CONCURSO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU  RJ
CONCURSO PÚBLICO

MATUTINO

PROVAS OBJETIVAS – ENFERMEIRO DO TRABALHO

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Confira seus dados no cartãoresposta: nome, número de inscrição, cargo para o qual se
inscreveu.
2. Confira se a prova que recebeu é para o cargo ao qual se inscreveu.
3. Assine seu cartãoresposta.
4. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do
fiscal, confira o caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de
questões ou falha de impressão será aceita depois de iniciada a prova.
5. Sua prova tem 40 questões, com 4 alternativas.
6. Preencha toda a área do cartãoresposta correspondente à alternativa de sua escolha, com
caneta esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas ou
rasuradas ou marcadas diferente do modelo estabelecido no cartãoresposta poderão ser
anuladas.
7. O cartãoresposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
8. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma
interferência.
9. A prova será realizada com duração máxima de 3h, incluído o tempo para a realização da
prova objetiva e o preenchimento do cartãoresposta.
10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas depois de
decorrida 1h do início das mesmas. Contudo, não poderá levar consigo o caderno de provas
enquanto não obtiver autorização expressa para tanto, sob pena de ser excluído do concurso.
11. O candidato somente poderá se retirar da sala de provas levando o caderno de provas
depois 1h30min do início das mesmas.
12. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar o cartãoresposta preenchido e assinado,
ao fiscal de sala.
13. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova devem permanecer na sala para
acompanhar o fechamento do envelope contendo os cartõesresposta dos candidatos
presentes e ausentes e assinar a ata de sala atestando que o envelope foi devidamente
lacrado.
BOA PROVA!

1

PROVAS OBJETIVAS – ENFERMEIRO DO TRABALHO
LÍNGUA PORTUGUESA
Leia a tirinha abaixo com atenção para responder às questões que seguem:

Di sponível em: http://www.monica.com.br/cookpage/cookpage.cgi?!pag=com ics/tirinhas/tira297 (acesso: 10 maio de 2010)

01. A “ força diferenciadora, centrífuga, que caracteriza o perpétuo devenir das línguas” a que Evanildo
Bechara se refere (2000, p.51), é observada:
a) Na fala dos personagens da tirinha.
b) Na norma padrão.
c) Na língua normatizada.
d) Apenas na fala de pessoas não escolarizadas.
02. De acordo com a definição de Cunha e Cintra (1985, p.1), está correto afirmar que a fala de Chico
Bento representa:
a) A língua.
b) A linguagem.
c) O discurso.
d) A norma.
03. Cereja e Magalhães definem as variedades linguísticas como variações que uma língua apresenta em
razão das condições sociais, culturais, regionais nas quais é utilizada. Assim, a variação linguística
expressa na tirinha deve ser considerada:
a) Gíria.
b) Regional.
c) Estilística.
d) Sociológica.
04. Na tirinha, aparecem acentuadas apenas:
a) Monossílabas tônicas.
b) Monossílabas átonas.
c) Monossílabas e oxítonas tônicas.
d) Monossílabas e oxítonas átonas.
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Compare os textos abaixo:
No meio do caminho tinha
uma pedra...
E uma ponta de cigarro,
e uma lata de lixo,
e até cacos de vidro.

No meio do caminho
No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse
acontecimento
na vida de minhas retinas tão
fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do
caminho
tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra.

