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GABARITO DA PROVA ESCRITA 
 

DATA: 02/12/2019     LOCAL: UNIDADE 12 - INISA - SALA 2 - piso superior  HORÁRIO: 8:00h. 
 

Questão 1. Letra A. 
 
Questão 2. Letra C. 
 
Questão 3. Letra D. 
 
Questão 4. Letra C. 
 
Questão 5. Letra D. 
 
Questão 6. Letra D. 
 
Questão 7. Letra E. 
 
Questão 8. Letra D. 
 
Questão 9. Letra E. 
 
Questão 10. Letra B. 
 
Questão 11. Letra E. 
 
Questão 12. Letra E. 
 
Questão 13. Letra C. 
 
Questão 14. Letra B. 
 
Questão 15. Letra E. 
 
Questão 16. Letra D. 
 
Questão 17. Letra B. 
 
Questão 18. Letra C. 
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Questão 19. Padrão de resposta:  

 Respeito aos principais referenciais do SUS e ESF. 

 Propor ações de enfermagem. 

 Reconhecer a importância do trabalho em equipe. 

 Valorizar os saberes e a participação da comunidade. 

 Tomar como base a realidade do território. 
 
Questão 20. Padrão de resposta: 
Deverão ser indicadas duas dentre as seguintes ações de cuidado individual:  
• encaminhar o Sr. João, como caso suspeito de tuberculose, para exames (baciloscopia);  
• após a identificação da doença, tratar e dispensar os medicamentos para o doente; 
• orientar sobre o uso da medicação e possíveis reações; 
• criar uma relação empática, terapêutica e de confiança; 
• notificar o caso de tuberculose, iniciar tratamento e acompanhar o caso através da 
consulta de enfermagem e visita domiciliar periódica. Justificativa: Considerando as 
condições de vida, a história pregressa e os sinais e sintomas do Sr. João é necessário 
desenvolver ações individuais de enfermagem voltadas para diagnóstico, tratamento e 
controle da tuberculose.  
 
Deverão ser indicadas duas dentre as seguintes ações de cuidado coletivo:  
• realizar avaliação diagnóstica dos problemas de saúde da família e planejar as 
intervenções de cuidados com a saúde;  
• avaliar as condições de higiene e nutrição da família, entendendo os limites impostos 
pelas condições sociais;  
• criar uma relação empática, terapêutica e de confiança com o grupo familiar, de modo a 
respeitar os valores e a cultura da região;  
• identificar os sintomas físicos e respiratórios de todos os elementos da família;  
• convocar os comunicantes para investigação;  
• encaminhar casos suspeitos para exames (baciloscopia e teste tuberculínico);  
• atualizar o cartão de vacinação das crianças e das mulheres em idade fértil;  
• realizar atividades de educação em saúde, envolvendo a sociedade como um todo.  
 
Justificativa: Considerando que o Sr. João é um caso suspeito de tuberculose e que esta é 
uma doença transmissível, é necessário desenvolver ações de enfermagem de promoção à 
saúde, de prevenção da doença e de diagnóstico precoce junto às pessoas classificadas 
como comunicantes. 
 


