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Texto A (para as questões 1 a 8)
Nove em cada dez alunos do 9º ano de escolas públicas não sabem fazer contas com centavos
Nove em cada dez alunos de escolas públicas brasileiras do 9º ano (antiga 8ª série) não sabem, por exemplo, fazer
contas com centavos. Essa é uma das conclusões de um estudo feito com exclusividade para o UOL Educação com as
notas da Prova Brasil de 2009. O exame serve para avaliar a proficiência dos estudantes e é utilizado no cálculo do IDEB
(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Mais de 80% dos estudantes brasileiros estão em unidades da rede
pública.
De acordo com o estudo, feito pelo economista Ernesto Faria, 89,4% dos alunos do último ano do ensino
fundamental tiveram desempenho “abaixo do básico” e “básico” na disciplina. Isso quer dizer que tiraram notas menores que
300 na prova – em uma escala que chega a 425 em matemática e a 350 em português.
Tirar menos que 300 significa, segundo um documento do MEC (Ministério da Educação) que divide as notas em
faixas, que o estudante não consegue fazer operações de adição, subtração, divisão ou multiplicação que envolvam
centavos em unidades monetárias, resolver problemas com porcentagens ou reconhecer um círculo e uma circunferência.
As classificações são usadas pelo movimento Todos pela Educação e por alguns Estados para “categorizar” o
conhecimento estudantil e têm quatro níveis: “abaixo do básico”, “básico”, “adequado” e “avançado”. Um estudante no nível
“básico”, por exemplo, tem domínio mínimo do conteúdo que deveria saber; um do “adequado”, por sua vez, tem domínio
pleno.
No caso de matemática, no 9º ano do fundamental, “abaixo do básico” significa uma nota entre 125 e 225; “básico”,
entre 225 e 300; “adequado”, entre 300 e 350; “avançado”, entre 350 e 500. Esses números variam com a disciplina e a
série.
Porcentagem de alunos nos níveis adequado e avançado nos Estados

% de alunos nos níveis
adequado e avançado
(somados)
Mais de 30 %
De 15 a 30 %
De 0 a 15%
Notas:
Os dados são referentes à Prova Brasil 2009 e abrangem
somente escolas públicas. A classificação em níveis é
utilizada pelo Todos pela Educação e por alguns Estados.
Fonte: Prova Brasil 2009 / Tabulação Ernesto Martins Faria

Excerto de:
TARGINO, Rafael. Nove em cada dez alunos do 9º ano de escolas públicas não sabem fazer contas com centavos. UOL Educação. 21/12/2011. Disponível em:
<http://educacao.uol.com.br/noticias/2011/12/21/nove-em-cada-dez-alunos-do-9-ano-de-escolas-publicas-nao-sabem-fazer-contas-com-centavos.htm>

Questão 1 – Português
Considerando a diferença entre os gêneros textuais “Reportagem” e “Notícia”, analise as seguintes afirmativas e assinale a
alternativa adequada.
I. A notícia fala sobre um acontecimento, esgotando-se no anúncio; já a reportagem mostra como o acontecimento se
deu, desdobrando e pormenorizando os fatos.
II. O salto entre a notícia e a reportagem acontece no momento em que se vai além da notificação, na busca de uma
nova dimensão narrativa que se constrói no detalhamento, na interpretação, no impacto e no questionamento do
fato.
III. A reportagem é uma versão do acontecido, ao passo que a notícia traz informações, opiniões e diferentes pontos
de vista sobre um mesmo acontecimento.
A.
B.
C.
D.

I está correta.
I e II estão corretas.
I e III estão corretas.
Todas estão corretas.
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Questão 2 – Português
De acordo com essa notícia, são dados relativos à análise dos resultados da Prova Brasil, exceto:
A.
B.
C.
D.

Nove em cada dez alunos de escolas públicas brasileiras do 9º ano não sabem fazer contas com centavos.
A Prova Brasil serve para avaliar a proficiência dos estudantes e é utilizada no cálculo do IDEB.
Mais de 80% dos estudantes brasileiros estão em unidades da rede pública.
89,4% dos alunos do último ano do ensino fundamental tiveram desempenho inferior ao adequado em Matemática.

