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TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM DO TRABALHO JÚNIOR
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 60 (sessenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:
LÍNGUA
PORTUGUESA
Questões
1 a 10

MATEMÁTICA

Pontuação Questões Pontuação
1,0 cada

11 a 20

1,0 cada

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Bloco 1

Bloco 2

Bloco 3

Questões

Pontuação

Questões

Pontuação

Questões

Pontuação

21 a 40

1,0 cada

41 a 50

1,0 cada

51 a 60

1,0 cada

b) CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.
02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal.
03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esferográfica
transparente 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 transparente 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:
05 - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado em suas margens
superior e/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 Processo Seletivo 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 CARTÃO-RESPOSTA.
Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das
mesmas. Por motivos de segurança, o candidato 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, o CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE
PRESENÇA.
11 - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS, incluído o
tempo para a marcação do seu CARTÃO-RESPOSTA.
12 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no
endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br).
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3

LÍNGUA PORTUGUESA

A frase em que ocorre ERRO quanto à acentuação gráfica
é:
(A) Eles têm confiança no colega da equipe.
(B) Visitou as ruínas do Coliseu em Roma.
(C) O seu sustento provém da aposentadoria.
(D) Descoberta a verdade, ele ficou em maus lençóis.
(E) Alguns ítens do edital foram retificados.

TODAS AS QUESTÕES SERÃO AVALIADAS COM
BASE NO REGISTRO CULTO E FORMAL DA LÍNGUA.

O SER HUMANO DESTRÓI O QUE MAIS DIZ AMAR
As grandes perdas acontecem
por pequenas decisões

4
Considere as frases abaixo.

5

10

Se leio a frase “O ser humano destrói o que mais
diz amar”, pensando na loucura que a humanidade
vive hoje, não me sinto assim tão mal. Mas se, ao
repetir mentalmente a frase, me lembro da discussão
que tive ontem com minha mulher porque não aceitei que não sei lidar com críticas, ou da forma bruta
com que tratei um dos meus filhos porque não consegui negociar e apelei para o meu pátrio-poder, ou
da forma como repreendo as pessoas que trabalham
comigo quando não atingimos as metas da empresa,
sinto que essa afirmação tem mais verdade do que
eu gostaria de admitir.

I

II

– A candidata ____________________ a possibilidade de ingresso na empresa, quando soube do
resultado do concurso.
– Conquanto ele se __________________ a confirmar o fato, sua posição foi rejeitada pela equipe.

As formas verbais que, na sequência, completam corretamente as frases acima são:
(A) entreveu, predisposse.
(B) entreveu, predispusesse.
(C) entreviu, predispora.
(D) entreviu, predispusesse.
(E) entreveu, predispusera.

AYLMER, Roberto. Escolhas: algumas delas podem determinar o destino de uma pessoa, uma família ou uma nação. (Adaptado)

5
A concordância verbal está corretamente estabelecida
em:
(A) Foi três horas de viagem para chegar ao local do
evento.
(B) Há de existir prováveis discussões para a finalização
do projeto.
(C) Só foi recebido pelo coordenador quando deu cinco
horas no relógio.
(D) Fazia dias que participavam do processo seletivo em
questão.
(E) Choveu aplausos ao término da palestra do especialista em Gestão.

1
Em relação ao texto, é INCORRETO o que se afirma em:
(A) O texto é construído a partir de uma situação hipotética.
(B) O segundo período em relação ao primeiro, semanticamente, estabelece uma relação de oposição.
(C) No segundo período, os dois últimos fatos apresentados estão, gramaticalmente, relacionados a “me lembro” (A. 4).
(D) Semanticamente, o primeiro período ressalta a irrelevância do problema apresentado.
(E) A oração “porque não consegui negociar” (A. 7-8) estabelece, com a anterior, uma relação de causa e consequência na linha argumentativa do texto.

