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ENFERMEIRO JÚNIOR
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
01

-

Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) este caderno, com as 60 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim distribuídas:
LÍNGUA PORTUGUESA II
1a5
6 a 10

LÍNGUA INGLESA II

1,5
2,5

11 a 15
16 a 20

1,5
2,5

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21 a 40
41 a 60

1,0
2,0

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas às questões objetivas formuladas nas provas.
02

-

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

03

-

Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO, preferivelmente a caneta
esferográfica de tinta na cor preta.

04

-

No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra
e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica de tinta na cor preta, de forma
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação
completamente, sem deixar claros.
Exemplo:

A

C

D

E

05

-

Tenha muito cuidado com o CARTÃO, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR.
O CARTÃO SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior - BARRA DE
RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06

-

Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A),
(B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA
RESPOSTA: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA
CORRETA.

07

-

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

08

-

SERÁ ELIMINADO do 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 Caderno de Questões e/ou o CARTÃORESPOSTA.
Obs.: Por medida de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1(uma) hora contada a partir do início
das provas e NÃO poderá levar o Caderno de Questões, a qualquer momento.

09

-

Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

10

-

Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA E ASSINE A LISTA DE
PRESENÇA.

11

-

O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS E 30 (TRINTA)
MINUTOS.

12

-

As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados, no dia útil seguinte à realização das provas, na
página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br).
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1
A frase “Aquilo era serviço de mulher.” (l. 16-17), a respeito
do trabalho dos pescadores da lagoa, se configura como
manifestação
(A) de disfarçada solidariedade.
(B) claramente depreciativa.
(C) simplesmente realista.
(D) de falsa comiseração.
(E) de forte indignação.

Os pescadores de camarão, nas noites de escuro,
iluminavam a lagoa com suas tochas e candeeiros e
na água mansa deitavam as redes, furavam a terra com
varas, faziam rumor, e no silêncio e na paz da noite escura
pareciam uma multidão de guerreiros. Às vezes conversavam, cantavam e o sacudir das redes na lagoa ecoava
surdamente até longe. A noite inteira na pescaria monótona, sem os grandes rasgos do alto-mar, a luta com os
peixes grandes e as ondas bravias. Ali era no manso.
Quando a lagoa se encrespava e o vento cortava forte,
deixavam o trabalho para a outra noite. Nos tempos de
frio agüentavam quase despidos a crueldade do sudoeste.
Mas ficavam até o clarear do dia, no duro, manobrando
as redes, sofrendo horrores. Só queriam a lagoa quieta,
sem água revolta. Os pescadores de largo curso olhavam
para eles com certo desprezo. Aquilo era serviço de
mulher. Aonde a coragem de se meter no mar alto, de se
deixar cercar pelos tubarões, de lutar braço a braço com
os peixes gigantes, os meros de dentes afiados, os
cações de três braças e vencer, e sangrar os bichos,
retalhar as carnes e trazer os troféus sangrentos,
marcas de dentadas, cortes fundos dos combates.
Pescar camarão de lamparina acesa, ficar ali horas como
se estivessem em velório de defunto, bebendo cachaça
no descanso, para matar o frio, dormir até em cima das
canoas, tudo aquilo era mesmo para gente mofina, sem
disposição ao perigo. E, no entanto, os pescadores de
camarão sabiam que não era fácil assim o seu trabalho,
que as dificuldades do seu ofício não eram tão maneiras.
O vento da noite cortava-lhes o lombo, atravessava-lhes a
carne até os ossos. O céu estrelado, a escuridão da
noite, os terrores das histórias de almas penadas,
as dores, tudo ficava com eles, no silêncio prolongado.
Às vezes cantavam. Cantavam tristes, vozes conduzidas
pelo pavor da escuridão, vozes que se elevavam de dentro
dos seus corações, como se estivessem chamando
gente em socorro. Não era um cantar de trabalho festivo,
era mais um lamento. As barcaças que desciam para o
porto passavam a horas mortas por eles, e, um grito de
boa noite, um dito de camaradagem, era como se todo
o mundo se aproximasse para aconchegá-los. Caras
tristes, corpos marcados de fome e insônia, curtidos pela
cachaça. De manhã, chegavam ao mercado do peixe para
negociar a presa da noite. E conversavam, falavam ainda,
discutiam os preços com o cesto carregado da mercadoria
que lhes custara a noite inteira, o sono e o medo das
horas de solidão. Viam-se cercados pelos fregueses.
Vinham cozinheiras, homens de importância da terra,
para conversar, regatear. Respondiam às perguntas,
recusavam ofertas, não cediam no preço. Pareciam
quietos, de noite bem dormida, mas a cara amarela,
os lábios roxos, o olhar vivo, diriam do esforço, da resistência contra o frio e o sono.

