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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO – 01/2013 

 
 

Cód. 39 – Enfermeiro do Trabalho 
 
 
 
 

“Agoras…” 
 
Pense… você já se arrependeu de, em determinadas circunstâncias não ter tomado atitudes que viessem, de alguma 
forma, melhorar sua vida?  
Quando fazemos exame de consciência, lembramo-nos de vários “agoras” que foram perdidos e que não voltam mais. 
Que o arrependimento de não ter tido, não ter sido, não ter feito, não ter aceitado, costuma ser doloroso e profundo.  
Na realidade, o que nos impede, na maioria das vezes, de ter o que queremos, ser o que sonhamos, fazer o que 
pensamos e aceitar com o coração é a ousadia que não cultivamos. A ousadia é, geralmente, escrava do medo…  
Quantas vezes perdemos a oportunidade de sermos felizes, pelo medo de ter ousadia de amar. Medo de ousar porque 
o objeto do amor era mais bonito, mais alto, mais rico, mais jovem, mais culto… e aí… o tempo passou e o agora 
também…  
Quantas vezes perdemos a oportunidade de realizar um grande sonho, por não termos coragem de ousar, de arriscar 
deixando para depois ou para mais tarde o que deveria ser naquele agora…  
Quantas vezes não pronunciamos, no momento oportuno, as palavras que gostaríamos de dizer, pelo medo de 
parecermos ridículos e imaturos…  
Quantas vezes ficamos por medo de partir. Quantas vezes partimos por medo de ficar. Quantas vezes dizemos baixinho 
o que na verdade gostaríamos de gritar.  
Quantos “agoras” perdemos, esquecendo que o risco pode ser a salvação de muitas alegrias de nossas vidas.  
O medo que nos impede de sermos ousados agora, também está nos impedindo de vermos que linda pessoa que 
poderemos ser…  
Não deixemos que nossos momentos passem… 

Cirilo Veloso Moraes 
Disponível em: http://www.simplescoisasdavida.com 

 
 
 
1. Após a leitura do texto, chegamos à conclusão que: 

 
 muitas vezes o arrependimento nos entristece porque perdemos a chance de ter o que queremos. 
 o tempo passa e quando percebemos já deixamos passar muitos de nossos sonhos porque não fomos 

corajosos, atrevidos. 
 o medo está sempre presente quando queremos reagir e tomar uma atitude que nos fará felizes. 
 ao desejar algo muito importante, só conseguirá se tomar uma atitude, que muitas vezes não é do seu agrado, 

mas é importante para a trajetória que você escolheu. 
 ter atitude é fazer o que tem que ser feito na hora certa, no agora, no momento presente. Quem tem atitude 

não deixa nada para amanhã. 
 
Atende corretamente ao enunciado a alternativa: 
 
A) apenas quatro afirmações estão corretas. 
B) todas as afirmações estão corretas. 
C) apenas três afirmações estão corretas. 
D) apenas duas afirmações estão corretas. 
 

2. São acentuadas pela mesma regras as palavras de todas as alternativas, exceto: 
 
A) “você” – “também”. 
B) “já” – “está”. 
C) “circunstância” – “vários”. 
D) “ridículos” – “gostaríamos”. 
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3. Escreve-se como “consciência” as palavras de todas as alternativas, exceto: 
 
A) de__endente. 
B) o__ilação. 
C) ob__ecado. 
D) re__isão. 
 

4. Assinale a alternativa que justifica o emprego da vírgula na frase retirada do texto. 
 
“A ousadia é, geralmente, escrava do medo…” 
 
A) Para separar Adjunto Adverbial. 
B) Para separar Orações Adverbiais. 
C) Para separar o Vocativo. 
D) Para separar o Aposto. 

 
5. Leia com atenção as frases abaixo. 

 
I- Talvez você ainda seja muito apegado a bens materiais. 
II- Obedeça à sinalização de trânsito. 
III- Chegou ao hotel já de madrugada. 
 
A regência verbal/nominal está correta nas frases: 
 
A) I e II, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I, II e III. 
 

6. Um capital aplicado à taxa de juros simples de 2,5% ao mês renderá, só de juros, o equivalente a 10/8 do seu valor 
se o prazo de aplicação for de: 
 
A) 60 meses. 
B) 4 anos e meio.  
C) 50 meses. 
D) 4 anos e 10 meses. 
 

7. Calcule o número de funcionários de uma repartição sabendo-se que: 
 
 se apenas 3 mulheres faltarem ao trabalho, o número de homens e mulheres que comparecerem, será o 

mesmo. 
 se apenas 6 homens faltarem ao trabalho, o número de mulheres corresponderá ao dobro do número de 

homens que comparecerem ao serviço. 
 

