
ConCurso PúbliCo

017. Prova objetiva

EsPECialista Em saúdE i – EnfErmEiro do trabalho

 Você recebeu sua folha de respostas e este caderno 
contendo 50 questões objetivas.

 Confira seu nome e número de inscrição impressos na 
capa deste caderno.

 Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta 
que você considera correta.

 Responda a todas as questões.

 Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no 
verso desta página, a letra correspondente à alternativa 
que você escolheu.

 Transcreva para a folha de respostas, com caneta de 
tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha 
intermediária de respostas.

 A duração da prova é de 3 horas.

 A saída do candidato da sala será permitida após 
transcorrida a metade do tempo de duração da prova.

 Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e 
este caderno, podendo destacar esta capa para futura 
conferência com o gabarito a ser divulgado.

aguardE a ordEm do fisCal Para abrir EstE CadErno dE quEstõEs.

01.04.2012



Folha intermediária de resPostas
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CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 
01 a 06.

Recorde de impostos

A parcela da renda nacional repassada ao setor público na 
forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. Embora 
as estatísticas completas da arrecadação da União, dos estados e 
municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, 
é razoável estimar que a carga tributária terá subido de 33,56% 
do PIB, em 2010, para mais de 35%, em 2011. Isto é, seguidos 
os critérios oficiais de cálculo, as receitas federais terão crescido 
a um ritmo quatro vezes maior que o do PIB.

A arrecadação federal representa cerca de 70% da carga tri-
butária, cujo aumento em 2011 foi carreado quase integralmente 
para a União. A carga era de 26,6% do PIB em 1995, primeiro 
ano do governo de Fernando Henrique Cardoso. Estava em 
31,4% no primeiro ano de Luiz Inácio Lula da Silva. Aumentou, 
portanto, ao menos 30%, desde a estabilização econômica, como 
proporção do PIB.

O governo pode argumentar que a escalada não se deveu à 
imposição de mais tributos ou a incrementos de alíquotas, afora 
o caso de alguns impostos regulatórios. Poderá também dizer que 
ocorreram reduções de impostos para alguns setores. Ou que parte 
da receita extra veio de renegociações de débitos. Por fim, lembrar 
que a formalização de negócios e empregos destinou mais recursos 
para as arcas do fisco. Embora esses argumentos correspondam 
à realidade, não se pode deduzir que seja apropriada a elevação 
da carga. O aumento é ainda mais impróprio se considerados os 
usos da receita extra.

O governo federal, sem dúvida, poupou mais, aumentando o 
superavit primário. A dívida pública também diminuiu em 2011. 
Mas esse resultado se deveu em grande parte ao aumento da receita 
e à redução da despesa em itens essenciais, como o investimento 
público. A União evita a elevação de seu endividamento ao custo 
de extrair mais recursos da sociedade e de reduzir sua contribuição 
ao aumento da produtividade, por conter gastos com melhoria da 
infraestrutura. Além do emprego sofrível do aumento de receita, 
ressalte-se que o presente nível da carga tributária prejudica o bem- 
-estar da população e a competitividade das empresas no mercado 
mundial, pois encarece produtos e serviços do país. Resumindo: 
o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar.

(Folha de S.Paulo, 07.01.2012. Adaptado)

01. De acordo com o texto, o governo pode argumentar que

(A) a carga tributária brasileira está descendente desde o 
governo Lula.

(B) no primeiro ano de governo de Fernando Henrique 
Cardoso, a carga tributária era maior que a atual.

(C) 30% da arrecadação são destinados aos gastos com 
infraestrutura e aumento do superavit.

(D) a carga tributária brasileira não cresceu nas últimas 
décadas. Houve apenas supressão da arrecadação.

(E) a elevação da carga tem como um dos fatores o aumento 
nos postos de trabalho.

02. No trecho – Embora as estatísticas completas da arrecadação 
de União, estados e municípios apenas venham a ser conhe-
cidas em meados do ano, é razoável estimar (...), – o termo 
em destaque pode ser substituído, sem acarretar alteração de 
sentido, por

(A) Entretanto.

(B) Contudo.

(C) Conquanto.

(D) Todavia.

(E) No entanto.

03. Após uma leitura atenta dos dados fornecidos no texto, é 
possível afirmar que

(A) as receitas do governo federal retraíram se comparadas 
à criação de empregos.

(B) a arrecadação federal representa mais de dois terços da 
carga tributária brasileira.

(C) a constante ampliação da carga tributária impulsiona a 
competitividade da atividade produtiva.

(D) a economia cresceu quatro vezes se comparada aos 
governos anteriores.

(E) as receitas dos estados compõem mais da metade da carga 
tributária da arrecadação federal.

04. Em – ... o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar. – o 
termo em destaque pode ser substituído, sem alteração de 
sentido, por

(A) imposto.

(B) sistema.

(C) maquinário.

(D) turbilhão.

(E) princípio.

05. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – Poderá também 
dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. 
– reescrito de acordo com a norma-padrão e sem alteração de 
sentido.

(A) Poderá também dizer que houve reduções de impostos 
para alguns setores.

(B) Poderá também dizer que ocorrera reduções de impostos 
para alguns setores.

(C) Poderá também dizer que houveram reduções de impostos 
para alguns setores.

(D) Poderá também dizer que ocorrerão reduções de impostos 
para alguns setores.