2
“Pescar camarão de lamparina acesa, [...] era mesmo para
gente mofina,” (l. 23-26)
A esse respeito, os pescadores de longo curso consideravam que a pesca de camarão na lagoa NÃO exigia
(A) resistência ao frio.
(B) audácia e destemor.
(C) luta com peixes gigantes.
(D) trabalho em águas revoltas.
(E) exposição a situações de risco.

3
A realidade dos pescadores de camarão se contrapunha à
opinião dos pescadores de alto-mar. A passagem em que
se estabelece essa oposição é
(A) “Às vezes [...] longe.” (l. 5-7)
(B) “Quando [...] noite.” (l. 10-11)
(C) “Aonde [...] combates.” (l. 17-22)
(D) “E, no entanto, [...] prolongado.” (l. 27-33)
(E) “De manhã, [...] a presa da noite.” (l. 43-44)

4

“recusavam ofertas, não cediam no preço.” (l. 50)
Isto ocorria porque
(A) a demanda era grande e o produto escasso.
(B) a prática de regatear preço era comum na negociação.
(C) a discussão de preço sempre favorecia a aproximação
com os homens importantes da terra.
(D) o trabalho cansativo os predispunha contra qualquer tipo
de conversa.
(E) os pescadores haviam agregado o sofrimento do duro
trabalho noturno ao preço.

5
“vozes que se elevavam de dentro dos seus corações, como
se estivessem chamando gente em socorro.” (l. 35-37)
Pode-se inferir que o lamento que irrompia do coração dos
pescadores encontrava eco
(A) num grito de boa noite ou num dito de camaradagem
lançado à distância.
(B) no silêncio e solidão das noites de trabalho.
(C) nos freqüentadores do mercado de peixe.
(D) nas histórias que ouviam contar.
(E) nas tristes cantigas de trabalho.

LINS DO REGO, José. Água-Mãe. Ficção Completa. Vol. II.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, S.A. 1976.
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2

6

9

Considere as afirmações a seguir sobre o emprego dos pronomes nas frases.

A cidade ___________ morta, o frio e a fome ___________
inclementes deixavam os pescadores mais ______ .

I – “O vento da noite cortava-lhes o lombo,” (l. 30) –
Pronome pessoal com sentido possessivo.
II – “Os pescadores de largo curso olhavam para eles
com certo desprezo.” (l. 15-16) – Pronome indefinido
atenuando o sentido do substantivo desprezo.
III – “era como se todo o mundo se aproximasse para
aconchegá-los.” (l. 40-41) – Pronome indefinido todo
equivalendo a qualquer.

De acordo com a norma culta da língua, as palavras que
completam a frase são
(A) meio – bastante – só
(B) meio – bastante – sós
(C) meio – bastantes – sós
(D) meia – bastante – só
(E) meia – bastantes – sós

10
É(São) verdadeira(s), APENAS, a(s) afirmação(ões)
(A) I
(B) II
(C) III
(D) I e II
(E) II e III

O termo da oração em destaque está identificado de acordo
com a sintaxe em
(A) “Cantavam tristes,” (l. 34) – adjunto adverbial de modo
(B) “De manhã, chegavam ao mercado do peixe...” (l. 43) –
adjunto adverbial de lugar
(C) “Viam-se cercados pelos fregueses.” (l. 47) – objeto
indireto
(D) “Vinham cozinheiras, homens de importância da
terra,” (l. 48) – núcleos do sujeito composto
(E) “Pareciam quietos, de noite bem dormida,” (l. 50-51) –
objeto direto