Questão 3 – Português
Segundo Koch e Elias, em seu livro Ler e compreender, “na atividade de leitura e produção de sentidos, colocamos em
prática várias estratégias sociocognitivas”. Uma delas é a ativação de conhecimento enciclopédico: o conjunto de
“conhecimentos gerais sobre o mundo” e conhecimentos alusivos a vivências pessoais e eventos espácio-temporalmente
situados”.
É necessário esse tipo de conhecimento para atribuir significado aos seguintes fragmentos, exceto:
A.
B.
C.
D.

“estudo feito com exclusividade para o UOL Educação”.
“um documento do MEC”.
“classificações usadas pelo movimento Todos pela Educação e por alguns Estados”.
“ ‘abaixo do básico’ significa uma nota entre 125 e 225”.

Questão 4 – Português
Nessa notícia apontam-se como habilidades relacionadas ao conhecimento matemático avaliadas pela Prova Brasil, exceto:
A.
B.
C.
D.

realizar as quatro operações básicas com unidades monetárias.
resolver problemas com porcentagens.
reconhecer algumas figuras geométricas.
ter domínio mínimo do conteúdo.

Questão 5 – Português
A palavra “disciplina”, no segundo parágrafo, tem como referente:
A.
B.
C.
D.

conteúdo.
estudo.
matemática.
português.

Questão 6 – Português
No primeiro período do texto, o verbo “saber” concorda com:
A.
B.
C.
D.

ano.
escolas.
contas.
alunos.

Questão 7 – Português
Considere as regras de acentuação dos vocábulos abaixo. Assinale a alternativa cujas justificativas para a acentuação
gráfica não apresentam a mesma sequência.
A.
B.
C.
D.

conteúdo, série, mínimo.
proficiência, cálculo, série.
monetárias, índice, Ministério.
domínio, círculo, circunferência.

Questão 8 - Português
Pode-se concluir pelas figuras que ilustram a notícia:
A.
B.
C.
D.

Com relação ao conteúdo de Matemática, os alunos de 9º ano das escolas públicas do Estado de Minas Gerais
apresentaram melhor desempenho que os do Rio Grande do Sul.
Em apenas dois Estados os alunos avaliados conseguiram acertar mais de 30% da Prova Brasil.
Com relação ao conteúdo de Matemática, tanto os alunos de 5º ano quanto os de 9º ano das escolas públicas do
Estado de Minas Gerais apresentaram desempenho mais alto que os do Rio Grande do Sul.
A classificação em níveis, utilizada pelo movimento Todos pela Educação e por alguns Estados, leva em conta apenas
os resultados relacionados ao conteúdo de Matemática.

Textos B e C (para as questões 9 e 10)
B)

Tuiuiú (jabiru)

O tuiuiú é uma das maiores aves da América do Sul e habita somente o continente americano (América do Sul e
América Central). É o animal símbolo do Pantanal. A principal característica é o pescoço vermelho, contrastando com a
cabeça preta e o corpo branco. Tem pernas longas, ideal para caçar peixes e crustáceos em águas rasas. A envergadura
(distância entre as pontas das asas) supera os 2,50m em animais adultos. O tuiuiú pode medir mais de 1,40m e pesar até
dez quilos (...).
(Disponível em: http://pesquisa-total.com/animais/tuiuiu.htm)
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C)
Mosca dependurada na beira de um ralo –
Acho mais importante do que uma joia pendente.
Os pequenos invólucros para múmias de passarinhos que os antigos egípcios faziam
Acho mais importante do que o sarcófago de Tutancâmon.
O homem que deixou a vida por se sentir um esgoto –
Acho mais importante do que uma Usina Nuclear.
Aliás, o cu de uma formiga é também muito mais importante do que uma Usina Nuclear.
As coisas que não têm dimensões são muito importantes
Assim, o pássaro tu-you-you é mais importante por seus pronomes do que por seu tamanho de crescer.
É no ínfimo que vejo a exuberância.
(BARROS, Manoel de. Livro sobre Nada. 13ed. Rio de Janeiro: Record, 2008. p. 55.)

