CADERNO: 1

ENFERMEIRO/ÁREA:
ENFERMAGEM DO TRABALHO
CÓDIGO: NS-18
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de
preenchimento do Cartão de Respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela
não retornar, será eliminado.
3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na
sala até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair
juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas
Objetivas) e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos). A imagem
do seu Cartão de Respostas será disponibilizada na página do concurso
em http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma.

AGENDA
l
l
l
l
l

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

l

1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que
contém 50 (cinquenta) questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente
uma correta.
3 - Confira se os seus dados pessoais, o cargo escolhido, indicados no cartão
de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a
conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.
4 - Confira atentamente se o cargo e o número do caderno que estão
no caderno de questões é o mesmo do que consta em seu cartão de
respostas e na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde
foi designado para sentar. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado,
amassado, dobrado nem manchado.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
7 - No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital
no selo que está no seu cartão de respostas.
8 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o
conteúdo da prova. Caso discorde de qualquer questão o candidato
deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data
prevista no cronograma.

l
l

l
l
l
l

l
l
l

06/12/2015 (Manhã e Tarde), PROVAS
OBJETIVAS/RECEBIMENTO DE TITULOS.
07/12/2015, Divulgação do Gabarito Preliminar
das Provas Objetivas/Exemplares das Provas.
10/12/2015, Disponibilização das Imagens
dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
11/12 e 14/12/2015, Interposição de Recursos
contra as questões das Provas Objetivas.
23/12/2015, Divulgação dos Gabaritos
Definitivos das Provas Objetivas.
23/12/2015, Resultado do Recurso contra
as questões das Provas Objetivas.
29/12/2015, Divulgação Relação Preliminar
das Notas das Provas Objetivas.
05/01 a 06/01/2016, Interposição de
Recursos contra a Relação Preliminar de
Notas da Prova Objetiva.
07/01/2016, Resultado do Recurso contra a
Relação Preliminar de Notas da Prova Objetiva.
07/01/2016, Divulgação da Relação Final
das Notas das Provas Objetivas.
16/01/2016, Relação dos candidatos que
terão os seus títulos analisados.
18/01 a 19/01/2016, Interposição de
Recursos contra a Relação Preliminar de
Notas da Avaliação de Títulos.
25/01/2016, Resultado do Recurso contra as
Notas Preliminares da Avaliação de Títulos.
25/01/2016, Divulgação da Relação Final
das Notas da Avaliação de Títulos.
26/01/2016, Resultado Final do Concurso.

INFORMAÇÕES:
l Tel: (21) 3525-2480 das 09 às 18h
l Internet: http://concursos.biorio.org.br
l E-mail: ifrj2015@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 3

De alguns segmentos do texto o leitor pode fazer uma série de
inferências. A inferência inadequada do segmento “O precário
equilíbrio rompeu-se de uma vez com o agravamento da guerra
civil na Síria” é:

TEXTO

SALTANDO AS MURALHAS DA EUROPA

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

De um lado está a Europa da abundância econômica e
da estabilidade política. De outro, além do Mediterrâneo,
uma extensa faixa assolada pela pobreza e por violentos
conflitos. O precário equilíbrio rompeu-se de uma vez
com o agravamento da guerra civil na Síria. Da Síria,
mas também do Iraque e do Afeganistão, puseram-se
em marcha os refugiados. Atrás deles, ou junto com
eles, marcham os migrantes econômicos da África e da
Ásia. No maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra
Mundial, os desesperados e os deserdados saltam as
muralhas da União Europeia.
Muralhas? Em tempos normais, os portais da União
Europeia estão abertos para os refugiados, mas fechados
para os imigrantes. Não vivemos tempos normais. Os
países da Europa Centro-Oriental, Hungria à frente,
fazem eco à xenofobia da extrema-direita, levantando
as pontes diante dos refugiados. Vergonhosamente, a
Grã-Bretanha segue tal exemplo, ainda que com menos
impudor.
A Alemanha, seguida hesitantemente pela França,
insiste num outro rumo, baseado na lógica demográfica
e nos princípios humanitários. Angela Merkel explica
a seus parceiros que a Europa precisa agir junta para
passar num teste ainda mais difícil que o da crise do
euro. “O futuro da União Europeia será moldado pelo
que fizermos agora, alerta a primeira-ministra alemã.
(Mundo, outubro 2015)

QUESTÃO 4

O segmento do texto em que predomina uma visão objetiva é:
(A) “A Alemanha, seguida hesitantemente pela França, insiste
num outro rumo, baseado na lógica demográfica e nos
princípios humanitários”.
(B) “Angela Merkel explica a seus parceiros que a Europa
precisa agir junta para passar num teste ainda mais difícil
que o da crise do euro”.
(C) “Os países da Europa Centro-Oriental, Hungria à frente,
fazem eco à xenofobia da extrema-direita, levantando as
pontes diante dos refugiados”.
(D) “Vergonhosamente, a Grã-Bretanha segue tal exemplo,
ainda que com menos impudor”.
(E) “No maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra
Mundial, os desesperados e os deserdados saltam as
muralhas da União Europeia”.

