CONCURSO PÚBLICO 2007
realização

Caderno de Questões

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS

Data da Prova: 11/03/2007

M41 - Técnico / Enfermagem do Trabalho
AT E N Ç Ã O
1. O caderno de questões contém 40 questões de múltipla-escolha, conforme distribuição abaixo, cada uma com 5 opções
(A, B, C, D e E), e um tema de redação.
de 01 a 16 – LÍNGUA PORTUGUESA
de 17 a 40 – ESPECÍFICA
2. Ao receber o material, verifique no cartão de respostas e na folha de resposta da redação, seu nome, número de inscrição, data

de nascimento e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações
posteriores.
3. É de responsabilidade do candidato verificar, ao receber o caderno de questões, se o código do cargo de prova mostrado na capa
corresponde ao código do cargo de prova mostrado no cartão de respostas. Caso não corresponda, peça imediatamente ao fiscal
de sala a troca do caderno de questões.
ATENÇÃO: A prova será corrigida pelo gabarito do cartão de respostas.
4. A prova objetiva terá duração de 4 horas, incluídos neste tempo o preenchimento do cartão de respostas e a redação.
5. Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a opção que responde corretamente a cada uma delas. O
cartão de respostas será o único documento válido para a correção eletrônica, O preenchimento do cartão de respostas e a
respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição de cartão de respostas por erro do
candidato.
6. Observe as seguintes recomendações relativas ao cartão de respostas:
6.1 A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço
correspondente à letra a ser assinalada. Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do cartão de respostas.
6.2 Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, com falta de nitidez, com mais de uma opção assinalada e as
emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.
7. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do coordenador
local.
8. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados do seu efetivo início.
9. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no caderno de questões.
10. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início
da prova.
11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas e a folha de
resposta da redação.
12. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e a folha de resposta da redação. Não esqueça o documento de
identidade.
BOA PROVA

Informações tel.: (21)2109-1672

LÍNGUA PORTUGUESA
LÍNGUA PORTUGUESA
Após a leitura do texto, responda às questões propostas.
A vida nos navios que partem para alto-mar é muito dura.
Oficiais e marinheiros espremem-se em espaços exíguos,
enfrentam os perigos dos mares desconhecidos e padecem de
doenças terríveis. A principal causa de mortalidade, além dos
naufrágios, é o mal das gengivas, um flagelo das tripulações.
Depois de algumas semanas no mar, as gengivas incham e
começam a apodrecer, exalando um odor insuportável. Às
vezes, é preciso cortar a carne apodrecida antes que o inchaço
cubra os dentes e leve o doente à morte - sem conseguir
mastigar, os infelizes definham de fome. A tripulação se
ressente da falta de alimentos frescos. Os oficiais têm
permissão para embarcar animais vivos, como galinhas,
cabritos e porcos, mas essa carga geralmente é consumida nos
primeiros dias de viagem. A partir daí, a principal comida a
bordo são os biscoitos da regra, feitos de farinha de trigo e
centeio. Cada tripulante tem direito geralmente a 400 gramas
diários de biscoito, a ração básica de sobrevivência no mar.
A má conservação dos alimentos é um problema grave.
Armazenada em paióis pouco arejados, quentes e úmidos, a
comida apodrece rapidamente. Os navios vivem infestados de
ratos, baratas e carunchos. Insetos e vermes disputam com os
homens o alimento escasso e comprometem as já precárias
condições de higiene. Os temperos fortes são usados para
disfarçar o gosto dos alimentos deteriorados. Peixes frescos
são uma raridade - além de difíceis de pescar em alto-mar, a
população prefere não gastar o pouco alimento disponível
como isca de resultados incertos. As refeições são preparadas
num fogão a lenha existente no convés e cuidadosamente
vigiado para evitar incêndios. À noite e durante as borrascas, os
fogões ficam apagados. A água, transportada em grandes
tonéis, também apodrece pelo acúmulo de algas e parasitas.
Quando ela escasseia, nas longas viagens, o racionamento
aumenta e cozinha-se com água do mar. Talvez venham daí as
febres e diarréias que atormentam a todos. Essas doenças não
só minam o corpo como entorpecem a mente. Suspeita-se que
uma diarréia intermitente tenha contribuído para os delírios do
grande almirante Cristóvão Colombo, que ultimamente deu até
para duvidar que o mundo é redondo, atribuindo-lhe, ao
contrário, o formato de uma "teta de mulher", conforme
escreveu em arrebatada carta enviada à piedosíssima rainha
Isabel de Castela. [...]
Só os oficiais têm aposentos próprios. A maioria da
tripulação vive esparramada pelo convés e dorme em lugares
improvisados. Expostos ao sol, ao frio e à chuva, muitos
marinheiros morrem de doenças pulmonares. Não há
banheiros. As necessidades são feitas diretamente no mar, com
a ajuda de pequenos assentos pendurados sobre a amurada. O
uso de urinóis à noite e durante as tempestades aumenta a
pestilência a bordo. O responsável pelos raros cuidados com a
higiene da tripulação é o barbeiro. Seu estojo é composto de
seis navalhas, duas pedras de limar, duas tesouras, dois
espelhos, dois pentes, uma bacia de barbear e outra para se
lavar. Também inclui apetrechos para curar feridas e uma
farmácia de bordo com ungüentos, óleos aromáticos,
purgantes, água destilada e ervas medicinais. A função do
barbeiro é tão importante que ele é um dos poucos tripulantes
com o privilégio de dividir a mesa de jantar com o capitão e o
piloto.
(Http://veja.abril.com.br/idade/descobrimento/p 002 htm.)