7
Analise as frases.
– Desejavam saber o preço __________ venderiam o
camarão.
– Com cenário iluminado, a pesca na lagoa foi a mais
bonita __________ assistiu.
– O barco __________ estavam os que se dirigiam ao
porto passava distante dos pescadores.
Tendo em vista a regência verbal, as frases acima se
completam com
(A) de que / em que / com que
(B) de que / em que / do qual
(C) pelo qual / a que / em que
(D) pelo qual / que / de que
(E) com o qual / com que / em que

8
A classificação que NÃO corresponde à palavra em
destaque é
(A) “...até o clarear do dia,” (l. 13) – substantivo
(B) “...era serviço de mulher.” (l. 16-17) – locução adjetiva
(C) “...sabiam que não era fácil assim o seu trabalho,” (l. 28)
– conjunção
(D) “de noite bem dormida,” (l. 51) – adjetivo
(E) “diriam do esforço, da resistência contra o frio e o sono.”
(l. 52-53) – preposição

)
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Alarming UN report on climate change too rosy, many say
By Elisabeth Rosenthal and James Kanter
International Herald Tribune, November 18, 2007

5

VALENCIA, Spain: The blunt and alarming final report of
the United Nations Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPPC), released here by UN Secretary General
Ban Ki Moon, may well underplay the problem of climate
change, many experts and even the report’s authors admit.

10

The report describes the evidence for human-induced
climate change as “unequivocal.” The rise in greenhouse
gases in the atmosphere thus far will result in an average
rise in sea levels of up to 4.6 feet, or 1.4 meters, it
concluded.

15

“Slowing - and reversing - these threats is the defining
challenge of our age,” Ban said upon the report’s release
Saturday. Ban said he had just completed a whirlwind
tour of some climate change hot spots, which he called
as “frightening as a science-fiction movie.”
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Although the scientific data is not new, this was the first
time it had been looked at together in its entirety, leading
the scientists to new emphasis and more sweeping
conclusions.

The IPCC chairman, Rajendra Pachauri, an engineer and
economist from India, acknowledged the new trajectory.
“If there’s no action before 2012, that’s too late,” Pachauri
said. “What we do in the next two to three years will
determine our future.”
http://www.iht.com/articles/2007/11/18/europe/climate.php

11

The panel’s fourth and final report summarized and
integrated the most significant findings of three sections
of the panel’s exhaustive climate-science review, to create
an official “pocket guide” to climate change for policy
makers who must now decide how the world will respond.
The first covered climate trends; the second, the world’s
ability to adapt to a warming planet; the third, strategies
for reducing carbon emissions.

The main purpose of the text is to
(A) remind the world that the first phase of the Kyoto Treaty
ends in 2012.
(B) warn against the destruction of the Amazon forest and
the breaking up of ice sheets in Antartica.
(C) alert about the sense of urgency to take action on
problems brought about by climate change.
(D) criticize the release of the report by United Nations
Intergovernmental Panel on Climate Change.
(E) suggest that delegates in Bali should vote for public funds
that will help research on new technologies such as carbon
capture.

“The sense of urgency when you put these pieces together
is new and striking,” said Martin Parry, a British climate
expert who was co-chairman of the delegation that wrote
the second report.

12
The fragment “… the melting of the Greenland ice sheet could
result in a substantive sea level rise over centuries rather
than millennia.” (lines 33-35) means that
(A) abrupt changes in the Earth environment might happen
sooner than expected.
(B) the rise of sea levels will definitely only take place a
thousand years from now.
(C) ice sheets will endure the sudden climate change caused
by harmful greenhouse gases.
(D) it is impossible to predict whether the melting of polar ice
sheets will actually take place.
(E) the melting of polar ice sheets is a much welcome
phenomenon that has been caused by sudden climate
change.