Trabalham nessa repartição ______ funcionários. 
 
A) 35 
B) 33 
C) 31 
D) 29 
 

8. Os valores do comprimento, largura e altura de um reservatório são inversamente proporcionais a 2, 3 e 4, 
respectivamente e a soma desses valores é de 520 cm. Se esse reservatório está com água até 3/4 de sua altura, 
para enchê-lo totalmente, serão necessários mais ______ litros de água. 
Obs:  1dm³ = 1L 
 
A) 1042 
B) 1142 
C) 1152 
D) 1052 
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9. Complete as lacunas abaixo assinalando a alternativa correta. 
 
Ao se fazer uma pesquisa sobre o domínio de língua estrangeira moderna entre os funcionários de uma repartição 
constatou-se que: 
 

 12 funcionários dominavam o inglês e o espanhol. 

 9 dominavam o francês. 

 27 dominavam o inglês. 

 45 dominavam apenas, um dos três idiomas. 
 
Trabalhavam nessa repartição ____ funcionários. 
Se ao acaso, sortearmos um deles, a probabilidade de ele dominar apenas o espanhol é de _______. 
 
A) 47 – 9/17 
B) 54 – 5/13 
C) 54 – 7/18 
D) 57 – 7/19 
 

10. A distância da cidade A para a cidade B é de 720 km. À uma velocidade de 96 km/h um veículo percorre 336 km 
desses trajeto em 3 horas e meia. Se aumentar a velocidade em 20% percorrerá o restante do trajeto em: 
 
A) 3 horas e 10 minutos. 
B) 3 horas e 30 minutos 
C) 3 horas e 22 minutos. 
D) 3 horas e 20 minutos. 
 

11. Considerando que São Caetano do Sul/SP tem 15 quilômetros quadrados de área e 145 mil habitantes (em 
números aproximados), assinale a alternativa que contém a densidade demográfica desta cidade 
(aproximadamente). 

 
A) 96.666 habitantes/km². 
B) 966,6 habitantes/km². 
C) 9.666 habitantes/km². 
D) 966.666 habitantes/km². 

 
12. Com relação à estrutura organizacional, assinale a alternativa que não contém um órgão de assessoria funcional 

ligada à Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul/SP: 
 

A) Procuradoria Geral do Município. 
B) Ouvidoria Geral do Município. 
C) Corregedoria Geral do Município. 
D) Assessoria Geral do Município. 

 
13. Com relação à estrutura organizacional, podemos afirmar que não faz parte do elenco das Secretarias da Prefeitura 

de São Caetano do Sul/SP: 
 

A) Secretaria Municipal da Saúde. 
B) Secretaria Municipal de Políticas Públicas. 
C) Secretaria Municipal de Cultura. 
D) Secretaria Municipal de Segurança. 

 
14. Assinale a alternativa que não corresponde aos limites da cidade: 

 
A) Leste - Diadema. 
B) Norte - São Paulo. 
C) Sul - Santo André e São Bernardo do Campo. 
D) Leste - Santo André. 

 
15. Dentre as Autarquias e Fundações citadas não pertence ao município de São Caetano do Sul/SP: 

 
A) Fundação Cerâmica – FUCE. 
B) Departamento de Água e Esgoto do Município de São Caetano do Sul – DAE. 
C) Universidade de Municipal de São Caetano do Sul – USCS. 
D) Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul – FPM. 
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16. Leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa ou (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a 
alternativa que contém a sequência correta. 
 
(   ) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelo 

seguintes órgãos: Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde ou órgãos equivalentes. 
(   ) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito municipal e estadual, subordinadas ao Conselho Municipal de 

Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. 
(   ) As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja 

execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS. 
(   ) Deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de 

ensino profissional e superior. 
 
A) V – V – V – V. 
B) F – V – F – V. 
C) V – F – V – V. 
D) F – V – V – F. 
 

17. Uma competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) é: 
 
A) gerir laboratórios públicos de saúde e Hemocentros. 
B) acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS. 
C) coordenar ações e serviços de vigilâncias epidemiológicas e sanitárias, alimentação e nutrição e saúde do 

trabalhador. 
D) promover a articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem como com 

entidades representativas de formação de recursos humanos na área de saúde. 
 

18. Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço abaixo. 
 
A fase de _____________ da higiene ocupacional, é importante pois, identifica os riscos ambientais que podem 
afetar a saúde dos trabalhadores. Tornando-se necessário um estudo sobre matérias-primas, produtos e 
subprodutos, métodos e procedimentos de rotina, processos produtivos, instalações e equipamentos existentes.  
 