Carlos Drummond de Andrade

05. Os textos acima cumprem diferentes funções e possuem objetivos distintos. Há, contudo, entre eles,
o que Ingedore Koch chama de:
a) Alusão referencial.
b) Intertextualidade.
c) Dialogismo.
d) Paráfrase.
06. Em relação ao enunciado: “ No meio do caminho tinha uma pedra...” que aparece tanto no anúncio
como no poema, está CORRETO afirmar que há o uso da linguagem:
a) Metafórica em ambos.
b) Referencial em ambos.
c) Denotativa e conotativa, respectivamente.
d) Conotativa e denotativa, respectivamente.
07. A coesão, segundo Ingedore Koch, ocorre quando há ligação, relação entre as palavras, expressões
ou frases do texto, evitando a repetição desnecessária de palavras, termos e expressões e contribuindo
assim para a coerência textual. Com base nesta afirmação, assinale a alternativa CORRETA:
a) Não há coesão no anúncio do Ibama, pois há a repetição desnecessária de “e”.
b) Embora haja repetição do “e”, esta é estilística e contribui para a coerência do texto.
c) A repetição desnecessária de “e” acaba prejudicando a compreensão textual, neste caso.
d) Não houve coesão, porém, a coerência não foi prejudicada.
08. “ Nunca me esquecerei desse acontecimento” A flexão do verbo destacado no trecho está
corretamente analisada na alternativa:
a) 1ª pessoa do singular do futuro do presente do indicativo.
b) 1ª pessoa do singular do futuro do pretérito do indicativo.
c) 3ª pessoa do singular do futuro do presente do indicativo.
d) 3ª pessoa do singular do futuro do pretérito do indicativo.
09. Observe atentamente o enunciado: “ Nunca me esquecerei que no meio do caminho” . De acordo com
a norma culta, seguindo o rigor da gramática tradicional, a regência correta do verbo destacado neste
contexto seria:
a) “Nunca me esquecerei que no meio do caminho”, como no texto.
b) “Nunca esquecerei de que no meio do caminho”, diferentemente do texto.
c) “Nunca me esquecerei no meio do caminho”, diferentemente do texto.
d) “Nunca me esquecerei de que no meio do caminho”, diferentemente do texto.
10. Compare: “ Nunca me esquecerei desse acontecimento” e “ Nunca me esquecerei que no meio do
caminho tinha uma pedra” . Analise as afirmações abaixo sobre os dois enunciados apresentados:
I. Ambos são períodos compostos por coordenação.
II. Ambos são períodos compostos por coordenação e subordinação.
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III. O primeiro é um período simples e o segundo é um período composto.
IV. “ desse acontecimento” é apenas objeto do verbo, ao passo que “ que no meio do caminho tinha uma
pedra” constitui uma oração subordinada substantiva objetiva que completa a oração principal.
V. Ambos têm apenas objetos.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas I e V estão corretas.
b) Apenas III e IV estão corretas.
c) Apenas III e V estão corretas.
d) Apenas II e V estão corretas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Sobre a Lei nº 7.498 de 1986 é CORRETO afirmar que:
I. O planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde incluem planejamento e
programação de Enfermagem.
II. A Enfermagem e suas atividades Auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente
habilitadas e inscritas no Conselho Federal de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o
exercício.
III. É enfermeiro: o titular do diploma ou certificado de enfermeiro (a) ou o titular do diploma ou
certificado de Enfermeiro Obstétra ou de Obstetriz, ou equivalente, conferido por escola somente
nacional, segundo as leis do país, registrado devidamente no COREN e COFEN.
IV. A Enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar
de Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação.
V. É privativo do enfermeiro: planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos
serviços da assistência de enfermagem.
a) Todas as alternativas estão corretas.
b) I, III, V estão corretas.
c) II, III estão corretas.
d) I, IV, V estão corretas.
Em relação ao texto responda as 3 (três) questões seguintes.
A abordagem integrada das interrelações entre as questões de segurança e saúde do trabalhador, meio
ambiente e o modelo de desenvolvimento adotado no país, traduzido pelo perfil de produçãoconsumo,
representa na atualidade, um grande desafio para o país. Contudo a Política Nacional de Segurança e
saúde do Trabalhador – PNSST foi desenvolvida para buscar a superação das ações implementadas
pelos setores Trabalho, Previdência Social, Saúde e Meio Ambiente. Essa política define as diretrizes,
responsabilidades institucionais e mecanismos de financiamento, gestão, acompanhamento e controle
social, que deverão orientar os planos de trabalho e ações intra e intersetoriais, além de estar
diretamente relacionada com as políticas dos setores Trabalho, Previdência Social, Meio Ambiente e
Saúde, apresentando interfaces com as políticas econômicas, de Indústria e Comércio, Agricultura,
Ciência e Tecnologia, Educação e Justiça, em uma perspectiva intersetorial e de transversalidade.
12. Para a PNSST são considerados trabalhadores, EXCETO:
a) Homens e mulheres que exercem atividades para sustento próprio, exceto de seus dependentes.
b) Indivíduos que trabalharam ou trabalham como: empregados assalariados; trabalhadores domésticos; avulsos;
rurais; autônomos; temporários; servidores públicos; trabalhadores em cooperativas e empregadores,
particularmente os proprietários de micro e pequenas unidades de produção e serviços, entre outros.
c) Aqueles que exercem atividades não remuneradas, participando de atividades econômicas na unidade
domiciliar; o aprendiz ou estagiário e aqueles temporária ou definitivamente afastados do mercado de trabalho
por doença, aposentadoria ou desemprego.
d) Todos os homens e mulheres que exercem atividades para sustento próprio e/ou de seus dependentes,
qualquer que seja sua forma de inserção no mercado de trabalho, no setor formal ou informal da economia.
13. A saúde dos trabalhadores é dependente de vários fatores (sociais, econômicos, tecnológicos e
organizacionais), relacionados ao perfil de produção e consumo, além de fatores de risco de natureza
(físicos, químicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos), presentes nos diversos processos de
trabalho. Sendo assim, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Os agravos que têm relação com condições de trabalho específicas, como os acidentes de trabalho típicos e
as “doenças profissionais”.
b) As doenças que têm sua frequência, surgimento ou gravidade modificados pelo trabalho, denominadas
“doenças relacionados ao trabalho”.
c) As doenças que têm sua frequência, surgimento ou gravidade modificados pelo trabalho, denominadas
“doenças profissionais”.
d) Doenças comuns ao conjunto da população, que não guardam relação de causa com o trabalho, mas
condicionam a saúde dos trabalhadores.