QUESTÃO 5

Xenofobia significa “aversão pelo estrangeiro”; a palavra abaixo
cuja explicação etimológica está correta é:

QUESTÃO 1

O título dado ao texto – Saltando as muralhas da Europa –
representa:

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

(A) uma crítica aos imigrantes que não respeitam as leis
internacionais.
(B) uma referência a uma ameaça à segurança da União
Europeia.
(C) uma alusão à dificuldade da Europa em aceitar refugiados.
(D) um elogio à política alemã de aceitar imigrantes e refugiados.
(E) uma indicação das dificuldades dos refugiados diante de
dificuldades políticas.

fotofobia / aversão por fotografias.
acrofobia / aversão por locais altos.
aerofobia / aversão por viagens aéreas.
homofobia / aversão ao gênero humano.
tanatofobia / aversão por doenças.

QUESTÃO 6

“O futuro da União Europeia será moldado pelo que fizermos”;
a forma inadequada da correspondência entre os tempos
verbais sublinhados é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 2

“De um lado está a Europa da abundância econômica e da
estabilidade política. De outro, além do Mediterrâneo, uma
extensa faixa assolada pela pobreza e por violentos conflitos”.
Esse primeiro período do texto se estrutura:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

já havia uma guerra civil na Síria há algum tempo.
existia um tênue equilíbrio nas tensões da região.
haviam ocorrido rompimentos em países do local referido.
a guerra civil na Síria envolvia outros países vizinhos.
um conflito interno de um país pode afetar nações
próximas.

a partir da antítese de elementos diversos.
no confronto entre duas épocas de valores distintos.
com base na comparação de duas civilizações diferentes.
com fundamento na oposição política e religiosa.
na semelhança entre regiões europeias, africanas e asiáticas.
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seria/fizessem.
é/fazem.
era/faziam.
fora/fizeram.
foi/façam.
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QUESTÃO 7

Estão corretos:

“Em tempos normais, os portais da União Europeia estão
abertos para os refugiados, mas fechados para os imigrantes”.
Entre “refugiados” e “imigrantes” há uma diferença:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

econômica e religiosa.
religiosa e política.
política e causal.
causal e social.
social e econômica.

QUESTÃO 11

Avalie se os objetivos dos Institutos Federais incluem ministrar,
em nível de educação superior, as seguintes modalidades de
cursos:

QUESTÃO 8

O autor do texto mostra um conjunto de posições políticas; o
posicionamento que não é defendido no texto é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.
II.

favorável à política adotada pela Alemanha.
oposta ao posicionamento da Inglaterra.
condenatória dos imigrantes e favorável aos refugiados.
contrária aos políticos da extrema-direita.
irônica em relação à posição da França.

III.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA

IV.

QUESTÃO 9

V.

De acordo com a Lei 11.892/2008, os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais possuem
natureza jurídica de ____, detentoras de ____ administrativa,
patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. As
lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e III, apenas.
II e IV, apenas.
I, II e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

Cursos superiores de tecnologia visando à formação de
profissionais para os diferentes setores da economia.
Cursos de licenciatura, bem como programas especiais
de formação pedagógica, com vistas à formação de
professores para a educação básica, sobretudo nas áreas
de língua portuguesa, ciências sociais e matemática, e
para a educação profissional.
Cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação
de profissionais para os diferentes setores da economia e
áreas do conhecimento.
Cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento
e especialização, visando à formação de especialistas nas
diferentes áreas do conhecimento.
Cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado
e doutorado que contribuam para promover o
estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e
tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação
tecnológica.

Estão corretos:

fundações públicas / autonomia.
autarquia / autonomia.
fundações públicas / dependência.
autarquia / dependência.
empresas públicas / tutela.

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

QUESTÃO 10

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

QUESTÃO 12

Avalie se os Institutos Federais têm, entre outras, as seguintes
finalidades e características:

De acordo com a Lei 8027/90, que dispõe sobre normas de
conduta dos servidores públicos civis da União, das Autarquias
e das Fundações Públicas, são faltas administrativas puníveis
com a pena de suspensão por até noventa dias, cumulada, se
couber, com a destituição do cargo em comissão, entre outras,
as seguintes, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

I.

Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos
os seus níveis e modalidades, formando e qualificando
cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos
setores da economia, com ênfase no desenvolvimento
socioeconômico local, regional e nacional.
II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como
processo educativo e investigativo de geração e adaptação
de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e
peculiaridades regionais.
III. Promover a integração e a verticalização da educação
básica à educação profissional e educação superior,
otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e
os recursos de gestão.
IV. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência
de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à
preservação do meio ambiente.