1. O texto tem como objetivo:
A) descrever as condições de vida das tripulações dos navios
em fins do século xv, princípios do século xvi;
B) defender o ponto de vista de que a alimentação deveria ser
mais bem acondicionada e preservada nos navios da frota
de colombo.
C) narrar episódios que culminam com a loucura de colombo,
atribuída a uma diarréia intermitente;
D) expor as razões que tornam as tripulações dos navios de
outrora tão vulneráveis ao flagelo conhecido como mal das
gengivas;
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E) mostrar que a navegação marítima evoluiu grandemente
nos últimos quinhentos anos, tornando a vida das
tripulações mais segura.

2. A alternativa em que se apontam dois antônimos para o nome
em destaque empregado no texto é:
A) “espaços EXÍGUOS” / apertados, diminutos;
B) “um FLAGELO das tripulações” / castigo, suplício;
C) “PRECÁRIAS condições de higiene” / escassas,
insuficientes;
D) “durante as BORRASCAS” / tormentas, procelas;
E) “uma diarréia INTERMITENTE” / constante, permanente.
3. Todas as preposições em caixa alta abaixo relacionadas têm a
relação indicada corretamente após a barra inclinada, COM
EXCEÇÃO da que se encontra no item:
A) “espremem-se EM espaços exíguos” / lugar;
B) “definham DE fome” / causa;
C) “usados PARA disfarçar o gosto dos alimentos deteriorados” /
fim;
D) “apodrece PELo acúmulo de algas e parasitas” / tempo;
E) “cozinha-se COM água do mar” / meio ou instrumento.
4. O sentido de: "Essas doenças não só minam o corpo como
entorpecem a mente" (2º parágrafo) fica visivelmente alterado
com a seguinte redação:
A) Essas doenças minam o corpo e entorpecem a mente.
B) Essas doenças minam o corpo, tanto quanto entorpecem a
mente.
C) Essas doenças não apenas minam o corpo, mas entorpecem
a mente.
D) Essas doenças não minam o corpo, mas entorpecem a
mente.
E) Essas doenças tanto minam o corpo como entorpecem a
mente.

