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ENFERMEIRO(A) DO TRABALHO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
01 - O candidato recebeu do fiscal o seguinte material:
a) este caderno, com o tema da Redação e 70 (setenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, assim distribuídas:
Conhecimentos Básicos
Língua Portuguesa

Cultura Organizacional

Conhecimentos Específicos

Questões

Pontuação

Questões

Pontuação

Questões

Pontuação

1 a 20

1,0 ponto cada

21 a 30

1,0 ponto cada

31 a 70

1,0 ponto cada

Total: 20,0 pontos

Total: 10,0 pontos

Total: 40,0 pontos

Total: 70,0 pontos
b) um CARTÃO-RESPOSTA destinado à marcação das respostas das questões objetivas formuladas nas provas cujo verso é a página
para desenvolvimento da Redação, que vale até 100,0 pontos, o qual é denominado CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO.
02 - O candidato deve verificar se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO. Caso não esteja nessas condições, o fato deve ser IMEDIATAMENTE
notificado ao fiscal.
03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO, com caneta
esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.
04 - No CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo
a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material
transparente, de forma contínua e densa. A leitura ótica do CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO é sensível a marcas escuras,
portanto, os campos de marcação devem ser preenchidos completamente, sem deixar claros.
Exemplo:
05 - O candidato deve ter muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver
danificado em suas margens superior e/ou inferior - DELIMITADOR 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. O candidato 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 desta Seleção Externa o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não,
tais como agendas, relógios não analógicos, notebook, transmissor de dados e mensagens, máquina fotográfica, telefones celulares,
pagers, microcomputadores portáteis e/ou similares;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RESPOSTA/
PÁGINA DE REDAÇÃO;
c) se recusar a entregar o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO, quando terminar o tempo
estabelecido;
d) não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO.
Obs: Iniciadas as provas, o candidato só poderá retirar-se da sala após decorrida 1 (uma) hora do efetivo início das mesmas e não poderá
levar o CADERNO DE QUESTÕES, a qualquer momento.
09 - O candidato deve reservar os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO. Os rascunhos e
as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.
10 - O candidato deve, ao terminar as provas, entregar ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO
e ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA.
11 - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS E DE REDAÇÃO É DE 5 (CINCO) HORAS, incluído o tempo para a marcação do seu CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO, findo o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o
CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA/PÁGINA DE REDAÇÃO.
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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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31
Informações importantes de uma pessoa que teve seu computador invadido foram coletadas e enviadas para terceiros. Um
amigo, especialista em informática, sugere-lhe a instalação de um programa que bloqueie o acesso de outros computadores
que estejam tentando se conectar a programas instalados em seu computador.
Esse tipo de programa é chamado de
(A) bloqueador de pop-ups
(B) antivírus
(C) filtro antispam
(D) filtro antiphishing
(E) firewall

32
A seguir, exibe-se um texto separado por marcadores, produzido com o MS Word 2010.

Qual especificação de recuo, presente na caixa de diálogo Parágrafo, é compatível com o texto exibido acima?
(A) Esquerda: 0 cm
Especial: (nenhum)
(B) Esquerda: 0,5 cm
Especial: Primeira linha
Por: 1 cm
(C) Esquerda: 0,5 cm
Especial: Deslocamento
Por: 0,5 cm
(D) Esquerda: 0,5 cm
Especial: Primeira linha
Por: 0,5 cm
(E) Esquerda: 0 cm
Especial: Primeira linha
Por: 0,5 cm

33
Um usuário inseriu o texto A1B na célula D5 de uma planilha MS Excel 2010. A seguir, esse usuário selecionou a alça de
preenchimento da célula D5 e a arrastou até a célula D9. A Figura a seguir ilustra as ações que ele realizou.

Qual será o conteúdo da célula D9 após o usuário soltar a alça de preenchimento?
(A) A1B
(B) A1F
(C) A5B
(D) A5F

9

(E) E5F
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A Figura a seguir exibe a caixa de diálogo Opções existente no Mozilla Firefox 27.0.1.