6
Substituindo o verbo destacado por outro, a frase, quanto
à regência verbal, torna-se INCORRETA em:
(A) O líder da equipe, finalmente, viu a apresentação
do projeto. / O líder da equipe, finalmente, assistiu à
apresentação do projeto.
(B) Mesmo não concordando, ele acatou as ordens do
seu superior. / Mesmo não concordando, ele obedeceu às ordens do seu superior.
(C) Gostava de recordar os fatos de sua infância. / Gostava de lembrar dos fatos de sua infância.
(D) O candidato desejava uma melhor colocação no
ranking. / O candidato aspirava a uma melhor colocação no ranking.
(E) Naquele momento, o empresário trocou a família pela
carreira. / Naquele momento, o empresário preferiu a
carreira à família.

2
Os vocábulos “discussão”, “atingimos” e “empresa” são
grafados, respectivamente, com ss, g e s.
São grafadas, respectivamente, com essas mesmas
letras as seguintes palavras:
(A) a___ambarcar, o___eriza, requi___ito.
(B) la___idão, impin___ir, irri___ório.
(C) ob___ecado, here___e, he___itar.
(D) re___uscitar, gor___eta, parali___ar.
(E) can___aço, la___e, morali___ar.
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MATEMÁTICA

A flexão de número dos substantivos está correta em
(A) florezinhas – troféis.
(B) salário-famílias – coraçãozinhos.
(C) os vaivéns – anães.
(D) paisezinhos – beija-flores.
(E) limãos – abdômenes.

11
O valor máximo da função de variável real f(x) = 4(1 + x)(6 − x) é
(A) 44
(B) 46
(C) 48

8

(D) 49

A frase em que a concordância nominal está INCORRETA é:
(A) Bastantes feriados prejudicam, certamente, a economia de um país.
(B) Seguem anexo ao processo os documentos comprobatórios da fraude.
(C) Eles eram tais qual o chefe nas tomadas de decisão.
(D) Haja vista as muitas falhas cometidas, não conseguiu
a promoção.
(E) Elas próprias resolveram, enfim, o impasse sobre o
rumo da empresa.

(E) 50

12
Maria quer comprar uma bolsa que custa R$ 85,00 à vista.
Como não tinha essa quantia no momento e não queria
perder a oportunidade, aceitou a oferta da loja de pagar
duas prestações de R$ 45,00, uma no ato da compra e
outra um mês depois. A taxa de juros mensal que a loja

9

estava cobrando nessa operação era de

Leia as frases abaixo.

(A) 5,0%

I

(B) 5,9%

– Convém que entregue o relatório o mais rápido
possível. (me)
II – Amanhã, anunciarei as novas rotinas do setor.
(lhes)
III – Sentindo ofendido, retirou-se do plenário. (se)
IV – Quem informará as suas novas designações? (lhe)

(C) 7,5%
(D) 10,0%
(E) 12,5%

13
A exigência da próclise ocorre APENAS nas frases
(A) I e II.
(B) I e III.
(C) I e IV.
(D) II e III.
(E) III e IV.

10
Há ERRO quanto ao emprego dos sinais de pontuação em:
(A) Ao dizer tais palavras, levantou-se, despediu-se dos
convidados e retirou-se da sala: era o final da reunião.
(B) Quem disse que, hoje, enquanto eu dormia, ela saiu
sorrateiramente pela porta?
(C) Na infância, era levada e teimosa; na juventude, tornou-se tímida e arredia; na velhice, estava sempre
alheia a tudo.
(D) Perdida no tempo, vinham-lhe à lembrança a imagem
muito branca da mãe, as brincadeiras no quintal, à tarde, com os irmãos e o mundo mágico dos brinquedos.
(E) Estava sempre dizendo coisas de que mais tarde se
arrependeria. Prometia a si própria que da próxima
vez, tomaria cuidado com as palavras, o que entretanto, não acontecia.
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A figura acima mostra uma peça de metal de espessura
constante. Todos os ângulos são retos, e as medidas em
centímetros são: AB = 12, BC = 3 e AF = FE = 8. Essa
peça deverá ser cortada na linha tracejada AP de forma
que as duas partes da peça tenham a mesma área.
A medida, em centímetros, do segmento EP da figura é
(A) 1,0
(B) 1,5
(C) 2,0
(D) 2,5
(E) 3,0