(A) retirar, sem prévia autorização, por escrito, da autoridade
competente, qualquer documento ou objeto da repartição.
(B) opor resistência ao andamento de documento, processo
ou à execução de serviço.
(C) recusar fé a documentos públicos.
(D) atuar como procurador ou intermediário junto a
repartições públicas.
(E) atribuir a outro servidor público funções ou atividades
estranhas às do cargo, emprego ou função que ocupa,
exceto em situação de emergência e transitoriedade.
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 13

Avalie se, de acordo com a Lei 8027/90, as seguintes afirmativas
são falsas (F) ou verdadeiras (V):

Avalie se as definições a seguir estão corretas, de acordo com
a Lei nº 12.527/11:

 Aos casos de improbidade administrativa, insubordinação
grave em serviço e revelação de segredo de que teve
conhecimento em função do cargo ou emprego, entre
outros, aplica-se a penalidade de demissão.
 Constitui infração grave, passível de aplicação da pena
de demissão, a acumulação remunerada de cargos,
empregos e funções públicas, vedada pela Constituição
Federal, estendendo-se às autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e fundações mantidas
pelo Poder Público.
 Os servidores públicos civis são obrigados a declarar, no
ato de investidura e sob as penas da lei, quais os cargos
públicos, empregos e funções que exercem, abrangidos
ou não pela vedação constitucional, devendo fazer prova
de exoneração ou demissão, na data da investidura, na
hipótese de acumulação constitucionalmente vedada.

I.

autenticidade: qualidade da informação que pode ser
conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou
sistemas autorizados.
II. disponibilidade: qualidade da informação que tenha
sido produzida, expedida, recebida ou modificada por
determinado indivíduo, equipamento ou sistema.
III. integridade: qualidade da informação não modificada,
inclusive quanto à origem, trânsito e destino.
IV. primariedade: qualidade da informação coletada na
fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem
modificações.
Estão corretas apenas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

I e II.
I e IV.
III e IV.
I, II e III.
II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 14

QUESTÃO 16

A Lei nº 12.527/11 preconiza que os procedimentos nela
previstos destinam-se a assegurar o direito fundamental de
acesso à informação e devem ser executados em conformidade
com os princípios básicos da administração pública e com
as seguintes diretrizes, EXCETO UMA, que está ERRADA.
Assinale-a.

A prática profissional de enfermagem deve ser orientada
pelos preceitos da ética, bioética e deontologia. Para tanto, a
enfermeira deve ter conhecimentos relativos a estes campos
de saber para aplicá-los na análise das situações. Em relação
ao tema, é correto afirmar que:
(A) o consentimento livre e esclarecido é renovável e revogável.
(B) estar informado equivale a estar esclarecido sobre as
situações de saúde e de riscos inerentes ao trabalho.
(C) no cuidado à saúde, a pessoa tem o direito de consentir
ou recusar o que lhe é proposto, exceto nas situações que
envolvem o ambiente de trabalho, pois o trabalhador tem
obrigações a cumprir com a empresa e o empregador.
(D) as informações confidenciais de trabalhadores devem ser
divulgadas pela enfermeira aos diretores de empresa, pois
esta é uma das funções previstas no código de ética da
enfermagem do trabalho.
(E) são princípios fundamentais da bioética: beneficência,
não-maleficência,
justiça,
equidade,
autonomia,
confidencialidade e privacidade.

(A) Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo
como exceção.
(B) Divulgação de informações de interesse público tão
somente mediante solicitação.
(C) Utilização de meios de comunicação viabilizados pela
tecnologia da informação.
(D) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência
na administração pública.
(E) Desenvolvimento do controle social da administração
pública.
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 20

A Sistematização da Assistência de Enfermagem está
normatizada pelo COFEn por meio da Resolução 358/2009,
que dispõe sobre a implantação do processo de enfermagem
nas instituições públicas ou privadas nas quais há previsão de
ocorrências de cuidados de enfermagem. Sobre este tema
e suas relações com a saúde do trabalhador, analise se são
verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

Sobre a Portaria GM/MS nº 1.600/11, analise se são verdadeiras
(V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:
 A implantação da Rede de Atenção às Urgências deve ser em
todo território nacional, gradativamente, respeitando-se os
seguintes critérios: densidade populacional e disponibilidade
de instituições para atendimento.
 Atenção Básica em Saúde é um componente da Rede de
Atenção às Urgências.
 Adesão e Diagnóstico é uma das fases da operacionalização
da Rede de Atenção às Urgências.