5. O sentido fundamental da frase: "Armazenada em paióis
pouco arejados, quentes e úmidos, a comida apodrece
rapidamente" (2º parágrafo) será outro, se ela for reescrita como:
A) Por ser armazenada em paióis pouco arejados, quentes
úmidos, a comida apodrece rapidamente.
B) Caso armazenada em paióis pouco arejados, quentes
úmidos, a comida apodrece rapidamente.
C) Sendo armazenada em paióis pouco arejados, quentes
úmidos, a comida apodrece rapidamente.
D) Como é armazenada em paióis pouco arejados, quentes
úmidos, a comida apodrece rapidamente.
E) A comida apodrece rapidamente, porquanto armazenada
em paióis pouco arejados, quentes e úmidos.

e
e
e
e

6. A mudança na ordem os termos altera o sentido do enunciado
em:
A) “A vida nos navios que partem para alto-mar é dura.” / É dura
a vida nos navios que partem para alto-mar.
B) “A má conservação dos alimentos é um problema grave.” / A
má conservação dos alimentos é um grave problema.
C) “Os navios vivem infestados de ratos, baratas e carunchos.” /
Os navios vivem infestados de carunchos, baratas e ratos.
D) “À noite e durante as borrascas, os fogões ficam apagados.” /
Os fogões, à noite e durante as borrascas, ficam apagados.
E) “Só os oficiais têm aposentos próprios.” / Os oficiais têm só
aposentos próprios.
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LÍNGUA PORTUGUESA / ESPECÍFICA
7. O elemento do texto a que faz referência o pronome em caixa
alta está corretamente indicado em todas as alternativas, COM
EXCEÇÃO da seguinte:
A) “mas ESSA carga geralmente é consumida” (1º parágrafo) /
animais vivos, como galinhas, cabritos e porcos;
B) “A partir dAÍ, a principal comida a bordo são os biscoitos da
regra” (1º parágrafo) / os primeiros dias de viagem;
C) “Quando ELA escasseia” (2º parágrafo) / a água;
D) “Talvez venham daí as febres e diarréias QUE atormentam
a todos” (2º parágrafo) / a água do mar;
E) “atribuindo-LHE, ao contrário, o formato de uma 'teta de
mulher'" (2º parágrafo) / o mundo.
8. O par de vocábulos cujos prefixos têm o mesmo significado
que o prefixo de EMBARCAR é:
A)
B)
C)
D)
E)

imigração / intrometer;
antebraço / pressupor;
circunavegar / perímetro;
anônimo / inativo;
internacional / entrelinha.

9. A alternativa em que, sem prejuízo das normas de
concordância, a forma verbal sugerida pode substituir a forma
empregada no texto é:
A) “A tripulação se ressente da falta de alimentos frescos.” /
ressentem;
B) “A má conservação dos alimentos é um problema grave.” /
são;
C) “Os temperos fortes são usados para disfarçar o gosto dos
alimentos deteriorados.” / disfarçarem;
D) “Talvez venham daí as febres e diarréias que atormentam a
todos.” / atormenta;
E) “Essas doenças não só minam o corpo como entorpecem
a mente.” / entorpece.
10. Ao reescrever-se a voz passiva analítica em passiva
pronominal, cometeu-se um ERRO de concordância verbal na
seguinte alternativa:
A) “mas essa carga geralmente é consumida nos primeiros
dias de viagem” / mas consome-se geralmente essa carga
nos primeiros dias de viagem;
B) “Os temperos fortes são usados para disfarçar o gosto dos
alimentos deteriorados” / Usa-se os temperos fortes para
disfarçar o gosto dos alimentos deteriorados;
C) “As refeições são preparadas num fogão a lenha existente
no convés” / Preparam-se as refeições num fogão a lenha
existente no convés;
D) “As necessidades são feitas diretamente no mar” / Fazemse as necessidades diretamente no mar;
E) “Seu estojo é composto de seis navalhas” / Compõe-se seu
estojo de seis navalhas.
11. Verbos como SUSPEITAR ou DUVIDAR, quando
complementados por oração, podem reger ou não a preposição
DE. Assim, por exemplo, "Suspeita-se QUE [ou DE QUE] uma
diarréia intermitente tenha contribuído para os delírios do
grande almirante Cristóvão Colombo, que ultimamente deu até
para duvidar QUE [ou DE QUE] o mundo é redondo" (2º
parágrafo). O emprego dessa preposição, no entanto, é
inaceitável em:
A)
B)
C)
D)

Penso [de] que o país deve aumentar a oferta de empregos.
Ela lembrou-me [de] que era uma senhora de sociedade.
Gostaria [de] que o nomeassem para o cargo.
Eles me informaram [de] que a operação havia sido um
sucesso.
E) Devo preveni-lo [de] que não comparecerei à reunião.
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12. Conjugam-se como ESCASSEAR - "ela escasseia, nas
longas viagens" (2º parágrafo) - os verbos relacionados em:
A)
B)
C)
D)
E)

nomear / copiar;
semear / arriar;
pentear / odiar;
bloquear / sediar;
rodear / recriar.