4

14

18

Certo cometa, descoberto em 1760, foi novamente visível
da Terra por poucos dias nos anos de 1773, 1786, 1799,
etc., tendo mantido sempre essa regularidade. Esse
cometa será novamente visível no ano de
(A) 2016
(B) 2017
(C) 2018
(D) 2019
(E) 2020

Em um setor de uma empresa, trabalham 3 geólogos e
4 engenheiros. Quantas comissões diferentes de 3 pessoas
podem ser formadas com, pelo menos, 1 geólogo?
(A) 28
(B) 31
(C) 36
(D) 45
(E) 60

19
Considere que a distância da Terra ao Sol seja, em certo
dia, de 150 milhões de quilômetros. Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é de 300 mil quilômetros por
segundo, o tempo que a luz emitida do Sol demora para
chegar ao nosso planeta é de
(A) 8 minutos e 20 segundos.
(B) 9 minutos.
(C) 12 minutos e 40 segundos.
(D) 15 minutos e 30 segundos.
(E) 20 minutos.

15
João tem 100 moedas, umas de 10 centavos, e outras de
25 centavos, perfazendo um total de R$ 20,20.
O número de moedas de 25 centavos que João possui é
(A) 32
(B) 56
(C) 64
(D) 68
(E) 72

20

16

Conversando com os 45 alunos da primeira série de um
colégio, o professor de educação física verificou que
36 alunos jogam futebol, e 14 jogam vôlei, sendo que
4 alunos não jogam nem futebol nem vôlei. O número de
alunos que jogam tanto futebol quanto vôlei é
(A) 5
(B) 7
(C) 9
(D) 11
(E) 13

Sendo i a unidade imaginária e escrevendo o complexo
na forma z = a + bi tem-se que a + b é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

−1
1
2
6
8

17

A figura acima mostra um triângulo com as medidas de
seus lados em metros. Uma pirâmide de base quadrada
tem sua superfície lateral formada por quatro triângulos
iguais aos da figura acima. O volume dessa pirâmide,
em metros cúbicos, é, aproximadamente
(A) 95
(B) 102
(C) 108
(D) 120
(E) 144
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A fiscalização para verificação do cumprimento das exigências legais relativas ao EPI cabe à(ao)
(A) Fundacentro
(B) CIPA
(C) SIPAT
(D) MTE
(E) MS

BLOCO 1
21
Os dados obtidos nos exames médicos, incluindo avaliação clínica e exames complementares, as conclusões e
as medidas aplicadas, deverão ser registrados em prontuário clínico individual que será mantido na empresa por
um período mínimo de
(A) 5 anos.
(B) 10 anos.
(C) 15 anos.
(D) 20 anos.
(E) 30 anos.

27
Nas intoxicações por substâncias químicas, a fase representada pela absorção e posterior transformação, distribuição, armazenamento ou eliminação dessas substâncias,
não ocorrendo nenhuma interação do poluente com as estruturas do organismo humano, é denominada fase da
(A) exposição.
(B) toxicocinética.
(C) toxicodinâmica.
(D) clínica.
(E) cura.

22
O Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional
(PCMSO) deverá obedecer a um planejamento em que
estejam previstas as ações de saúde a serem executadas
durante
(A) 2 meses.
(B) 3 meses.
(C) 4 meses.
(D) 6 meses.
(E) 12 meses.

28
Em toxicologia, qual é o sistema de monitoramento contínuo de medições de rotina que tem o objetivo de detectar
alterações no estado de saúde das populações expostas,
por meio da dosagem do poluente em tecidos e fluidos do
organismo humano?
(A) Ambiental
(B) Biológico
(C) Emissão
(D) Clínico
(E) Ecológico

23
Numa empresa petrolífera, as substâncias, os compostos
ou os produtos que possam penetrar, pela via respiratória,
no organismo do trabalhador, na forma de poeira, fumos,
névoas, vapores ou gases, são considerados agentes que
originam riscos
(A) físicos.
(B) químicos.
(C) biológicos.
(D) ergonômicos.
(E) mecânicos.