A) antecipação 
B) avaliação 
C) controle 
D)  reconhecimento 
 

19. Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço abaixo. 
 
Sobre a classificação de riscos pelos efeitos no organismo, classifica-se como ________________ as substâncias 
químicas que, independente de sua via de entrada, distribuem-se por todo o organismo. Algumas apresentam 
efeitos específicos ou seletivos sobre um órgão ou sistema.  
 
A) pneumoconióticos 
B) narcóticos 
C) anestésicos 
D) tóxicos Sistêmicos 
 

20. Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta. 
 
I- Por força de dispositivo legal apenas as empresas privadas que possuam empregados regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), poderão manter, facultativamente, os Serviços de Segurança e 
Medicina do Trabalho (SESMT). 

II- O SESMT possui finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. 
III- A implantação de um Serviço de Saúde Ocupacional (SSO) em uma empresa engloba estudos que abrangem 

todas as atividades e decisões necessárias à sua materialização como: objetivos, estratégias, políticas, 
programas, orçamentos, profissionais envolvidos, definição de responsabilidade, normas internas e legislação 
que disciplina a matéria. 

IV- O dimensionamento de pessoal do SESMT está vinculado unicamente ao grau de risco da atividade principal. 
 
A) Todas as frases estão corretas. 
B) Apenas as frases II e III estão corretas. 
C) Apenas as frases I, II e IV estão corretas. 
D) Apenas as frases I e IV estão corretas. 
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21. Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço abaixo. 
 
O exame _____________ tem a finalidade de detectar doença ocupacional causada durante o exercício da função 
de um funcionário na empresa.  
 
A) de retorno ao trabalho 
B) demissional 
C) admissional 
D) eriódico 
 

22. Leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa ou (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a 
alternativa que contém a sequência correta. 
 
(   ) A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças 

decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida 
e a promoção da saúde do trabalhador. 

(   ) Devem constituir CIPA, por estabelecimento, e mantê-la em regular funcionamento as empresas privadas, 
públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, 
associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como 
empregados. 

(   ) As disposições contidas na Norma Regulamentadora-5 (NR-5) não se aplicam apenas aos trabalhadores 
avulsos e às entidades que lhes tomem serviços. 

(   ) As empresas instaladas em centro comercial ou industrial estabelecerão, através de membros de CIPA ou 
designados, mecanismos de integração com objetivo de promover o desenvolvimento de ações de prevenção 
de acidentes e doenças decorrentes do ambiente e instalações de uso coletivo, podendo contar com a 
participação da administração do mesmo. 

 
A) V – F – F – V. 
B) V – F – V – F. 
C) V – V – F – V. 
D) F – V – V – F. 
 

23. Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta. 
 
I- A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) terá reuniões ordinárias quinzenais, de acordo com o 

calendário preestabelecido. 
II- As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas fora do expediente normal da empresa e em local apropriado. 
III- As atas devem ficar no estabelecimento à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. 
IV- Reuniões extraordinárias deverão ser realizadas quando houver denuncia de situação de risco grave e 

iminente que determine aplicação de medidas corretivas de emergência. 
V- Reuniões extraordinárias deverão ser realizadas quando ocorrer acidente do trabalho grave ou fatal ou houver 

solicitação expressa de uma das representações. 
 
A) Todas as frases estão corretas. 
B) Apenas as frases III, IV e V estão corretas. 
C) Apenas as frases I, II e III estão corretas. 
D) Apenas as frases I, II, IV e V estão corretas. 
 

24. Leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa ou (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a 
alternativa que contém a sequência correta. 
 
(   ) A prevenção das dorsalgias relacionadas ao trabalho requer avaliação e monitoramento das condições e dos 

ambientes de trabalho, incluindo os modos como as tarefas são realizadas, especialmente nas atividades que 
envolvem levantamento de peso, trabalho sentado, posições forçadas e contratura estática ou imobilização, por 
tempo prolongado, de segmentos da coluna dorso-lombar e vibrações do corpo inteiro.  

(   ) Destacam-se nos diagnósticos das dorsalgias relacionada ao trabalho, as ocupações da indústria da 
construção, algumas atividades de operação e de manutenção de equipamentos, como nas áreas petrolífera, 
petroquímica, de eletricidade, de telefonia, portuária, de agricultura, de condução de ônibus e caminhões, 
atividades em serviços de saúde, como manejo de pacientes, macas e equipamentos. 

(   ) A abordagem medicamentosa pode incluir repouso no leito, nos casos agudos com posição supina, pernas 
levantadas de 7 a 10 dias. 