13. Há evidente equívoco em relação ao comentário sobre o
processo de formação da palavra empregada no texto em:
A)
B)
C)
D)
E)

barbeiro: substantivo derivado de substantivo;
mortalidade: substantivo derivado de adjetivo;
rapidamente: advérbio derivado de adjetivo;
racionamento: substantivo derivado de verbo;
pulmonares: adjetivo derivado de adjetivo.

14. No trecho "é preciso cortar a carne apodrecida antes que o
inchaço cubra os dentes e leve o doente À MORTE" (1º
parágrafo), seria necessário manter o acento grave, caso se
substituísse o termo em caixa alta por:
A)
B)
C)
D)
E)

a um sentimento de pânico;
a consciência de seu próprio fim;
a tentativas de suicídio;
a rebelar-se no navio;
a algo como a loucura.

15. Todos os pares de vocábulos abaixo acentuam-se com base
em uma mesma regra ortográfica, COM EXCEÇÃO do seguinte:
A)
B)
C)
D)
E)

úmidos / aromáticos;
naufrágios / exíguos;
insuportável / disponível;
convés / diarréias;
urinóis / tonéis.

16. Relacionam-se abaixo alguns sinais de pontuação que
poderiam supostamente substituir o travessão usado em “Às
vezes, é preciso cortar a carne apodrecida antes que o inchaço
cubra os dentes e leve o doente à morte - sem conseguir
mastigar, os infelizes definham de fome" (1º parágrafo):
I - vírgula
II - dois pontos
III - ponto e vírgula
IV - ponto (seguido de letra maiúscula)
Dos sinais de pontuação acima relacionados, o travessão pode
ser substituído, sem comprometer a leitura do enunciado:
A)
B)
C)
D)
E)

apenas por I;
por I e II;
por II, III e IV;
por III e IV;
por qualquer dos sinais relacionados.
ESPECÍFICA

17. Segundo o Código de Ética dos profissionais de
enfermagem, é correto afirmar que:
A) Ao profissional de enfermagem é vedado o direito de
participar de movimentos reivindicatórios por melhores
condições de assistência, de trabalho e de remuneração;
B) é dever do profissional cooperar com a prática de interrupção
da gravidez, caso seja o desejo da mulher e com
concordância da família e da equipe multidisciplinar;
C) compete ao profissional da enfermagem executar
prescrições terapêuticas quando contrárias à segurança do
cliente;
Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF
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ESPECÍFICA
D) o registro em prontuário e em relatórios de produção é
atribuição que não compete ao profissional da
enfermagem;
E) a enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde
do ser humano e da coletividade e atua na promoção,
proteção, recuperação e reabilitação das pessoas.
18. São medidas de primeiros socorros nas intoxicações por
inalação de gases:
A) verificar os sinais vitais e administrar carvão vegetal ativado
misturado com água morna;
B) fazer o paciente ingerir um dos seguintes produtos: leite,
maisena, água morna e salgada e forçar o vômito em
seguida;
C) remover a vítima do local e administrar oxigênio, lavando
em água corrente o local atingido pela absorção epitelial;
D) induzir o vômito com o xarope de Ipeca e administrar sulfato
de magnésio;
E) verificar o nível de coinsciência e administrar
hidrocarbonetos, para que o organismo possa reagir ao
produto.
19. Com relação ao acidente de trabalho, é correto afirmar:
A) a doença do trabalho não é considerada como acidente de
trabalho;
B) a doença ocupacional não é considerada como acidente de
trabalho;
C) a doença crônica é considerada como acidente de trabalho;
D) as doenças degenerativas são consideradas como
acidentes de trabalho;
E) a doença do trabalho e a doença ocupacional são
MATEMÁTICA
consideradas como acidente de trabalho.
20. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) tem
como objetivos:
A) estabelecer e determinar todos os dispositivos ou produtos
de uso individual utilizados pelo trabalhador e destinados à
proteção de riscos e prevenção de acidentes;
B) prevenir 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;
C) fornecer aos trabalhadores os equipamentos de proteção
individual adequados à prevenção de acidentes e orientálos quanto ao uso;
D) interditar estabelecimento, setor de serviço, máquina ou
equipamento que demonstre grave e iminente risco para o
trabalhador;
E) convocar eleições para escolha dos representantes dos
empregados que não estejam vinculados à Consolidação
das Leis do Trabalho.
21. São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que
constam na Lei 8080 /90:
A)
B)
C)
D)
E)