 Ao analisar uma situação inerente ao trabalho e identificála como risco potencial para queda do trabalhador, o
enfermeiro estará emitindo um diagnóstico de enfermagem.
 A determinação de prescrição de enfermagem é um dos
estágios da fase de planejamento.
 Na primeira fase do processo de enfermagem, o enfermeiro
deve avaliar a situação do trabalhador e recolher
informações que ajudem a identificar comportamentos que
podem colocá-lo em risco de problemas reais ou potenciais.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 21

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

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) é
um serviço do SUS, implantado pela Rede Nacional de Atenção
Integral à Saúde do Trabalhador (Renast). Sobre este Centro é
correto afirmar, EXCETO:
(A) cabe ao Cerest apoiar a estruturação de assistência de média e
de alta complexidade para atender aos acidentes de trabalho.
(B) de acordo com a Portaria GM/MS no. 2.437/2005, na
equipe de profissionais dos Cerest regionais deve haver,
pelo menos, quatro profissionais de nível médio.
(C) capacitar a rede de serviços de saúde é uma das funções
do Cerest.
(D) não é função do Cerest fornecer atestado de saúde física
ou mental.
(E) cabe ao Cerest realizar exames admissionais, demissionais
e de mudança de função.

QUESTÃO 18

No que se refere às fases do processo de enfermagem, “Treinar
os trabalhadores para uso de equipamentos de proteção
individual” constitui-se em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

coleta de dados.
diagnóstico de enfermagem.
intervenção de enfermagem.
avaliação de enfermagem.
estabelecimento de prioridades.

QUESTÃO 22

A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador
(Renast) propõe que as equipes de Saúde da Família insiram no
seu cotidiano do trabalho ações voltadas à saúde do trabalhador.
Para este atendimento, fazem-se necessárias algumas iniciativas.
Analise as afirmativas a seguir no que se refere às ações das
equipes de saúde da família e o câncer relacionado ao trabalho
e, em seguida, assinale a alternativa correta.

QUESTÃO 19

A aplicação de teorias de enfermagem conduz a uma prática
racional e sistemática, fazendo com que o cuidado seja
realizado de maneira coordenada e menos fragmentada,
com metas estabelecidas e melhor controle dos resultados.
Há muitas teorias e modelos teóricos propostos por
enfermeiras, majoritariamente norte-americanas, que
orientam a assistência. Dentre elas, têm-se as grandes teorias
de Enfermagem baseadas nas Necessidades Humanas. São
notáveis teóricas desse grupo de teorias, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Nesse caso, não se faz necessário mapear os riscos ambientais
no território de abrangência das equipes de saúde da família.
II. os agentes comunitários precisam ser capacitados para
que possam identificar possíveis riscos de câncer presentes
no trabalho intradomiciliar, no trabalho informal ou no
cotidiano do trabalho e das atividades domésticas.
III. no diagnóstico da situação de saúde dos territórios, as
questões de trabalho devem ser consideradas na definição
do perfil epidemiológico da população.

Virgínia Henderson.
Imogene M. King.
Faye G. Abdellah.
Dorothea E. Orem.
Betty Neuman.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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apenas as afirmativas I e II estão corretas.
apenas as afirmativas I e III estão corretas.
apenas as afirmativas II e III estão corretas.
apenas a afirmativa III está correta.
as afirmativas I, II e III estão corretas.
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 26

A higiene ocupacional tem como objetivo promover
a salubridade em ambientes de trabalho, protegendo
e promovendo a saúde do trabalhador. Suas fases são
respectivamente:

Um dos objetivos da Epidemiologia é medir a frequência com
que problemas de saúde ocorrem na população humana. No
que se refere aos conceitos aplicados em epidemiologia e
bioestatística, muito empregados nos estudos de saúde do
trabalhador, é correto afirmar que:

(A) reconhecimento, antecipação, avaliação e controle de
riscos.
(B) antecipação, reconhecimento, avaliação e controle de
riscos.
(C) antecipação, reconhecimento, planejamento, controle e
avaliação de riscos.
(D) reconhecimento, antecipação, planejamento, avaliação e
controle de riscos.
(E) antecipação, reconhecimento, controle e avaliação de
riscos.

(A) a taxa de incidência de uma doença é a expressão da
frequência com que surgem novos casos, por unidade
de tempo, sem necessariamente haver relação com o
tamanho de uma determinada população.
(B) sobrevida é uma estimativa da probabilidade de um
indivíduo morrer com uma determinada doença, ao longo
de um intervalo de tempo.
(C) no cálculo da prevalência de uma doença, incluem-se os
casos antigos e os novos a partir do período da observação
e os falecimentos ocorridos antes do período de início da
observação.
(D) prevalência expressa o número de casos existente de uma
doença, em uma determinada população em um dado
momento.
(E) ao se considerar a prevalência de uma doença, leva-se em
conta sua incidência e duração, descartando-se como fator
determinante os movimentos migratórios.

QUESTÃO 24

Acidentes decorrentes de características da atividade
profissional desempenhada pelo acidentado são denominados
de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

acidentes de trajeto.
acidentes ocupacionais de percurso.
acidentes em razão de doença do trabalho.
acidentes espontâneos.
acidentes típicos.