This report’s summary was the first to acknowledge that
the melting of the Greenland ice sheet could result in a
substantive sea level rise over centuries rather than
millennia. “Many of my colleagues would consider that
kind of melt a catastrophe” so rapid that mankind would
not be able to adapt, said Michael Oppenheimer, a climate
scientist at Princeton University who contributed to the
IPCC.
Delegations from hundreds of nations will be meeting in
Bali, Indonesia in two weeks to start hammering out a
global climate agreement to succeed the Kyoto Protocol,
the current climate change treaty.
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He said that delegates in Bali should take action
immediately by public financing for demonstration projects
on new technologies like “carbon capture,” a “promising
but not proved” system that pumps emissions underground
instead of releasing them into the sky. He said the energy
ministers should start a global fund to help poor countries
avoid deforestation, which causes emissions to increase
because growing plants absorb carbon in the atmosphere.

“And the new science is saying: ‘You thought it was bad?
No it’s worse.’ ”

He described ice sheets breaking up in Antarctica, the
destruction of the Amazon rainforest in Brazil, and children
in Chile having to wear protective clothing because an
ozone hole was letting in so much ultraviolet radiation.
20

“It’s extremely clear and is very explicit that the cost of
inaction will be huge compared to the cost of action,” said
Jeffrey Sachs, head of Columbia University’s Earth
Institute. “We can’t afford to wait for some perfect accord
to replace Kyoto, whose first phase expires in 2012, for
some grand agreement. We can’t afford to spend years
bickering about it. We need to start acting now.”

4

13

18

According to Jeffrey Sachs, head of Columbia University’s
Earth Institute,
(A) it is better to be accused of inaction than to act wrongly.
(B) energy officers should finance deforestation projects in
poor countries.
(C) no public financing should be given to projects on new
technologies like ‘carbon capture’.
(D) we must now only work towards a perfect agreement to
substitute the Kyoto treaty in 2012.
(E) it is essential to act immediately on the threats to life in
our planet as we cannot wait any further.

In “… delegates in Bali should take action immediately by
public financing for demonstration projects on new
technologies…” (lines 51-53), the verb that can replace
should without changing the meaning of the sentence is
(A) will
(B) may
(C) might
(D) would
(E) ought to

19
Which statement does NOT represent the opinion expressed
by one of the experts mentioned?
(A) According to Secretary General Ban Kin Moon, the
major challenge of our times is to reduce and combat
the threats of climate change.
(B) Secretary General Ban Kin Moon believes that the
problems caused by climate change are as exciting and
fun as watching a science-fiction movie’.
(C) Martin Parry’s opinion is that finding solutions for the
problems of climate change is a pressing fact that must
be considered immediately.
(D) Michael Oppenheimer considers that the melting of the
Greenland ice sheet can result in a disastrous problem
which will be difficult to adjust to.
(E) Rajendra Pachauri insists that humanity cannot wait for
the 2012 agreement to decide what to do, and must act
now, in the next couple of years.

14
Where in the article does the author present alarming
evidences of human impact on climate change?
(A) Paragraph 3, only (lines 11-15)
(B) Paragraph 5, only (lines 20-27)
(C) Paragraphs 2 and 4 (lines 6-10 ; 16-19)
(D) Paragraphs 4 and 5 (lines 16-27)
(E) Paragraphs 8 and 9 (lines 40-50)

15
Which alternative contains a correct correspondence of
meaning?
(A) “underplay” (line 4) is the opposite of “minimize”.
(B) “unequivocal” (line 7) means the same as “clear”.
(C) “trends” (line 25) and “tendencies” are not synonyms.
(D) “acknowledge” (line 32) means “acquire”.
(E) “substantive” (line 34) and “significant” are antonyms.

20
The text as a whole is both
(A) argumentative and optimistic.
(B) subjective and informative.
(C) comforting and creative.
(D) persuasive and alarming.
(E) hopeful and enthusiastic.