(   ) Nos casos de dorsalgias relacionadas ao trabalho, a cirurgia está indicada sempre e para a maioria dos 
pacientes com este diagnóstico. 

 
A) V – V – V – F. 
B) V – V – F – F. 
C) F – F – V – V. 
D) V – F – F – V. 
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25. A doença Tendinite Calcificante do Ombro é caracterizada pelo aparecimento de depósitos calcários em tendões de 
manguito rotatório. Está relacionada às tendinites do supra-espinhoso e às bursites de ombro relacionadas ao 
trabalho, que evoluem com agravamento e complicações. O quadro clínico caracteriza-se, inicialmente, por crise, 
com dor súbita, contínua e de grande intensidade. Em crises típicas, há espasmo muscular acentuado, discreto 
aumento da temperatura e da perfusão sangüínea da pele. Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa 
que corresponde a resposta correta. 
 
I- Os casos de bursite subacromial aguda calcificadas são raramente dolorosos e seu diagnóstico é clínico. 
II- A radiografia simples pode mostrar calcificações em tendões de supra-espinhoso e outros de manguito 

rotatório. 
III- A prevenção das lesões do ombro relacionadas ao trabalho requer avaliação e monitoramento das condições e 

do ambiente de trabalho, particularmente do modo como são realizadas as tarefas, das atividades que 
envolvem contratura estática ou imobilização, por tempo prolongado, de segmentos corporais como cabeça, 
pescoço ou ombros, elevação e abdução dos braços acima da altura dos ombros empregando força, 
movimentos repetitivos do braço e elevação do cotovelo. Requer uma ação articulada entre os setores 
assistenciais e os de vigilância. 

IV- A intervenção sobre os ambientes de trabalho deve basear-se em análise criteriosa e global da organização do 
trabalho, que inclui análise ergonômica do trabalho real, da atividade, do conteúdo das tarefas, dos modos 
operatórios e dos postos de trabalho; do ritmo e da intensidade do trabalho; dos fatores mecânicos e condições 
físicas dos postos de trabalho; das normas de produção; dos sistemas de turnos, dos sistemas de premiação, 
dos incentivos, dos fatores psicossociais, individuais e das relações de trabalho entre colegas e chefias. 

V- A intervenção sobre os ambientes de trabalho deve basear-se em análise criteriosa e global da organização do 
trabalho, que inclui medidas de proteção coletiva e individual implementadas pelas empresas. 

 
A) Todas as frases estão corretas. 
B) Apenas as frases I, III e IV estão corretas. 
C) Apenas as frases III, IV e V estão corretas. 
D) Apenas as frases II, III, IV e V estão corretas. 
 

26. Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço abaixo. 
 
Segundo a classificação dos principais riscos ocupacionais em grupos, de acordo com a sua natureza e a 
padronização das cores correspondentes (Norma Regulamentadora Nº 15, Portaria 3.214/78), os riscos físicos 
pertencem ao grupo _____ cor __________.  
 
A) 2 – vermelho 
B) 3 – marrom 
C) 4 – amarelo 
D) 1 – verde 
 

27. O mapeamento dos riscos é uma metodologia de inspeção nos locais de trabalho que consiste numa análise do 
processo de produção e das condições de trabalho. É correto afirmar: 
 
A) Na fase de levantamento e identificação dos riscos, divide-se a empresa em suas diferentes seções para 

facilitar a identificação dos riscos e o grupo formado por cipeiros, trabalhadores e profissionais do Serviços de 
Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) percorrerá as áreas a serem mapeadas, inclusive ouvindo outros 
trabalhadores acerca de situações de riscos. 

B) Na fase de avaliação dos riscos, estes são caracterizados graficamente por círculos nas cores dos agentes, 
que podem ser colados ou impressos. 

C) Na fase de colocação dos riscos na planta faz-se a classificação dos perigos existentes conforme o tipo de 
agente e sua respectiva cor. 

D) Na fase da fixação do mapa de risco é determinado o grau de risco da empresa, como pequeno, médio ou 
grande. 

 
28. Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço abaixo. 

 
Segundo a classificação dos fatores de risco, são considerados ________________ aqueles que se apresentam 
sob forma de energia, como as radiações não ionizantes.  
 
A) riscos ou agentes químicos 
B) riscos ou agentes biológicos 
C) riscos ou agentes físicos 
D) riscos ou agentes bioquímicos 
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29. Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta correta. 
 