(E) Poderá também dizer que haveria reduções de impostos 
para alguns setores.
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06. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – A parcela da 
renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos 
foi, no ano passado, a maior da história. – reescrito e pontuado 
de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.
(A) No ano passado: a parcela da renda nacional repassada ao 

setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
(B) A parcela da renda nacional repassada ao setor público; 

na forma de tributos foi: no ano passado, a maior da 
história.

(C) No ano passado, a parcela da renda nacional repassada ao 
setor público na forma de tributos foi, a maior da história.

(D) No ano passado, a parcela da renda nacional, repassada 
ao setor público na forma de tributos, foi a maior da 
história.

(E) A parcela da renda nacional, foi a maior da história, 
repassada no ano passado, ao setor público: na forma de 
tributos?

Leia a tira a seguir para responder às questões de números 07 e 08.

VOCÊ TEM
UMA COLEÇÃO

DE QUADRINHOS
FANTÁSTICA,

CHARLIE BROWN.

“ ” “
” “ ” “

”

GUERRA REVOLUCIONÁRIA , GUERRA
DE 1812 , GUERRA CIVIL , PRIMEIRA
GUERRA MUNDIAL EM QUADRINHOS .

A

“ ”
“ ”

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL ,
GUERRA COREANA ...

A PRÓXIMA EDIÇÃO QUE
REALMENTE ME PREOCUPA...

(htt://tiras-snoopy.blogspot.com. Adaptado)

07. De acordo com o quadrinho, é possível afirmar que
(A) a coleção de Charlie Brown não segue uma linha temática 

específica, pois não há relação entre os títulos.
(B) o amigo de Charlie Brown fica aturdido com os títulos 

cômicos dos quadrinhos da coleção.
(C) o amigo de Charlie Brown fica preocupado com a pos-

sibilidade de haver uma próxima edição fantástica.
(D) o amigo de Charlie Brown tece comentário aviltante 

diante da qualidade da coleção de quadrinhos.
(E) Charlie Brown preocupa-se com uma próxima eventual 

guerra que possa vir a ocorrer.

08. Assinale a alternativa correta para a fala do último quadrinho 
que mantenha a norma-padrão e não acarrete mudança de 
sentido.
(A) Preocupe-me, realmente, a próxima edição.
(B) Realmente, preocupa-te a próxima edição.
(C) Preocupa-me, realmente, a próxima edição.
(D) Me preocupa, realmente, a próxima edição.
(E) Realmente, a próxima edição preocupara a mim.

Leia o poema a seguir para responder às questões de números 
09 e 10.

Imagem

Uma pobre velhinha franzida e amarela
sentou-se num banco, em Paris.
A tarde cinzenta andava atrás dela
como um triste gato de feltro e flanela,
igualmente exausta e infeliz.
Entretanto, aquela cidade, aquela
é a maior do mundo, segundo se diz.
E não só maior – mas alegre e bela:
é a cidade chamada Paris.
(...)
Nas mãos, uma chave – de que bairro, viela,
Porta, corredor, mansarda, cancela? –
Com um desenho de flor-de-lis.

(Cecília Meireles, Poesias Completas – Viagem, 1939)

09. De acordo com o poema, é possível afirmar que

(A) a velhinha e o clima vespertino não combinavam com a 
imagem que se faz da cidade de Paris.

(B) a riqueza da cidade é evidente por meio da descrição que 
é feita da velhinha no banco.

(C) havia, na cidade de Paris, uma velhinha que aparentava 
jovialidade e ter saúde.

(D) a cidade de Paris não é apenas maior que as outras mas 
é também a mais soberba e mais ilustrada.

(E) havia um gato próximo a uma senhora que estava sentada 
num banco em uma praça na cidade de Paris.

10. Assinale a alternativa que apresenta o termo em destaque com 
o mesmo sentido atribuído na poesia.

(A) Se a apólice não for paga, a empresa cancela o seguro.

(B) A viela mais charmosa de Paris é a Chevalier de la Barre.

(C) Aquele não era o mesmo corredor que havia vencido a 
maratona do ano anterior.

(D) Cada time de nossa cidade ficou em uma chave diferente.

(E) O banco quebrou por ingerência e todos do mercado 
financeiro ficaram preocupadíssimos.
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PoLítica de saúde

11. Segundo o parágrafo 1.º do art. 199 da Constituição, as ins-
tituições  poderão participar de forma  
do sistema de saúde, mediante contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência .

As lacunas do texto podem ser, correta e respectivamente, 
preenchidas por:

(A) privadas ... suplementar ... as cooperativas de saúde

(B) sindicais ... suplementar ... as metalúrgicas

(C) sem fins lucrativos ... complementar ... as sindicais

(D) privadas ... suplementar ... as OSS – Organizações de 
Serviços de Saúde

(E) privadas ... complementar ... as entidades filantrópicas e 
sem fins lucrativos

12. Analise esta concepção do Estado:
 I. O Estado moderno é considerado a máxima organização 

que exerce o poder político soberano sobre todos os ha-
bitantes de um determinado município. 

 II. O Estado desempenha as funções de manutenção interna 
e externa da paz e da ordem, do exercício da justiça e da 
coesão social.