QUESTÃO 27

No cotidiano da clínica nos deparamos com inúmeras
possibilidades de exposição dos trabalhadores a substâncias
químicas. Estas diferentes substâncias, quando administradas
juntas, podem interferir nos seus efeitos, havendo, com isso,
aumento ou diminuição do efeito de uma ou de outra, pelo
processo de interação. Sobre as interações químicas, analise se
são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

QUESTÃO 25

A maior parte das doenças e dos acidentes de trabalho pode
ser evitada quando se adotam medidas de prevenção e de
segurança no trabalho. Os focos de tais medidas podem ser
os locais de trabalho e também o trabalhador. Com base nesta
assertiva, analise as afirmativas a seguir:

I.

A interação do tipo adição se caracteriza quando o efeito
induzido por duas ou mais substâncias juntas, é igual à
soma dos efeitos de cada agente em separado.
II. Quando se administra o tetracloreto de carbono
e o isopropanol juntos, obtêm-se um aumento da
hepatotoxicidade desencadeada pelo tetracloreto de
carbono, porque o isopropanol aumenta esse efeito,
apesar dele mesmo não ser hepatotóxico. Nesse caso,
tem-se um exemplo de interação de potenciação.
III. Um trabalhador tabagista exposto a asbesto produz um
risco de desenvolvimento de câncer de pulmão muito
maior do que a soma dos riscos de cada composto em
separado. Isto ocorre porque as substâncias envolvidas
são sinérgicas.

I.

As medidas coletivas de proteção têm como foco os locais
de trabalho.
II. Punição como instrumento de formação de atitude se
constitui em uma medida de prevenção de falha humana.
III. Os equipamentos de proteção individual que exijam
um sobre-esforço do trabalhador no desempenho de
suas tarefas devem ser usados apenas quando houver
impossibilidade de adoção de uma medida de ordem geral
que resolva o problema.
Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

apenas as afirmativas I e III estão corretas.
apenas as afirmativas I e II estão corretas.
apenas as afirmativas II e III estão corretas.
apenas a afirmativa I está correta.
as afirmativas I, II e III estão corretas.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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V, F, V.
V, F, F.
V, V, V.
V, V, F.
F, F, F.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 30

Em toxicologia, aplicam-se parâmetros de medição de efeitos
agudos e crônicos indicativos da relação dose x resposta.
Conhecer esses parâmetros e aplicá-los é crucial no processo de
prevenção, promoção e atendimento da saúde do trabalhador.
Por esse motivo, analise as afirmativas a seguir:

De acordo com a NR32, sobre a vacinação dos trabalhadores é
correto afirmar, EXCETO:
(A) vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que
os trabalhadores estão, ou poderão estar, expostos,
diferentes das obrigatórias previstas na NR32, podem ser
oferecidas pelo empregador, de forma facultativa.
(B) a todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser
fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa
contra tétano, difteria e hepatite B.
(C) os trabalhadores devem ser informados das vantagens
e dos efeitos colaterais, assim como dos riscos a que
estarão expostos por falta ou recusa de vacinação, sendo
esta disseminação da informação uma obrigação do
empregador.
(D) a vacinação deve ser registrada no prontuário clínico
individual do trabalhador, previsto na NR-07.
(E) a eficácia da vacinação deve ser controlada, sempre que
for recomendado pelo Ministério da Saúde e seus órgãos,
e o empregador deve providenciar, se necessário, o seu
reforço.

I.

As substâncias que apresentam uma DL50 menor, para
uma determinada espécie animal, são menos tóxicas, do
que com uma dose letal superior.
II. A CL50 é definida para substâncias dispersas no ar
e administradas por inalação, sendo esta via mais
semelhante à via de exposição ocupacional.
III. Para um trabalhador permanecer em um ambiente
com concentração de agente químico maior ou igual
ao determinado pelo parâmetro IPVS (Imediatamente
Perigoso para Vida ou Saúde), ele deve estar protegido
com respiradores autônomos ou ar mandado.
Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente as afirmativas I e II estão corretas.
somente as afirmativas II e III estão corretas.
somente as afirmativas I e III estão corretas.
somente a afirmativa I está correta.
somente a afirmativa III está correta.