4

14. Entre as doenças relacionadas ao trabalho mais frequentes estão entre as alternativas abaixo,
EXCETO:
a) Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios ÓsteoMusculares Relacionados ao Trabalho (LER / DORT).
b) Intoxicações endógenas.
c) Intoxicações por metais pesados e por agrotóxicos.
d) Formas de adoecimento mal caracterizadas e sofrimento mental que convivem com as doenças profissionais
clássicas.
15. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tem como atribuição, EXCETO:
a) Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a participação do maior
número de trabalhadores, sem assessoria do SESMT.
b) Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde
no trabalho.
c) Participar, com o SESMT, onde houver, das discussões promovidas pelo empregador, para avaliar os
impactos de alterações no ambiente e processo de trabalho relacionado à segurança e saúde dos trabalhadores.
d) Requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, a paralisação de máquina ou setor onde considere
haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores.
16. Para o trabalhador exercer de forma adequada sua ocupação laboral, as empresas são obrigadas a
fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e
funcionamento, nas seguintes circunstâncias, EXCETO:
a) Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas.
b) Para atender a situações de emergência.
c) Quando o funcionário se dispuser a utilizar.
d) Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do
trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho.
17. As diretrizes abordadas na Norma Regulamentadora sobre o PCMSO se referem abaixo, EXCETO:
a) O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores,
privilegiando o instrumental clínicoepidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho.
b) O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde
relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de
doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores.
c) O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente
os identificados nas avaliações previstas nas demais NR.
d) O PCMSO não é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde dos
trabalhadores, porém não devendo estar articulado com o disposto nas demais NR.
18. Para a norma regulamentadora que aborda sobre o PPRA, considerase riscos ambientais:
a) Os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua
natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do
trabalhador.
b) Somente agentes físicos, as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais
como: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não
ionizantes, bem como o infrasom e o ultrasom.
c) Somente agentes químicos, as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela
via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da
atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão.
d) Somente agentes biológicos, as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros.
19. Para a implantação do PPRA devese incluir algumas das seguintes etapas, EXCETO:
a) Elaboração do mapa de risco somente nas áreas que ofereçam risco ocupacional.
b) Antecipação e reconhecimentos dos riscos.
c) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores.
d) Monitoramento da exposição aos riscos.
20. A NR24 aborda sobre as instalações sanitárias dos diversos estabelecimentos de trabalho. Onde há
mais de 300 empregados, é CORRETO afirmar sobre o refeitório, EXCETO:
a) Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 300 (trezentos) operários, é obrigatória a existência de
refeitório, não sendo permitido aos trabalhadores tomarem suas refeições em outro local do estabelecimento.
b) Os refeitórios serão providos de uma rede de iluminação, cuja fiação deverá ser protegida por eletrodutos.
c) Área de 1,30m² (um metro e trinta centímetros quadrado) por usuário, abrigando, de cada vez, 1/3 (um terço)
do total de empregados por turno de trabalho, sendo este turno o que tem maior número de empregados.
d) A cobertura deverá ter estrutura de madeira ou metálica e as telhas poderão ser de barro ou fibrocimento.
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21. A NR32, que aborda sobre Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde tem por finalidade
estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde
dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e