 III.  Fazem parte do município o território, o povo, o poder 
político e a soberania.

Considerando a Constituição Federal de 1988, que estabe-
leceu a saúde como um dever do Estado, está correto o que 
se afirma em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) III, apenas.

(D) I e II, apenas.

(E) I, II e III.

13. Com relação às fiscalizações da segurança do meio ambiente 
e da segurança da população, diz o art. 144 da Carta Magna 
que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e 
são exercidas para preservação da ordem pública e da inco-
lumidade das pessoas e do patrimônio.

Sobre essa afirmação, assinale a alternativa correta.

(A) Há inconstitucionalidade de leis estaduais ou municipais 
quando a vigilância estadual ou a vigilância municipal 
fiscalizarem a segurança do meio ambiente local e a 
segurança da população.

(B) É exclusividade da União o papel de fiscalizar a seguran-
ça do meio ambiente local e a segurança da população.

(C) É constitucional, no que se refere às leis estaduais e mu-
nicipais, porque há competência concorrente para legislar 
sobre o meio ambiente, inclusive no que tange ao meio 
ambiente do trabalho.

(D) Cabe aos estados e aos municípios legislarem sobre 
direito do trabalho.

(E) Cabe à União, aos estados e aos municípios legislarem 
sobre direito do trabalho.

14. A Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu art. 6.º, 
estabelece o controle da prestação de serviços que se relacio-
nam direta ou indiretamente com a saúde.
Considerando-se que esse controle é uma das atribuições da 
vigilância sanitária, assinale a alternativa correta.

(A) Todos os serviços de saúde, públicos ou privados, devem 
seguir as orientações da vigilância sanitária.

(B) Os serviços de saúde dentro das empresas não estão 
sujeitos às orientações da vigilância sanitária.

(C) O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do 
Trabalho – SESMT – apenas se subordina ao Ministério 
do Trabalho.

(D) A CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – 
nada tem a ver com a vigilância sanitária.

(E) O serviço de perícia médica do INSS não se subordina 
à vigilância sanitária.

15. As organizações hospitalares  podem se transformar 
em , desde que ofereçam  dos leitos ao 
sistema público de saúde ou apliquem  de sua recei-
ta em atendimentos gratuitos, e recebem, como compensação, 
a isenção do pagamento de tributos. 
As lacunas do texto podem ser, correta e respectivamente, 
preenchidas por:

(A) privadas ... entidades filantrópicas ... 60% ... 20%

(B) beneficentes ... privadas ... 60% ... 20%

(C) acadêmicas ... ONGs ... 100% ... 50%

(D) das Santas Casas ... cooperativas ... 80% ... 40%

(E) sindicais ... ONGs ... 100% ... 100% 

16. Uma pesquisa conduzida pela Confederação Nacional das 
Indústrias – CNI e Ibope apresenta como principais resultados 
sobre a situação da saúde pública no Brasil e o acesso aos 
serviços de saúde os seguintes dados:
•	 24%	da	população	brasileira	possui	plano	de	 saúde	ou	

convênio;
•	 68%	(algo	em	torno	de	130	milhões)	dos	brasileiros	têm	

a rede pública como único ou principal fornecedor de 
serviços de saúde;

•	 91%	dos	entrevistados	que	utilizam	somente	ou	princi-
palmente o serviço privado possuem plano de saúde ou 
convênio;

•	 apenas	 1%	dos	 entrevistados	 que	 utilizam	 somente	 ou	
principalmente o serviço público têm plano de saúde ou 
convênio.

Considerando-se este panorama, as políticas e ações para 
melhorarem o sistema público de saúde no País devem
(A) destinar mais recursos para o setor privado mediante a 

criação de novos impostos.
(B) diminuir os gastos com salários dos médicos.
(C) deixar de oferecer serviços de saúde gratuitos a toda 

população.
(D) considerar que as políticas preventivas são mais impor-

tantes que a construção de hospitais para melhorar a saúde 
da população.

(E) transferir a gestão dos hospitais públicos para o setor 
privado para melhorar o atendimento aos pacientes.
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17. De acordo com a política de descentralização do SUS, com-
pete ao município, na área da saúde:

– Garantir o acesso pela atenção primária em saúde e pela 
rede de urgência e emergência.

– Integrar as ações de vigilância em saúde e articular as de-
mais redes de atenção, em função de sua complexidade e 
conforme as necessidades e problemas de saúde, nos níveis 
regional, estadual e nacional do Sistema Único de Saúde.

– Organizar os serviços e as ações de Saúde do Trabalhador.

– Incorporar ações de vigilância em saúde no processo geral 
do planejamento, mediante a utilização dos instrumentos 
de planejamento e gestão do SUS.

O perfil de doença encontrado em um  é compreendi-
do como decorrente da interação de um conjunto de fatores que 
interferem no processo saúde/doença da população ali residente. 
As equipes do  atuam sobre as situações de risco 
social, ambiental ou ocupacional que possam produzir agravos 
à saúde do contingente populacional sob .

Com base nas informações, as lacunas do texto podem ser, 
correta e respectivamente, preenchidas por:

(A) condomínio ... hospital ... a responsabilidade do convênio 
médico

(B) determinado território ... Programa da Saúde da Família 
(PSF) ... sua restrita responsabilidade

(C) hospital ... ambulatório ... a responsabilidade do Conselho 
Regional de Medicina

(D) ambulatório ... Conselho Regional de Enfermagem (CO-
REN) ... a responsabilidade da enfermeira chefe

(E) profissional de saúde ... Conselho Regional de Enferma-
gem (COREN) ... medicina de grupo

18. No que se refere à Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
pode-se afirmar que

(A) permite a criação de lixões onde a população menos 
favorecida possa morar e criar animais para seu sustento.