16
The boldfaced item introduces a result in
(A) “…children in Chile having to wear protective clothing
because an ozone hole was letting in so much ultraviolet
radiation.” (lines 17-19)
(B) “…the melting of the Greenland ice sheet could result in
a substantive sea level rise over centuries rather than
millennia.” (lines 33-35).
(C) “Many of my colleagues would consider that kind of melt
a catastrophe” so rapid that mankind would not be able
to adapt” (lines 35-37).
(D) “…system that pumps emissions underground instead
of releasing them into the sky.” (lines 54-55).
(E) “Although the scientific data is not new, this was the
first time it had been looked at together in its entirety,”
(lines 59-60).

17
In terms of reference, it is correct to affirm that
(A) “It” (line 9) refers to “rise” (line 7).
(B) “Which” (line 14) refers to “threats” (line 11).
(C) “Whose” (line 48) refers to “Jeffrey Sachs” (line 46).
(D) “Them” (line 55) refers to “emissions” (line 54).
(E) “Its” (line 60) refers to “time” (line 60).

)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

24
Caso o relatório precise de outras análises estatísticas,
a enfermeira, com o software Excel, poderá utilizar como
atalho o ícone fx ou acessá-lo pelo botão

Leia a Tabela a seguir, que contém os valores obtidos
por uma enfermeira, no controle de freqüência cardíaca
de trabalhadores após o turno noturno, para responder
às questões de nos 21 a 25.

Freqüência Cardíaca

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

62
70
58
74
86
92
60
66
84
88
80
76
90
58
60
68
98
84
64
72

(C)

(D)

25
A organização dos dados numa classificação decrescente,
de modo a identificar os trabalhadores que apresentam
taquicardia após o turno noturno, pode ser obtida pelo atalho
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

26
As unidades não hospitalares de atendimento às urgências
e emergências que prestam assistência de média complexidade, (M1), são obrigatórias para municípios-sede de módulo
assistencial e devem garantir assistência às urgências com
observação de até
(A) 1 hora
(B) 6 horas
(C) 12 horas
(D) 18 horas
(E) 24 horas

21
O cálculo da média aritmética das observações registradas
acima corresponde a
(A) 84,50
(B) 82,50
(C) 80,50
(D) 74,50
(E) 72,50

27
Motivos de saúde constituem uma das razões pelas quais
as pessoas deixam de trabalhar em turnos. Um modelo
epidemiológico que explica o envelhecimento precoce
destes trabalhadores começa com uma fase que tem em
média cinco anos de duração, e é denominada
(A) sensibilização
(B) manifestação
(C) acomodação
(D) acumulação
(E) adaptação

22
Considerando que a enfermeira, em seu relatório, está
interessada em destacar o ponto no qual metade das
observações é menor e metade é maior, ela deve para isto
calcular a(o)
(A) moda
(B) média
(C) mediana
(D) variância
(E) desvio padrão

28
A elaboração de escalas de trabalho, em jornada noturna,
deve reconhecer a marcante influência, nos problemas de
saúde, do tempo de exposição a este regime de trabalho
associado a
(A) sexo
(B) idade
(C) moradia
(D) instrução
(E) estado civil

23
Observando-se os elementos da Tabela de Registro de freqüência cardíaca de trabalhador após jornada do turno noturno, verifica-se que se trata de uma série
(A) amodal
(B) unimodal
(C) bimodal
(D) trimodal
(E) quadrimodal
ENFERMEIRO JÚNIOR

(B)

(E)

Tabela de Registro de freqüência cardíaca de trabalhador
após jornada do turno noturno
Trabalhador

(A)

6

29

34

Os cuidados com a saúde nas questões relacionadas ao
trabalho não devem acarretar qualquer ônus para o trabalhador, devem ser gratuitos, e sempre que possível realizados
durante a jornada de trabalho. Este princípio norteador das
Políticas Públicas de Saúde e Segurança no Trabalho, no
Brasil, refere-se
(A) à responsabilidade do empregador
(B) ao princípio da prevenção
(C) ao princípio da equidade
(D) ao acesso à informação
(E) à cobertura universal

