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D 

Exemplo: 

 

TURNO: MANHÃ 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Atualidades Informática Conhecimentos Específicos 

10 05 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A): __________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.anapurus2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 

ENFERMEIRO ESF 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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TEXTO 1 

 

A construção de um Estado Democrático de Direito somente torna-se possível mediante o 1 

respeito à igualdade essencial dos seres humanos, haja vista que o princípio da igualdade constitui um 2 

valor fundamental e balizar inerente à Democracia. 3 

Neste sentido, a liberdade religiosa, dentro da ótica do princípio da igualdade, é de 4 

fundamental importância. Todavia, tal ideal somente poderá prosperar em um contexto em que se 5 

busca o respeito à diversidade, como mecanismo de igualdade de direitos entre todos os membros da 6 

sociedade. Apenas em uma sociedade em que o indivíduo tenha a liberdade de escolher livremente sua 7 

forma de expressão espiritual, sem com isso sofrer qualquer tipo de cerceamento de seus direitos ou 8 

tratamento discriminatório, é que se pode dizer que há liberdade e igualdade de tratamento, haja vista 9 

que a manifestação de credo é um dos muitos aspectos inerentes à própria condição humana. 10 

“Enfim, ninguém pode ser privado de seus direitos civis, sociais e políticas, em razão de uma 11 

discriminação religiosa. Não se pode conceber a existência de liberdade religiosa, quando, por motivos 12 

religiosos, se negam os direitos fundamentais inerentes à cidadania. O exercício pleno da cidadania 13 

não pode subsistir com violações aos direitos humanos fundamentais”. 14 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

             (adaptado de JusBrasil, 21/05/2016) 

 
01)  De acordo com as ideias do Texto 01, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

I. Por a liberdade religiosa estar contida dentro do 

princípio da igualdade, aquela exerce papel fundamental 

na construção de um Estado Democrático de Direito. 

II. Um Estado que discrimina o cidadão por sua religião 

não adota o sistema Democrático de Direito; nele não 

há, portanto, a defesa dos direitos humanos 

fundamentais. 

III. A cidadania dar-se-á juntamente com a existência da 

liberdade religiosa; assim, é papel principal de um 

Estado Democrático defender a disseminação de direitos 

sociais, civis e políticos. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

02) Há uma conjunção sublinhada que possui o mesmo 
valor semântico que o termo “haja vista” (linha 9) 
do Texto em: 

 
A) Por mais que você insista, seu time irá perder o 

jogo! 
B) Tenho aprendido muito e continuo não sabendo. 
C) As aulas foram suspensas, por conseguinte, o 

estudo precisa ser reorganizado. 
D) Vejo que ainda está relutante, porquanto você o 

expresse através do semblante. 
 
03) Assinale a alternativa que apresenta uma 

substituição possível do termo destacado do Texto 

01, que mantém a correção gramatical e o seu 

sentido original: 

 
A) “se busca” (linha 5/6) por “buscam”. 

B) “há” (linha 9) por “existe”. 

C) “haja vista que” (linha 9) por “de modo que”. 

D) “se pode conceber” (linha 12) por “pode ser 

concebida”. 
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04) Levando-se em consideração os conceitos de frase, 
oração e período, assinale o período retirado do 
Texto 01 composto por exatamente 2 (duas) 
orações: 

 
A) “Neste sentido, a liberdade religiosa, dentro da ótica 

do princípio da igualdade, é de fundamental 
importância.” 

B) “Todavia, tal ideal somente poderá prosperar em um 
contexto em que se busca o respeito à diversidade, 
como mecanismo de igualdade de direitos entre 
todos os membros da sociedade.” 

C) “Enfim, ninguém pode ser privado de seus direitos 
civis, sociais e políticos, em razão de uma 
discriminação religiosa.” 

D) “O exercício pleno da cidadania não pode subsistir 
com violações aos direitos humanos fundamentais.” 

 

05)  Assinale a alternativa que apresenta um termo do 
Texto 01 o qual exerça a mesma função morfológica 
que a partícula “que” (linha 5): 

 
A) “que” (linha 2) 
B) “que” (linha 7) 
C) “que” (linha 9) (1º na referida linha) 
D) “que” (linha 9) (2º na referida linha) 
 

06)  Em relação à coesão e à coerência do Texto 01, 
julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). 
Em seguida, assinale a alternativa com a ordem 
correta das respostas, de cima para baixo: 

 
( ) Existem termos que desempenham importante 

função de articulares do texto. A palavra “isso” (linha 
8) serve como um termo anafórico dentro do 
período a que pertence. 

