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INSTRUÇÕES GERAIS
• Você recebeu do fiscal:

• Um caderno de questões contendo 70 (setenta) questões objetivas de múltipla escolha e 03 (três) questões discursivas;
• Um cartão de respostas personalizado para a Prova Objetiva;
• Um caderno de respostas personalizado para a Prova Discursiva.

• É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome e código do perfil profissional informado nesta capa de
prova corresponde ao nome e código do perfil profissional informado em seu cartão de respostas.

• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
• Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer a Prova Objetiva e a Prova Discursiva. Faça-as com tranqüilidade, mas controle

o seu tempo. Este tempo inclui a marcação do cartão de respostas e o desenvolvimento das respostas da Prova Discursiva.
• Não será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas ou no caderno de respostas.
• Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 01/2007 – Item 9.9 alínea a).
• Somente após decorrida uma hora do início das provas, o candidato poderá entregar o seu caderno de questões e o seu

cartão de respostas e seu caderno de respostas e retirar-se da sala de prova (Edital 01/2007 – Item 9.9 alínea c).
• Somente será permitido levar o seu caderno de questões faltando 20 (vinte) minutos para o término do horário estabelecido

para o fim da prova, desde que permaneça em sala até este momento (Edital 01/2007 – Item 9.9 alínea d).
• Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartão de respostas da Prova Objetiva devidamente

assinado e o caderno de respostas devidamente desindentificado.
• Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de
Aplicação de Prova.

• Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde.
• O cartão de respostas NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais

destinados às respostas.
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul

ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:

INSTRUÇÕES - PROVA DISCURSIVA

• Verifique se os seus dados estão corretos no caderno de respostas. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de
Aplicação de Prova.

• Efetue a desidentificação do caderno de respostas destacando a parte onde estão contidos os seus dados.
• Somente será objeto de correção da Prova Discursiva o que estiver contido na área reservada para a resposta.
• O caderno de respostas NÃO pode ser dobrado, amassado, manchado, rasgado ou conter qualquer forma de identificação do candidato.
· Use somente caneta esferográfica azul ou preta.
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – COM QUE CORPO EU VOU?
Maria Rita Kehl, Folha de São Paulo, 30/06/2002

O cuidado de si volta-se para a produção da aparência,
segundo a crença já muito difundida de que a qualidade do
invólucro muscular, a textura da pele e a cor dos cabelos
revelam o grau de sucesso de seus “proprietários”. Numa praia
carioca, escreve Stéphane Malysse, as pessoas parecem
“cobertas por um sobrecorpo, como uma vestimenta muscular
usada sob a pele fina e esticada...”

São corpos em permanente produtividade, que
trabalham a forma física ao mesmo tempo em que exibem
os resultados entre os passantes. São corpos-mensagem,
que falam pelos sujeitos. O rapaz “sarado”, a loira siliconada,
a perna musculosa ostentam seus corpos como se fossem
aqueles cartazes que os homens sanduíches carregam nas
ruas do centro da cidade. “Compra-se ouro”. “Vendem-se
cartões telefônicos”. “Belo espécime humano em exposição”.

A cultura do corpo não é a cultura da saúde, como
quer parecer... É a produção de um sistema fechado, tóxico,
claustrofóbico. Nesse caldo de cultura insalubre,
desenvolvem-se os sistemas sociais da drogadição (incluindo
o abuso de hormônios e anabolizantes), da violência e da
depressão. Sinais claros de que a vida, fechada diante do
espelho, fica perigosamente vazia e sem sentido.

01 – Pode-se dizer sobre o título dado ao texto que:

(A) representa um protesto contra a cultura inútil do corpo;
(B) numa alusão intertextual, faz a correspondência entre

corpo e roupa;
(C) indica uma posição moderna de ultravalorização do

corpo;
(D) mostra a futilidade de parte da sociedade moderna;
(E) demonstra que o corpo passa a valer mais do que as

qualidades morais.

02 – O texto, em muitas passagens, “coisifica” o ser humano,
inclusive pela linguagem empregada. A palavra ou expressão
do primeiro parágrafo que NÃO colabora para essa
“coisificação” humana é:

(A) aparência;
(B) invólucro muscular;
(C) seus “proprietários”;
(D) sobrecorpo;
(E) vestimenta muscular.

03 – A alternativa em que a expressão sublinhada NÃO foi
substituída de forma adequada por um termo equivalente
é:

(A) a textura da pele = dérmica;
(B) cor dos cabelos = capilar;
(C) caldo de cultura = culto;
(D) centro da cidade = urbano;
(E) a cultura do corpo = corporal.