QUESTÃO 31

A exposição ocupacional a substâncias químicas pode trazer
efeitos deletérios à saúde do trabalhador se as medidas de
proteção e controle não forem implementadas conforme as
recomendações. A avaliação clínica dos trabalhadores, nesse
caso, é interdisciplinar, e no que diz respeito ao atendimento de
enfermagem, um dos cuidados inclui a coleta de materiais para
exames laboratoriais. Os indicadores biológicos de exposição
estão relacionados com o tipo de exposição ocupacional do
trabalhador. De acordo com a NR 7, o material biológico a ser
colhido no caso de exposição a ésteres, organofosforados e
carbamatos para análise do indicador biológico é:

QUESTÃO 29

Na Norma Regulamentadora 32, que trata da segurança e
saúde no trabalho em serviços de saúde, há um conjunto de
medidas de proteção sobre o qual é correto afirmar que:
(A) nos locais onde exista possibilidade de exposição a
agentes biológicos deve haver lavatório para higiene das
mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha
descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem
contato manual. Este lavatório pode ou não ser exclusivo
para este fim, desde que seja corretamente higienizado
segundo os padrões e critérios contidos na NR32.
(B) o uso de luvas não substitui o processo de lavagem das
mãos, exceto quando, no mínimo, lavam-se as mãos antes
e depois do uso das mesmas.
(C) o empregador deve vedar o manuseio de lentes de contato
nos postos de trabalho; o uso de adornos está liberado
desde que não impossibilite a realização do trabalho.
(D) todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a
agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho
adequada e em condições de conforto, podendo esta ser
fornecida pelo empregador, com ônus para o empregado.
(E) os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros
superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação
médica obrigatória com emissão de documento de
liberação para o trabalho.

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

urina.
escarro.
fezes.
sangue.
saliva.

QUESTÃO 32

De acordo com a NR9, para avaliação de riscos ambientais,
consideram-se como agentes físicos, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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radiações não ionizantes.
poeiras.
ruído.
ultrassom.
vibrações.
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QUESTÃO 33

QUESTÃO 36

De acordo com a NR9 - Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais, para se adotar medidas necessárias e suficientes
para eliminar, minimizar ou controlar os riscos ambientais são
necessárias as seguintes condições, EXCETO:

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), os
valores admissíveis de levantamento de peso ocasional para o
homem e a mulher adultos são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) quando se identificar risco potencial à saúde do
trabalhador.
(B) quando o risco à saúde do trabalhador for evidente.
(C) quando o médico constatar nexo causal entre danos
observados na saúde dos trabalhadores e a situação de
trabalho a que eles estiveram expostos.
(D) quando 20% dos trabalhadores apresentarem riscos
potenciais ou evidentes relacionados ao trabalho.
(E) quando os resultados das avaliações quantitativas da
exposição dos trabalhadores excederem os valores dos
limites previstos na NR 15.

QUESTÃO 37

Na avaliação da funcionalidade de um trabalhador no que
se refere à força muscular, um dos testes é o de avaliação de
resistência estática dos membros superiores aos pesos. O teste
consiste na medição do tempo em que o indivíduo consegue
segurar halteres de 5 kg para homens e de 3 kg para mulheres,
em cada mão, com braços estendidos lateralmente em
abdução. São considerados aptos, os homens que sustentem
o peso indicado por:

QUESTÃO 34

Os vícios de postura são as principais causas de dores,
alteração de função, entre outros problemas de saúde. O
trabalhador que precisa ficar de pé, mas necessita de maior
mobilidade ou mudar frequentemente de lugar em virtude de
sua ocupação profissional, deve atentar para alguns cuidados
para manter-se em uma posição confortável. Nesse sentido,
uma recomendação que deve ser dada ao trabalhador para
evitar ou minimizar os problemas é manter-se de pé:

(A) mais de 79 segundos.
(B) entre 50 e 70 segundos.
(C) no mínimo 100 segundos.
(D) menos de 30 segundos.
(E) no mínimo 69 segundos.

(A) inclinando o corpo para frente em um ângulo de 45%.
(B) com a coluna totalmente reta, sem inclinação.
(C) inclinando o corpo um pouco para frente em um ângulo de
10 a 15%.
(D) inclinando o corpo um pouco para trás em um ângulo de
10 a 15%.
(E) inclinando o corpo para trás em um ângulo de 45%.

QUESTÃO 38

Pneumoconiose ocupacional é um termo geral que agrega
um conjunto de doenças pulmonares causadas por inalação
e retenção de partículas de poeira. São exemplos de
pnemoconiose ocupacional, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 35

Algumas medidas ergonômicas devem ser tomadas para
diminuir a fadiga devido à postura e aumentar a produtividade.
Analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a
seguir:

siderose.
sarcoidose
beriliose.
silicose.
asbestose.

QUESTÃO 39

No atendimento de enfermagem a um trabalhador acidentado
com ferimentos profundos e altamente exsudativos, o curativo
a ser realizado deve ser feito utilizando-se a seguinte cobertura:

 Inspeção antropométrica é um exemplo de medida
ergonômica.
 Observar os movimentos do trabalhador no uso de
maquinários é um exemplo de medida ergonômica a ser
tomada.
 Evitar movimentos repetitivos e posições fisiológicas são
medidas ergonômicas.

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

hidrocoloide em grânulos.
ácidos graxos essenciais.
somente filmes transparentes.
carvão ativado com prata associado aos ácidos graxos
essenciais.
(E) pomada enzimática.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

40 e 20 kg.
50 e 25 kg.
50 e 20 kg.
30 e 15 kg.
50 e 30 kg.