Questão 9 – Português
Analise as seguintes afirmativas e assinale a sequência correta.
I. Enquanto o texto B, por suas características, é um texto descritivo e informativo, no qual predomina a função
referencial da linguagem, o texto C é classificado como texto poético pelo arranjo estético e pela carga simbólica
das palavras.
II. Tanto o texto B quanto o texto C cumprem sua função informativa ao descrever o tamanho da ave.
III. Diferentemente do texto B, no qual as letras maiúsculas em América do Sul, América Central e Pantanal indicam
tratar-se de nomes próprios, no texto C a utilização de iniciais maiúsculas na grafia de Usina Nuclear intensifica o
tamanho do elemento representado.
IV. A mobilização de um léxico específico, no texto C, contribui para o efeito de oposição entre pequenez e grandeza.
V. Como os dicionários registram mais de uma grafia correta para a palavra tuiuiú, optou-se, no primeiro texto, por seu
caráter informativo, pela grafia que se usa para o sentido denotativo deste vocábulo.
A.
B.
C.
D.

F, F, V, V, F.
V, V, V, V, F.
F, F, V, V, V.
V, F, V, V, F.

Questão 10 – Português
Em “Assim, o pássaro tu-you-you é mais importante por seus pronomes do que por seu tamanho de crescer”, há uma
alusão:
A.
B.
C.
D.

aos estrangeirismos presentes em um idioma.
à inclusão das letras k, x e y no alfabeto da língua portuguesa.
ao léxico e à morfologia da língua inglesa.
à origem indígena do vocábulo com que se nomeia a ave.

Texto D (para as questões 11 e 12)

Figura disponível em: http://www.uff.br/portalmultimidia/polifonia/historiaemquadrinhos.pdf

Questão 11 - Português
Assinale a alternativa incorreta.
A.
B.
C.
D.

A expressão facial de Mafalda é um signo não-verbal que completa a linguagem verbal para a compreensão dos
elementos discursivos.
A última frase do primeiro quadrinho é a constatação de um fato, diferentemente do último quadrinho, que traz uma
interpretação subjetiva deste mesmo fato.
A forma verbal “vamos”, no primeiro quadrinho, deixa de exprimir seu sentido original, passando a articular um novo
sentido, em prol da eficiência comunicativa.
A imposição da voz que aparece distante é reforçada pelo uso do modo imperativo.
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Questão 12 - Português
Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta.
I. A personagem Mafalda tem uma atitude de criança ao não querer tomar a sopa, mas, ao se pronunciar, produz um
enunciado que não é comum à sua idade.
II. O desfecho inesperado é o que provoca o efeito de humor nessa tira.
III. O humor e a ironia presentes nas tiras de Quino resultam da abordagem de temas que sugerem críticas sociais.
IV. A referência a Marx diante da obrigatoriedade de tomar a sopa poderia ser traduzida metaforicamente nas
imposições ideológicas que classes menos favorecidas “acabam por engolir”.
A.
B.
C.
D.

Todas estão corretas.
II e IV estão corretas.
I e III estão corretas.
I e II estão corretas.

Questão 13 – Legislação
Considerando o artigo 37 da Constituição da República, assinale a alternativa correta.
A.
B.
C.
D.

O prazo de validade de um concurso público poderá ser de até 2 anos, improrrogáveis.
É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical.
A investidura em cargo público efetivo independe de aprovação prévia em concurso público.
As funções de confiança destinam-se aos casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público.

Questão 14 – Legislação
Considerando o artigo 1º da Constituição, sobre as características da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa
incorreta.
A.
B.
C.
D.

Constitui-se em Estado Democrático de Direito.
Tem como fundamento a soberania e a cidadania.
É formada pela união dissolúvel de Estados, Municípios e Distrito Federal.
Tem como fundamento a dignidade da pessoa humana.

Questão 15 – Legislação
Por ser uma autarquia federal, a Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI:
A.
B.
C.
D.

é um órgão de gestão política do Ministério da Educação.
é qualificada como pertencente à Administração Pública Federal Indireta.
é qualificada como pertencente à Administração Pública Federal Direta.
foi criada pela Portaria MEC n. 4.559/2000, que transformou a Escola Federal de Engenharia de Itajubá em
Universidade Federal de Itajubá.