I- Os limites de exposição ocupacional (LEO) são aquelas concentrações de agentes químicos ou intensidade de 

agentes físicos presentes no ambiente de trabalho, sob os quais os trabalhadores ficarão expostos durante ¼ 
de sua vida laboral, e sofrer sérios efeitos adversos à sua saúde.  

II- Devido a variações nas suscetibilidades individuais, um pequeno número de trabalhadores poderá apresentar 
algum nível de desconforto ou mesmo algum dano quando expostos a concentrações iguais ou mesmo 
inferiores aos limites de exposição. 

III- Os limites de tolerância (LT) ou limites de exposição ocupacional (LEO) são baseados na melhor informação 
disponível no momento, proveniente da experiência industrial e de estudos experimentais com animais. 

IV- A precisão dos LT/LEO pode estar sujeita a variações, uma vez que a quantidade e natureza da informação 
disponível para seu estabelecimento variam de substância para substância. 

 
A) Todas as frases estão corretas. 
B) Apenas as frases I, III e IV estão corretas. 
C) Apenas as frases II, III e IV estão corretas. 
D) Apenas as frase I e II estão corretas. 
 

30. No Brasil a Portaria 3.214, de 08/07/78, através da Norma Regulamentadora Nº 15 (NR-15), em seus anexos 11 e 
12, estabelece os limites de tolerância para alguns agentes químicos. A definição de uma das categorias dos limites 
de exposição, ou seja, valor teto é: 
 
A) a concentração ou intensidade média ponderada no tempo para uma jornada normal de trabalho de 8 e 48 

horas semanais no Brasil, à qual a maioria dos trabalhadores pode estar exposta dia após dia, sem que efeitos 
adversos à sua saúde sejam observados. 

B) a concentração a que os trabalhadores podem estar expostos continuamente por um curto período de tempo 
se que seja observado um efeito adverso agudo ou crônico. 

C) um período máximo de 15 minutos de exposição, não podendo ocorrer mais de quatro vezes durante um dia de 
trabalho de 12 horas. 

D) a concentração que não pode ser excedida em nenhum momento da jornada de trabalho. 
 

31. É importante considerar os fatores interferentes nos postos de trabalho, pois estes podem provocar maior ou menor 
intensidade de desgaste do trabalhador, em função das cargas exigidas por sua atividade. A partir disso, leia as 
frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for falsa ou (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que 
contém a sequência correta. 
  
(   ) Fatores ou características que incidem num posto de trabalho podem ser: organização do trabalho, condições 

ambientais, componentes do posto, características psicossociais do trabalhador e características físicas do 
trabalhador. 

(   ) Podemos citar como exemplos de componentes do posto, o conforto visual (iluminação e cores), conforto 
térmico (calor, frio, umidade) e conforto acústico (som, ruído e vibração). 

(   ) As características físicas do trabalhador consideradas são idade, sexo, peso, estatura e condições fisiológicas 
e de saúde. 

(   ) Como organização do trabalho, temos a característica do local, área, dimensões, mobiliário, mesas, bancadas, 
assentos, cadeira, equipamentos, comandos e superfície de trabalho e equipamentos para processamento de 
dados. 

 
A) V – V – V – V. 
B) V – V – F – V. 
C) F – F – V – V. 
D) V – F – V – F. 
 

32. Sobre as sugestões de posturas adequadas, assinale a alternativa que contemple medidas recomendadas ao usar 
o computador.  
 
A) A Norma Regulamentadora Nº 17, limita a 8000 toques por hora a velocidade de digitação e a jornada de 

trabalho a 6 horas fazendo uma pausa de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados para descansar a 
musculatura envolvida nesta tarefa. 

B) A Norma Regulamentadora Nº 15, limita a 6000 toques por hora a velocidade de digitação e a jornada de 
trabalho a 8 horas fazendo uma pausa de 15 minutos a cada 60 minutos trabalhados para descansar a 
musculatura envolvida nesta tarefa. 

C) A Norma Regulamentadora Nº 7, limita a 12000 toques por hora a velocidade de digitação e a jornada de 
trabalho a 10 horas fazendo uma pausa de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados para descansar a 
musculatura envolvida nesta tarefa. 

D) A Norma Regulamentadora Nº 5, limita a 10000 toques por hora a velocidade de digitação e a jornada de 
trabalho a 12 horas fazendo uma pausa de 15 minutos a cada 60 minutos trabalhados para descansar a 
musculatura envolvida nesta tarefa. 
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33. Sobre a doença escarlatina, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa que corresponde a resposta 
correta. 
 