29
Numa indústria, as prioridades no desenvolvimento de
ações junto a um conjunto de trabalhadores são aquelas
voltadas à(ao)
(A) prevenção.
(B) cura.
(C) reabilitação.
(D) controle.
(E) tratamento.

24
Numa empresa petrolífera, NÃO constituem riscos ocupacionais, no ambiente laboral, os classificados como
(A) mecânicos.
(B) comportamentais.
(C) ambientais.
(D) ergonômicos.
(E) sociais.

30
Em uma indústria, a participação com o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
(SESMT) das discussões promovidas pelo empregador,
para avaliar os impactos de alterações no ambiente e no
processo de trabalho, relacionados à segurança e saúde
dos trabalhadores, é atribuição do(a)
(A) MTE
(B) MS
(C) CIPA
(D) SIPAT
(E) Fundacentro

25
Segundo o art. 166 da CLT, sempre que, numa empresa petrolífera, as medidas de ordem geral não ofereçam
completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho, essa empresa é obrigada a fornecer
(A) ASO
(B) EPC
(C) EPI
(D) CAT
(E) SIPAT
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31

36

A abordagem primária rápida à vítima de trauma é realizada através de uma avaliação sucinta da respiração, da
circulação e de
(A) fraturas.
(B) sangramento.
(C) queimaduras.
(D) sufocamento.
(E) nível de consciência.

A ventilação de resgate de um adulto, no caso de parada
cardiorrespiratória, deve ser feita com
(A) checagem de respiração e pulso, perfazendo 10 ciclos.
(B) expiração de 2 segundos e recuperação por 4 segundos.
(C) uma ventilação e 05 compressões torácicas, a um ritmo de 100 compressões por minuto.
(D) duas ventilações e 10 compressões torácicas, a um
ritmo de 100 compressões por minuto.
(E) duas ventilações e 15 compressões torácicas, a um
ritmo de 100 compressões por minuto.

32
A primeira etapa de avaliação, na abordagem primária
completa à vítima de trauma, é a de verificação de
(A) vias aéreas com controle cervical.
(B) exposição da vítima.
(C) estado neurológico.
(D) respiração.
(E) circulação com controle de hemorragias.

37
Na classificação das doenças segundo sua relação com
o trabalho, aquela que tem o trabalho como causa necessária é a
(A) asma.
(B) câncer.
(C) coronariopatia.
(D) intoxicação por chumbo.
(E) dermatite de contato alérgica.

33
A análise do nível de consciência da vítima de trauma é
realizada através do Método A, V, P, U, observando-se o
grau de contato que a vítima faz com o meio ambiente.
Nesse Método, a letra “A” equivale ao quadro de vítima
(A) com olhos fechados, que só abrem mediante estímulo
doloroso.
(B) com olhos fechados, que só abrem mediante estímulo
tátil.
(C) adormecida; com olhos que se abrem mediante estímulo verbal.
(D) acordada, com resposta adequada ao ambiente.
(E) que não reage a qualquer estímulo.

38
De acordo com a Portaria no 1.339/1999/MS, são doenças
infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho, EXCETO
(A) tuberculose.
(B) dengue clássico.
(C) malária.
(D) candidíase.
(E) hanseníase.

39
Um importante parâmetro de acompanhamento da saúde
do trabalhador é a avaliação
(A) periódica.
(B) admissional.
(C) demissional.
(D) de retorno ao trabalho.
(E) de mudança de função.

34
Um trabalhador foi atendido em uma emergência clínica
apresentando o seguinte quadro clínico: polidipsia; poliúria;
vômitos e dor abdominal, pulso fraco e rápido; e alteração
de consciência. Diante desse quadro, o técnico de enfermagem deve pensar em
(A) síncope.
(B) angina de peito.
(C) crise convulsiva.
(D) pré-coma diabético.
(E) infarto agudo de miocárdio.