(B) permite a importação de alguns detritos para reciclagem.

(C) determina que o próprio fornecedor receba de volta o 
material descartado e o reutilize.

(D) atribui o mesmo significado para detrito, resíduo e rejeito.

(E) não estabelece tratamento adequado ao lixo de qualquer 
natureza.

19. A Emenda Constitucional (EC) 29, regulamentada pela Lei 
Complementar n.º 141, de 16 de janeiro de 2012, atribui per-
centuais mínimos de investimento nos níveis federal, estadual 
e municipal, nas seguintes proporções: 

(A) 15% da receita de cada esfera de governo.

(B) a União aplica o valor empenhado no ano anterior mais, 
no mínimo, a variação nominal do Produto Interno Bruto 
(PIB); os estados e o Distrito Federal, no mínimo, 12% 
de sua receita, e os municípios, no mínimo, 15%.

(C) 30% da receita do governo federal, 20% do estadual, 
20% do Distrito Federal e 10% do municipal.

(D) 10% da receita do governo federal, 20% do estadual, 
20% do Distrito Federal e 30% do municipal.

(E) a União aplica 30% do Produto Interno Bruto (PIB), os 
estados e o Distrito Federal, 12% de sua receita, e os 
municípios, 15%.

20. Além de estabelecer os gastos mínimos na saúde, a emenda 
constitucional (EC) 29, regulamentada pela Lei Comple-
mentar n.º 141, de 16 de janeiro de 2012, define que os 
recursos aplicados no setor sejam destinados às “ações e 
serviços públicos de acesso universal, igualitário e gratuito.” 
Considera(m)-se gasto(s) em saúde:

(A) despesas em ações de saneamento básico.

(B) compra de merenda escolar.

(C) ações de assistência social.

(D) compra e distribuição de medicamentos.

(E) pagamento de aposentadorias e pensões.
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CONHECIMENTOS ESpECífICOS

21. Funcionário com diagnóstico de diabetes tipo II solicita 
orientação quanto à diferenciação e via de administração de 
glargina e lispro. O enfermeiro explica que

(A) ambas são hipoglicemiantes de ação intermediária, 
porém, glargina é de apresentação oral e a lispro, de 
apresentação parenteral.

(B) a glargina tem ação prolongada enquanto a lispro tem 
ação rápida e ambas são hipoglicemiantes utilizados por 
via parenteral.

(C) a glargina é um hipoglicemiante oral do grupo farmacológico 
das gliazidas enquanto lispro é o nome comercial da insulina 
de ação intermediária administrada por via parenteral.

(D) a glargina é um hipoglicemiante oral do grupo farmaco-
lógico das etionamidas e lispro é hormônio contrarregu-
lador utilizado por via parenteral.

(E) ambas são hipoglicemiantes de ação prolongada utiliza-
dos por via parenteral.

22. Para corrigir o quadro de desidratação de um trabalhador, foi 
solicitada a administração endovenosa de 122 mL/h de soro 
fisiológico a 0,9%. Nessa infusão, o número de gotas por 
minuto será de, aproximadamente,

(A) 4.

(B) 5.

(C) 41.

(D) 54.

(E) 65.

23. Ao administrar, por via endovenosa, 2 ampolas de glicose a  
25% com 10 mL cada uma, a quantidade de glicose aplicada, 
em gramas, será de

(A) 0,5.

(B) 5,0.

(C) 25.

(D) 50.

(E) 250.

24. Ao realizar o curativo, o enfermeiro observou a formação de 
tecido de granulação e corretamente associou essa caracte-
rística com a fase

(A) proliferativa: pode durar cerca de 4 a 14 dias com projeção 
das células epiteliais para restabelecimento da barreira 
protetora contra a perda de fluídos e invasão de bactérias.

(B) inflamatória: ocorre a ação dos fibroblastos e se inicia a 
formação da colagenose.

(C) de granulação: reações locais e inespecíficas com o intui-
to de fagocitar os antígenos e proporcionar a hemostasia.

(D) reparadora: há o equilíbrio entre a lise e a síntese de colá-
geno, determinando o aspecto final do processo cicatricial.

(E) de maturação: fase em que a ferida adquire a força tênsil, 
determinando a capacidade de resistência à ruptura e 
deiscência.

25. Durante palestra sobre doenças sexualmente transmissíveis, 
o enfermeiro esclarece que

(A) a hepatite D é oligossintomática e fulminante no período 
de viremia.

(B) a abrangência da proteção conferida pela vacina contra 
HPV é dependente da proporção dos tipos de vírus pre-
valentes da população.

(C) as vulvovaginites ocasionadas por Candida tropicalis 
são de grande relevância para a saúde pública e devem 
ser de notificação compulsória.

(D) a sífilis congênita é transmitida, por via placentária, nas 
primeiras 8 semanas da gestação, pelo diplococo de baixa 
patogenicidade.

(E) vesículas purulentas são observadas nos casos de gonor-
reia quando há ativação viral da Neisseria gonorrhoeae.