I- A transmissão da escarlatina dá-se por contato direto e próximo com paciente que apresenta a 

faringoamigdalite estreptocóccica aguda, por intermédio de gotículas de saliva ou secreções nasofaríngeas. 
II- Aglomerações em ambientes fechados, como creches e escolas, principalmente nos meses frios e após ou 

concomitante a quadros de varicela e feridas cirúrgicas infectadas favorecem a transmissão, podendo levar ao 
aparecimento de surtos. 

III- Poeira, roupas, utensílios contaminados e outros fômites têm importância significativa na transmissão.   
IV- Os portadores assintomáticos do estreptococo ß hemolítico do grupo A, são importantes transmissores a seus 

comunicantes e apresentam  mais  complicações  supurativas  do  que  os  não  portadores. 
V- Para definição de surto de escarlatina considera-se a ocorrência de dois ou mais casos que atendam a 

definição de caso suspeito em determinado espaço geográfico e relacionados no tempo. 
 
A) Todas as frases estão corretas. 
B) Apenas as frases I, II e V estão corretas. 
C) Apenas as frases I, III e IV estão corretas. 
D) Apenas as frases II, III e V estão corretas. 
 

34. Sobre a poliomielite, é correto afirmar: 
 
A) O vírus permanece na garganta por uma semana e nas fezes por períodos superiores a  duas  semanas. 
B) Adota-se em campanha nacional de vacinação a estratégia de vacinar indiscriminadamente todas as crianças 

de zero a 5 anos, 11 meses e 29 dias contra a vacina oral da poliomielite (VOP). 
C) A poliomielite é uma doença infectocontagiosa causada por cinco tipos de poliovírus. 
D) A imunodeficiência congênita ou adquirida e as neoplasias malignas não constituem contraindicações da 

vacina oral da poliomielite (VOP). 
 

35. Sobre a vacina tetraviral (Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela), é correto afirmar: 
 
A) A vacina tetra viral deve ser administrada, exclusivamente, nas crianças de 12 meses de idade. 
B) Deve-se administrar dose de 0,5 ml, exclusivamente, por via subcutânea, preferencialmente na região deltóide 

superior do braço ou na região anterolateral superior da coxa. 
C) A vacina tetra viral pode ser administrada simultaneamente com outras vacinas do programa nacional de 

imunização (PNI), incluindo a vacina contra a febre amarela. 
D) A vacina deve ser armazenada ao abrigo da luz direta e em temperaturas comprovadamente entre -2 a +8ºC. 
 

36. Para uma criança a partir dos 4 anos de idade, com esquema vacinal anterior atualizado, são indicados alguns 
imunobiológicos. Segundo o calendário nacional de vacinação: 
 
A) indica-se apenas 2º reforço da DTP (Difteria, Tétano e Pertussis) e reforço com VOP (vacina oral da 

poliomielite). 
B) indica-se apenas 2º reforço da DTP (Difteria, Tétano e Pertussis) e dose única de tetra viral (Sarampo, 

Caxumba, Rubéola e Varicela). 
C) para esta faixa etária não indica-se nenhuma vacina. 
D) indica-se apenas 2º reforço da DTP (Difteria, Tétano e Pertussis). 
 

37. Os refrigeradores tipo comercial são equipamentos utilizados na Rede de Frio destinados à estocagem de 
imunobiológicos em volume maior, geralmente na instância regional ou de grandes municípios, obedecendo, porém 
aos mesmos critérios e cuidados estabelecidos para o refrigerador doméstico. O seu funcionamento em relação à 
geladeira doméstica diferencia na circulação do ar interno, tendo em vista que na geladeira comercial o ar é 
movimentado por um ventilador. Segundo o Manual de Rede de Frio padronizado pelo Ministério da Saúde, na 
primeira prateleira devem ser armazenadas as vacinas que podem ser submetidas à temperatura negativa, como a: 
 
A) Difteria, Tétano e Pertussis (DTP). 
B) Hepatite B. 
C) VIP (Vacina inativada poliomielite). 
D) Febre Amarela. 
 

38. As sobras diárias de imunobiológicos na sala de vacinação, compostos por microorganismos vivos, devem ser 
submetidas a descaracterização física utilizando autoclaves durante 15 minutos, à temperatura de 127ºC, estufa por 
30 minutos a 120ºC ou utilizando qualquer outro processo de inativação de microorganismos de eficácia 
comprovada cientificamente. Um exemplo de imunobiológico composto de bactérias e vírus mortos ou obtidos por 
engenharia genética, que não precisam receber tratamento especial antes de serem descartados é a vacina contra: 
 
