

instituições públicas e privadas, tornando-as mais abertas, 

plurais, eficientes e inovadoras.”, analise as afirmativas a 

seguir.  

I. Utilizou-se corretamente a ênclise, visto que o verbo 

aparece após uma pausa sinalizada pela vírgula.  

II. O pronome do caso oblíquo “as” deveria ser 

substituído pelo pronome do caso reto “elas”.  

III. Como antes do verbo “tornar” há uma vírgula, o autor 

deveria ter utilizado a próclise, ou seja, o pronome antes 

do verbo.  

Está correto o que se afirma em:  

a) I.  

b) II.  

c) III.  

d) I e II.  

e) II e III.  

_____________________________________________ 

 

10) Segundo as regras de acentuação gráfica, as palavras 

paroxítonas terminadas em ditongo devem ser 

acentuadas. Assinale a alternativa cuja palavra 

exemplifica essa regra.  

 

a) Insustentável.  

b) Gênero.  

c) Incrível.  

d) Também.  

e) Predatório.  

 

Texto para as questões 11, 12 e 13. 

 
https://www.otempo.com.br/charges 

https://www.otempo.com.br/charges


11) Charges e cartuns são gêneros textuais que 

geralmente veiculam uma crítica social de forma bem-

humorada. No texto em questão, o efeito de humor é 

construído por meio de um recurso linguístico 

denominado:  

 

a)  ironia. 

b) metáfora.  

c) polissemia.  

d) metalinguagem. 

e) sinonímia. 

_____________________________________________ 

 

12) A respeito do texto, analise as afirmativas a seguir.  

 

I. A linguagem não verbal apresenta um cenário em que 

se pode evidenciar a diminuição do poder aquisitivo das 

pessoas.  

II. A linguagem não verbal é meramente decorativa e não 

contribui para a criação de efeitos de sentido do texto. 

III. A situação descrita no texto refere-se ao momento 

presente, a qual é diferente do que ocorria no passado.  

 

É correto o que se afirma em:  

 

a) I.  

b) II.  

c) III.  

d) I e II.  

e) I e III.   

_____________________________________________ 

 

13) No texto, a palavra “rápido” é classificada 

sintaticamente como:   

 

a) adjetivo explicativo.  

b) adjunto adnominal.  

c) adjunto adverbial.  

d) predicativo do sujeito. 

e) complemento nominal.  

_____________________________________________ 

 

Texto para as questões 14 e 15. 

Repartição Piolho: Simpósio Anti-Burrice 

 

 
Disponível em https://bichinhosdejardim.com/rp-simposio-anti-burrice/ 

 

 

 

14) É correto afirmar que predomina, na tirinha, a função:   

 

a) referencial da linguagem, uma vez que a mensagem é 

passada de forma objetiva, sem linguagem figurada.  

b) fática da linguagem, uma vez que o personagem 

palestrante testa o canal de comunicação diante da plateia.   

c) emotiva da linguagem, uma vez que o foco do texto é 

mostrar as opiniões do emissor, o personagem 

palestrante. 

d) conativa da linguagem, uma vez que o foco do texto é 

convencer o destinatário a aderir a um ponto de vista.  

e) poética da linguagem, uma vez que as palavras do texto 

estão sendo usadas com um objetivo puramente estético. 

_____________________________________________ 

 

15) Com base na tirinha, analise as afirmativas a seguir.  

 

I. É possível dizer que outras “estratégias para o combate 

à burrice” foram utilizadas anteriormente, em outros 

momentos. 

II. A coesão entre o primeiro e o segundo quadrinhos se 

estabelece por meio de palavras com sentido semelhante. 

III. O efeito de humor, bem como a crítica decorrente 

dele, está associado à quebra de expectativa presente no 

terceiro quadrinho.  

 

É correto o que se afirma em:  

 

a) I.  

b) I e II 

c) I e III.  

d) II e III.  

e) I, II e III.  

 

 

 

 

16) Analise a imagem abaixo. 

 
 

Ela representa um: 

 

a) DDR – 2. 

b) DDR. 

c) PROM. 

d) DIMM. 

e) DDR – 3. 

_____________________________________________ 

 

17) A impressora utilizada para impressão de banners é a: 

 

a) impressora solvente. 

b) impressora de jato de tinta. 

c) impressora a laser. 

d) plotter. 

e) impressora de impacto. 

_____________________________________________ 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

https://bichinhosdejardim.com/rp-simposio-anti-burrice/


18) É um exemplo de software utilitário: 

 

a) editores de texto. 

b) planilhas eletrônicas. 

c) desfragmentadores de disco. 

d) programas gráficos. 

e) navegadores. 

_____________________________________________ 

 

19) As teclas Ctrl, Alt, as do logotipo Windows  e Esc, 

são exemplos de teclas de: 

 

a) digitação. 

b) controle. 

c) navegação. 

d) função. 

e) numérico. 

_____________________________________________ 

 

20) Analise o ícone abaixo, presente no MS – Word, e 

responda. 

 
Ele representa uma margem: 

a) estreita. 

b) normal. 

c) larga. 

d) espelhada. 

e) moderada. 