04 – A alternativa em que os termos ligados pela conjunção
E são termos equivalentes semanticamente é:

(A) “a textura da pele e a cor dos cabelos”;
(B) “sob a pele fina e esticada”;
(C) “abuso de hormônios e anabolizantes”;
(D) “da violência e da depressão”;
(E) fica perigosamente vazia e sem sentido”.

05 – Muitos termos do texto aparecem entre aspas; assinale
a correspondência correta entre emprego das aspas e a
justificativa do seu emprego, segundo informações de
gramáticas de língua portuguesa:

(A) as aspas abrem e fecham citações: “sarados”;
(B) as aspas indicam que as palavras estão tomadas

materialmente, sem função na frase: “proprietários”;
(C) as aspas marcam palavras de outro texto, transferidas

para o texto presente: “Compra-se ouro”;
(D) as aspas assinalam a presença de uma palavra fora de seu

sentido habitual: “Belo espécime humano em exposição”;
(E) as aspas mostram um termo de linguagem coloquial:

“Vendem-se cartões telefônicos”.

06 – “as pessoas parecem cobertas por um sobrecorpo,
como uma vestimenta muscular usada sob a pele fina e
esticada...”; o que se destaca como característica principal
das pessoas citadas nesse segmento do texto é:

(A) personalidade exibicionista;
(B) beleza física;
(C) preocupação com a saúde;
(D) temperamento detalhista;
(E) elegância discreta.

07 – “Compra-se ouro” / “Vendem-se cartões telefônicos”;
nesses dois cartazes, o autor do texto mostra cuidado com
a norma culta da língua. O cartaz abaixo em que esse
mesmo cuidado NÃO se verifica é:

(A) Alugam-se quartos para rapazes solteiros;
(B) Precisam-se de ajudantes para serviços domésticos;
(C) Contratam-se serventes de pedreiros;
(D) Consertam-se roupas;
(E) Emprestam-se livros para estudantes pobres.

08 – A loira siliconada, citada no texto, serve de exemplo de:

(A) corpos em permanente produtividade;
(B) cultura da saúde;
(C) sintoma social da drogadição;
(D) violência e depressão;
(E) despreocupação com a aparência.

09 – Vocábulos que NÃO são acentuados em razão da
mesma regra ortográfica são:

(A) aparência / proprietários;
(B) já / é;
(C) invólucro / física;
(D) sanduíches / tóxico;
(E) telefônicos / claustrofóbicos.
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10 – O texto lido apresenta um conjunto de
posicionamentos; o item que mostra um posicionamento
que NÃO corresponde a uma opinião do autor é:

(A) a cultura do corpo é algo diferente da cultura da saúde;
(B) o corpo humano deve ter alguém como recheio;
(C) a cultura excessiva do corpo fecha o sujeito em si

mesmo;
(D) a dedicação exclusiva ao corpo é parte de um caldo

cultural nocivo;
(E) os corpos sarados escondem seus verdadeiros

“proprietários”.

11 – O vocábulo do último parágrafo do texto que tem seu
significado corretamente indicado é:

(A) tóxico = depressivo;
(B) claustrofóbico = psicopatológico;
(C) insalubre = saudável;
(D) sintomas = conseqüências;
(E) drogadição = sedução.

12 – O texto deve ser predominantemente classificado
como:

(A) um alerta contra as drogas;
(B) uma crítica à supervalorização da aparência;
(C) um protesto contra exercícios físicos;
(D) um elogio aos cuidados com a saúde;
(E) uma informação sobre fatos desconhecidos e perigosos.

13 – Os argumentos apresentados pelo autor do texto são
predominantemente:

(A) depoimentos de autoridades no assunto tratado;
(B) exemplos retirados de experiência profissional;
(C) pesquisas realizadas na área do combate às drogas;
(D) opiniões de caráter pessoal;
(E) de base estatística.

14 – Nos itens abaixo há uma junção de substantivo +
adjetivo; o item em que o adjetivo mostra uma opinião do
autor do texto é:

(A) invólucro muscular;
(B) praia carioca;
(C) pele fina;
(D) loira siliconada;
(E) sistema tóxico.