26. A eficácia da monitorização da glicemia capilar depende de 
diversos fatores relacionados a aspectos práticos, associados a

(A) escolha do glicosímetro, do lancetador e da lanceta; da 
aquisição de habilidade e destreza para o desempenho 
da técnica; valores de glicosúria.

(B) quantidade de insulina basal; escolha do glicosímetro e 
da fita reagente; razão insulina/carboidrato.

(C) valores da glicosúria; razão insulina/carboidrato; escolha 
do lancetador e da lanceta.

(D) escolha da fita reagente; aquisição de habilidade e des-
treza para o desempenho da técnica; escolha do glicosí-
metro.

(E) razão insulina/carboidrato; aquisição de habilidade e 
destreza para o desempenho da técnica; escolha do gli-
cosímetro.
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27. De acordo com o Repertório de Recomendações Práticas da 
OIT sobre o HIV/AIDS e o Mundo do Trabalho, “os pro-
gramas de informação e educação no local de trabalho são 
essenciais para conter a disseminação da epidemia e promover 
maior tolerância para com os trabalhadores com HIV/AIDS”. 
Na abordagem feita nos programas, especificamente quanto 
ao gênero, considera-se:
 I. a sensibilidade ao gênero, bem como a raça e a orientação 

sexual. Isso inclui ter expressamente como alvo homens 
e mulheres, ou orientá-los separadamente, em reconhe-
cimento dos diferentes tipo e graus de risco para homens 
e mulheres trabalhadores;

 II. a educação deve ajudar mulheres e homens a entende-
rem e tomarem atitudes diante das relações desiguais de 
força entre eles, tanto no trabalho como em situações 
pessoais, principalmente em casos específicos de assédio 
e violência;

 III. a educação para homens deve incluir conscientização, 
avaliação de risco e estratégias para promover responsa-
bilidades com a prevenção do HIV/AIDS;

 IV. os programas de prevenção especialmente voltados para 
homens homossexualmente ativos devem ser desenvol-
vidos em consulta com esses trabalhadores.

É correto o que se afirma em

(A) I, II e III, apenas.

(B) I, III e IV, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) III e IV, apenas.

(E) I, II, III, e IV.

28. Além da imobilidade, o tromboembolismo venoso está asso-
ciado a outros fatores de riscos, como

(A) idade: aumenta exponencialmente com a idade, por al-
terações dos mecanismos de coagulação ou presença de 
comorbidades trombogênicas.

(B) obesidade: há evidência do benefício de tromboprofi-
laxia para pacientes obesos em decorrência da lipólise 
aumentada.

(C) gravidez: constitui um estado de hipocoagulabilidade, 
conhecidamente associado ao aumento do risco de trom-
bólise.

(D) insuficiência cardíaca: quanto maior a fração de ejeção, 
maior a probabilidade do desenvolvimento da trombose 
venosa profunda.

(E) infarto agudo do miocárdio: varia de acordo com os valo-
res dos biomarcadores BNP e INR e da área comprome-
tida apresentando maior incidência de tromboembolismo 
pulmonar.

29. O Centro de Vigilância Epidemiológica, do Estado de São 
Paulo, por meio do Informe Técnico sobre o Sarampo, reco-
menda aos municípios que mantenham total alerta em qual-
quer caso suspeito de doença exantemática febril. Também 
orienta que:
 I. é considerado caso suspeito todo paciente que, indepen-

dentemente da idade e da situação vacinal, apresentar 
febre e exantema maculopapular, acompanhados de um 
ou mais dos seguintes sinais e sintomas: tosse e/ou coriza 
e/ou conjuntivite; ou todo indivíduo suspeito com história 
de viagem ao exterior nos últimos 30 dias ou que teve 
contato, no mesmo período, com alguém que viajou ao 
exterior;

 II. o sarampo é uma doença altamente transmissível, pode 
ter apresentação grave e complicações sérias, como pneu-
monia e encefalite;

 III. o vírus do sarampo pode ser transmitido cinco dias antes 
a cinco dias após a erupção cutânea;

 IV. a vacina tríplice viral é a medida de prevenção mais segura 
e eficaz contra o sarampo, protegendo também contra a 
rubéola e a coqueluche.

É correto o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) I, II e III, apenas.

(E) I, II, III e IV.

30. Um trabalhador portador de DPOC procura atendimento no 
ambulatório da empresa, apresentando aumento da frequência 
respiratória, retração da musculatura intercostal, agitação, 
taquicardia e cianose labial.

Diante dessas alterações, uma das medidas a ser adotada, pelo 
enfermeiro, de imediato, é:

(A) providenciar suporte nutricional devido ao anabolismo 
proteico e prejuízo da performance dos músculos respi-
ratórios.

(B) administrar terapia inalatória com aminofilina pertencen-
te ao grupo das aminas e avaliar a resposta ao tratamento 
medicamentoso.

(C) manter decúbito elevado ou semielevado para alívio do 
desconforto respiratório.

(D) proceder a entubação e providenciar ventilação mecânica 
invasiva para melhorar a relação da ventilação/perfusão.