Dentre as doenças relacionadas com o trabalho está o
câncer ocupacional cuja ocorrência pode explicitar nexo
causal com a exposição do trabalhador a
(A) temperaturas extremas
(B) radiação ultravioleta
(C) radiações ionizantes
(D) ruído e vibração
(E) ultra-som

35
A hipertensão arterial, a angina pectoris e o infarto agudo do
miocárdio são doenças do sistema circulatório relacionadas
com o trabalho, conforme a CID-10. Qual, dentre os seguintes
agentes etiológicos ou fatores de risco, é comum a estas
três doenças?
(A) Sulfeto e monóxido de carbono.
(B) Exposição ocupacional ao ruído.
(C) Chumbo e seus compostos tóxicos.
(D) Nitroglicerina e outros ésteres do ácido nítrico.
(E) Problemas relacionados com o emprego e com o
desemprego.

30
O atendimento pré-hospitalar fixo em situações de urgências
e emergências desenvolve: acolhimento dos quadros
agudos; capacitação de recursos humanos; estruturação
dos recursos físicos e estruturação da grade de referência.
Este atendimento se insere em qual nível de atenção?
(A) Curativo
(B) Primário
(C) Secundário
(D) Terciário
(E) Preventivo

36
Durante a inspeção clínica de uma trabalhadora de 35 anos,
secretária há oito de uma empresa termoelétrica e que
desenvolve atividades laborais quase sempre sentada, a
enfermeira registra dados antropométricos de peso igual a
88 kg e de estatura correspondendo a 165 cm. A trabalhadora
queixa-se de cansaço, dor localizada e difusa e veias muito
dilatadas nos membros inferiores. Esta trabalhadora
apresenta fator predisponente para veias varicosas do tipo
(A) etário
(B) ponderal
(C) hereditário
(D) gestacional
(E) profissional

31
Em relação a recursos humanos, as unidades não hospitalares de atendimento às urgências e emergências devem,
obrigatoriamente, contar com
(A) cirurgião
(B) enfermeiro
(C) ortopedista
(D) ginecologista
(E) assistente social

32
A remoção ou redução do número de bactérias na pele
por meio de limpeza mecânica, (escova com sabão), ou
por aplicação de preparado químico, de modo a reduzir os
riscos de natureza biológica, é um procedimento usual da
enfermagem no atendimento ambulatorial denominado
(A) sanificação
(B) degermação
(C) esterilização
(D) desinfestação
(E) descontaminação

37
Avaliar a incapacidade laborativa e estabelecer o nexo técnico
entre a doença e a existência do agente no trabalho do
segurado é uma competência da perícia médica, sob
responsabilidade do(a)
(A) Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS
(B) Organização Internacional do Trabalho – OIT
(C) Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT
(D) Sistema Único de Saúde – SUS
(E) Lei Orgânica da Saúde – LOS

33
O processo físico ou químico de destruição de todos os
microorganismos com eficácia para as formas esporuladas,
quando o procedimento tem duração entre 10 e 30 minutos,
é denominado desinfecção de nível
(A) alto
(B) médio
(C) intermediário
(D) baixo
(E) extremo

38
A vigilância de agravos relacionados ao trabalho bem como a
listagem dos agravos de notificação compulsória e investigação
obrigatória, em todo o território nacional, permite análise
epidemiológica das informações sobre a saúde-doença dos
trabalhadores no âmbito do SUS através do
(A) SIH
(B) SIM
(C) RAIS
(D) SINAN
(E) PRISMA
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39

44

Na abordagem diagnóstica interdisciplinar de avaliação clínica
e neuropsicológica dos trabalhadores, o controle dos sinais
vitais e a coleta de material para exames laboratoriais ocorre
no momento de avaliação
(A) de enfermagem
(B) psicológica
(C) ocupacional
(D) neurológica
(E) clínica

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem
estabelece que “a participação do profissional de enfermagem nas pesquisas experimentais deve ser precedida de
consentimento, por escrito, do cliente ou do seu representante legal”. Considerando que a função de pesquisa é
inerente ao enfermeiro do trabalho, entende-se que esta
posição é
(A) dever
(B) direito
(C) princípio
(D) proibição
(E) responsabilidade