15 – “desenvolvem-se os sintomas sociais da drogadição”;
a forma verbal desse segmento do texto pode ser substituída
adequadamente por:

(A) serão desenvolvidos;
(B) sejam desenvolvidos;
(C) são desenvolvidos;
(D) eram desenvolvidos;
(E) foram desenvolvidos.

LÍNGUA INGLESA

READ TEXT I  AND ANSWER QUESTIONS 16 TO 20:

TEXT I

Africa’s Oil

The world is looking to West Africa for its next big energy
bet. But oil can be a curse as much as a blessing. This
time, which will it be?

(TIME, June 11, 2007)

16 – This text is about oil that Africa may:

(A) import;
(B) burn;
(C) have;
(D) control;
(E) donate.

17 – The final sentence introduces a:

(A) certainty;
(B) solution;
(C) warning;
(D) surprise;
(E) doubt.

18 –  next  in “its next big energy bet” indicates:

(A) space;
(B) time;
(C) size;
(D) length;
(E) weight.

19 – The underlined word in “oil can be a curse” implies:

(A) permission;
(B) prohibition;
(C) consent;
(D) certainty;
(E) possibility.

20 – as much as in “a curse as much as a blessing” signals
a:

(A) contrast;
(B) conclusion;
(C) condition;
(D) comparison;
(E) consequence.
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READ TEXT II  AND ANSWER QUESTIONS 21 TO 30:

TEXT II

RECYCLE CITY: The Road to Curitiba

By ARTHUR LUBOW

On Saturday mornings, children gather to paint and draw in
the main downtown shopping street of Curitiba, in southern
Brazil. More than just a charming tradition, the child’s play
commemorates a key victory in a hard-fought, ongoing war.
Back in 1972, the new mayor of the city, an architect and
urban planner named Jaime Lerner, ordered a lightning
transformation of six blocks of the street into a pedestrian
zone. The change was recommended in a master plan for the
city that was approved six years earlier, but fierce objections
from the downtown merchants blocked its implementation.
Lerner instructed his secretary of public works to institute
the change quickly and asked how long it would take. ‘’He
said he needed four months,’’ Lerner recalled recently. ‘’I said,
‘Forty-eight hours.’ He said, ‘You’re crazy.’ I said, ‘Yes, I’m
crazy, but do it in 48 hours.’ ‘’

(from http:// www.nytimes.com on July 19th, 2007)

21 – The plan described was to create a:

(A) parking lot;
(B) traffic-free area;
(C) shopping mall;
(D) protected playground;
(E) bus terminal.

22 – The text implies that the project, when started, was
implemented:

(A) rapidly;
(B) slowly;
(C) cautiously;
(D) gradually;
(E) carefully.

23 –  The celebration mentioned occurs:

(A) on weekends;
(B) on Mondays;
(C) in the afternoon;
(D) once a month;
(E) in 48 hours.

24 – The text refers to a project created:

(A) one year before;
(B) last weekend;
(C) on a Thursday night;
(D) years ago;
(E) three days earlier.

25 –  The city merchants were:

(A) hostile;
(B) supportive;
(C) happy;
(D) pleased;
(E) indifferent.

26 – The war mentioned (l.4) was:

(A) deadly;
(B) short;
(C) difficult;
(D) glorious;
(E) light.

27 – The underlined word in “children gather to paint and
draw” (l.1) can be replaced by:

(A) try;
(B) prepare;
(C) meet;
(D) dress;
(E) study.

28 –  main  in “the main downtown shopping street” (l.2)
means:

(A) messy;
(B) narrow;
(C) peripheral;
(D) principal;
(E) side.

29 –  “a key victory” (l.4) means that the victory is:

(A) irrelevant;
(B) important;
(C) irresponsible;
(D) interesting;
(E) illegal.

30 –  When we say that a war is “ongoing” (l.4), we mean
it is:

(A) atypical;
(B) unique;
(C) intermittent;
(D) conventional;
(E) uninterrupted.

5

10
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31 - A Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, trata do Exercício
Profissional da Enfermagem, inclui condições para que
pessoas estrangeiras, formadas em escolas ou cursos de
enfermagem no seu país de nascimento, sejam autorizadas
a exercer a profissão no Brasil. Sobre essa situação, é correto
afirmar que:

(A) o formado em escola estrangeira pode exercer a profissão
desde que haja revalidação do diploma no Brasil e
registro profissional;

(B) o formado em escola estrangeira necessita cursar
novamente a graduação no Brasil para exercer a
profissão;

(C) nenhum estrangeiro pode exercer a profissão, com
exceção daqueles que se naturalizaram brasileiros há
pelo menos dois anos;

(D) o formado em escola estrangeira pública pode exercer
automaticamente a profissão;

(E) o formado em escola estrangeira pode exercer a profissão,
desde que seja aprovado em prova de proficiência em
português.