( ) O pronome demonstrativo “Neste” (linha 4) está 
incorretamente empregado, devendo ser substituído 
por “Nesse”. 

( ) Analisando-se o texto, há erro de paralelismo 
semântico no trecho “Enfim, ninguém pode ser 
privado de seus direitos civis, sociais e políticos, em 
razão de uma discriminação religiosa.” (linhas 11 e 
12). 

 
A) V – V – F  
B) F – V – V 
C) V – F – V 
D) F – V – F 
 

07) Assinale a alternativa onde o acento indicador de 
crase foi INDEVIDAMENTE empregado na frase: 

 
A) Amanhã iremos à festa de aniversário de minha 

colega. 

B) Ele saiu às duas horas. 

C) Dei uma flor à menina. 

D) Passará à dedicar-se mais aos estudos. 

 

TEXTO II 
 

Eu era ainda muito criança, mas sabia uma 

infinidade de coisas que os adultos ignoravam. Sabia 

que não se deve responder aos cumprimentos dos 

glimerinos, aquela raça de anões que a gente 

encontra quando menos espera que fazem tudo para 

nos distrair de nossa missão; sabia que nos lugares 

onde a mãe-de-ouro aparece à flor da terra não se 

deve abaixar nem para apertar os cordões dos 

sapatos, a cobiça está em toda parte e morde manso; 

sabia que ao ouvir passos atrás ninguém deve parar 

nem correr, mas manter a marcha normal, quem 

mostrar sinais de medo estará perdido na estrada. 

  
VEIGA, José J. Os cavalinhos de Platiplanto. Contos. 18. ed. Rio de 

Janeiro: 1989. p. 61. 

 

08) O texto revela a criança como um ser: 

 

A) Imaturo para lidar com os imprevistos. 

B) Facilmente iludido pelos conhecimentos dos adultos. 

C) Frágil e dependente da experiência e da proteção dos 

adultos. 

D) Conhecedor dos riscos que a vida oferece ao homem 

e de como enfrentá-los. 

 

09) Marque a alternativa em que todas as palavras 

apresentam divisão de sílaba correta: 

 

A) “cri-an-ça” (L.1), “sa-bi-a” (L.1), “dis-tra-ir” (L.6). 

B) “pa-ssos” (L.10), “si-na-is” (L.12), “igno-ra-vam” 

(L.2). 

C) “sa-bia” (L.6), “qu-an-do” (L. 5), “a-ba-i-xar” (L.8). 

D) “si-nais” (L.12), “a-nõ-es” (L.4), “mu-i-to” (L.1). 

 

10) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato 

e um dígrafo. 

 

A) “aquela” (L.4), “coisas” (L.2), “passos” (L.10). 

B) “ignoravam” (L.2), “sabia (L.6),  “onde” (L.7). 

C) “distrair” (L.6), “sabia” (L.6),  “missão” (L.5). 

D) “cordões” (L.8), “ouvir” (L.10), “muito” (L.1).   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

12 

http://www.coladaweb.com/biologia/botanica/flor
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11) Em junho desse ano, um furacão político atingiu a 

União Europeia, já que um de seus membros 

resolveu, após consulta por meio de plebiscito, que 

irá sair do rol de países integrantes em data ainda 

incerta. Que membro é este? 

 

A) Inglaterra. 

B) Escócia. 

C) Reino Unido.  

D) País de Gales. 

 

12)  No dia 17 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal, 

a mais alta corte do Brasil, mudou importante 

jurisprudência da Corte, que teve grande impacto 

não só no meio jurídico, mas em todo âmbito social, 

nesta decisão, afirmando que: 

 

A) É possível a execução da pena privativa de liberdade 

depois de decisão condenatória confirmada em 

segunda instância.  

B) É impossível a execução de pena privativa de 

liberdade depois de decisão condenatória 

confirmada em segunda instância.  

C) É possível o aborto para fetos com microcefalia. 

D) A lei de ficha limpa não seria utilizada nas eleições 

municipais do corrente ano. 