Questão 16 – Legislação
Em relação à acumulação de cargos públicos, pode-se afirmar que:
A.
B.
C.
D.

o ocupante de cargo de médico na UNIFEI pode acumular outro cargo de médico na Prefeitura Municipal de Maria da
Fé, independentemente do horário de trabalho em ambas as instituições.
o ocupante de cargo de engenheiro civil na Secretaria Estadual de Obras Públicas pode acumular outro cargo de
engenheiro civil da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, desde que os horários sejam compatíveis.
o ocupante de cargo de médico da Prefeitura Municipal de Itajubá pode lecionar em curso superior na UNIFEI, desde
que os horários sejam compatíveis e as outras exigências do concurso público para professor sejam atendidas.
O ocupante de cargo de dentista da Secretaria Estadual de Saúde em Itajubá pode acumular o cargo comissionado de
Secretário Municipal da Prefeitura Municipal de Piranguçu, independentemente da compatibilidade de horários.

Questão 17 – Legislação
Quanto aos deveres do servidor público federal, previstos no Decreto nº 1.171/1994, não está previsto:
A.
B.
C.
D.

participar dos movimentos e estudos que se relacionem apenas com a melhoria de sua remuneração.
manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e
distribuição.
zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva.
tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público.
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Questão 18 – Legislação
É incorreto afirmar que o servidor público estável perderá o cargo:
A.
B.
C.
D.

em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla
defesa.
mediante a declaração de desnecessidade do cargo feita por ato da autoridade administrativa.

Questão 19 – Legislação
Quanto às disposições da Lei nº 8.112/1991, que instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores públicos civis da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, não é correto afirmar que:
A.

B.

C.

D.

ao servidor ocupante de cargo efetivo, em estágio probatório, poderá ser concedida licença para o trato de assuntos
particulares pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração, podendo a licença ser interrompida, a
qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço.
ao servidor ocupante de cargo efetivo é assegurado o direito à licença sem remuneração para o desempenho de
mandato em entidade fiscalizadora da profissão e a licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada,
no caso de reeleição, e por uma única vez.
o servidor poderá ser cedido para ter exercício em empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos das
respectivas normas, mas deverá optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo
acrescida de percentual da retribuição do cargo em comissão, devendo a entidade cessionária efetuar o reembolso das
despesas realizadas pelo órgão de origem.
o servidor investido em mandato eletivo de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de
seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.

Questão 20 – Legislação
De acordo com a Lei nº 8.666/1993, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos da Administração Pública, é incorreto
afirmar que:
A.
B.

C.

D.

concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar,
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.
leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a
administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis, a quem
oferecer o maior lance, mesmo que inferior ao valor da avaliação.
tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas
as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada
a necessária qualificação.
concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou
artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital
publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias.

Questão 21 – Conhecimentos Específicos - Enfermeiro / Área: Trabalho
A Portaria do Ministério do Trabalho 32.154/78 no seu Artigo 1º aprova as NRs relativas à segurança e à medicina do
trabalho. Assinale com (V) ou (F) os itens abaixo e marque a alternativa correta.
A.
B.
C.
D.

V,V,F,V.
V,F,V,F.
F,V,F,V.
V,F,V,V.

(
(
(
(

) NR 8 – Edificações
) NR 23 – Proteção contra Incêndio
) NR 27 – Ergonomia
) NR 26 – Sinalização de Segurança

Questão 22 – Conhecimentos Específicos - Enfermeiro / Área: Trabalho
Sobre barreiras de contenção, isto é, os EPIs - Equipamentos de Proteção Individual e os EPCs - Equipamentos de
Proteção Coletiva, é correto afirmar que:
A.
B.
C.
D.

a responsabilidade de usar ou não corretamente os EPIs é do trabalhador.
quando as medidas de proteção coletiva são implantadas não há necessidade de se usar as medidas de proteção
individual.
a seleção dos EPIs deve seguir as determinações da avaliação de riscos realizadas no ambiente de trabalho.
o trabalhador deve usar EPIs sempre que estiver exposto a risco, bem como selecionar os mais adequados.