32 - Sobre a prática da interrupção intencional da gravidez,
ou aborto, o Código de Ética do Profissional de Enfermagem
posiciona-se da seguinte forma:

(A) proíbe terminantemente o profissional de enfermagem
de praticar ou cooperar na prática da interrupção da
gravidez, em qualquer situação, seja ela prevista ou não
em lei;

(B) poderá ser decidida individualmente a participação do
profissional na prática abortiva, apenas nas situações
previstas por lei de acordo com a consciência do
profissional;

(C) admite-se a prática do aborto ou participação do
profissional de enfermagem, nos casos não previstos
pela lei, mas somente até o primeiro trimestre da
gestação;

(D) é condicionada pelo grau de escolaridade a participação
do profissional de enfermagem no ato abortivo sendo
facultado apenas ao enfermeiro de nível superior
participar nos casos previstos em lei;

(E) Não existe, no Código de Ética, parágrafo ou texto legal
em que seja comentada a situação da participação do
profissional de enfermagem na prática abortiva.

33 - A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)
é atividade privativa do enfermeiro, e seus componentes
incluem todos os elementos a seguir, EXCETO:

(A) exame físico;
(B) evolução da assistência;
(C) diagnóstico de enfermagem;
(D) planejamento estratégico situacional;
(E) prescrição da assistência de enfermagem.

34 - Analise as seguintes afirmativas sobre o Enfermeiro
do Trabalho na equipe multiprofissional em Saúde do
Trabalhador:

I - Entre as responsabilidades exclusivas e privativas do
enfermeiro, além do diagnóstico, prescr ição e
planejamento das ações de enfermagem, está a
identificação de riscos ocupacionais.

II - O Enfermeiro do Trabalho é elemento de fundamental
importância numa empresa ou indústria, mas não faz
parte do Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT.

III - A ação educativa, por parte do Enfermeiro do Trabalho,
permite atuar em diversos níveis de prevenção, na
recuperação e na reabilitação junto ao trabalhador.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é/são somente:

(A) I;
(B) II;
(C) I e III;
(D) III;
(E) I, II e III.

35 - Em relação ao exame físico na consulta de enfermagem,
é correto afirmar que:

(A) a temperatura corporal oscila durante o dia, sendo
geralmente mais elevada durante a madrugada e cedo,
pela manhã;

(B) no exame do abdome, deve-se auscultar antes de fazer
a palpação, a fim de evitar alteração dos sons intestinais;

(C) a técnica de percussão é usada no exame físico,
sobretudo para avaliação de estruturas musculares e
ósseas;

(D) o enfermeiro não faz a avaliação nutricional no exame
físico; para isso, encaminha o paciente para o nutricionista;

(E) o cálculo do Índice de Massa Corporal só tem valor no
exame físico de pessoas abaixo dos 60 anos de idade.

36 - Entre os métodos diagnósticos e terapêuticos utilizados
no âmbito hospitalar, são considerados não-invasivos:

(A) angioplastia coronariana e clister opaco;
(B) aplicação tópica de frio e punção torácica;
(C) arteriografia renal e exame colpocitológico;
(D) eletrocardiografia simples e artroplastia de joelho;
(E) aplicação tópica de calor e litotripsia extra-corpórea.

37 - Nas emergências relacionadas ao abuso de
substâncias, um quadro clínico com sintomas de taquicardia
supraventricular, agitação, euforia, hiperpirexia e pressão
arterial elevada é sugestivo de intoxicação por:

(A) maconha;
(B) solventes;
(C) cocaína;
(D) álcool;
(E) heroína.
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38 - Paulo, gerente de vendas, foi designado pelo patrão
para realizar um treinamento de equipe em uma cidade a
200 quilômetros de distância, e escolheu viajar em seu
próprio automóvel. Paulo sofreu um acidente grave no
caminho de volta, o que lhe deixou seqüelas físicas e
psicológicas, incapacitando-o para o trabalho por um ano.
Na perspectiva da Saúde do Trabalhador, é correto afirmar
que:

(A) Paulo errou ao usar seu próprio carro, já que isso o
colocou fora da cobertura previdenciária devida nas
situações de acidentes de trabalho;

(B) o empregador é obrigado a fornecer meio de transporte
próprio da empresa, e a recusar quando o empregado
usa meio de transporte próprio;

(C) a situação não se caracteriza como acidente de trabalho
porque Paulo estava voltando para casa, e fora, portanto,
do ambiente de trabalho;

(D) essa situação está relacionada à condição de acidente
de trabalho, mas não necessita ser notificada, já que
não houve óbito do empregado;

(E) a situação se caracteriza como acidente de trabalho,
mesmo pelo uso opcional do transporte próprio, e deve
ser notificada aos órgãos competentes.