 

13)  A União Brasileira de Escritores (UBE) enviou, no 

dia 03/02/2016, à Academia Sueca a indicação de 

_______________para o Prêmio Nobel de Literatura deste 

ano (2016). A diretoria da entidade elegeu a 

escritora paulistana por unanimidade: “é a maior 

escritora brasileira viva e a qualidade de sua 

produção literária é inquestionável", disse Durval de 

Noronha Goyos, presidente da UBE, em comunicado. 

A quem o texto faz referência? 

 

A) Lygia Bojunga  

B) Adélia Prado.  

C) Ana Miranda.  

D) Lygia Fagundes Telles. 

 

14)  A qual mesorregião pertence o Município de 

Anapurus-MA? 

 

A) Leste Maranhense. 

B) Norte Maranhense. 

C) Oeste Maranhense. 

D) Sul Maranhense. 

15) Segundo o Censo 2010, podemos afirmar 

corretamente sobre a população de Anapurus-MA: 

 

A) O número de analfabetos é superior ao de 

alfabetizados.  

B) A população feminina é numericamente superior à 

de homens.  

C) A população é de aproximadamente de 14 mil 

habitantes.  

D) A religião predominante é a evangélica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ATUALIDADES                                                                              QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) Assinale a alternativa correta sobre Intranet: 

 

A) A Intranet possui um meio de comunicação externa, 

compartilhando seus arquivos com qualquer pessoa. 

B) A intranet possui compartilhamento de dados e uma 

comunicação externa, ajudando seus usuários a ter 

um melhor compartilhamento de seus arquivos. 

C) A Intranet é um meio de acesso restrito, visando a 

centralização de informações, restringindo seu 

acesso apenas para seus usuários.   

D) A intranet é um meio de acesso restrito que não 

compartilha seus dados, porém tem uma 

comunicação externa.  

 

17) Entre as alternativas abaixo assinale a opção que 

contém apenas componentes do Hardware: 

 

A) Disco rígido, processador, interface de rede. 

B) UCP, leitor de vídeo, mouse. 

C) Teclado, monitor, DVD decrypter. 

D) Placa mãe, UCP, Windows media player. 

 

18) No Excel em sua forma padrão, assinale a alternativa 

que está errada: 

 

A) CTRL+S aplica ou remove sublinhado. 

B) CTRL+N aplica ou remove a formatação em itálico. 

C) CTRL+SHIFT+: insere a hora atual. 

D) CTRL+; insere a data atual.  

 

19) Existem quatro tipos de backup que você pode usar 

para salvar seus arquivos com maior segurança. 

Quais são eles?  

 

A) Backup diferencial, Backup normal, Backup de 

acesso e Backup de cópia. 

B) Backup inicial, Backup rápido, Backup normal, 

Backup incremental. 

C) Backup duplo, Backup diferencial, Backup simples, 

Backup de cópia. 

D) Back up normal, Backup diferencial, Backup 

incremental, Backup de cópia. 

 

20) Dos itens abaixo, quais se encontram na opção 

Layout da Página? 

 

A) Folha de rosto, Tabela e Gráfico. 

B) WordArt, Cor da página e Estrutura de Tópicos. 

C) Rascunho, Etiquetas e Quebra de página. 

D) Bordas de página, Colunas e Margens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   INFORMÁTICA                                                                                QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A hemoptise pode ser secundária à tuberculose e 
qualquer das afecções que levam à bronquite, 
pneumonia e especialmente a bronquiectasias, entre 
elas, é incorreto afirmar: 

 

A) As imunodeficiências. 

B) Sequelas infecciosas prévias. 

C) Insuficiência Renal Crônica. 

D) Fibrose cística. 
 

22) Como a asma é, por definição, uma doença que cursa 
com reversibilidade brônquica, é mandatório auscultar 
o paciente imediatamente antes e cerca de 20 minutos 
após a administração de broncodilatadores inalatórios. 
O diagnóstico fica praticamente confirmado se houver 
melhora da: 

 

A) Sibilância e redução da taquidispneia nesse curto 
intervalo de tempo. 

B) Sibilância e redução da bradidispneia nesse curto 
intervalo de tempo. 

C) Estertoração e redução da taquidispneia nesse curto 
intervalo de tempo. 