Em qual caixa de diálogo se encontra a opção que permite limpar todos os dados de navegação?
(A) Avançado
(B) Conteúdo
(C) Geral
(D) Privacidade

(E) Sync

35

38

Nos termos da Lei Federal no 8.080/1990, a articulação
das políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais abrangerá, em especial, dentre outras, as seguintes atividades:
(A) marcação de exames para a população carente
(B) distribuição de bolsas para doentes necessitados
(C) vigilância sanitária e farmacoepidemiologia
(D) estudos de distribuição de receitas orçamentárias
(E) exames e análise de localização de profissionais da
saúde

De acordo com a NR 17 do Ministério do Trabalho, para
que os assentos utilizados nos postos de trabalho atendam
aos requisitos mínimos de conforto, eles devem apresentar

36

39

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nos termos da NR 5 do Ministério do Trabalho, nas empresas, deve ser constituída a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), cujas reuniões ordinárias
devem ocorrer
(A) mensalmente
(B) bimestralmente
(C) semestralmente
(D) aos sábados
(E) após o horário de expediente

Nos termos da NR 32 do Ministério do Trabalho, a todo
trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido,
gratuitamente, além do estabelecido no Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), um
programa de imunização ativa contra algumas doenças,
dentre as quais o(a)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

37
A NR 9 do Ministério do Trabalho estabelece a obrigatoriedade da elaboração e da implementação, por parte de
todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais (PPRA).
Quando comprovada pelo empregador ou pela instituição
a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção
coletiva ou quando estas não forem suficientes ou se encontrarem em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial,
deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se à
seguinte hierarquia: medidas de caráter administrativo ou
de organização do trabalho e
(A) interdição do local de trabalho até melhor análise
(B) evacuação temporária do local de estudo
(C) utilização de equipamento de proteção individual
(D) construção de locais adequados à atividade
(E) distribuição de medicamentos contra os males identificados
ENFERMEIRO(A) DO TRABALHO

borda frontal quadrada
altura única independente da estatura do trabalhador
formatação de base, segundo o critério do empregador
encosto com forma para proteção da região cervical
características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento

tétano
vírus HIV
vírus HPV
herpes
sífilis

40
A biossegurança define as condições sob as quais os
agentes infecciosos podem ser seguramente manipulados e contidos.
Dentre os mecanismos de contenção, o mais importante
é o que se refere
(A) à aplicação das práticas e técnicas consideradas padrão em microbiologia.
(B) ao design do laboratório, que proporciona barreira física.
(C) ao ambiente laboratorial, que é uma barreira física de
proteção.
(D) ao meio ambiente, que é uma barreira secundária de
proteção.
(E) aos equipamentos de segurança, que são barreiras
primárias.
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45

O principal obstáculo para as pessoas adotarem medidas
de precaução nos locais de trabalho tem sido a falta de
(A) equipamento de proteção individual
(B) equipamento de proteção coletiva
(C) design do local de trabalho
(D) cultura prevencionista
(E) mapa de risco

Há 7 anos, um trabalhador tomou algumas vacinas, mas
perdeu os comprovantes. Agora, ele não se recorda se
tomou a vacina contra a febre amarela.
Nesse caso, o enfermeiro do trabalho deverá, de acordo
com a recomendação do Programa Nacional de Imunização (PNI), adotar o seguinte procedimento:
(A) Administrar uma dose única da vacina.
(B) Administrar 3 doses da vacina, com intervalo de
60 dias entre elas.
(C) Administrar uma dose da vacina e agendar reforço
para 10 anos.
(D) Iniciar o esquema de 3 doses da vacina, com intervalo
de um mês entre a primeira e a segunda doses e de
6 meses entre a primeira e a terceira doses.
(E) Não administrar a vacina e recomendar a vacinação
para daí a 3 anos.