40
A saúde ocupacional trata dos aspectos relacionados à
higiene ocupacional e aos acidentes de trabalho procurando
identificar riscos de diversas naturezas potencialmente
presentes nas situações de trabalho. A Ergonomia, considerando a questão do conforto no ambiente laboral, impõe um
novo conceito expresso por
(A) morbidade
(B) nocividade
(C) penosidade
(D) insalubridade
(E) periculosidade

45
“Um conjunto de atividades que se destina, através das ações
de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa
à recuperação e reabilitação dos trabalhadores submetidos
aos riscos e agravos das condições de trabalho”. Esta é a
definição de saúde do trabalhador que consta do(a)
(A) Código Civil Brasileiro
(B) Lei Orgânica da Saúde
(C) Lei da Previdência Social
(D) Consolidação das Leis do Trabalho
(E) Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho

41
Sustentado pelo conteúdo da Norma Regulamentadora de
Segurança e Saúde no Trabalho – N.R. 17, dentre os abaixo
relacionados, NÃO se considera agente de risco ergonômico
presente no ambiente de trabalho o(a)
(A) mau arranjo físico do espaço
(B) controle rígido de produtividade
(C) jornada de trabalho prolongada
(D) imposição de ritmos excessivos
(E) monotonia e repetitividade das tarefas

46
A prevenção técnica dos riscos ocupacionais nos locais de
trabalho deve seguir os princípios mais modernos da análise
e gerenciamento de riscos. Esta proposta indica que nos
locais de trabalho
(A) os trabalhadores não são sujeitos neste processo.
(B) o processo é descontínuo e periodicamente revisado.
(C) o foco principal de análise é a eliminação de riscos.
(D) o debate acerca dos riscos não é democrático.
(E) a análise é um instrumento burocrático.

42
O enfermeiro do trabalho atua nos três níveis de prevenção.
Quando desenvolve visita aos locais de trabalho juntamente
com outros profissionais da equipe de saúde, para a determinação dos agentes químicos, biológicos, físicos,
ergonômicos que possam intervir na saúde do trabalhador,
realiza
(A) limitação do dano
(B) proteção específica
(C) promoção da saúde
(D) diagnóstico precoce
(E) atendimento preventivo

47
Um dos desafios à organização do trabalho refere-se aos
prazos curtos e à necessidade de rapidez na realização de
tarefas. Esta associação determina estresse, lombalgias e
dores musculares no pescoço e ombros. Estes problemas
de saúde, decorrentes desta associação, correspondem a
(A) conteúdo da tarefa
(B) natureza do trabalho
(C) autonomia no trabalho
(D) intensidade do trabalho
(E) capacitação e treinamento

43
É atribuição do enfermeiro do trabalho planejar, organizar,
dirigir, coordenar, controlar e avaliar toda a assistência de
enfermagem. O planejamento inclui conhecer a atividade
principal da empresa, o processo de trabalho e as substâncias utilizadas. Dentre outras informações importantes NÃO
se considera
(A) média de idade
(B) turno de trabalho
(C) controle de ponto
(D) número de empregados
(E) proporção de homens e mulheres
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48
O conceito de risco envolve os agentes físicos, mecânicos,
químicos, biológicos, ergonômicos e organizacionais presentes nos processos de trabalho que podem gerar algum dano.
Dentre estes, dois, particularmente, podem gerar efeitos crônicos e podem ser medidos através do monitoramento
ambiental e biológico. Quais são estes agentes?
(A) Ergonômicos e Químicos
(B) Químicos e Biológicos
(C) Ergonômicos e Físicos
(D) Físicos e Mecânicos
(E) Químicos e Físicos
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55

A N.R.9 estabelece “a obrigatoriedade da elaboração e
implementação do Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais – PPRA”, cuja análise global de avaliação de
seu desempenho deve ser
(A) anual
(B) semestral
(C) trimestral
(D) mensal
(E) quinzenal