(E) providenciar oxigenoterapia com fluxo de oxigênio 
elevado para aumentar o drive respiratório e minimizar 
o gasto energético.
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31. Quanto aos diversos distúrbios eletrolíticos, os fatores contribuintes, os sinais e sintomas e achados laboratoriais estão corretamente 
descritos, respectivamente, em

Distúrbios Fatores contribuintes sinais e sintomas achaDos laboratoriais

(A) Hipernatremia
diabetes insipidus, hiperven-
tilação, queimaduras

temperatura corporal elevada, 
mucosas pegajosas, letargia, 
alucinações

aumento de sódio sérico, diminui-
ção de sódio urinário

(B) Hipocalemia insuficiência renal, oligúria, do-
ença de Addison, queimaduras

fadiga, anorexia, náuseas, pa-
restesia

aumento de cálcio urinário, dimi-
nuição de cálcio sérico

(C) Hiperpotassemia cirrose, terapia prolongada com 
corticoide, afogamento

bulimia, inanição, intoxicação 
por digitálico, edema

aumento de sódio sérico, diminui-
ção de potássio sérico

(D) Hipopotassemia
perda sanguínea, aspiração gás-
trica, lesão por esmagamento, 
transfusões sanguíneas

alterações de humor, taquicardia, 
câimbras, papiledema

aumento do potássio sérico, dimi-
nuição do potássio urinário

(E) Hipercalcemia
excesso de vitamina D, pancrea-
tite, infecção subcutânea maciça

demência, formigamento dos 
dedos, irritabilidade, bronco-
espasmo

diminuição do potássio urinário, 
diminuição do cálcio sérico

32. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, os 
indivíduos hipertensos que serão submetidos à cirurgia eletiva 
devem

(A) suspender a medicação anti-hipertensiva do grupo dos 
inibidores da ECA no dia do procedimento cirúrgico.

(B)	 utilizar	 bloqueador	β-adrenérgico	de	 ação	prolongada	
como esmolol durante uma semana para evitar a elevação 
da pressão arterial no ato da intubação.

(C) coletar amostra de sangue para dosagem de BNP e INR 
a fim de avaliar os níveis dos biomarcadores de necrose 
miocárdica.

(D) ser investigados, em casos de hipertensão secundária, 
pois portadores de feocromocitoma não diagnosticado 
apresentam mortalidade operatória em torno de 80,0%.

(E) associar etambutol no período pré-operatório, para 
redução da variação da pressão arterial e da frequência 
cardíaca.

33. As orientações sobre a doença de Alzheimer incluem dife-
rentes tipos de abordagens, cabendo ao enfermeiro

(A) recomendar a restrição das atividades de vida diárias que 
não configuram risco ao cliente.

(B) orientar os familiares para retirarem objetos considerados 
perigosos e que dificultem a circulação do cliente no 
ambiente domiciliar.

(C) estimular os passeios vespertinos para estimular a me-
mória, fenômeno denominado crepuscular.

(D) utilizar tom de voz elevado na comunicação verbal.

(E) oferecer comidas sólidas, variadas e inteiras para que o 
cliente seja estimulado na movimentação digestiva.

34. Portadora de câncer de intestino será submetida à hemicolec-
tomia esquerda e passará a conviver com colostomia ascen-
dente. Nesse contexto, o enfermeiro poderá orientá-la sobre 
o seguinte:

(A) haverá intensa formação de gases que ocasionarão even-
tuais constrangimentos à cliente.

(B) o estoma estará localizado à esquerda, com diâmetro de 
até 3 centímetros.

(C) após treinamento, a cliente poderá utilizar o botão para 
fechamento da colostomia.

(D) o efluente é frequentemente líquido, e a bolsa indicada 
é a do tipo drenável.

(E) a consistência das fezes endurecidas facilitará o uso de 
bolsa de Karaya.

35. Dentre as características epidemiológicas do tétano acidental 
no Brasil, destaca(m)-se

(A) a sazonalidade da doença e a prevalência em área geo-
gráfica não urbanizada.

(B) o acometimento em todas as faixas etárias, com predo-
minância em crianças.

(C) a baixa letalidade, quando comparada com países desen-
volvidos.

(D) a necessidade de notificação compulsória, devido à alta 
virulência e fácil transmissibilidade.

(E) a relação com o risco de ferimento em atividades profis-
sionais sob condições inadequadas de trabalho.



10CUBA1102/017-EspSaúde-I-EnfTrab

36. Durante as ações educativas na empresa sobre lúpus eritema-
toso sistêmico, o enfermeiro informa aos trabalhadores que:

(A) trata-se de doença inflamatória crônica de origem au-
toimune; os sintomas podem acometer diversos órgãos 
de forma lenta e progressiva, ou mais rapidamente, e 
variam com fases de atividade e de remissão.

(B) são reconhecidos três tipos principais de lúpus: o cutâ-
neo, manifestado por manchas avermelhadas na pele; o 
regional, se atingir o sistema hematológico; o sistêmico, 
quando mais órgãos são acometidos.

(C) pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, raça e sexo, 
porém acomete, frequentemente, os homens mestiços e 
afrodescendentes, entre 20 e 45 anos.

(D) manifestações como cansaço, desânimo, ganho de peso, 
pericardite, porfiria e leucopenia são comuns na fase de 
atividade da doença.

(E) o tratamento utiliza medicamentos moduladores do siste-
ma imunológico, como corticoides e imunossupressores, 
em especial, a azatioprina e a ceftazidima.