centralização, universalidade e integralidade;
hierarquização, centralização e integralidade;
universalidade, igualdade e integralidade;
universalidade, participação popular e autonomia;
integralidade, participação popular e autonomia.

22. Estima-se que o Brasil possua hoje cerca de cinco milhões
de pessoas com diabetes e que, dentro de mais dez anos, este
número terá dobrado. Apesar disso, praticamente metade dos
diabéticos desconhece seu diagnóstico. São sinais e sintomas
que podem caracterizar a hiperglicemia:

C) febre, cefaléia, visão embaçada e disúria;
D) perda do apetite, fraqueza e disúria;
E) hipofagia, convulsão e palpitação.
23. Em relação aos processos de esterilização e desinfecção, é
correto afirmar:
A) o permanganato de potássio é indicado para os processos de
esterilização das sondas gástrica e vesical;
B) a esterilização por vapor saturado sob pressão é indicada
para todos os materiais termossensíveis, como catéteres e
materiais de terapia respiratória;
C) os quaternários de amônio possuem alta toxidade e nível de
desinfecção e são indicados para artigos críticos e sensíveis
ao calor;
D) o álcool na concentração de 70% é indicado na desinfecção
de equipamentos metálicos, termômetros, estetoscópios,
ampolas e vidros;
E) na desinfecção ou descontaminação de superfícies fixas é
indicado o hipoclorito de sódio a 10%.
24. Leia as afirmativas abaixo sobre a finalidade e a composição
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).
I.

A CIPA é formada por representantes da empresa e
representantes eleitos dos empregados.
II. A Comissão tem por finalidade o estímulo à prevenção dos
acidentes por meio de sugestões, orientações e fiscalização
das medidas para proteger os trabalhadores.
III. O número de empregados necessários para constituir a
CIPA depende da direção da empresa.
IV. Todos os empregados, mesmo os que não integram a CIPA,
podem participar das reuniões, indicando as situações de
risco e apresentando sugestões para melhorar as condições
de trabalho.
V. A CIPA é composta apenas por representantes dos
empregados.
Em relação às afirmativas acima, pode-se dizer que estão
corretas apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, III e IV;
I, II e IV;
I, II e III;
II, III e V;
II, IV e V.

25. São considerados riscos físicos, químicos, biológicos,
ergonômicos e riscos de acidentes, respectivamente:
A) poeira, calor, bacilos, jornada de trabalho prolongada e
animais peçonhentos;
B) calor, gases, fungos, monotonia/repetitividade e esforço
físico intenso;
C) calor, gases, bacilos, jornada de trabalho prolongada e
névoas;
D) calor, gases, bacilos, jornada de trabalho prolongada e
eletricidade;
E) poeira, calor, fungos, arranjo físico deficiente e eletricidade.
26. Um homem de 35 anos de idade, fumante, que trabalha há 15
anos em uma mina de carvão, procurou o serviço médico,
queixando-se de dispnéia e tosse com expectoração de
coloração escurecida. O paciente apresenta sinais e sintomas
característicos de:
A)
B)
C)
D)
E)

lombalgia;
tuberculose;
pneumoconiose;
cancro de pulmão;
edema pulmonar.

A) poliúria, polidipsia, polifagia e hálito cetônico;
B) disúria, sudorese intensa, palidez e fome;
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ESPECÍFICA
27. Abaixo estão relacionados instrumentos eficazes para a
prevenção dos acidentes de trabalho.
I.
II.
III.
IV.
V.