Segundo Wanda Horta, a coleta de dados significativos para
o enfermeiro com vistas à identificação dos atuais ou potenciais
problemas de saúde do trabalhador consiste na primeira
etapa do processo de enfermagem denominada
(A) Plano Assistencial
(B) Plano de Cuidados
(C) Histórico de Enfermagem
(D) Prescrição de Enfermagem
(E) Diagnóstico de Enfermagem

50
O enclausuramento de fontes de risco por meio de técnicas
construtivas, isolando fontes de ruído, de calor, de riscos
químicos, bem como a instalação de Equipamentos de
Proteção Coletivos, são ações preventivas de nível
(A) social
(B) organizacional
(C) setorial
(D) geral
(E) individual

56

“Criar e manter, naquilo que estiver ligado à enfermagem, um
permanente sistema de investigação de causas e medidas
de controle de riscos ocupacionais, fadiga e estresse no
trabalho, absteísmo, tabagismo, alcoolismo, abuso de
drogas e acidentes do trabalho” é, segundo Bulhões, atividade
inerente à função
(A) educativa
(B) de pesquisa
(C) assistencial
(D) de integração
(E) administrativa

51
Segundo Carvalho, como medida de controle para
contaminantes biológicos, “os trabalhadores devem ser
informados sobre os riscos de contaminação biológica na
execução de suas atividades”. Esta medida está classificada
como
(A) proteção individual
(B) programas de saúde
(C) projeto de instalações
(D) limpeza e desinfecção
(E) educação e treinamento

57
A partir dos conhecimentos de Ergonomia e Epidemiologia,
que contribuem para o estudo do trabalho e dos modos de
adoecer das coletividades humanas trabalhadoras, construiu-se
o conceito “carga de trabalho”. Este conceito, utilizado por
Laurell ao desenvolver um “Modelo de Determinação Social
do Processo Saúde-Doença”, supera a categoria
(A) síndrome de esgotamento (B) disfunções fisiológicas
(C) estresse psicossocial
(D) fadiga psíquica
(E) fatores de risco

52
Os riscos ambientais ligados ao trabalho são classificados
em cinco categorias que correspondem a cinco cores
diferentes. Na cor azul, referente a riscos de acidente, se
inclui
(A) vapor
(B) vibração
(C) radiação
(D) umidade
(E) eletricidade

58

Ao atender um trabalhador com queixas de ter trabalhado
mais do que deveria ter trabalhado, ou de que descansou
menos do que deveria ter descansado, o enfermeiro do
trabalho identifica o conceito de fadiga, baseado nas
abordagens cognitivas da Psicologia como
(A) fadiga muscular
(B) estresse laboral
(C) desgaste mental
(D) sofrimento mental
(E) fadiga geral

53
Quando os procedimentos médico-previdenciários relacionados
à classificação da incapacidade laborativa indicarem:
“seqüela definitiva compatível com o trabalho”, a estes
trabalhadores pode ser concedido(a)
(A) benefício parcial
(B) auxílio - doença
(C) auxílio - acidente
(D) aposentadoria especial
(E) aposentadoria por invalidez

59

Em defesa do bem-estar da saúde e da qualidade de vida do
trabalhador, considera-se que as condições do ambiente de
trabalho se estendem ao domicilio, à família, à comunidade
e ao meio ambiente ampliado ou remoto. Deve-se, então,
combater, em relação ao trabalho, a extensão da
(A) vulnerabilidade
(B) suscetibilidade
(C) sensibilidade
(D) intensidade
(E) nocividade

54

60

Quando o enfermeiro, no atendimento às necessidades
básicas do trabalhador, ajuda-o a assumir a responsabilidade
pelo seu autocuidado, está desenvolvendo o processo de
enfermagem tendo como base a Teoria de
(A) Orem
(B) Horta
(C) Daniel
(D) Watson
(E) Leininger

O controle médico de trabalhadores expostos a radiações
eletromagnéticas implica a orientação de enfermagem para
a coleta de sangue e de urina. O exame de urina deve priorizar
a dosagem de
(A) albumina
(B) glicose
(C) fosfato
(D) cetona
(E) cálcio
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