MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.
EDITAL N° 04/2015
NIVEL SUPERIOR
ENFERMAGEM DO TRABALHO
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 02 (duas) páginas numeradas sequencialmente, contendo 20 (vinte) questões
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (05 questões), Conhecimentos Gerais (05 questões) e
Conhecimentos Específicos (10 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
V. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de
respostas.
VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo
recursal contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
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RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto
Bem-vindo. E parabéns. Estou encantado com seu
sucesso. Chegar aqui não foi fácil, eu sei. Na verdade, suspeito
que foi um pouco mais difícil do que você imagina.
Para início de conversa, para você estar aqui agora,
trilhões de átomos agitados tiveram de se reunir de uma
maneira, intricada e intrigantemente providencial a fim de
criá-lo. É uma organização tão especializada e particular que
nunca antes foi tentada e só existirá desta vez. Nos próximos
anos (esperamos), essas partículas minúsculas se dedicarão
totalmente aos bilhões de esforços jeitosos e cooperativos
necessários para mantê-lo intacto e deixá-lo experimentar o
estado agradabilíssimo, mas ao qual não damos o devido valor,
conhecido como existência.
Por que os átomos se dão esse trabalho é um enigma.
Ser você não é uma experiência gratificante no nível atômico.
Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos na verdade
nem ligam para você - eles nem sequer sabem que você
existe. Não sabem nem que eles existem. São partículas
insensíveis, afinal, e nem estão vivas. (A ideia de que se você
se desintegrasse, arrancando com uma pinça um átomo de
cada vez, produziria um montículo de poeira atômica fina,
sem nenhum sinal de vida, mas que constituiria você, é meio
sinistra.) No entanto, durante sua existência, eles responderão
a um só impulso dominante: fazer com que você seja você.
(BRYSON, Bill. Breve história de quase tudo. Trad. de Ivo Korytowski. São
Paulo: Companhia das Letras, 2005. p. 11)

1) Uma leitura atenta do texto permite concluir que o
autor:
a) parte de aspectos religiosos para fazer referência à vida
humana.
b) destaca uma explicação mítica para caracterizar a
origem da vida.
c) emprega termos científicos para descrever a existência.
d) aponta elementos metafísicos para referir-se à morte.
2) O texto é destinado a interlocutores específicos, no
caso, os leitores. Dentre as opções abaixo, assinale o
único recurso gramatical que NÃO é empregado para
fazer referência ao leitor como interlocutor.
a) o adjetivo “Bem-vindo” (1°§) que introduz o texto.
b) o verbo “suspeito” (1o §) em “suspeito que foi”.
c) o pronome possessivo “seu” em “seu sucesso”(1°§).
d) o pronome de tratamento “você” em “para você estar
aqui“(2°§)
3) No trecho “necessários para mantê-lo intacto e deixá-lo
experimentar” (2°§), o autor faz uso de um recurso
coesivo por meio dos elementos em destaque.
Considerando o contexto em que esse fragmento
está inserido, pode-se concluir que esses termos
destacados fazem referência:
a) ao interlocutor
b) ao autor
c) ao assunto
d) aos átomos
4) A expressão “No entanto”, que introduz a última frase
do texto, introduz um sentido de:
a) conclusão
b) adição
c) oposição
d) explicação

5) No trecho “Apesar de toda a atenção dedicada, seus
átomos na verdade nem ligam para você” (3°§), a
pontuação não está de acordo com o que prescreve
a norma padrão da Língua. Nesse sentido, assinale a
reescritura que corrija o problema de pontuação.
a) “Apesar de toda a atenção dedicada seus átomos, na
verdade, nem ligam para você”
b) “Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos na
verdade nem ligam, para você”
c) 'Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos na
verdade, nem ligam, para você”
d) “Apesar de toda a atenção dedicada, seus átomos, na
verdade, nem ligam para você”
_____________ CONHECIMENTOS GERAIS_____________
6) Preencha a lacuna do texto a seguir com a alternativa
correta. Os jornais publicam que a Europa enfrenta a
maior crise de migração desde a 2a. guerra mundial.