37. Na consulta de enfermagem, ao avaliar o trabalhador com 
osteoporose, o enfermeiro associa a patologia com a ocor-
rência de

(A) osteopenia e protrusão vertebral.

(B) fragilidade óssea e condrite.

(C) protrusão vertebral e alteração da renovação homeostática 
dos ossos.

(D) condrite e diminuição da síntese de vitamina A.

(E) redução da densidade óssea e alteração da renovação 
homeostática dos ossos.

38. Lesões por esmagamento em mão e antebraço predispõem a 
danos secundários, associados a

(A) rabdomiólise traumática, que pode desencadear insufi-
ciência renal e arritmia.

(B) síndrome compartimental, prevenida com enfaixamento 
compressivo no membro afetado.

(C) síndrome regional, prevenida por fasciotomia, reposição 
volêmica em baixo fluxo de infusão.

(D) liberação de mioglobina e potássio no sangue, ocasio-
nando icterícia e hepatopatia.

(E) hipocalemia e necessidade de acidificação da urina para 
prevenção de infecção do trato urinário.

39. No ambiente de trabalho, o trabalhador está sujeito à exposi-
ção a diferentes riscos, justificando a adoção de critérios que 
visam ao controle dos riscos e à redução de danos, como

(A) instalar lavatório exclusivo para higienização das mãos 
provido com água corrente, sabonete líquido, toalha 
descartável e lixeira com abertura sem contato manual, 
em local com possível exposição ao risco biológico.

(B) constar, em cada setor/unidade, a descrição das medidas 
de emergência e a relação dos estabelecimentos de saú-
de credenciados para atendimento, em caso de doença 
ocupacional crônica.

(C) notificar o responsável pelo PCMSO em reunião da 
CIPA, no mês subsequente, em caso de transferência do 
trabalhador para outro posto de trabalho que implique 
em mudança de risco.

(D) emitir a comunicação de acidente de trabalho na ocor-
rência com risco biológico, se comprovada a necessidade 
de afastamento do trabalhador, mediante a apresentação 
do atestado de saúde.

(E) prover lavatório no interior de quartos destinados ao iso-
lamento de pacientes portadores de doenças infectocon-
tagiosas e no corredor externo, em local imediatamente 
próximo à porta de entrada do quarto.

40. Ao rever o programa de saúde do trabalhador da empresa, em 
consonância com a legislação, assertivamente, o enfermeiro 
sugeriu a inclusão da seguinte medida sobre imunização:

(A) é direito do trabalhador receber as vacinas constantes no 
calendário de imunização contra as doenças previstas 
no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, 
mediante pagamento simbólico e baixo custo.

(B) quando houver vacinas eficazes contra outros agentes 
biológicos a que os trabalhadores estão ou estarão ex-
postos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente.

(C) o trabalhador deve fazer o controle da eficácia da vacina-
ção, conforme recomendação do Ministério da Saúde, e 
tomar as doses de reforço pertinentes, conforme esquema 
vacinal do calendário oficial.

(D) a vacinação dispensa registro no prontuário do trabalha-
dor, cujo controle é efetuado mediante a apresentação da 
carteira individual com os esquemas vacinais aplicados.

(E) ao empregador é facultado informar o trabalhador sobre 
vantagens, efeitos colaterais e riscos a que estará exposto, 
em caso de recusa da vacinação.
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41. A esterilização de material visa à segurança do paciente e do 
profissional que maneja os diferentes artigos. Por isso, a 
descrição de procedimentos e rotinas relacionados ao pro-
cessamento devem estar de acordo com os requerimentos 
previstos em legislação, como

(A) a esterilização de todo material crítico, semicrítico e não 
crítico utilizado na assistência.

(B) a proibição de reprocessamento de material de assistência 
ventilatória.

(C) a proibição do método flash na esterilização de todos os 
artigos.

(D) a orientação sobre reprocessamento de material de uso 
único.

(E) a priorização de soluções de desinfecção química para 
esterilização de alto nível.

42. A prevenção de infecção é possível por meio de diversas 
medidas relacionadas ao processamento de material, incluindo

(A) controlar o ambiente físico onde é efetuado o proces-
samento, evitando a frequência de troca de ar ambiente 
para remover os possíveis contaminantes.

(B) desconectar ou desmontar os instrumentais, quando pos-
sível, de maneira que possibilite o contato com o agente 
esterilizante.

(C) desconsiderar a relação entre o material a ser esterilizado, 
o tipo de embalagem e o método de esterilização por 
serem fatores independentes no processamento.

(D) configurar o material a ser esterilizado em disposições 
variadas na câmara interna, independente da penetração 
do agente esterilizante.

(E) assegurar que todo pacote a ser esterilizado contenha o 
indicador biológico.

43. Na queimadura de espessura parcial, as terminações nervosas 
ficam expostas, e a corrente de ar do ambiente causa dor. 
Com base nessa afirmação, ao prestar os primeiros socorros 
no ambulatório da empresa, como cuidado no local afetado, 
recomenda-se

(A) irrigar exaustivamente com água ou soro fisiológico 
gelado.

(B) aplicar gelo triturado para interromper o gradiente tér-
mico.

(C) manter oclusão da lesão.

(D) aplicar enfaixamento compressivo.