39 - A comunicação à empresa de um acidente ocorrido no
local de trabalho deve ser feita imediatamente, e esta deve
comunicar ao INSS em até ___________horas, sob pena
de multa. Quando o acidente é decorrente da característica
da atividade profissional do trabalhador acidentado, é
classificado como ______________. Caso venha a ocorrer
o óbito do trabalhador acidentado, a empresa devera também
comunicar _____________________.

 Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas:

(A) 36 horas; próprio; ao Ministério Público;
(B) 24 horas; profissional; ao Ministério da Saúde;
(C) 24 horas; típico; à autoridade policial local;
(D) 72 horas; típico; ao Ministério da Saúde;
(E) 36 horas; profissional; ao Pronto Socorro local.

40 - Para fins de desenvolvimento da atual Política Nacional
de Segurança e Saúde do Trabalhador, são incluídos:

I – os assalariados, domésticos, rurais, autônomos e
servidores públicos;

II – os empregadores, particularmente os proprietários de
pequenas unidades de produção e serviços;

III – o aprendiz ou estagiário em formação.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é/são somente:

(A) I;
(B) II;
(C) III;
(D) I, II e III;
(E) nenhuma.

41 - A Norma Regulamentadora que estabelece diretrizes
para a implementação de medidas de controle e sistemas
preventivos de segurança no trabalho na Indústria da
Construção é a:

(A) NR 10;
(B) NR 12;
(C) NR 15;
(D) NR 17;
(E) NR 18.

42 - O dimensionamento do pessoal integrante dos Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina
do Trabalho (SESMT) é regulamentado pela NR 04, sendo
INCORRETO afirmar que:

(A) o médico, enfermeiro ou engenheiro do trabalho poderão
chefiar a equipe de SESMT de uma empresa;

(B) o auxiliar de enfermagem do trabalho deverá ter carga
horária de trabalho de 8 horas por dia;

(C) o profissional especializado não poderá realizar outras
atividades na empresa durante o horário de trabalho
dedicado ao SESMT;

(D) a função de informar os trabalhadores sobre eventuais
riscos no ambiente de trabalho cabe apenas à CIPA, e
não ao SESMT;

(E) o SESMT responsabiliza-se por observar o cumprimento
das normas regulamentadoras aplicáveis ao trabalho
naquela empresa.

43 - Segundo a NR 07, a orientação para uma empresa
garantir a coordenação do Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional (PCMSO), nos casos em que inexiste
médico do trabalho na localidade ou município é:

(A) a empresa deverá contratar o especialista de outra cidade
e garantir seu deslocamento até a localidade;

(B) um médico de outra especialidade poderá ser contratado
para coordenar o PCMSO;

(C) a empresa poderá manter o programa sem médico,
apenas com engenheiro de segurança no trabalho;

(D) a empresa suspende suas atividades até poder contratar
um médico do trabalho para o PCMSO;

(E) o enfermeiro do trabalho coordenará o PCMSO.

44 - A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do
Trabalhador (RENAST) articula os serviços e ações de
Saúde do Trabalhador no SUS. Em âmbito regional, a estrutura
que apóia os serviços municipais denomina-se:

(A) Comissão Intergestores Bipartite;
(B) Comissão Tripartite de Trabalhadores;
(C) Centros Regionais de Estudo de Saúde e Trabalho;
(D) Centros Regionais de Prevenção de Acidentes de

Trabalho;
(E) Centros Regionais de Referência em Saúde do

Trabalhador.
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45 - É obrigatório o uso de equipamento de proteção
individual sempre que o trabalhador estiver exposto a ruído
acima de:

(A) 55 decibéis;
(B) 85 decibéis;
(C) 115 decibéis;
(D) 255 decibéis;
(E) 365 decibéis.