40
A Norma OHSAS 18001:2007 tem como proposta
(A) fornecer especificações detalhadas para o projeto de
um sistema de gestão.
(B) especificar requisitos para um Sistema de Gestão da
Segurança e Saúde Ocupacional.
(C) prescrever critérios específicos de desempenho de
Segurança e Saúde Ocupacional.
(D) atingir, por meio do sistema de gestão, outras áreas
relacionadas à saúde e segurança.
(E) recomendar que os seus requisitos sejam incorporados
a determinados Sistemas de Gestão de Segurança e
Saúde Ocupacional.

35
Na reanimação cardiopulmonar, deve-se obedecer a uma
sequência de passos, denominada ABC, em que o primeiro passo, referente ao “A”, trata de
(A) sentir se há fluxo de ar.
(B) realizar massagem cardíaca externa.
(C) assegurar a permeabilidade das vias aéreas.
(D) ouvir se há saída de ar durante a expiração.
(E) verificar se há movimento de tórax e abdome.
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BLOCO 2

A vacinação refere-se ao ato de induzir, artificialmente,
o organismo a produzir anticorpos contra uma doença
infecciosa. Na inoculação da substância antigênica contra
a tuberculose, utilizam-se
(A) bactérias atenuadas.
(B) bactérias mortas.
(C) frações de bactérias.
(D) vírus inativados.
(E) vírus atenuados.

41
Para assegurar que as capacidades, as necessidades, as
limitações fisiológicas e psicológicas de um candidato são
compatíveis com o esforço físico e mental exigido para
determinado cargo, a NR-7 estabelece o exame
(A) admissional.
(B) periódico.
(C) de retorno ao trabalho.
(D) de mudança de função.
(E) demissional.

47
No processo de descontaminação de artigos ou de superfície ambiental, os micro-organismos patogênicos são
destruídos. Sobre esse processo, afirma-se que
(A) destrói também esporos bacterianos.
(B) dispensa a utilização de EPI.
(C) deve ser realizado sempre através de processo físico.
(D) é adequado manter as pinças fechadas.
(E) é realizado com a utilização de solução desinfetante.

42
Considerando a NR-32, a medida de proteção que recomenda o uso de técnica adequada para quebrar ampolas
de medicamentos, previne acidentes de natureza
(A) bacteriana.
(B) mecânica.
(C) química.
(D) física.
(E) térmica.

48
Profissionais de enfermagem desenvolvem atividades
assistenciais na modalidade de trabalho em equipe. Considerando as relações interpessoais, o técnico de enfermagem do trabalho NÃO deve priorizar a(o)
(A) comunicação.
(B) cooperação.
(C) honestidade.
(D) coordenação.
(E) respeito.

43
Em decorrência de tratamento antineoplásico, um trabalhador apresentou anemia como efeito colateral sistêmico.
O órgão afetado pela medicação é o(a)
(A) coração.
(B) pulmão.
(C) sistema nervoso.
(D) medula óssea.
(E) bexiga.

49
Prestar os primeiros socorros em acidentes do trabalho
no ambulatório da empresa é uma função assistencial
inerente à(ao)
(A) CIPA
(B) SESMT
(C) SIPAT
(D) PCMSO
(E) PPRA

44
Após atendimento a um trabalhador acidentado, o técnico
de enfermagem registrará a assistência prestada. Essa
atividade deve
(A) ser revisada pelo supervisor médico.
(B) relatar os fatos em ordem cronológica.
(C) excluir a terapêutica medicamentosa.
(D) valorizar a coordenação da assistência à urgência.
(E) empregar, se necessário, corretor de texto.

50
Todos os trabalhadores dos serviços de saúde com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar
vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Considera-se que, nessa situação,
(A) o uso de luvas substitui a lavagem das mãos.
(B) o uso dessa vestimenta não deve gerar ônus para o
trabalhador.
(C) o uso de máscaras permite o manuseio de lentes de
contato nos postos de trabalho.
(D) a utilização dessa vestimenta dispensa outras medidas de prevenção de acidentes.
(E) os calçados abertos são permitidos para o conforto.