(E) utilizar camadas grossas de pomada antibiótica como 
isolante térmico.

44. Um trabalhador se acidentou na empresa e apresenta quadro 
de trauma de tórax fechado, com movimento paradoxal, sem 
outras lesões. Nessa situação,

(A) a instabilidade do tórax ocorre quando uma costela é 
fraturada e provoca apneia involuntária.

(B) os músculos respiratórios se contraem, movimentando o 
diafragma para fora da cavidade torácica.

(C) a redução da frequência respiratória provoca hiperóxia 
e fadiga pulmonar.

(D) o tratamento é fundamentado no alívio da dor, suporte 
ventilatório e avaliação permanente.

(E) a descompressão por punção pleural promove alívio 
imediato da apneia involuntária e normalização do tórax 
instável.

45. Em situações de emergências, o atendimento e a avaliação da 
gestante tornam-se um desafio. É necessário conhecer as 
alterações anatômicas e fisiológicas decorrentes da gestação, 
como:

(A) o fator de proteção do útero em crescimento que perma-
nece envolto pela pelve óssea, até aproximadamente a 
20.ª semana.

(B) a ausência da proteção do fundo do útero, em nível de 
cicatriz umbilical, na 38.ª semana, torna-o mais suscep-
tível ao trauma abdominal.

(C) ao final da gravidez, a protuberância acentuada do abdo-
me é resultante de poli-hidrâmnio ou maior quantidade 
de líquido amniótico que protege o feto contra traumas 
mecânicos.

(D) a frequência cardíaca aumentada ao longo da gravidez, 
em cerca de 30 batimentos por minuto acima do normal, 
o que dificulta a interpretação correta da taquicardia.

(E) aumento da volemia, em cerca de 50%, até o termo da 
gestação, o que prejudica a suspeição de hipovolemia.

46. As organizações evoluem por diferentes estágios de desen-
volvimento, e o envelhecimento organizacional pode estagnar 
o crescimento do serviço e dos profissionais. O enfermeiro, 
como líder e gestor, deve atentar-se a esse envelhecimento, 
que é caracterizado por

(A) não transferência de lealdade da organização como um 
todo para com às subunidades, eliminando conflitos.

(B) dificuldades do trabalhador em perceber a maneira como 
a própria atuação contribui com as metas da organização.

(C) falta de programação e planejamento das atividades, re-
sultando em pessoas que trabalham de maneira mecânica.

(D) alta rotatividade dos profissionais.

(E) demandas imprevisíveis sobre a organização, incorpo-
ração de tecnologia para superar a rigidez de procedi-
mentos.
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47. Estratégias empregadas de modo consistente contribuem na 
motivação dos profissionais, no ambiente de trabalho.

Na atuação da equipe de enfermagem, o enfermeiro colabora 
na criação de um clima motivador ao

(A) elaborar metas e projetos que fortaleçam o espírito de 
equipe e o senso coletivo no trabalho.

(B) propor decisões desafiadoras que impeçam a participação 
da equipe no processo decisório.

(C) reconhecer o trabalho da equipe e creditar a si os méritos 
do trabalho realizado.

(D) promover as barreiras tradicionais entre o trabalhador e 
a atividade a ser realizada.

(E) impedir que o trabalhador exercite o máximo possível 
da capacidade individual de julgamento.

48. No processo administrativo, o modo de planejar do enfermeiro 
pode ser orientado para o presente ou para o futuro, ao adotar 
o planejamento do tipo

(A) pré-ativo, em que o enfermeiro utiliza métodos conven-
cionais, em detrimento da tecnologia pouco valorizada.

(B) inativo, indicado quando o enfermeiro tenciona modifi-
car o status estável e promover mudanças frequentes e 
abruptas na organização.

(C) interativo, em que o enfermeiro desconsidera experiên-
cias passadas, presentes e tenta planejar o futuro da 
organização, ao invés de reagir a ele.

(D) reativo, indicado após detecção de um problema no 
intuito de promover o retorno à estabilidade anterior.

(E) pós-ativo, frequentemente é elaborado posteriormente, 
ou às vezes antecipadamente às necessidades de mudança 
na organização.

49. Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 
Cap.I, Seção I, sobre as relações com a pessoa, a família e a 
coletividade, está entre os direitos dos profissionais:

(A) aprimorar os conhecimentos técnicos em benefício da 
pessoa, da família, da coletividade e do desenvolvimento 
da profissão.

(B) aceitar encargos ou atribuições somente quando capaz 
de desempenho seguro para si e aos outros.

(C) recusar-se a executar atividades que não ofereçam segu-
rança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.

(D) prestar assistência sem discriminação de qualquer natu-
reza.

(E) disponibilizar os serviços à comunidade em caso de 
emergência, epidemia ou catástrofe.

50. O Decreto n.º 94.406/1987 regulamenta a legislação que 
dispõe sobre o exercício da Enfermagem e estabelece que ao 
enfermeiro incumbe, privativamente,

(A) participar do planejamento, execução e avaliação da 
programação de saúde.

(B) prescrever medicamentos previamente estabelecidos em 
programas de saúde pública.

(C) participar de projetos de construção ou reforma de uni-
dades de internação.

(D) participar de programa de higiene e segurança do traba-
lho, prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.

(E) prestar cuidados diretos de enfermagem aos pacientes 
graves com risco de vida.