assistência à saúde em geral. Para realizar a identificação dos riscos biológicos mais prováveis, em
função da localização geográfica e da característica do serviço de saúde e seus setores, considerando as
alternativas abaixo, EXCETO:
a) Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente.
b) Estudos epidemiológicos ou dados estatísticos.
c) Persistência do agente biológico no ambiente.
d) Fontes de exposição sem reservatórios.
22. A regulamentação da função de Enfermeiro do Trabalho e de toda a equipe que compõe o SESMT
(Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho), foi alterada pela Portaria n.° 11, de 17 de
setembro de 1990. Essa regulamentação encontrase em qual NR?
a) 7.
b) 6.
c) 5.
d) 4.
23. Qual é a NR que apresenta a competência dos profissionais integrantes dos Serviços Especializados
em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, alterado pela Portaria SSMT n.º 33, de 27 de
outubro de 1983?
a) NR4.
b) NR5.
c) NR6.
d) NR7.
24. Relacione as afirmativas abaixo com suas respectivas NR’s:
I. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, tem como objetivo a prevenção de acidentes e
doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a
preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.
II. Equipamento de Proteção Individual – EPI é todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado
pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no
trabalho.
III. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO: o programa deve incluir, entre outros,
a realização obrigatória dos exames médicos.
IV. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA: visa à preservação da saúde e da integridade
dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da
ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em
consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.
( ) NR5.
( ) NR6.
( ) NR7.
( ) NR9.
A alternativa CORRETA é:
a) IV, III, II, I.
b) II, III, I, IV.
c) I, II, III, IV.
d) I, IV, II, III.
25. A NR17 regulamenta a respeito da ergonomia, ou seja, como realizar a atividade laboral de forma
adequada, sem sobrecarregar e consequentemente lesionar qualquer parte do corpo. Sendo assim todas
as atividades realizadas exigem um período de descanso estimado. Nas atividades de processamento
eletrônico de dados, devese, salvo o disposto em convenções e acordos coletivos de trabalho, observar
o seguinte:
a) Nas atividades de entrada de dados deve haver, no mínimo, uma pausa de 10 minutos para cada 60 minutos
trabalhados, não deduzidos da jornada normal de trabalho.
b) Nas atividades de entrada de dados deve haver, no mínimo, uma pausa de 10 minutos para cada 50 minutos
trabalhados, não deduzidos da jornada normal de trabalho.
c) Nas atividades de entrada de dados deve haver, no mínimo, uma pausa de 15 minutos para cada 60 minutos
trabalhados, não deduzidos da jornada normal de trabalho.
d) Nas atividades de entrada de dados deve haver, no mínimo, uma pausa de 15 minutos para cada 50 minutos
trabalhados, não deduzidos da jornada normal de trabalho.
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26. As condições ambientais de trabalho dispostas na NR17 expõem que, o nível de ruído aceitável para
efeito de conforto é de até____dB, e o índice de temperatura efetiva deve ser entre _______ºC.
Assinale a alternativa que completa, respectivamente, as lacunas acima:
a) 65; 2023.
b) 60; 2025.
c) 65; 2025.
d) 60; 2023.
27. Complete a seguinte citação contida em Princípios Fundamentais do Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem. “ O profissional de enfermagem participa, como _____________ da equipe
de saúde, das ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da população e da defesa dos
______________ das políticas públicas de saúde e ambientais, que garantam a _________________ de
acesso aos serviços de saúde, ______________ da assistência, resolutividade, preservação da autonomia
das pessoas, participação da comunidade, hierarquização e ________________ políticoadministrativa
dos serviços de saúde” .
I. Integrante.
II. Descentralização.
III. Princípios.
IV. Universalidade.
V. Integralidade.
Marque a alternativa que completa, respectivamente, todas as lacunas.
a) I, III, II, IV, V.
b) II, III, IV, V, I.
c) I, III, IV, V, II.
d) II, V, IV, III, I.
28. Segundo o Ministério da Saúde Dermatose Ocupacional é:
a) Toda alteração na pele surgidas ou agravadas pela exposição ocupacional aos agentes, biológicos, físicos e
químicos.
b) Toda alteração na pele, mucosas e anexos da pele (pelos, unhas) surgidas ou agravadas pela exposição
ocupacional aos agentes biológicos.
c) Toda alteração nas unhas surgidas ou agravadas pela exposição ocupacional aos agentes, biológicos, físicos
e químicos.
d) Toda alteração na pele, mucosas e anexos da pele (pelos, unhas) e surgidas ou agravadas pela exposição
ocupacional aos agentes, biológicos, físicos e químicos.
29. Ao realizar anamnese em um operário que apresente: dermatite irritativa de contato, que ocorre
devido ao contato com agentes irritantes ou a dermatite alérgica de contato, decorrente do contato com
agentes sensibilizantes, devese investigar:
a) Os possíveis contatantes que entraram em contato com a região da dermatite.
b) Sinais de infecção: febre, rubor, dor, edema no local da lesão.
c) Se há histórico familiar de dermatite.
d) A incidência da ocorrência em outros operários.
30. Em trabalhadores expostos a poeiras de sílica e/ou portadores de silicose, quando apresentarem
infecção, deverão ser consideradas como doenças relacionadas ao trabalho, uma vez que tem sido
demonstrada, clínica e epidemiologicamente, que a exposição à sílica pode favorecer a reativação da
infecção, pois os cristais de sílica no interior dos macrófagos alveolares deprimem sua função
fagocitária e aumentam sua destruição. A infecção relacionado ao enunciado é:
a) Pneumonia.
b) Sinusite.
c) Tuberculose.
d) Bronquiolite.
31. A transmissão do vírus HIV pode se dar pelo esperma, pela secreção vaginal, pelo leite, pelo sangue e
derivados, mediante transfusões, ou por agulhas e seringas contaminadas com sangue de paciente
infectado (em usuários de drogas injetáveis), por via congênita, em 15 a 50% das gestações de mães
infectadas, por acidentes do trabalho com agulhas ou seringas contaminadas ou em outras
circunstâncias relacionadas ao trabalho. A taxa de soroconversão pósexposição ocupacional por
ferimento percutâneo tem variado entre:
a) 1,0 e 4,0%.
b) 0,1 e 0,4%.
c) 0,2 e 0,5%.
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d) 2,0 e 5,0%.
32. Segundo o Manual do Ministério da Saúde, Doenças Relacionadas ao Trabalho – Manual de
Procedimentos Para o Serviço de Saúde, denomina um determinado serviço como: “ conjunto de ações
que visa conhecer a magnitude dos acidentes e doenças relacionados ao trabalho, identificar os fatores
de risco ocupacionais, estabelecer medidas de controle e prevenção e avaliar os serviços de saúde de
forma permanente, visando à transformação das condições de trabalho e a garantia da qualidade da
assistência à saúde do trabalhador” . Esse serviço é:
a) VISAT – Vigilância em Saúde dos Trabalhadores.
b) SESMT – Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho.
c) CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
d) CAT – Comunicado de Acidente de Trabalho.
33. Conforme o Ministério da Saúde, o Manual sobre Trabalho Infantil, trás como Diretriz: a construção de
um conjunto de ações de atenção integral à saúde de crianças e adolescentes, em situação de trabalho
visando à promoção, à proteção, à recuperação e à reabilitação da saúde. E como população de risco
exposta: toda criança e adolescente em situação de trabalho. Sendo assim quando o enfermeiro verificar
se a criança trabalha, deve também verificar a legalidade da situação de trabalho. Das alternativas abaixo
NÃO se encaixa legalmente ao trabalho de crianças e adolescentes?
a) É proibido o trabalho de crianças e adolescentes menores de 14 anos.
b) De 14 a 15 anos só na condição de aprendiz.
c) De 16 a 17 anos na condição de aprendiz ou empregado com todos os direitos trabalhistas e previdenciários
assegurados. O trabalho na condição de aprendiz e empregado deve ser protegido, não podendo por isso ser
insalubre, perigoso, penoso e/ou noturno.
d) É proibida a inserção de trabalhadores adolescentes nas atividades definidas na listagem de trabalho infantil
perigoso (TIP), exceto com a autorização dos pais.
34. Se o enfermeiro atende a adolescentes e verifica que os mesmos se encontram em situação de
trabalho, porém ilegal, as intervenções são as seguintes, EXCETO:
a) Realizar uma visita domiciliar e contatar os pais da situação.
b) Afastar o adolescente do ambiente de trabalho.
c) Notificar imediatamente o Sistema Nacional de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde, os Sistemas de