 

 

.  

21) O Sistema Único de Saúde contará, em cada esfera de 

governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, 

com as seguintes instâncias colegiadas: 

 

a) o Conselho de Saúde e o Fundo Nacional de Saúde.  

b) o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde.  

c) a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.  

d) o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o 

Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.  

e) o Fundo Nacional de Saúde e a Conferência de Saúde.  

____________________________________________ 

 

22) Marque a alternativa que representa um objetivo do 

Sistema Único de Saúde:  

 

a) a identificação e divulgação dos fatores condicionantes 

e determinantes da saúde. 

b) a universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência.  

c) a divulgação de informações quanto ao potencial dos 

serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.  

d)  a participação da comunidade.  

e) o direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde.  

23)  De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, 

prestar assistência sem discriminação de qualquer 

natureza é: 

 

a) facultado ao profissional de enfermagem.  

b) direito do profissional de enfermagem. 

c) proibido ao profissional de enfermagem.  

d) dever do profissional de enfermagem.  

e) eletivo ao profissional de enfermagem.  

____________________________________________ 

 

24) Marque a alternativa que não corresponde a uma 

atribuição específica do Técnico de Enfermagem na 

equipe de atenção básica:  

 

a) realizar atividades programadas e de atenção à 

demanda espontânea. 

b) realizar ações de educação em saúde à população 

adstrita, conforme planejamento da equipe.  

c) participar do gerenciamento dos insumos necessários 

para o adequado funcionamento da Unidade Básica de 

Saúde.  

d) contribuir, participar e realizar atividades de educação 

permanente.  

e) realizar consulta de enfermagem, procedimentos e 

atividades em grupo conforme protocolos da Unidade 

Básica de Saúde.  

____________________________________________ 

 

25) São sinais e sintomas de gravidade em pacientes com 

insuficiência respiratória aguda, EXCETO: 

a) alteração do nível de consciência.  

b) cianose.  

c) uso de musculatura acessória.  

d) hipoxemia (SatO2 < 95%). 

e) alteração na frequência cardíaca.  

____________________________________________ 

 

26) São sinais e sintomas clássicos que levantam a 

suspeita de Diabetes Mellitus, EXCETO:  

 

a) poliúria. 

b) polidipsia.  

c) perda ponderal. 

d) prurido cutâneo.  

e) polifagia. 

____________________________________________ 

 

27) A pressão arterial, em indivíduos a partir de 18 anos 

de idade, é classificada como ótima quando apresenta os 

seguintes valores para a PAS (mmHg) e PAD (mmHg), 

respectivamente:  

a) >120 e >80. 

b) <120 e <80.  

c) 120-125 e 80-84.  

d) 120-129 e 80-89.  

e) 130-139 e 90-94.  

___________________________________________ 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 



28) No monitoramento dos pacientes que estão recebendo 

oxigenoterapia recomenda-se observar e anotar os 

seguintes sinais, EXCETO:  

 

a) padrão respiratório.  

b) perfusão periférica.  

c) saturação de oxigênio. 

d) temperatura axilar.  

e) frequência cardíaca. 

____________________________________________ 

 

29) O volume máximo de medicamento que poderá ser 

administrado por via intradérmica é de:  

 

a) 0,5 ml. 

b) 1 ml. 

c) 1,5 ml. 

d) 2 ml. 

e) 5 ml.  

____________________________________________ 

 

30) Marque a alternativa que não corresponde às 

recomendações para a administração correta de 

medicamentos por via subcutânea: 

 

a) os locais mais apropriados são as faces externa e 

posterior do braço, abdome, face lateral da coxa e região 

infraescapular.  

b) o volume máximo de medicação que pode ser 

administrado por meio dessa técnica é de 1 ml, em 

indivíduos adultos. 

c) em crianças ou em pacientes adultos muito magros, 

pode-se pinçar a pele e inserir a agulha a um ângulo de 

45°, a fim de evitar a aplicação intramuscular do 

medicamento.  

d) deve-se evitar puncionar membros paralisados, 

imobilizados ou com lesões. 

e) recomenda-se massagear o local para não diminuir o 

tempo de absorção do fármaco. 

____________________________________________ 

 

31) Na abordagem específica do paciente responsivo, 

com obstrução grave de vias aéreas por corpos estranhos, 

a primeira conduta será: 

 

a) visualizar a cavidade oral e remover o corpo estranho.  

b) executar a manobra de heimlich.  

c) posicionar o paciente em decúbito dorsal, em uma 

superfície rígida, e executar compressões torácicas.  

d) não realizar manobras de desobstrução.  

e) abrir via aérea e aplicar uma insuflação com bolsa 

valva-máscara. 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

32) Para a coleta da amostra de escarro, estão corretas as 

seguintes informações, EXCETO:  

 

a) uma boa amostra é a que provém da árvore brônquica, 

obtida após esforço de tosse.   

b) o volume ideal é de 5 ml a 10 ml. 

c) a identificação do frasco com os dados do paciente 

deve ser feita na tampa, utilizando-se, para tal, 

esparadrapo, fita crepe ou caneta com tinta permanente.  

d)  as amostras devem ser coletadas em local aberto, de 

preferência ao ar livre.  

e)  na impossibilidade de envio imediato da amostra para 

o laboratório ou unidade de saúde, ela poderá ser 

conservada em geladeira comum até o dia seguinte.  