46 - Para o trabalho em condições hiperbáricas sob ar
comprimido, os limites inferior e superior de idade do
trabalhador a serem respeitados são, respectivamente:

(A) 18 e 45 anos;
(B) 20 e 50 anos;
(C) 18 e 60 anos;
(D) 21 e 45 anos;
(E) 21 e 60 anos.

47 - Sobre o manuseio de agulhas usadas na administração
parenteral de medicamentos e imunobiológicos, a NR 32
afirma que:

(A) o reencape é permitido quando o profissional estiver
usando luvas;

(B) o descarte deve ser feito por profissional diferente daquele
que utilizou a agulha;

(C) o empregado é responsável por providenciar a aquisição
do dispositivo para descarte;

(D) o reencape é vedado, mas pode-se proceder à
desconexão manual de agulhas;

(E) o reencape e a desconexão manual de agulhas são
vedados.

48 - Na análise ergonômica das condições do trabalho que
envolve o transporte manual contínuo de cargas, pode-se
afirmar que:

I - o peso de cargas a serem transportadas por mulheres
pode ser equiparado ao peso a ser transportado por
homens, uma vez que as trabalhadoras estejam
saudáveis;

II - mesmo no caso de cargas pesadas, trata-se de atividade
rotineira e de baixa complexidade, o que descarta a
necessidade de treinamento;

III - o transporte e a descarga de materiais feitos por
impulsâo ou tração de vagonetes sobre trilhos, carros
de mão ou qualquer outro aparelho mecânico deverão
ser executados de forma que o esforço físico realizado
pelo trabalhador seja compatível com sua capacidade
de força.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é/são somente:

(A) I;
(B) II;
(C) III;
(D) I e II;
(E) II e III.

49 - A Doença Tóxica do Fígado é uma patologia ocupacional
que pode incidir em trabalhadores expostos a:

(A) vapores de tetracloreto de carbono;
(B) partículas de sílica e asbesto;
(C) micropartículas de carvão;
(D) radiações ionizantes;
(E) poeira ambiental.

50 - No Brasil, a doença ocupacional mais prevalente em
trabalhadores da área de serviços é:

(A) asma ocupacional;
(B) silicose;
(C) LER/DORT;
(D) fluorose;
(E) otite ocupacional.

51 - A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes das
empresas (CIPA) organiza-se com a participação de
empregadores e trabalhadores, e seu funcionamento inclui:

(A) processo de decisão preferencial por votação;
(B) reuniões mensais, em horário dentro do expediente

normal da empresa;
(C) atas anuais, assinadas apenas pelo presidente e vice-

presidente da CIPA;
(D) vacância permanente da vaga em caso de saída de um

membro;
(E) reuniões ordinárias bimestrais, em horário fora do

expediente normal da empresa.

52 - Segundo a NR 06, nas situações em que medidas de
proteção coletiva estão sendo implantadas numa empresa,
o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI):

(A) é obrigatório para o trabalhador, que deverá adquiri-los;
(B) só é obrigatório para profissionais da construção civil;
(C) é opcional para a empresa, que pode ou não adquiri-los;
(D) é obrigatório para as trabalhadoras do sexo feminino;
(E) é obrigatório para a empresa, que deverá adquiri-los.

53 - Doenças com elevada freqüência, que afetam grandes
contingentes populacionais e que se traduzem pela
incidência, prevalência, mortalidade e anos potenciais de
vida perdidos são consideradas agravos de:

(A) baixo impacto social;
(B) alta vulnerabilidade;
(C) alta mortalidade;
(D) alta magnitude;
(E) baixa eficiência.

54 - São exemplos de doenças emergentes:

(A) dengue e cólera;
(B) AIDS e hantavirose;
(C) sífilis e hanseníase;
(D) hepatite C e sarampo;
(E) poliomielite e raiva humana.
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55 - No tratamento sintomático do dengue, é correto afirmar
que:

(A) há contra indicação no uso de aspirina, devido ao risco
de sangramentos;

(B) devem ser usado antibióticos de largo espectro, enquanto
se aguardam os resultados de exames;

(C) recomenda-se a desinfecção de roupas e objetos
pessoais da pessoa infectada;

(D) deve ser mantida uma dieta hipoprotéica durante o
tratamento;

(E) não existe tratamento sintomático para as dores
articulares.

56 - A evolução usual dos casos de Hepatite infecciosa
pelo vírus A é:

(A) cronificação e cura em um ano;
(B) cronificação e evolução para cirrose hepática;
(C) não cronificação e cura em três meses;
(D) cronificação e situação de portador são;
(E) não cronificação e transmissibilidade permanente.