A) sarampo. 
B) poliomielite. 
C) febre Amarela. 
D) Haemophilus influenza tipo B. 
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39. Um paciente internou no final da tarde na Unidade de Oncologia; e o médico prescreveu administração de 
quimioterápicos. Entretanto, o setor de quimioterapia da instituição já havia fechado e o Enfermeiro responsável 
pela unidade estava atendendo uma emergência. O técnico de enfermagem da unidade, que trabalhava a mais de 
10 anos na unidade de Oncologia, preparou e administrou o quimioterápico a fim de garantir que o paciente 
recebesse o medicamento prescrito pelo médico. Posteriormente, foi constatado que houve extravasamento do 
medicamento, por técnica inadequada do profissional, o que acarretou em danos ao paciente. Considerando os 
aspectos éticos, o técnico de enfermagem: 
 
A) cometeu uma imperícia. 
B) cometeu uma imprudência. 
C) cometeu uma negligência. 
D) não cometeu uma infração ética, e sim uma circunstância notificável. 
 

40. Considerando a Seção I do Código de Ética dos profissionais de enfermagem, que trata das relações com a 
pessoa, família e coletividade, é uma das responsabilidades e deveres: 
 
A) aceitar encargos ou atribuições da sua área de competência técnica, científica, ética e legal, 

independentemente da capacidade de desempenho seguro para si e para outrem. 
B) recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que 

não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade. 
C) assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, 

negligência ou imprudência. 
D) recusar-se a não prestar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência 

ou emergência. 
 

41. O Enfermeiro MCD trabalha como supervisor da Unidade de Cirurgia Cardíaca, de 25 leitos de um hospital; e  
recebeu uma solicitação de estágio supervisionado de um Curso de Graduação em Enfermagem, para 
desenvolvimento de atividades de um aluno, por um período de 2 meses. Considerando o código de ética dos 
profissionais de enfermagem e a Resolução do COFEN n

o
 441/2013, o Enfermeiro: 

 
A) não deverá autorizar o desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado na Unidade, pois o Enfermeiro 

do Serviço da parte concedente não pode exercer as funções de Enfermeiro Supervisor no horário de serviço. 
B) poderá autorizar o desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado na Unidade, desde que tenha 

acompanhamento efetivo e permanente pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da 
parte concedente. 

C) deverá autorizar o desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado na Unidade,  pois é compulsório ao 
Enfermeiro do Serviço participar da supervisão dessas atividades simultaneamente com suas atribuições do 
Serviço. 

D) poderá autorizar o desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado na Unidade, sendo que a 
responsabilidade pelas atividades executadas por alunos ou estagiários é exclusiva do docente. 

 
42. Considerando a Lei n

o
 7.498, de 25 de junho de1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da 

enfermagem, e dá outras providências, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta. 
 
I- A enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de 

Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação. 
II- A enfermagem e suas atividades auxiliares apenas são exercidas por pessoas legalmente habilitadas e 

inscritas em um dos Conselhos Regionais independentemente da jurisdição onde ocorre o exercício. 
III- É privativo aos enfermeiros e técnicos de enfermagem o cuidado direto de enfermagem a pacientes graves 

com risco de vida. 
IV- Cabe ao enfermeiro como integrante da equipe de saúde a assistência de enfermagem à gestante, parturiente 

e puérpera. 
 
A) As frases I e IV estão corretas. 
B) As frases I, II e III estão corretas. 
C) As frases I, II, III e IV estão corretas. 
D) As frases II, III e IV estão corretas. 
 

43. Um trabalhador de uma empresa têxtil sofreu acidente durante as atividades no trabalho; sendo encaminhado ao 
Ambulatório da instituição para receber atendimento. O Enfermeiro responsável, durante o exame físico, observou 
que o trabalhador estava com um ferimento em membro superior esquerdo, apresentando grande quantidade de 
sangramento. Nesse caso, é: 
 
A) indicado o uso de torniquete como primeira opção para o controle de sangramento. 
B) recomendado o uso de hemostáticos como primeira opção para o controle de sangramento. 
C) indicada a aplicação de pressão direta no local do sangramento. Caso não seja eficaz ou possível de realiza-la 

deve ser utilizado o torniquete. 
D) realizado um curativo simples com gaze e fita adesiva, sem compressão, e encaminhar o paciente ao pronto-

socorro. 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.498-1986?OpenDocument


 

10 
 

 

44. Durante o expediente de serviço em uma fábrica de ônibus, um trabalhador, do sexo masculino, 47 anos de idade, 
apresentou parada cardiorrespiratória (PCR). O enfermeiro responsável pelo Ambulatório de Saúde foi chamado 
para prestar cuidados ao trabalhador, que deverá: 
 
A) usar pressão cricoide durante as compressões torácicas, pois é recomendado seu uso de rotina. 
B) avaliar a respiração após abertura de via aérea com procedimento “ver, ouvir e sentir se há respiração”. 
C) usar o Desfibrilador Automático Externo e realizar Reanimação Cardiopulmonar (RCP) com 15 ventilações e 10 

compressões torácicas. 
D) realizar Reanimação Cardiopulmonar (RCP), iniciando com compressões torácicas, sendo a relação 

compressão-ventilação de 30:2. 
 