Questão 23 – Conhecimentos Específicos - Enfermeiro / Área: Trabalho
São considerados EPCs, os equipamentos abaixo citados, exceto:
A.
B.
C.
D.

cabine de segurança química.
chuveiro de emergência.
aventais.
lava-olhos.
9

Concurso Público para Cargos Técnico-Administrativos em Educação – UNIFEI – 06/05/2012

___________________________________________________________________________________
Questão 24 - Conhecimentos Específicos - Enfermeiro / Área: Trabalho
Em relação aos resíduos hospitalares de um ambulatório médico, é correto afirmar que:
A.
B.
C.
D.

devem ser separados em lixos contaminados e não contaminados e acondicionados em sacos pretos etiquetados.
o lixo contaminado deve ser embalado em sacos pretos e recolhido separadamente pela vigilância ambiental.
os resíduos perfurocortantes podem ser armazenados junto com o lixo contaminado.
o lixo contaminado deve ser embalado em sacos brancos e recolhido separadamente pela vigilância ambiental.

Questão 25 – Conhecimentos Específicos - Enfermeiro / Área: Trabalho
O MR - Mapa de Risco é uma representação gráfica do reconhecimento dos riscos existentes nos diversos locais de
trabalho. Quanto ao MR, assinale a alternativa incorreta:
A.
B.
C.
D.

Tem sua origem no modelo do mundo operário italiano.
Transmite ao trabalhador a visão de que a prevenção é uma questão individual.
Inicialmente tornou-se obrigatório no Brasil pela Portaria 5/92 do Ministério do Trabalho.
É representado por um croquis de setores em círculos de cores e tamanhos diferentes que indicam os tipos de riscos e
suas magnitudes.

Questão 26 – Conhecimentos Específicos - Enfermeiro / Área: Trabalho
Os EPIs são destinados a proteger a saúde e a integralidade física do trabalhador. Sobre esses equipamentos é incorreto
afirmar:
A.
B.
C.
D.

Sua higienização e manutenção periódica são responsabilidade do trabalhador.
É obrigação do empregador oferecer treinamento adequado ao trabalhador sobre o uso adequado.
São regulamentados pelo Ministério do Trabalho por meio da NR 6.
Não são adequados para o uso coletivo por questões de segurança e higiene.

Questão 27 – Conhecimentos Específicos - Enfermeiro / Área: Trabalho
Considerando que a vacina é uma das principais aliadas do Serviço de Saúde Ocupacional porque permite, a partir de
ações simples e de baixo custo, alcançar seu objetivo: a saúde dos trabalhadores. Assinale a alternativa incorreta sobre
vacinação.
A.
B.
C.
D.

A vacinação diminui o risco de absenteísmo.
O calendário de imunização do adulto não prevê o uso de algumas vacinas em situações especificas.
A vacinação assegura o ritmo de produção evitando faltas, licenças temporárias por motivo de saúde e aposentadorias
precoces.
A vacinação deve ser incentivada entre os trabalhadores.

Questão 28 – Conhecimentos Específicos - Enfermeiro / Área: Trabalho
ANULADA

Questão 29 - Conhecimentos Específicos - Enfermeiro / Área: Trabalho
Sobre os exames médicos do trabalhador, previstos na NR 7, que trata do PCMSO - Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional, é incorreto afirmar:
A.
B.
C.
D.

Todo exame médico deve resultar em um ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, em duas vias.
Todos os exames devem compor o prontuário clínico individual do trabalhador que deverá ser mantido na empresa por
no mínimo 20 anos.
Os prazos para a realização desses exames são estabelecidos pela NR em questão.
Os exames médicos do trabalhador são o admissional, o periódico, o demissional, o do retorno após afastamento até
30 dias e o da mudança de funções no emprego.

Questão 30 – Conhecimentos Específicos - Enfermeiro / Área: Trabalho
De acordo com a Portaria 1.339/99 do Ministério da Saúde, das doenças abaixo relacionadas qual delas não é classificada
como doença infecciosa ou parasitária relacionada ao trabalho?
A.
B.
C.
D.

Brucelose.
Tuberculose.
Esquistossomose.
Leptospirose.