Muitos estão se arriscando em seguir uma rota perigosa
através_________________ (rota através da Albânia,
Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Sérvia, Montenegro,
República da Macedônia, Grécia) para chegar à
Alemanha e a outros países do norte da Europa.
a) do estreito de Gibraltar.
b) dos Bálcãs.
c) do Golfo Pérsico.
d) do estreito de Ormuz.
7) A cidade de Uberlândia possui cerca de 662 mil
habitantes (2015), e junto com Contagem que possui 648
mil, habitantes (2015) representam aproximadamente
6,3% da população do estado. Em posse dessa
informação consegue-se determinar a população total
do estado, que gira em torno do descrito na alternativa:
a) 19,0 milhões.
b) 20,5 milhões.
c) 22,0 milhões.
d) 22,5 milhões.
8) O rio Paraíba do Sul nasce na____________________ ,
sendo o principal curso d'água da bacia Paraíba do Sul.
a) Serra do Andaime.
b) Serra Nacional da Canastra.
c) Serra do Caparaó.
d) Serra da Mantiqueira.
9) A cidade de Belo Horizonte situa-se no entroncamento
de várias rodovias, permitindo uma boa integração
do estado com as maiores cidades do país. Um bom
exemplo disso são as distâncias curtas para São Paulo
e Rio de Janeiro, que respectivamente possuem a
quilometragem descrita na alternativa:
a) 434 km; 586 km.
b) 716 km; 586 km.
c) 586 km; 434 km.
d) 891 km; 716 km.
10) Preencha a lacuna do texto a seguir com a alternativa
correta. A gruta de Maquiné, localizada na cidade
mineira d e ________________, foi descoberta em 1825
pelo fazendeiro Joaquim Maria do Maquiné, então
proprietário das terras. Foi pesquisada a partir de 1834
pelo naturalista dinamarquês Peter Lund, chamado de
o pai da paleontologia brasileira.
a) Cordisburgo.
b) Sabará.
c) Diamantina.
d) Serro.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) Um trabalhador está exposto a ruídos contínuo entre
83 e 85 decibéis, com jornada de 8 horas diárias. A esse
respeito é correto afirmar que:
a) A atividade deve ser considerada como de insalubridade
grau mínimo.
b) A atividade deve ser considerada como de insalubridade
grau médio.
c) A atividade deve ser considerada como de insalubridade
grau máximo.
d) A exposição está dentro dos limites permissíveis.
12) Sobre os EPI (equipamentos de proteção individual), é
incorreto afirmar:
a) Creme protetor de segurança para proteção dos
membros superiores contra agentes químicos não é
considerado um EPI.
b) Calçado para proteção contra impactos de quedas de
objetos sobre os artelhos é um EPI.
c) Vestimentas para proteção do tronco contra riscos de
origem térmica é um EPI.
d) Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade
cabe ao empregador.
13) Sobre o auxílio-doença acidentário, é incorreto afirmar:
a) Não exige carência.
b) Corresponde a 91% do salário de benefício.
c) Nunca poderá ser inferior ao valor do salário mínimo.
d) Perdurará até a constatação de sua habilitação, ou se
for considerado irrecuperável.
14) Deverá ser emitida CAT (comunicação de acidente de
trabalho) se ocorrer:
a) Situações de simples assistência médica ou de
afastamento com menos de quinze dias consecutivos.
b) Óbito decorrente de acidente ou de doença profissional
ou do trabalho, ocorrido após a emissão da CAT inicial.
c) Óbito decorrente de acidente ou de doença profissional
ou do trabalho, ocorrido após a emissão da CAT de
reabertura.
d) Afastamento por agravamento de doença profissional
ou do trabalho.
15) Asíndrome do burn-outê um tipo de resposta prolongada
a estressores emocionais e interpessoais crônicos no
trabalho. Assinale a alternativa que contemple um dos
elementos centrais dessa síndrome.
a) Aproximação excessiva do público que deveria receber
os serviços ou cuidados do paciente.
b) Sentimentos de desgaste emocional e esvaziamento
afetivo.
c) Aumento do envolvimento pessoal no trabalho.
d) Sentimento de aumento de competência e de sucesso
no trabalho.