V, V, F.
F, V, F.
V, V, V.
F, V, V.
V, F, F.
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QUESTÃO 40

Assinale a alternativa correta:

A importância do câncer no cenário epidemiológico nacional
é inegável estando expressa em políticas de controle e de
prevenção desta doença, aliadas a promoção da saúde do
trabalhador. A Política Nacional de Atenção Oncológica
recomenda que sejam desencadeadas ações para propiciar
a preservação do meio ambiente e a promoção de entornos
e ambientes mais seguros e saudáveis, incluindo o ambiente
de trabalho dos cidadãos e coletividades. Nesse sentido,
pode-se afirmar que são diretrizes para a vigilância do câncer
relacionado ao trabalho, exceto:

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

QUESTÃO 43

Doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT)
são causadas por movimentos e esforços repetitivos do corpo
ou por sobrecargas. O diagnóstico é baseado na história
ocupacional e no exame físico. Sobre as DORT é correto
afirmar, EXCETO:

(A) adoção de prontuário único.
(B) publicação e divulgação de Diretrizes Nacionais para a
Atenção Oncológica.
(C) criação dos Centros de Referência – Centros de Alta
Complexidade em Oncologia.
(D) encaminhar para atendimento regular no INCa todos os
trabalhadores que exerçam atividades que os expõem aos
fatores de risco para neoplasias.
(E) instituição da avaliação anual da prestação de serviços
para a assistência oncológica de alta complexidade.

(A) edema subjetivo e rigidez matinal são sinais e sintomas
frequentemente observados em quem apresenta DORT.
(B) em casos de DORT, a primeira medida de intervenção a ser
aplicada é sobre o processo de trabalho.
(C) todo trabalhador que começa a apresentar sintomas
ou sinais que podem ser associados com DORT deve ser
afastado da atividade.
(D) no processo de tratamento de trabalhadores com DORT, ao
se instituir pausas e rodízios de funções, deve-se atentar
para que nesse rodízio, o trabalhador utilize o mesmo
grupamento muscular comprometido com intervalo
máximo de 15 minutos.
(E) o uso de anti-inflamatório depende do grau da lesão e da
existência de comprometimento de neurológico.

QUESTÃO 41

Transtornos mentais e de comportamento relacionados ao
trabalho têm sido cada vez mais frequentes e responsáveis por
afastamentos de trabalhadores por incapacidade temporária
ou aposentadoria por invalidez. Quadro psicopatológico
específico,
caracterizado
por
exaustão
emocional,
despersonalização e autodepreciação, pode ser indicativo de
que o trabalhador esteja apresentando:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente a afirmativa I está correta.
somente a afirmativas III está correta.
somente as afirmativas I e III estão corretas.
somente as afirmativas I e II estão corretas.
as afirmativas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 44

síndrome de burnout.
síndrome pós-traumática.
síndrome da descompensação no trabalho.
transtorno obsessivo compulsivo.
distúrbio neurovegetativo.

No atendimento de um trabalhador, ele informa que está
com rinite alérgica causada por exposição à poeira em virtude
de reparos nas paredes e nos tetos do seu local de trabalho.
Ao analisar os medicamentos que lhe foram prescritos pelo
médico, a enfermeira detectou que ele está fazendo uso de antihistamínicos e corticosteróides. A partir dessas informações, a
enfermeira estabeleceu um plano de cuidados individualizado
para este trabalhador. Avalie se devem constar desse plano os
seguintes itens:

QUESTÃO 42

Dermatoses ocupacionais podem acometer a pele, as mucosas
e anexos e, na maioria dos casos, não produzem quadros
graves, mas causam muito desconforto para o trabalhador.
Para prevenir e proteger o trabalhador de tais doenças, a
utilização de equipamento de proteção individual e coletiva é
necessária. Destaca-se, também, o uso de cremes protetores
ou de barreira, que exercem uma boa função na proteção da
pele do trabalhador. Sobre o uso de tais cremes, analise as
afirmativas a seguir:

I.

Ingestão adequada de líquidos para reduzir os efeitos
adversos do anti-histamínico.
II. Informar que os sprays nasais de corticosteróides reduzem
a inflamação local, e devem ser usados com cautela porque
têm alto potencial de efeitos colaterais sistêmicos.
III. Pelo fato de o anti-histamínico prescrito ser de primeira
geração, pode causar sonolência e sedação, por isso, é
perigoso dirigir e operar máquinas.

I.

O uso desses cremes obriga o trabalhador a lavar-se, pelo
menos, duas vezes no decorrer do turno de trabalho.
II. A função do creme repelente de água é deixar na pele uma
camada de substância que impede o contato direto com
substâncias hidrossolúveis irritantes, tais como ácidos e
álcalis.
III. Alguns constituintes desses cremes podem induzir a
dermatites de contato.