____________________________________________ 

 

33) Considerando as recomendações para curativos em 

feridas operatórias, marque a alternativa INCORRETA:  

 

a) recomenda-se que o primeiro curativo permaneça por 

até 48 horas, se não houver contraindicação.  

b) deve-se proteger o curativo durante o banho. 

c) deve-se observar e registrar a presença de sinais 

flogísticos.  

d) a ferida operatória deve ser avaliada quanto à 

necessidade de oclusão, fazendo-se necessário ocluir 

sempre que as margens da ferida estiverem unidas e sem 

saída de exsudato.  

e) a frequência de realização do curativo deve ser 

individualizada e determinada de acordo com a 

quantidade de exsudato e/ou conforme orientação do 

enfermeiro ou médico. 

____________________________________________ 

 

34) O rastreamento do câncer de colo do útero deve ser 

realizado:  

a) a partir de 25 anos, em todas as mulheres que iniciaram 

atividade sexual, a cada três anos, se os dois primeiros 

exames anuais forem normais.  

b) de 25 a 69 anos, em todas as mulheres que iniciaram 

atividade sexual, a cada três anos, se os dois primeiros 

exames anuais forem normais.  

c) a partir de 18 anos, em todas as mulheres que iniciaram 

atividade sexual, a cada dois anos, se o último exame 

anual for normal.  

d) de 15 a 64 anos, em todas as mulheres que iniciaram 

atividade sexual, a cada dois anos, se o último exame 

anual for normal.  

e) a partir de 25 anos, em todas as mulheres que iniciaram 

atividade sexual, anualmente.  

____________________________________________ 

 

35) Sobre o câncer de mama, marque a alternativa 

INCORRETA:  

 

a) a idade é o principal fator de risco para o câncer de 

mama feminino.  

b) o uso de anticoncepcionais orais é identificado como 

um dos fatores de risco.  



c) o exame clínico das mamas como estratégia de 

rastreamento não é recomendado.  

d) o rastreamento mamográfico entre mulheres de 50 a 69 

anos deve ser realizado anualmente.  

e) a história familiar de câncer da mama é avaliada nos 

critérios de risco para a doença.  

____________________________________________ 

 

36) Nas crianças com asma a anormalidade observada 

com mais frequência é:   

 

a) a alteração de voz. 

b) o estridor traqueal inspiratório. 

c) a presença de sibilos expiratórios.  

d) a tosse com expectoração.  

e) a sensação de gotejamento pós-nasal.  

____________________________________________ 

37) Marque a alternativa que relaciona a vacina com a via 

de administração de forma correta:  

 

a) via intramuscular: hepatite B. 

b) via subcutânea: rotavírus.  

c) via oral: febre amarela.  

d) via subcutânea: BCG.  

e) via intradérmica: sarampo.  

____________________________________________ 

 

38) Considerando os procedimentos preconizados para a 

administração de vacinas, soros e imunoglobulina, 

marque a alternativa INCORRETA:  

 

a) a higiene das mãos deve ser realizada antes e depois de 

manusear os materiais, as vacinas, os soros e as 

imunoglobulinas.  

b) deve-se verificar antes de abrir se o material se 

encontra dentro do prazo de validade.  

c) para facilitar a identificação da cicatriz vacinal, 

recomenda-se no Brasil que a vacina BCG seja 

administrada na inserção inferior do músculo deltóide 

direito.  

d) na presença de sujidade perceptível, a pele do usuário 

que receberá a vacina deverá ser limpa utilizando-se água 

e sabão ou álcool a 70%.  

e) A administração de soros por via endovenosa não 

requer o uso de luvas ou assepsia da pele do usuário.   

____________________________________________ 

 

39) Marque a alternativa que corresponde a um sinal de 

alerta em pacientes com suspeita de Dengue:  

 

a) pulso rápido e fino. 

b) choque.  

c) hipotensão arterial.  

d) desconforto respiratório. 

e) enchimento capilar lento.  

____________________________________________ 

 

 

 

40) Sobre a transmissão da Tuberculose, marque a 

alternativa INCORRETA:  

 

a) a transmissão se faz por via respiratória, pela inalação 

de aerossóis produzidos pela tosse, fala ou espirro de um 

doente com tuberculose ativa pulmonar ou laríngea.  

b) os bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos 

e outros objetos dificilmente se dispersam em aerossóis e, 

por isso, têm papel fundamental na transmissão da 

doença. 

c) os pacientes com exame bacteriológico de escarro 

positivo sustentam a cadeia de transmissão da doença. 

d) o risco de transmissão perdura enquanto o paciente 

eliminar bacilos no escarro. 

e) com o início do tratamento, a transmissão tende a 

diminuir gradativamente e, em geral, após 15 dias, ela 

encontra-se muito reduzida. 

____________________________________________ 
 

 

 