42
No Código de Ética dos profissionais de enfermagem,
consta que, nas relações com as organizações empregadoras, é direito do profissional da área:
(A) Abster-se de revelar informações confidenciais, das
quais tenha conhecimento em razão de seu exercício
profissional, a pessoas ou entidades que não estejam
obrigadas ao sigilo.
(B) Recusar-se a desenvolver atividades profissionais quando houver falta de material ou equipamentos de proteção
individual e coletiva, definidos na legislação específica.
(C) Exercer a enfermagem com liberdade e autonomia e
ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais e éticos.
(D) Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, à
família e às coletividades, que sejam necessárias ao
exercício profissional.
(E) Anunciar a prestação de serviços para os quais está
habilitado.

46
De acordo com o PNI, o trabalhador que estiver sem vacinação anterior ou sem comprovante de três doses da
vacina dT deverá ser vacinado com
(A) uma única dose.
(B) uma dose e um reforço após 60 dias.
(C) um reforço a cada 10 anos após a data da última dose.
(D) 3 doses com os intervalos preconizados e reforço
após 10 anos.
(E) 3 doses e reforço a cada 2 anos.

43
A organização do trabalho, para efeitos da aplicação da
NR 17, deve levar em consideração, entre outros fatores,
o ritmo de trabalho.
Ritmo de trabalho é definido como a(o)
(A) quantidade de normas escritas ou não para realizar a
tarefa.
(B) maneira como as cadências dos movimentos são ajustadas ou arranjadas.
(C) maneira como as atividades ou os trabalhos devem
ser executados.
(D) volume de trabalho a ser produzido em determinado
tempo.
(E) volume de trabalho gasto para realizar uma atividade.

47
Dentre os dados demográfico-epidemiológicos mais significativos, que fornecem as bases do planejamento específico das ações do serviço de saúde do trabalhador,
encontra-se a(o)
(A) taxa de letalidade
(B) frequência de afastamento do trabalho
(C) média de acidentes de trabalho ao mês
(D) índice de afastamento por acidente de trabalho
(E) coeficiente de doenças relacionadas ao trabalho

48
Dentre os eventos que constam na Lista de Notificação
Compulsória em Unidades Sentinela, encontra(m)-se
(A) a tuberculose
(B) a exposição ao ar contaminado
(C) a exposição a contaminantes químicos
(D) as intoxicações exógenas
(E) o distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho

44
A Ergonomia é classificada de acordo com a ocasião em
que é aplicada.
Em relação à Ergonomia de concepção, considere as afirmativas a seguir.
I

- A Ergonomia de concepção se dá pela conscientização do operador, através de cursos de treinamentos.
II - A Ergonomia de concepção é aplicada em situações
já existentes para resolver problemas.
III - Na Ergonomia de concepção, as decisões são tomadas a partir de situações hipotéticas.
É correto o que se afirma em
(A) I, apenas
(B) II, apenas
(C) III, apenas
(D) II e III, apenas
(E) I, II e III

49
Ao identificar que o trabalhador tem sintomas de uma doença citada na Lista de Notificação Compulsória Imediata,
o enfermeiro do trabalho deve fazer uma notificação da
doença às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde
em, no máximo, 24 horas a partir da(o)
(A) suspeita inicial
(B) diagnóstico provisório
(C) diagnóstico definitivo
(D) isolamento do trabalhador
(E) afastamento laboral
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55

Os serviços de saúde do trabalhador devem ter um prontuário pessoal e confidencial de cada trabalhador no qual
deverão ser feitos registros sistemáticos de todas as ocorrências referentes à sua saúde.
Esses registros deverão ser mantidos após o trabalhador ser desligado da empresa pelo período mínimo de
quantos anos?
(A) 05
(B) 10
(C) 15
(D) 20
(E) 25

Em atendimento no ambulatório de reabilitação, para
prevenir infecções em pessoas com cateter vesical, a
enfermeira deve drenar toda a urina do tubo para a bolsa
coletora.
Esse procedimento deverá ocorrer
(A) a cada 12 horas
(B) antes da realização de exercícios ou de deambulação
(C) depois da transferência para a mesa de exames
(D) com posicionamento da bolsa coletora acima da bexiga
(E) com a manutenção do pinçamento prolongado do
tubo

51

Considere as informações a seguir, para responder às
questões de nos 56, 57 e 58.