45. Um homem começou a apresentar desconforto torácico na sua casa e seu filho estava com ele. Nesse caso, o filho 
deve: 
 
A) realizar Reanimação cardiopulmonar (RCP), iniciando com compressões torácicas. 
B) acionar o Serviço Médico de Emergência (SME) e administrar uma ampola de Vitamina K por via oral. 
C) acionar o Serviço Médico de Emergência (SME) e aconselhar o pai a mastigar uma aspirina adulta (sem 

revestimento entérico) ou duas aspirinas infantis de dosagem mais baixa, se o mesmo não tiver histórico de 
alergia e sangramento gastrointestinal recente.  

D) fornecer um comprimido de vitamina C e aguardar restabelecimento do pai para posterior remoção ao pronto-
socorro. 

 
46. Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço abaixo. 

 
Um hospital dispõe de dois métodos de esterilização: vapor sob pressão e calor seco. O Enfermeiro deve orientar a 
equipe para utilizar as embalagens: ______________________ para a esterilização por vapor sob pressão e 
_______________________________ para o método de calor seco.  
 
A) tecido de algodão, papel grau cirúrgico e Tyvec; vidro refratário e caixas metálicas. 
B) caixas metálicas não perfuradas, não tecido (SMS) e tecido de algodão; papel grau cirúrgico, papel crepado e 

caixas metálicas. 
C) Tyvec, filmes e contêiner flexível; vidro refratário, não tecido (SMS) e tecido de algodão. 
D) tecido de algodão, caixas plásticas e papel grau cirúrgico; filmes, Tyvec e caixas metálicas. 
 

47. Não é considerado um germicida para desinfecção de alto nível o: 
 
A) ácido peracético. 
B) peróxido de hidrogênio. 
C) quaternário de amônia. 
D) ortoftaldeído. 
 

48. Foi prescrito para um paciente soro fisiológico 0,9% de 500 ml para manutenção de punção venosa em Membro 
Superior Esquerdo (MSE). O técnico de enfermagem pegou do armário um frasco semelhante e colocou o equipo 
de infusão. Foi até o leito do paciente e instalou o frasco de soro de manitol a 20%. Entretanto, antes de administrar 
o soro, o profissional conferiu o rótulo do frasco e percebeu que era diferente da prescrição médica, não 
administrando no paciente e assim evitando que o mesmo recebesse o medicamento errado. Com isso o paciente 
não foi atingido. Nesse caso, denomina-se: 
 
A) circunstância notificável. 
B) evento adverso. 
C) quase erro ou near miss. 
D) incidente sem dano. 
 

49. Das medidas de proteção aos agentes biológicos, segundo a Norma Regulamentadora - NR32, leia as frases 
abaixo e a seguir assinale a alternativa correta. 
 
I- Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene 

das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de 
abertura sem contato manual. 

II- 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. 

III- O uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos. 
IV- As enfermarias destinadas ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas devem 

conter um lavatório para cada dois quartos. 
 
A) Apenas as frases I, II e IV estão corretas. 
B) Apenas as frases I e II estão corretas. 
C) Apenas as frases III e IV estão corretas. 
D) Apenas a frase I está correta. 
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50. Das medidas de proteção aos agentes químicos, segundo a Norma Regulamentadora - NR32, leia as frases abaixo 
e marque (F) se a afirmativa for falsa ou (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a alternativa que contém a 
sequência correta. 
 
(   ) É permitido o procedimento de reutilização das embalagens de produtos químicos, desde que estejam 

identificados, de forma legível, por etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, 
data de envase e de validade. 

(   ) O local deve dispor de chuveiro e lava-olhos, os quais deverão ser acionados e higienizados semanalmente. 
(   ) O transporte de produtos químicos deve ser realizado considerando os riscos à segurança e saúde do 

trabalhador e ao meio ambiente. 
(   ) As áreas de armazenamento de produtos químicos devem ser ventiladas e sinalizadas. 
 
A) V – V – V – V. 
B) F – V – V – V. 
C) V – F – F – V. 
D) F – F – V – V. 
 
  
 