Questão 31 - Conhecimentos Específicos - Enfermeiro / Área: Trabalho
Ao vacinar um grupo de funcionários contra Influenza, qual é a região correta para a aplicação desta vacina?
A.
B.
C.
D.

Vasto lateral da coxa.
Deltoidiana.
Glútea.
Hochestter.
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Questão 32 – Conhecimentos Específicos - Enfermeiro / Área: Trabalho
A Portaria 2.737/05 prevê a criação de dois tipos de CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador: o regional
e o estadual. Das atribuições abaixo, assinale a que é de competência do CEREST estadual.
A.
B.
C.
D.

Definir as linhas de cuidados para todos os agravos de notificação compulsória em saúde do trabalhador.
Realizar ações do âmbito regional de forma a se tornar referência estadual.
Ser referência técnica para a investigação de maior complexidade.
Desenvolver práticas de validação de protocolos regionais de atendimento.

Questão 33 – Conhecimentos Específicos - Enfermeiro / Área: Trabalho
A Portaria Interministerial do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho 3.257/88 recomenda que em todos os
ambientes de trabalho sejam adotadas medidas restritivas ao hábito de fumar. Está incumbido(a) de promover campanhas
educativas para mostrar os efeitos nocivos do tabaco:
A.
B.
C.
D.

SESMT.
CIPA.
SIPAT.
PCMSO.

Questão 34 - Conhecimentos Específicos - Enfermeiro / Área: Trabalho
A Portaria 777/04 do Ministério da Saúde, que regulamenta a notificação compulsória de agravos à saúde do trabalhador em
rede de serviços sentinela, criou a “rede sentinela de notificação compulsória de acidentes e doenças relacionadas ao
trabalho” As seguintes doenças são de notificação compulsória, exceto:
A.
B.
C.
D.

LER/DORT.
intoxicações exógenas.
transtornos mentais.
pneumoconioses.

Questão 35 – Conhecimentos Específicos - Enfermeiro / Área: Trabalho
Leia as alternativas abaixo e assinale com V ou F as alternativas abaixo:
( )
A Síndrome de Burnout é composta por manifestações físicas e emocionais identificadas em indivíduos que se
dedicam às necessidades de outras pessoas.
( )
A Síndrome de Burnout é composta por manifestações físicas e emocionais identificadas em indivíduos que se
dedicam a trabalhos repetitivos.
( )
Na Síndrome de Burnout a pessoa tem a sensação de que não tem nada a oferecer em nível psicológico.
( )
Entre os enfermeiros é grande o índice de incidência da Síndrome de Burnout.
A sequência correta é:
A.
B.
C.
D.

F,V,V,V.
V,F,F,V.
F,V,V,F.
V,V,F,V.

Questão 36 – Conhecimentos Específicos - Enfermeiro / Área: Trabalho
De acordo com a Lei do Exercício Profissional 7.498/86 do Conselho Federal de Enfermagem, é privativo do enfermeiro:
A.
B.
C.
D.

coleta de material para Exame de Papanicolau.
consulta de Enfermagem.
imunização.
administração de medicamentos.

Questão 37 - Conhecimentos Específicos - Enfermeiro / Área: Trabalho
De acordo com a Portaria 777/04, são agravos da saúde do trabalhador, exceto:
A.
B.
C.
D.

acidentes do trabalho com mutilações.
dermatoses ocupacionais.
transtornos mentais relacionados ao trabalho.
câncer.

Questão 38 – Conhecimentos Específicos - Enfermeiro / Área: Trabalho
A Sistematização da Assistência de Enfermagem é o método que permite identificar, compreender, descrever, organizar e
explicar como o paciente responde aos problemas de saúde, determinando as ações de enfermagem desde o planejamento
até a execução e a avaliação da assistência prestada. Na Saúde Ocupacional, qual etapa desse processo possibilita a
identificação dos trabalhadores de risco?
A.
B.
C.
D.

Diagnóstico.
Prescrição.
Evolução.
Histórico.
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Questão 39 – Conhecimentos Específicos - Enfermeiro / Área: Trabalho
No atendimento ao trabalhador que procura o ambulatório médico, é necessário que o enfermeiro do trabalho efetue a
higienização das mãos. Assinale a alternativa incorreta.
A.
B.
C.
D.