Processos educativos para o trabalhador.
Campanhas de segurança e CIPA atuante.
Análise dos acidentes.
Inspeção de segurança.
Uso de equipamentos importados.

Em relação aos instrumentos acima, pode-se afirmar que estão
corretos:
A) I, II, III e V;
B) I, II, IV e V;
C) I, II, III e IV;
D) I, III, IV e V;
E) II, III, IV e V.
28. A atuação da equipe de enfermagem em situações de
emergência é imprescindível. Na assistência ao paciente
politraumatizado, é prioritária a seguinte conduta:
A)
B)
C)
D)
E)

redução das fraturas;
verificação dos sinais vitais;
permeabilidade das vias aéreas;
instalação de cateter vesical;
limpeza e curativo da ferida.

29. Para administrar 2.000.000 UI de penicilina cristalina, o
técnico de enfermagem deverá aspirar de um frasco de
5.000.000 UI, que foi diluído em 8 ml de diluente, o volume de:
A)
B)
C)
D)
E)

3,2 ml;
4 ml;
0,4 ml;
2 ml;
5 ml.

30. É sabido que, com o elevado número de casos de hepatite e
de contaminação por HIV, o risco de contaminação também
aumenta. São considerados como potencialmente
contaminados e exigem as preocupações-padrão
preconizadas para a proteção do trabalhador da saúde:
A) somente o sangue e líquidos corpóreos de pessoas com
diagnóstico de AIDS;
B) somente o sangue e líquidos corpóreos de pessoas com
diagnóstico de hepatite;
C) somente o sangue e líquidos corpóreos de pessoas,
submetidas a procedimentos invasivos;
D) somente o sangue e líquidos corpóreos de pessoas com
AIDS e hepatite submetidas a procedimentos invasivos;
E) o sangue e líquidos corpóreos de todas as pessoas.
31. Em relação aos Equipamentos de Proteção Individual - EPI e com base na NR6, pode-se afirmar que:
A) quando constatada a necessidade, a empresa é obrigada
a fornecer aos empregados o EPI adequado ao risco, em
perfeito estado de conservação e funcionamento,
podendo cobrar pelo mesmo, desde que sob a forma de
desconto em folha de pagamento, em valores não
superiores a 5% de sua remuneração;
B) os EPI não podem, em hipótese alguma, ser restaurados,
lavados ou higienizados para uso de outra pessoa;
C) todo EPI deverá apresentar, em caracteres indeléveis e
bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o
lote de fabricação, enquanto o número do CA (Certificado
de Aprovação) será exigido somente a partir de 2008;
D) considera-se EPI 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;
E) o uso do EPI é facultativo ao empregado, devendo o
empregador somente orientá-lo sobre os riscos.
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32. A tuberculose é uma das doenças transmissíveis que tem
sido alvo de várias estratégias de controle pelo poder público.
Contudo o número de pacientes que abandonam o tratamento é
ainda preocupante. Para fins de comprovação diagnóstica,
considera-se que há efetivo caso de tuberculose pulmonar
positivo, quando a confirmação se dá por meio do seguinte
método:
A)
B)
C)
D)
E)

hemoptise;
ausculta pulmonar;
sintomatologia clínica;
baciloscopia do escarro;
RX de abdome.

33. Na reposição dos líquidos, há vários tipos de soros, que são
classificados como isotônicos, hipertônicos e hipotônicos. O soro
glicosado (SG) a 10% é considerado um soro hipertônico. A
alternativa que corresponda à quantidade de gramas de glicose
que há em um frasco de 500ml de SG 10% é:
A)
B)
C)
D)
E)

50;
10;
500;
100;
1000.

34. Segundo a Lei 8.080, está incluída no campo de atuação do
SUS a execução das ações abaixo.
I.
II.
III.
IV.

Vigilância epidemiológica.
Vigilância sanitária.
Saúde do trabalhador.
Assistência terapêutica e farmacêutica integrais.