57 - O tratamento do paciente com diagnóstico de tétano
acidental inclui os cuidados de enfermagem abaixo listados,
EXCETO:

(A) manutenção de ambiente silencioso e calmo;
(B) monitoração freqüente de pressão arterial, pulso e

temperatura;
(C) verificação do grau de resposta aos estímulos externos,

devendo o paciente ser mantido sob sedação;
(D) administração de soro anti-tetânico, após realização de

teste de sensibilidade;
(E) manutenção de curativo oclusivo e impermeável no local

da lesão-foco, sem troca freqüente.

58 - As infecções não tratadas por gonorréia e/ou clamídia
em mulheres podem levar a complicações e seqüelas, sendo
as mais freqüentes:

(A) doença inflamatória pélvica e infertilidade;
(B) vaginismo e fístulas ano-retais;
(C) gravidez indesejada e aborto espontâneo;
(D) frigidez e incompetência istmo-cervical;
(E) metrorragia e infecção puerperal.

59 - A vacinação de gestantes para a prevenção do tétano
neonatal deverá obedecer às seguintes orientações:

I – Gestantes previamente vacinadas com três ou mais
doses há menos de 5 anos não necessitam receber
nenhuma dose.

II – Gestantes sem nenhuma dose prévia necessitam
receber as três doses da vacina.

III – Gestantes vacinadas com três ou mais doses há mais
de cinco anos necessitam receber as três doses
novamente.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é/são somente:

(A) I e III;
(B) I e II;
(C) I;
(D) II;
(E) III.

60 - Segundo a NOAS-SUS 2002, o instrumento de
ordenamento da regionalização é (1)___________________.
A conformação de sistemas funcionais e resolutivos de
saúde ocorrerá por meio da organização do território estadual
em (2)_________________ e (3)____________________  .

(A) 1- o Plano Diretor de Regionalização; 2 – Regiões/micro-
regiões; 3- Módulos Assistenciais;

(B) 1- a Agenda de Saúde; 2- Hospitais gerais; 3 – Centros
de Saúde;

(C) 1- o Plano Diretor de Investimentos; 2 – Distritos
Sanitários; 3-Postos de Saúde;

(D)1- o Relatório de Gestão; 2 – Áreas Programáticas; 3-
Módulos de Saúde;

(E) 1- o Conselho Municipal de Saúde; 2-Módulos de Saúde
da Família; 3-Centros de Referência.

61 - Segundo a atual Política Nacional de Atenção Básica,
estimula-se a implantação do Programa de Saúde da Família
em todo o território nacional, como forma de reorientar o
modelo assistencial, sendo correto afirmar que:

(A) as áreas prioritárias incluem o controle da tuberculose e
a eliminação da hanseníase, com exceção da Região
Norte onde estas doenças não são prevalentes;

(B) a principal estratégia para a reorientação do modelo
assistencial é o Plano de Humanização do Pré-Natal e
Nascimento;

(C) a programação de atividades e a definição do território
de adscrição são ações sob a responsabilidade do nível
federal;

(D) o processo de trabalho das equipes de saúde na Atenção
Básica caracteriza-se pelo desenvolvimento de ações
focalizadas sobre grupos de risco;

(E) o acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial não faz
parte das diretrizes da Atenção Básica, sendo
responsabilidade do nível de média complexidade do
SUS.

62 - Em relação ao acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento da criança pelos postos e unidades de
saúde, indique a orientação ERRADA:

(A) o crescimento é aferido por meio de medidas
antropométricas, registradas no gráfico da caderneta da
criança, o que permite verificar sua tendência evolutiva;

(B) o enfermeiro poderá avaliar, por meio do monitoramento
periódico do crescimento, as situações de risco,
relacionadas à desnutrição e a outros fatores;

(C) a caderneta da criança propõe o monitoramento do
crescimento infantil por meio de dois gráficos: perímetro
cefálico por idade no primeiro ano de vida e peso por
idade até os 7 anos, este último específico por sexo;
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(D) a velocidade de crescimento pós-neonatal é
particularmente lenta nos seis primeiros meses de vida,
com aumento gradativo e pronunciado até os cinco anos
de idade;

(E) a variação do peso com relação à idade da criança é
muito mais rápida do que a da estatura, e reflete, quase
que imediatamente, quaisquer alterações em seu estado
de saúde, mesmo em processos agudos.