16) Os distúrbios do ciclo vigília-sono são definidos
como uma perda de sincronia entre o ciclo vigíliasono do indivíduo e o ciclo vigília-sono socialmente
estabelecido como normal, resultando em queixas de
insônia, interrupção precoce do sono ou de sonolência
excessiva. Esses distúrbios podem ser de origem
orgânica presumida, dependendo da contribuição relativa
de fatores psicológicos, psicossociais ou orgânicos.
Assinale a alternativa que contemple um exemplo de
tratamento ou condutas adotadas neste distúrbio.
a) Prática de exercícios físicos regulares, exaustivos, deve
ser encorajada. Entretanto, esses devem ser realizados
em horários próximos ao início do sono.
b) A ingestão de alimentos contendo altos teores de lipídios
deve ser encorajada, principalmente durante a madrugada.
c) Sugere-se que o trabalhador evite o consumo de
substâncias com cafeína em sua composição cerca de
6 horas antes de iniciar o período de sono.
d) O uso de medicamentos indutores de sono deve ser
recomendado.
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17) Sobre as funções do enfermeiro do trabalho, leia as
frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa e
(V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa
que contém a sequência correta de cima para baixo.
( ) Coordenar, executar e avaliar as atividades de
enfermagem nas avaliações de saúde, nas urgências e
em procedimentos diversos.
( ) Prescrever, apenas na presença de um médico, os
medicamentos estabelecidos nos programas de saúde
e em rotina aprovada pelo Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
(SESMT).
( ) Elaborar e executar planos assistenciais relativos às
ações de saúde na prevenção primária, secundária e
terciária.
( ) Delegar aos auxiliares de enfermagem a execução dos
cuidados simples e de maior complexidade técnica.
a) V, V, V, V.
b) F, V, F, V.
c) V, F, V, F.
d) F, F, V, F.
18) A Resolução do COFEN (Conselho Federal de
Enfermagem) número 358/2009, dispõe sobre a
Sistematização da Assistência de Enfermagem e
a implementação do Processo de Enfermagem em
ambientes, públicos ouprivados.emqueocorreocuidado
profissional de Enfermagem, e dá outras providências.
O processo de interpretação e agrupamento dos
dados coletados na primeira etapa, que culmina com a
tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de
enfermagem que representam, com mais exatidão, as
respostas da pessoa, família ou coletividade humana
em um dado momento do processo saúde e doença;
e que constituem a base para a seleção das ações
ou intervenções com as quais se objetiva alcançar
os resultados esperados, recebe a denominação de
____________________ . Complete a frase e a seguir
assinale a alternativa correta.
a) Implementação de Enfermagem.
b) Histórico de Enfermagem.
c) Planejamento de Enfermagem.
d) Diagnóstico de Enfermagem.
19) Trabalhador de 45 anos feriu a mão direita com uma
chave de fenda durante o trabalho, procurando
imediatamente auxílio. Você observa lesão discreta,
superficial, perfuro-contundente, sem corpos estranhos
ou tecidos desvitalizados. Esse trabalhador tomou
última dose de vacina (esquema completo) contra o
tétano há 6 anos. Deve-se fazer:
a) Limpeza e desinfeção somente.
b) Limpeza, desinfeção e vacina contra o tétano com um
reforço.
c) Limpeza, desinfeção e vacina contra o tétano com
esquema completo.
d) Limpeza, desinfeção, vacina contra o tétano com
esquema completo e antibiótico.
20) A Organização Internacional do Trabalho (OIT) é uma
agência, sediada na Suíça e ligada à ONU, que, em
parceria com alguns países desenvolvidos, financia-a.
O Brasil é um estado membro da OIT. Considerando
esta condição, assinale a alternativa correta:
a) O Brasil tem por obrigação a implementação de toda
e qualquer norma editada pela OIT, considerando sua
situação de estado membro.
b) Para que uma norma ou convenção da OIT tenha valor
no território nacional, é necessário que o Brasil se torne
signatário desta convenção.
c) As normas da OIT somente são implementadas no
Brasil se seus parâmetros forem mais restritivos do que
aqueles constantes na legislação brasileira.
d) Todos os parâmetros de insalubridade visando o
pagamento de adicionais são baseados nas convenções
da OIT.
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