D) Estertoração e redução da bradidispneia nesse curto 
intervalo de tempo. 

 

23) Segundo o Ministério da Saúde, a principal causa de dor 
torácica em adultos é: 

 

A) A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. 

B) Nevralgia intercostal. 

C) A Angina Pectoris. 

D) A Flatulência. 
 

24) “A __________ é a coloração azulada da pele, da região 
perioral, do leito ungueal e de mucosas, associada ao 
aumento da hemoglobina não saturada de oxigênio e 
reflete hipoxemia acentuada.” Completa corretamente 
a lacuna do texto a alternativa: 

 

A) Sialorreia. 

B) Palidez. 

C) Creptação. 

D) Cianose. 
 

25) É incorreto afirmar que o baqueteamento digital está 
associado a doenças: 

 

A) Cardiovasculares. 

B) Digestivas. 

C) Pulmonares. 

D) Neurológicas. 
 
 

 

26) A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) É constituída 
(em nível federal) paritariamente por representantes do 
Ministério da Saúde (MS), do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional 
de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). Na CIT, 
são definidas diretrizes, estratégias, programas, 
projetos e alocação de recursos do SUS. Tem 
composição formada por: 

 

A) 5 membros. 

B) 10 membros. 

C) 15 membros. 

D) 20 membros. 
 

27) As Normas Operacionais definem critérios para que 
Estados e municípios voluntariamente se habilitem a 
receber repasses de recursos do: 

 

A) Fundo Nacional de Saúde. 

B) Ministério da Saúde. 

C) Conselho Nacional de Saúde. 

D) Conselho Gestor Municipal. 
 

28) Um dos papeis fundamentais das Secretarias Estaduais 
de Saúde (SES) é o de coordenar o processo de 
implantação do SUS no respectivo Estado. Para tanto, o 
gestor estadual do SUS precisa agir de forma articulada 
com as duas outras esferas de governo (União e 
municípios) e com as instâncias de controle social, 
representadas pelo Conselho Estadual de Saúde e pela: 

 

A) Secretária Municipal de Saúde. 

B) Conferência Estadual de Saúde. 

C) Comissão Intergestores Tripartite. 

D) Comissão Intergestores Bipartite. 
 

29) Conforme a Constituição Federal de 1988 as ações e 
serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada, e constituem um sistema 
único, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes: 

 

A) Descentralização, Atendimento Integral e Participação 
da Comunidade. 

B) Descentralização, Atendimento Universal e Controle 
Social. 

C) Municipalização, Atendimento Integral e Participação da 
Comunidade. 

D) Municipalização, Atendimento Universal e Controle 
Social. 

 
 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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30) Sobre o Carcinona Diferenciado de Tireoide (CDT), 
responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a 
alternativa que traz a sequência correta: 

 

( ) O Carcinoma Diferenciado da Tireoide (CDT) é a 
neoplasia maligna endócrina de maior prevalência no 
mundo. 

( ) Entende-se como CDT, o tumor maligno da tireoide de 
origem epitelial, sendo o carcinoma papilífero o 
principal representante desta categoria.  

( ) Além do carcinoma papilífero, incluem-se dentro do 
grupo de CDT o carcinoma folicular e o carcinoma de 
células de Faget. 

 

A) V – F – V. 

B) V – V – F. 

C) F – V – F. 

D) F – F – V. 
 

31) O Câncer de ____________ é a principal causa de morte 
por câncer, tanto em homens quanto em mulheres, no 
Brasil, sendo responsável por 28% de todas as mortes 
por câncer, em cada ano. Completa corretamente a 
lacuna do texto a alternativa: 

 

A) Pele. 

B) Células sanguíneas. 

C) Pulmão. 

D) Mama. 
 

32) “O conjunto de atividades que permite combater a 
proliferação de insetos vetores de doenças, como a 
fêmea do mosquito Aedes aegypti – vetor do vírus da 
dengue.” O texto traz a definição para: 

 

A) Vigilância epidemiológica. 

B) Vigilância sanitária. 

C) Vigilância em saúde. 

D) Vigilância entomológica. 
 

33) “__________, por sua vez, compreende um número de 
casos de doença acima do esperado, sem respeitar 
limites entre países ou continentes. Os exemplos mais 
atuais são a Aids e a tuberculose.” Completa 
corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

 

A) Epidemia. 