45
Que equipe do ambulatório de uma empresa petrolífera é
responsável pela realização de controle dos sinais vitais,
das medidas biométricas e pelo preparo do trabalhador
para consultas, exames e tratamentos?
(A) Engenharia
(B) Segurança
(C) Enfermagem
(D) Nutrição
(E) Medicina
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BLOCO 3

Quando as atividades educacionais e de orientação em
saúde ocupacional têm como foco a organização da totalidade da atenção de enfermagem prestada à clientela,
essas atividades são consideradas de natureza
(A) propedêutica ou terapêutica de enfermagem.
(B) propedêutica ou terapêutica complementar.
(C) complementar de controle de risco.
(D) administrativa.
(E) pedagógica.

51
Qual é o sistema que desempenha um papel importante
tanto na manutenção do equilíbrio hidreletrolítico como na
eliminação do amoníaco?
(A) Gástrico
(B) Cardíaco
(C) Respiratório
(D) Vascular
(E) Urinário

57
O técnico de enfermagem orientou trabalhadores, agendados para realização de exames, a fazerem uso de uma
dieta com pouco resíduo, sem frituras e com vegetais cozidos. Trata-se da dieta classificada como
(A) livre.
(B) normal.
(C) branda.
(D) pastosa.
(E) modificada.

52
O exame neurológico do trabalhador permite identificar alguns défices relacionados à força muscular. Qual registro
corresponde, nessa avaliação, à diminuição ou fraqueza
muscular?
(A) Ptose
(B) Plegia
(C) Tônus
(D) Paresia
(E) Taquifrenia

58
Qual, dentre as doenças abaixo relacionadas, é transmitida através de alimentos contaminados, devendo ser tratada como gastrenterite?
(A) Shigelose
(B) Tuberculose
(C) Salmonelose
(D) Hepatite A
(E) Hepatite B

53
Para a realização de uma broncoscopia, o trabalhador
será orientado pelo técnico de enfermagem a manter jejum
absoluto de 6 horas antes do exame. Após a realização do
procedimento, o jejum que deverá ser mantido será, em
horas, de
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

59
Na reorganização do sistema de saúde proposto pelo
SUS, a unidade hospitalar é considerada geral quando
atende quatro especialidades médicas básicas. Nessa
classificação, está EXCLUÍDA a clínica
(A) médica.
(B) cirúrgica.
(C) pediátrica.
(D) ortopédica.
(E) gineco-obstétrica.

54
Trabalhadores podem estar expostos à doença infecciosa
causada pela toxina do bacilo tetânico. Numa perspectiva
assistencial, o técnico de enfermagem deve saber que
(A) se trata de uma doença contagiosa.
(B) não existe transmissão inter-humana.
(C) o tétano acidental não atinge o opistótono.
(D) o tempo de incubação estende-se até 28 dias.
(E) o uso de toxoide-tetânico é exclusivo para crianças.

60
Quanto à elaboração de Normas e padrões para a promoção da saúde do trabalhador, analise as instâncias
a seguir.

55

I
II
III
IV
V

O processo de enfermagem tem por objetivo melhorar a
qualidade da assistência prestada. Na saúde ocupacional, qual é a etapa desse processo que possibilita a identificação de trabalhadores de risco?
(A) Histórico
(B) Diagnóstico
(C) Prescrição
(D) Evolução
(E) Prognóstico

São responsáveis por elaborar as normas técnicas e
estabelecer os padrões de qualidade para a promoção da
saúde do trabalhador APENAS o que for citado em
(A) I e II.
(B) II e IV.
(C) II e V.
(D) III e IV.
(E) IV e V.
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Comissões Intersetoriais
Comissões Permanentes
Estados e Municípios
União e Distrito Federal
Conselho Nacional de Saúde
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