Vigilância em Saúde Estaduais e Municipais, a Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho e
Emprego, o Ministério Público do Trabalho e o Conselho Tutelar.
d) Investigar a existência de outros trabalhadores crianças/adolescentes nesta situação.
35. Ao abordar uma paciente vítima de queimadura, você vai realizar a regra dos nove para apontar o
total da área corporal atingida. Sabendo que as áreas atingidas foram tórax e abdome posterior e
membros inferiores, têmse a porcentagem da área atingida de:
a) 42%.
b) 36%.
c) 27%.
d) 18%.
36. Ao atender um operário vítima de acidente de trabalho, devese proceder como qualquer outro
paciente em atendimento primário, realizar o ABCDE corretamente. Sendo assim assinale a alternativa
que corresponde a ao atendimento equivalente a cada letra, corretamente.
a) A – Liberação de vias aéreas com controle de coluna cervical; B – Neurológico; C – Ventilação; D –
Circulação; E – Exposição e Ambiente.
b) A – Liberação de vias aéreas com controle de coluna cervical; B – Exposição e Ambiente; C – Circulação; D –
Ventilação; E – Neurológico.
c) A – Liberação de vias aéreas com controle de coluna cervical; B – Circulação; C – Ventilação; D –
Neurológico; E – Exposição e Ambiente.
d) A – Liberação de vias aéreas com controle de coluna cervical; B – Ventilação; C – Circulação; D –
Neurológico; E – Exposição e Ambiente.
37. Você trabalha em uma usina e foi chamado com emergência a um setor para atender um operário que
segundo informações recebidas está desmaiado e sem respirar. Ao chegar ao local você constatou que o
operário encontrase em Parada Cardiorespiratória. Após prestar o atendimento inicial e chamar a
ambulância você deverá iniciar o ciclo de reanimação cardiorespiratória que se resume em quantas
compressões e quantas insuflações respectivamente?
a) 30:2.
b) 30:1.
c) 15:2.
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d) 15:1.
38. As Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho
(Dort) são agravos relacionados à função laboral. São danos decorrentes do uso excessivo, impostos ao
sistema músculoesquelético, e da falta de tempo para recuperação. Caracterizamse pela ocorrência de
vários sintomas concomitantes ou não, de aparecimento insidioso, geralmente nos membros superiores.
Esses sinais e sintomas são, EXCETO:
a) Dor.
b) Plegia.
c) Parestesia.
d) Fadiga.
39. A seguinte citação está contida no código de ética: “ O profissional de enfermagem participa, como
integrante da equipe de saúde, das ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da população e
da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, que garantam a universalidade de
acesso aos serviços de saúde, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da autonomia
das pessoas, participação da comunidade, hierarquização e descentralização políticoadministrativa dos
serviços de saúde.” Sendo assim indique a alternativa que corresponde a que se refere essa citação:
a) Das Relações Com Os Trabalhadores De Enfermagem, Saúde E Outros.
b) Das Relações Profissionais.
c) Princípios Fundamentais.
d) Das Relações Com As Organizações Da Categoria.
40. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem trazem como seguimentos, direitos,
responsabilidades, deveres e proibições. Na Seção IV – Das Relações Com As Organizações
Empregadoras, apresenta como direito as seguintes alternativas abaixo, EXCETO:
a) Participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do seu aprimoramento técnicocientífico, do
exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração.
b) Suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual
trabalhe não oferecer condições dignas para o exercício profissional ou que desrespeite a legislação do setor
saúde, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente por escrito sua
decisão ao Conselho Regional de Enfermagem.
c) Desenvolver suas atividades profissionais em condições de trabalho que promovam a própria segurança e a
da pessoa, família e coletividade sob seus cuidados, e dispor de material e equipamentos de proteção individual
e coletiva, segundo as normas vigentes.
d) Trabalhar, colaborar ou acumpliciarse com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem princípios e normas
que regulam o exercício profissional de Enfermagem.
RASCUNHO:
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