Na assistência à pessoa em risco de desenvolver úlcera
por pressão, o enfermeiro faz a avaliação desse risco
utilizando a escala de
(A) Glasgow
(B) Snellen
(C) Capurro
(D) Apgar
(E) Braden

MLA, 45 anos, sexo masculino, está em pós-operatório
de cirurgia abdominal, sob cuidados de enfermagem
domiciliar.

56
Para a cicatrização da ferida cirúrgica, a administração da
vitamina A é importante para
(A) realizar a epitelização e fechar as feridas.
(B) realizar fibroplasia e angiogênese.
(C) agir como antioxidante e como combustível para energia celular.
(D) agir como anti-infeccioso e fornecer síntese proteica.
(E) funcionar como anti-hemorrágico e ter função imunológica.

52
A infecção ocorre num ciclo que depende da presença de
vários fatores atuando em conjunto.
Dentre esses fatores, estão a presença de um patógeno e
a de um mecanismo de transmissão, além de um(a)
(A) hospedeiro suscetível
(B) meio líquido para o crescimento do patógeno
(C) temperatura alta
(D) porta de entrada a partir do reservatório
(E) porta de saída para o hospedeiro

57
O nutriente responsável pela formação de colágeno no
processo da cicatrização de feridas é a(o)
(A) caloria
(B) proteína
(C) vitamina E
(D) magnésio
(E) líquido

53
A avaliação da pressão arterial pode incorrer em erros
comuns se forem feitas avaliações repetidas muito rapidamente.
Caso as avaliações sejam feitas desse modo, haverá uma
leitura de pressão
(A) sistólica falsamente alta
(B) sistólica falsamente baixa
(C) diastólica falsamente alta
(D) diastólica falsamente baixa
(E) convergente

58
Considerando-se que a vitamina C é um nutriente importante no papel da cicatrização, por responder pela função
imunológica, a enfermeira deve orientar o paciente para a
ingestão dos seguintes alimentos:
(A) aves e ovos
(B) peixes e ostras
(C) tomate e batata inglesa
(D) verduras folhosas e fígado
(E) brócolis e cenoura

54
O quadro de constipação intestinal é comum em muitas
pessoas, em especial em trabalhadores com atividade
sedentária.
Diante de quadro com esse diagnóstico, a enfermeira
pode ter ação na reeducação intestinal, orientando a
ingestão de
(A) fibra refinada
(B) 500 ml de água por dia
(C) sucos de frutas
(D) porções de arroz
(E) medicamentos laxativos em várias formas
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59
Qual condição é causa possível de risco para a instalação
de um quadro infeccioso?
(A) insuficiência cardíaca
(B) transplante
(C) obesidade
(D) anorexia
(E) anemia falciforme
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65

Ao cuidar de uma mulher idosa com afasia, a enfermeira
deve proceder do seguinte modo:
(A) Ter iniciativa de começar a comunicação.
(B) Falar alto e gesticular.
(C) Formular perguntas longas e complexas.
(D) Usar linguagem infantilizada.
(E) Abordar assuntos familiares e de interesse do paciente.