O uso de luvas de procedimento substitui a necessidade de higienização das mãos.
O uso de luvas de procedimento deve ser obrigatório quando houver contato com sangue ou outro material
potencialmente contaminantes, como membranas ou mucosas e pele não intacta.
Deve-se remover as luvas de procedimento após assistir o trabalhador e não usar o mesmo par de luvas para cuidar de
mais de um trabalhador.
Ao cuidar de um trabalhador, deve-se trocar ou remover as luvas de procedimento ao se passar de uma região do
corpo contaminado para outra considerada limpa.

Questão 40 - Conhecimentos Específicos - Enfermeiro / Área: Trabalho
De acordo com a NR 4, a presença do enfermeiro em uma empresa de grau de risco 2 só é exigida a partir de quantos
funcionários?
A.
B.
C.
D.

De 101 a 201.
De 251 a 500.
De 501 a 1000.
Acima de 1000.

Questão 41 – Conhecimentos Específicos - Enfermeiro / Área: Trabalho
Trabalhadores podem estar expostos à doença infecciosa causada pela toxina do bacilo tetânico. Numa perspectiva
assistencial, o enfermeiro deve saber que:
A.
B.
C.
D.

o uso de toxóide tetânico é exclusivo para crianças.
o principal sistema do corpo humano afetada pelo bacilo é o cardiovascular.
o tempo de incubação pode chegar a 6 meses.
a vacina DT é aplicada em 3 doses, com reforço a cada 10 anos.

Questão 42 – Conhecimentos Específicos - Enfermeiro / Área: Trabalho
Quanto à epidemia de uso de crack, a estimativa da OMS para o Brasil é que 3% da população são usuários, o que
implicaria 6 milhões de brasileiros. O Ministério da Saúde trabalha com a estimativa de 2 milhões de usuários. É função do
SESMT, exceto:
A.
B.
C.
D.

fazer campanha de prevenção ao uso do crack.
encaminhar os usuários para tratamento psicológico e suspender as suas atividades profissionais.
encaminhar os usuários para tratamento multidisciplinar.
trabalhar em conjunto com outros serviços da empresa para criar a consciência de responsabilidade compartilhada.

Questão 43 - Conhecimentos Específicos - Enfermeiro / Área: Trabalho
O enfermeiro do trabalho pode contribuir com a redução do índice de absenteísmo. Assinale a alternativa correta quanto à
atuação do enfermeiro do trabalho em relação a esta questão.
A.
B.
C.
D.

O enfermeiro do trabalho deve conhecer os direitos legais de todos os trabalhadores de se ausentar do trabalho.
Dar continuidade em suas atividades, como atendimentos e campanhas já programadas, pois o absenteísmo é de
competência dos Recursos Humanos.
Realizar uma campanha de vacinação, quando há um grande número de trabalhadores com essa doença.
Realizar um levantamento dos atendimentos realizados que levaram ao afastamento e encaminhar a lista aos Recursos
Humanos.

Questão 44 - Conhecimentos Específicos - Enfermeiro / Área: Trabalho
Quanto ao alcoolismo, considerado há muito tempo como uma doença pela OMS, são estratégias corretas do
SESMT para enfrentar essa situação, exceto:
A.
B.
C.
D.

promover palestras periódicas ministradas por profissionais capacitados.
realizar a abordagem ao trabalhador de modo cuidadoso, sem humilhações.
encaminhar o trabalhador para uma clínica de recuperação mesmo contra a sua vontade.
remanejar o trabalhador temporariamente, afastando-o de funções perigosas.

Questão 45 - Conhecimentos Específicos - Enfermeiro / Área: Trabalho
Em relação ao estresse, é correto afirmar que:
A.
B.
C.
D.

ele tanto pode levar à aprendizagem e a habilidades aumentadas para o enfrentamento de situações, como também ao
desempenho medíocre e a doenças.
seu efeito é sempre negativo.
a melhor maneira de evitá-lo é não enfrentar a situação.
o melhor tratamento é a psicoterapia.
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