Cargo: M04 - ALUNO SOLDADO DO QUADRO DE PRAÇAS - SAÚDE - TEC. ENFERMAGEM
Disciplina: Conhecimentos Específicos
Conclusão
(Deferido ou
Indeferido)

Resposta
Alterada para:

INDEFERIDO

-
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Bactéria – para aerossóis

As precauções por aerossóis são medidas recomendadas para impedir a transmissão de
microrganismos por pequenas partículas, com tamanho inferior 5 µm (aerossóis), que podem
permanecer suspenso no ar por longos períodos de tempo, dispersando-se com maior facilidade a
grande distância, podendo ser inaladas e causar infecção em indivíduo susceptível. São exemplos
de precauções por aerossóis as seguintes doenças: tuberculose pulmonar ou laríngea; varicela;
herpes zoster disseminado ou com lesões extensas em pacientes imunossuprimidos; e situações
especiais (e.g., influenza aviária e Gripe A durante procedimento em vias aéreas). O tipo de
precaução não está diretamente relacionado ao tipo de microrganismo causador da doença, mas à
forma de transmissão.

INDEFERIDO

-
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Orientação e supervisão do trabalho De acordo com a Lei do exercício profissional cabe especialmente ao técnico de enfermagem
de enfermagem em grau auxiliar.
“participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar”,

INDEFERIDO

-

Questão

Gabarito por extenso

Justificativa
De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, o profissional tem o direito de “obter
desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional de
Enfermagem”, conforme recorte abaixo:
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Somente as afirmativas I e II estão
corretas.

Sendo assim, por não haver qualquer inadequação na questão nem em seu gabarito, considera-se
improcedente o recurso impetrado.

1

conforme trecho abaixo:
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A questão solicita a afirmativa correta em relação à vacina contra febre amarela. De acordo com
as recomendações do Ministério da Saúde essa vacina não deve ser administrada em crianças
É contra indicada para crianças
menores de 6 meses, conforme trecho a seguir, retirado do Manual de Normas e Procedimentos
menores de 6 meses de idade.
para Vacinação:

INDEFERIDO

-

2
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Termômetro.

De acordo com o Manual de Orientações Gerais para Central de Material e Esterilização do
Ministério da Saúde, o único artigo apresentado na questão e que pode ser considerado não
critico é o termômetro, pois só necessita de desinfecção de médio ou baixo nível. O inalador,
máscara de ambú e cânula de guedel são considerados artigos semicríticos, pois necessitam , de
desinfecção de alto nível ou esterilização, e o laparoscópio é considerado artigo critico, pois entra
em contato direto com tecidos ou tratos estéreis e precisam passar pelo processo de esterilização.

INDEFERIDO

-

INDEFERIDO

-

De acordo com o Manual da ANVISA Medidas de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada
à Assistência à Saúde, uma das recomendações para prevenir infecção da corrente sanguínea é a
troca do equipo de nutrição parenteral a cada 24 horas, conforme recorte a seguir:
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24 horas.

3

4