Como dispositivo técnico-assistencial e guia orientador
para atenção e gestão nas urgências, o acolhimento inclui
a(o)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

61
O ato cirúrgico requer prévia avaliação clínica do paciente.
Algumas condições clínicas aumentam o risco cirúrgico,
EXCETO a
(A) obesidade
(B) apirexia
(C) hiperglicemia
(D) leucocitose
(E) hipertensão

66

62

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Notificação Compulsória
Vigilância Epidemiológica
Classificação de Risco
Chefia e Liderança
Apoio Institucional

Para uma boa comunicação em equipe, o enfermeiro
deve tratar os colegas com respeito, ouvir as ideias de
outros membros da equipe sem interrompê-los, explorar a
forma como os funcionários pensam, ser honesto e direto
ao se comunicar.
Tais atitudes esperadas de um enfermeiro caracterizam
uma comunicação

Constatando-se o quadro clínico de tétano acidental, o
seu tratamento é obrigatoriamente hospitalar.
Nesse caso, prescreve-se como intervenção/cuidado de
enfermagem
(A) controlar diariamente o peso do paciente.
(B) fazer mudança de decúbito de 2 em 2 horas.
(C) fazer a imunização com o toxoide antes da alta.
(D) oferecer líquidos com frequência e em grande quantidade.
(E) dar banho com sabão neutro pelo menos duas vezes
ao dia.

hierárquica
aberta
funcional
sistemática
assistencial

67
A delegação de tarefas é uma das principais características
de um bom gestor, sendo um exercício de treinamento e de
conhecimento. A delegação de tarefas por um enfermeiro
à sua equipe deverá ser realizada sob determinadas
condições certas e cumprindo determinados critérios.
De acordo com os 5 “certos” da delegação, o enfermeiro
só NÃO levará em conta a(o)

63
Dentre as doenças infecciosas causadas por vírus, as
hepatites são relevantes por seu caráter insidioso e pela
gravidade de terem o fígado como órgão alvo.
Considerando-se o modo de transmissão das hepatites,
para quais tipos o enfermeiro deve indicar procedimentos
e cuidados inerentes à transmissão sanguínea?
(A) E e B
(B) A e B
(C) B e C
(D) A e C
(E) A e E

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pessoa certa
tarefa certa
circunstância certa
supervisão certa
diagnóstico certo

68
Há trabalhadores que atuam na remoção de dejetos em
águas contaminadas com matéria fecal e na coleta de lixo
domiciliar urbano. Segundo recomendação da Sociedade
Brasileira de Imunizações (SBIm), é aconselhável promover a profilaxia vacinal desses trabalhadores expostos a
condições insalubres, com dose única de aplicação intramuscular ou subcutânea.

64
O Programa Nacional de Controle do Tabagismo tem
como objetivo reduzir a morbimortalidade causada pelo
fumo.
Nos ambientes de trabalho, as ações educativas que o
enfermeiro desenvolve são as do tipo
(A) pontuais
(B) contínuas
(C) de proibição
(D) de penalização
(E) de monitoramento

A vacina especialmente aplicável ao caso ora descrito é
contra o(a)
(A) tétano
(B) tuberculose
(C) poliomielite
(D) febre tifoide
(E) febre amarela
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Gripes e resfriados constituem importante causa de absenteísmo no trabalho, afetando igualmente os gêneros
masculino e feminino, trazendo prejuízos tanto ao empregador quanto aos empregados e suas famílias. Uma
medida profilática capaz de minimizar esse problema é
a vacinação dos trabalhadores, que pode estar incluída
no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO) da empresa.
A vacina indicada para a situação apontada é a
(A) dT, dose única
(B) dT, dose única semestral
(C) influenza, dose única anual
(D) influenza, dose única semestral
(E) meningocócica, dose única

70
De acordo com a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, aprovada pelo Decreto no 7.602, em
07/11/2011, tanto a formulação e a proposição das diretrizes da inspeção do trabalho quanto a elaboração e a revisão, em modelo tripartite, das Normas Regulamentadoras
de Segurança e Saúde no Trabalho constituem responsabilidades privativas da competência do(a)

SC

O

A

R

ENFERMEIRO(A) DO TRABALHO

SC

A

R

H

N

U

N

U

(A) Ministério da Integração Nacional
(B) Ministério da Saúde
(C) Ministério da Previdência Social
(D) Ministério do Trabalho e Emprego
(E) Associação Brasileira de Normas Técnicas
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