Das ações acima, pode-se afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

todas estão corretas;
estão corretas apenas I, II e III;
estão corretas apenas II, III e IV;
estão corretas apenas II e IV;
estão corretas apenas I e IV.

35. Está correto afirmar que:
A) o câncer de pulmão está relacionado ao trabalho com
exposição ao acetileno e arsênico;
B) a ginástica laboral contribui para a diminuição do índice de
doenças ocupacionais e para a inibição de doenças
psicossomáticas, como a fadiga e o estresse;
C) peças, caixas e objetos devem ser empilhados em cima de
armários e/ou estantes, em locais altos e de difícil aceso,
para evitar riscos de quedas;
D) o contato com solventes, particularmente os clorados, pode
levar à insuficiência hepática e aos tumores cutâneos
ocupacionais;
E) a organização do trabalho visa à adaptação do ser humano à
máquina, com vista à manutenção do seu bem-estar
psicossocial.
36. Considerando uma prescrição médica de cefalexina 500 mg,
via oral, de 6 em 6 horas e que existam na clínica frascos de vidro
de 100 ml indicando 500mg/5ml, a opção correspondente à
quantidade diária da medicação em ml, que terá de ser
administrada ao cliente é:
A)
B)
C)
D)
E)

1;
5;
10;
15;
20.
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ESPECÍFICA
37. A primeira medida a ser tomada em caso de acidente com
choque elétrico, no interior de uma empresa, é:
A)
B)
C)
D)
E)

abrir a boca do acidentado;
fazer respiração artificial;
chamar o médico para avaliar;
isolar o acidentado do circuito que causou a lesão;
ligar para o Corpo de Bombeiros.

38. Foram prescritos 1500ml de soro glicosado a 5% para
“correr” em 24 horas. Nesse caso, tempo para ser infundido
cada frasco de 500ml será de:
A)
B)
C)
D)
E)

24 horas;
12 horas;
8 horas;
5 horas;
30 minutos.

39. O exame médico de retorno deverá ser feito,
obrigatoriamente, no primeiro dia da volta ao trabalho do
trabalhador ausente por motivo de doença ou acidente de
natureza ocupacional, ou não, ou parto, por um período de
tempo igual ou superior a:
A)
B)
C)
D)
E)

10 dias;
30 dias;
15 dias;
20 dias;
45 dias.

40. A higiene ocupacional tem como objetivos principais
proporcionar ambientes de trabalho salubres e proteger a
saúde dos trabalhadores e o meio ambiente (NR 15). Diante do
exposto, numere a coluna da direita de acordo com a sua
correspondência com a coluna da esquerda.
1. Antecipação de riscos, reconhecimento de riscos,
avaliação de riscos, controle de riscos.

( ) Controle
riscos.

2. Realização de levantamento detalhado das
informações e de dados sobre o ambiente de trabalho,
no intuito de identificar os potenciais de risco.

( ) Antecipação de
riscos.

3. Avaliação dos riscos potenciais e estabelecimento
das medidas preventivas.

( ) Reconhecimento
de riscos.

4. Eliminação ou redução dos potenciais de exposição,
reconhecidos e avaliados no ambiente de trabalho.

( ) Fases da higiene
ocupacional

de

A alternativa que apresenta a seqüência correta da coluna da
direita, de cima para baixo, é.
A)
B)
C)
D)
E)

3, 4, 1, 2;
2, 1, 4, 3;
3, 2, 1, 4;
4, 3, 2, 1;
2, 1, 3, 4.
TEMA DE REDAÇÃO

A crise no setor de transporte aéreo - fato que a imprensa
passou a designar como “apagão aéreo” - provocou enormes
problemas aos usuários do transporte aéreo em todo o país.
Aeroportos lotados, vôos atrasados ou cancelados, espera de
oito a dez horas para um embarque foram situações que
levaram muitos passageiros ao desespero, e as autoridades a
se culparem mutuamente, revelando um quadro de
desorganização no controle do espaço aéreo e de desmandos
por parte das companhias aéreas.
Redija um texto dissertativo sobre o tema, em cerca de 20 a 25
linhas, apresentando com clareza sua opinião e
fundamentando-a com argumentos consistentes.
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