B) Endemia. 

C) Pandemia. 

D) Surto. 
 
 
 
 
 
 

34) A poliomielite, também chamada de paralisia infantil, 
pode ser causada por três tipos de poliovírus I, II e III. A 
transmissão acontece, principalmente, por contato 
direto de pessoa a pessoa, sendo a boca a principal 
porta de entrada dos vírus. Para a criança ser 
considerada imunizada, deverá receber a Vacina 
Injetável contra Poliomielite (VIP) em: 

 

A) Duas doses. 

B) Três doses. 

C) Quatro doses. 

D) Cinco doses. 
 

35) Na avaliação do recém-nascido, considera-se condições 
de Vulnerabilidade, exceto: 

 

A) Criança que reside em áreas de risco. 

B) Baixo peso ao nascer (menor que 2500 g). 

C) Prematuridade (menos de 38 semanas gestacionais). 

D) Apgar menor que 7 no 5º minuto. 
 

36) Identificam-se três fatores de risco para luxação 
congênita do quadril, sendo incorreto o fator presente 
na alternativa:  

 

A) Gênero feminino. 

B) Crianças com história familiar de displasia congênita do 
quadril. 

C) Parto com apresentação pélvica. 

D) Crianças com baixo peso ao nascer. 
 

37) “Há oscilações da bacia, as pernas estão afastadas e há 
hiperlordose lombar, como se o paciente quisesse 
manter o corpo em equilíbrio, em posição ereta. A 
inclinação do tronco para um lado e para o outro 
confere à marcha a semelhança da marcha de um 
ganso.” Baseado no exame físico o texto traz 
características do tipo de marcha denominado: 

 

A) Anserina. 

B) Ceifante. 

C) Em tesoura. 

D) Parkisoniana. 
 

38) Com relação à amamentação, podemos afirmar que a 
técnica de amamentação não está correta quando: 

 

A) O corpo do bebê está totalmente voltado para o corpo 
da mãe (posição de barriga com barriga) e um dos 
braços está ao redor do corpo da mãe. 

B) A cabeça do bebê está no mesmo nível da mama da 
mãe e o queixo está tocando-a.  

C) A boca está bem aberta. O lábio inferior está virado 
para dentro. 

D) Vê-se pouco a aréola durante a mamada (mais a porção 
superior da aréola do que a inferior). 
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39) Os tipos de violências, segundo Relatório da 
Organização Mundial da Saúde, estão divididos em três 
grandes categorias:  

 

I. Violência dirigida a si mesmo ou autoinfligida: inclui a 
tentativa de suicídio (comportamento suicida), o 
suicídio e a automutilação. 

II. Violência interpessoal: pode ser intrafamiliar (cometida 
por quaisquer membros da família) ou comunitária 
(cometida por pessoas conhecidas ou não). 

III. Violência coletiva: pode ser social, política ou 
econômica (envolve organizações maiores, tais como 
grupos armados, o poder do Estado ou de governos 
sobre os cidadãos, entre outros). 

 

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

D) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
 

40) Todo ambiente onde circulem pacientes que produzam 
aerossóis contendo M. tuberculosis oferece algum risco 
de transmissão da doença. Destacam-se como foco das 
medidas de controle de infecção o domicílio do 
paciente, o local de trabalho e as unidades de saúde 
onde ele é atendido. Para diminuir o risco de 
transmissão da Tuberculose, é preciso ter em conta 
alguns pressupostos, sendo incorreto afirmar: 

 

A) A transmissão da tuberculose se faz por via respiratória, 
pela inalação de aerossóis produzidos pela tosse, fala ou 
espirro de um doente com tuberculose ativa de vias 
aéreas, salvo raríssimas exceções.  

B) Quanto maior a concentração de bacilos e a intensidade 
da tosse em ambiente pouco ventilado, maior a 
probabilidade de infectar os circunstantes.  

C) Com o início do tratamento adequado e com o uso 
correto de medicamentos antiTB, em pacientes sem 
suspeita conhecida de albergarem cepas de M. 
tuberculosis resistentes, a transmissibilidade diminui 
rapidamente em um a dois meses.  

D) Ocorrendo infecção pelo bacilo da tuberculose, as 
pessoas com maior risco de adoecer são aquelas com a 
imunidade comprometida. 

 

 