Deve(m) constar do plano de cuidados:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I e III.
I e II.
II e III.
II, apenas.
III, apenas.
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QUESTÃO 45

As afirmativas são respectivamente:

No atendimento de um trabalhador que necessita de suporte
de Oxigênio, o médico prescreveu que a administração deve ser
feita por dispositivo de alto fluxo. No preparo do material para
este tipo de administração, a enfermeira deve providenciar
uma:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

cânula nasal.
máscara parcial e de não rerrespiração.
máscara Venturi
cânula de conservação de oxigênio
máscara de rosto simples.

QUESTÃO 48

Na realização de consulta de enfermagem a um trabalhador, a
enfermeira detectou que ele está apresentando valores de pressão
arterial (PA) limítrofes. Na avaliação desse caso, é correto afirmar:
(A) a PA deste trabalhador está com valor igual a 130/80mmHg,
portanto, deverá realizar a aferição anualmente.
(B) a enfermeira realizou a média de três medidas, cujo
resultado foi igual a 140/90mmHg, portanto, deverá ser
agendada uma consulta médica para iniciar o tratamento e o
acompanhamento do caso.
(C) a PA deste trabalhador está entre 130/85 a 139/89mmHg,
portanto, deverá fazer avaliação para identificar a presença
de outros fatores de risco para doença cardiovascular.
(D) a enfermeira realizou a média de três medidas, cujo
resultado foi igual a 140/95mmHg, portanto, deverá ser
agendada uma consulta médica para iniciar o tratamento
e o acompanhamento do caso.
(E) a PA deste trabalhador está com valor igual a 130/80mmHg,
portanto, deverá realizar a aferição mensalmente.

QUESTÃO 46

Lesões provocadas por queimaduras podem ocorrer nos
locais de trabalho e requerem condutas precisas de pronto
atendimento, desde o diagnóstico sobre sua etiologia e
profundidade da lesão até os cuidados a serem implementados.
No que se refere a este tema, analise as afirmativas a seguir:
I.

Uma área que apresenta vesículas cheias de líquidos,
vermelhas e brilhantes, com edema leve a moderado,
caracteriza uma queimadura com destruição da pele de
perda parcial, classificada como queimadura de 2º Grau.
II. Pessoas com queimaduras por eletricidade devem ser
consideradas sob risco potencial de lesão da coluna
cervical; logo, atenção especial deve ser dada, com
cuidados voltados a este tipo de suspeição.
III. O tratamento de emergência para queimaduras com
produtos químicos inclui: lavar o produto químico da
ferida e providenciar acesso venoso com dois cateteres de
grande calibre, se a queimadura for maior que 15% da área
da superfície corporal total.

QUESTÃO 49

No atendimento de um trabalhador vitimado por convulsão,
avalie se o enfermeiro deve observar e registrar:
I.

os tamanhos das pupilas e se o paciente manteve ou não
os olhos abertos.
II. a presença ou ausência de automatismo.
III. as partes do corpo envolvidas na convulsão.
IV. a duração de cada fase da convulsão.

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

apenas as afirmativas I e II estão corretas.
apenas as afirmativas II e III estão corretas.
apenas as afirmativas I e III estão corretas.
apenas a afirmativa I está correta.
as afirmativas I, II e III estão corretas.

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 47

A acurácia na avaliação dos dados hemodinâmicos de uma
pessoa adulta depende das boas práticas de avaliação das
medidas de sinais vitais. A mensuração da pressão arterial
envolve uma técnica plena de detalhes que precisam ser
seguidos cuidadosamente. Sobre esse procedimento técnico
de enfermagem, analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as
afirmativas a seguir:

somente as afirmativas I e III estão corretas.
somente as afirmativas II e III estão corretas.
somente as afirmativas III e IV estão corretas.
somente as afirmativas II e IV estão corretas.
as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 50

Considerando a política de redução de danos a usuários de
álcool e outras drogas, avalie se a abordagem da enfermeira
deve considerar:
I. O usuário em sua dimensão subjetiva e singular.
II. Que a abstinência não é o único objetivo a ser alcançado.
III. Que o acolhimento deve ser realizado livre de julgamentos.

 Para uma boa medição, o braço que receberá o
esfigmomanômetro deve ser posicionado ao nível do coração.
 A primeira fase do som de Korotkoff é denominada de
pressão arterial sistólica.
 Para uma boa medição, o manguito deve ser insuflado a
uma pressão de 20 a 30 mmHg acima da pressão sistólica.
 O uso de esfimomanômetro e estetoscópio permitem a
mensuração da pressão arterial de forma direta.

Assinale a alternativa correta:
(A) somente as afirmativas I e III estão corretas.
(B) somente as afirmativas I e II estão correta.
(C) somente as afirmativas II e III estão corretas.
(D) as afirmativas I, II e III estão corretas.
(E) somente a afirmativa III está correta.
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