63 - Com o envelhecimento progressivo da população
brasileira, a osteoporose vem se tornando um grave
problema de saúde. Uma ação preventiva em relação a esse
problema é:

(A) evitar o uso de alimentos com alto teor de sódio, tais
como enlatados e refrigerantes;

(B) desenvolver atividade física não apenas aeróbica, mas
incluindo carga ou uso de pesos;

(C) aumentar o número de horas de sono para mais de 8
horas diárias;

(D) aumentar o consumo de proteína de origem animal na
alimentação diária;

(E) evitar o uso de calçados abertos e de saltos altos, para
evitar o risco de quedas.

64 - No exame físico do adolescente, o enfermeiro utiliza o
Gráfico de Tanner com o objetivo de avaliar:

(A) o desenvolvimento psicológico;
(B) evidências de violência física;
(C) o grau de adequação escolar;
(D) a existência de DST/AIDS;
(E) o desenvolvimento puberal.

65 - A educação em saúde por meio de atividades em grupo
é desenvolvida quando se deseja:

(A) anular a timidez de alguns adolescentes;
(B) evitar o conflito e diminuir a agressividade dos

participantes;
(C) estimular o compar tilhamento de vivências e

experiências;
(D) substituir a prática educativa individual para otimizar o

tempo;
(E) garantir a adesão de pacientes antes do recebimento de

medicamentos.

66 - O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária é
responsável, nos municípios, estado e em nível federal pelo
controle e fiscalização das áreas abaixo, EXCETO:

(A) portos, aeroportos e fronteiras;
(B) formação e prática profissional;
(C) sangue, tecidos e órgãos;
(D) derivados do tabaco;
(E) serviços de saúde.

67 - Para o cálculo do coeficiente de incidência durante um
período, utiliza-se:

(A) somente os casos antigos existentes durante o período
do estudo;

(B) os casos novos ocorridos no período mais os casos
antigos que recidivaram;

(C) somente os casos novos ocorridos no período mais os
números de óbitos acontecidos entre os casos antigos;

(D) os casos novos ocorridos mais os casos antigos
transferidos de outra localidade no período;

(E) somente os casos novos ocorridos no período do estudo.

68 - As duas complicações agudas do diabetes mellitus
são:

(A) cetoacidose e hipoglicemia;
(B) hiperglicemia e polineurite;
(C) lipodistrofia e hipoglicemia;
(D) hiperglicemia e retinopatia;
(E) nefropatia e hipoglicemia.

69 - No diagnóstico da hanseníase, o elemento clínico
relevante a ser considerado pelo profissional de saúde é:

(A) existência de mácula com hipoestesia;
(B) existência de pápulas e vesículas;
(C) queixa de dores nas pernas;
(D) presença de edema articular;
(E) presença de prurido intenso.

70 - Segundo o Ministério da Saúde, a tuberculose é uma
prioridade entre as políticas governamentais de saúde, e
todas as unidades básicas de saúde devem identificar os
sintomáticos respiratórios, que são os que apresentam:

(A) sangramento nasal e febre;
(B) dor no peito e emagrecimento;
(C) tosse produtiva há três semanas;
(D) tosse seca e febre há uma semana;
(E) falta de ar, tosse, dor e febre há três dias.
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PROVA DISCURSIVA

Analise o gráfico a seguir:

Questão 1

I) Comente sobre a evolução dos acidentes de trabalho
entre os anos de 2003 e 2005.

II) Responda:

Quais os setores de trabalho mais atingidos pelas
doenças ocupacionais?

Quais os setores onde ocorrem mais acidentes?

Quais as principais diferenças nesses indicadores
segundo sexo, idade, e entre o trabalho no campo e
nas cidades?

Quais as conseqüências desses problemas para o
trabalhador e para o desenvolvimento do país?

Máximo para resposta: 30 linhas.

Questão 2
O pé diabético é uma complicação crônica comum do
diabetes, e que pode levar a situações graves de
amputação e incapacidade. Descreva seus sinais e
sintomas, e quais os cuidados preventivos e de controle
a serem instituídos.

Máximo para resposta: 20 linhas.

Questão 3
De um modo geral, as imunizações são bastante
seguras, sendo muito poucas as condições que contra-
indicam este procedimento preventivo. Cite quais as
contra-indicações gerais à vacinação, tanto em adultos
quanto em crianças, segundo o Programa Nacional de
Imunizações.

Máximo para resposta: 10 linhas.
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