Enfermagem do Trabalho

LÍNGUA PORTUGUESA

02.

TEXTO

A) o Programa de Qualidade e Consumo Responsável de
Sacolas Plásticas é um fracasso.

Os idealizadores do Programa de Qualidade e Consumo Responsável de Sacolas Plásticas estimam que, até o final deste ano,
3,9 bilhões de unidades deixem de ser usadas no país. A iniciativa,
existente desde 2007, por meio da parceria entre a indústria e o
varejo, visa a despertar no consumidor a prática de um consumo
responsável, além de incentivar o descarte adequado de sacolas
plásticas.
O programa foi implementado em sete capitais brasileiras
(São Paulo, Porto Alegre, Salvador, Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro e Recife). Até o fim do ano, será estendido a Florianópolis e
a Belo Horizonte.

B) os brasileiros não sabem o que fazer do lixo provocado
pelo Programa.
C) a população brasileira está progredindo no controle
ambiental.
D) as embalagens de vários produtos devem ser modificadas.
E) as sacolas plásticas vão deixar de ser fabricadas.
03.

Estima-se que, a cada hora, os brasileiros usem 1,712 milhão
de sacolas plásticas. Seguindo esse cálculo, o total consumido por
mês chega a 1,2 bilhão, e por ano, a cerca de 15 bilhões.

B) “De acordo com o diretor e superintendente...” = CONFORMIDADE

C) “Até o fim do ano, será estendido a Florianópolis e a
Belo Horizonte.” = TEMPO

04.

“A produção de sacolas resistentes, atendendo às normas
técnicas, tem colaborado para que o consumidor utilize uma em vez
de duas sacolas para levar seus produtos. A parceria com os supermercados também tem colaborado de forma positiva nessa ação, já
que o treinamento de funcionários desses empreendimentos vai
ajudar na disseminação do uso consciente das sacolas pelo consumidor”, destaca.
Para a técnica de Consumo Sustentável do Ministério do
Meio Ambiente, Paula Galvani, a mudança de hábito é importante
para diminuir os impactos ambientais. “Queremos incentivar o
consumidor a utilizar as ecobags, alertando para a importância de
preservar o meio ambiente do uso indiscriminado do plástico.
Esse material leva 400 anos para se degradar no meio ambiente.
Fazendo o uso sustentável desse material, o país lucra no quesito
sustentabilidade e o meio ambiente sofrerá, indiscutivelmente,
menos impactos.”

Entre as alternativas abaixo, aquela cujo conector NÃO tem
seu valor semântico expresso corretamente é:
A) “Para reduzir esse volume,...” = DIREÇÃO

Para reduzir esse volume, o Ministério do Meio Ambiente
lançou, em junho de 2009, a campanha Saco é um Saco, buscando
incentivar o consumidor a utilizar ecobags (sacolas retornáveis).
Hoje, data em que é comemorado o Dia do Consumidor Consciente, serão promovidas ações em vários estados para destacar o uso
e a importância das sacolas retornáveis na redução de impactos
ambientais.
De acordo com o diretor e superintendente do Instituto
Nacional do Plástico, Paulo Dacolina, a produção de sacolas mais
resistentes tem colaborado para a redução do consumo desordenado
de sacolas plásticas, o que foi possível consolidar a partir de
parcerias com grandes redes de supermercados do país.

A notícia de que 3,9 bilhões de sacolas plásticas vão deixar de
ser usadas no país mostra que:

D)

“...a prática de um consumo responsável, além de incentivar o descarte adequado...” = ADIÇÃO

E)

“...tem colaborado de forma positiva nessa ação, já
que o treinamento de funcionários...” = CAUSA

“A iniciativa, existente desde 2007, por meio da parceria
entre a indústria e o varejo, visa a despertar no consumidor a
prática de um consumo responsável...”. O emprego do verbo
visar está correto quanto à regência. A alternativa abaixo que
apresenta o verbo destacado com regência INCORRETA é:
A) A produção de sacolas atende a indicações técnicas.
B) Os resultados obtidos implicam consciência ambiental.
C) Nem todos os consumidores se lembram dos danos
causados.
D) Os idealizadores do programa aspiram a um bom controle
ambiental.
E) Os consumidores brasileiros não precisam de usar
sacolas plásticas.

05.

Quanto à concordância, a alternativa CORRETA é:
A) 10% das sacolas ficou na fábrica.
B) 32% das sacolas foi jogado no lixo.
C) 1,8 bilhão da produção não foi comercializado.

Agência Brasil, Jornal Estado de Minas, 15/10/2010

D) Cerca de 15 bilhões de sacolas deixou de ser usado.
E) Foi usado 2,3 bilhões de sacolas plásticas no mês passado.

01.

Os “idealizadores”, citados na primeira frase do texto, são os
que:

06.

A alternativa que mostra um posicionamento diferente do
adjetivo em relação ao substantivo é:

A) realizam pela primeira vez um projeto.

A) consumo responsável

B) consideram algo melhor do que é.

B) capitais brasileiras

C) financiam um projeto qualquer.

C) descarte adequado

D) divulgam uma ideia nova.

D) sacolas plásticas

E) imaginam algo a realizar.

E) grandes redes
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07.

A alternativa em que o termo negritado tem a função de adjunto adnominal e não de complemento nominal é:

13.

“...busca incentivar o consumidor a utilizar ecobags (sacolas
retornáveis).” (parágrafo 4) Os parênteses foram usados nesse
segmento para:
A) traduzir um termo anterior
B) acrescentar uma informação
C) retificar uma informação dada
D) exemplificar um tipo mencionado
E) explicar o significado de um vocábulo

14.

Muitos termos do texto só têm seu significado claramente
entendido se o leitor conhecer um conjunto de dados externos
como o momento em que o texto foi produzido, o local em
que foi escrito, a pessoa ou instituição responsável pela redação. A alternativa em que o termo em negrito representa esse
caso é:
A) “Até o fim do ano, será estendido...”
B) “Hoje, data em que é comemorado...”
C) “...estimam que, até o final deste ano, ...”
D) “Estima-se que, a cada hora, os brasileiros usem...”
E) “...3,9 bilhões de unidades deixem de ser usadas no país”.

15.

O gerúndio destacado tem seu valor corretamente indicado na
seguinte alternativa:
A) “Queremos incentivar o consumidor a utilizar ecobags,
alertando para a importância de preservar...” = ADVER-

A) “redução de impactos ambientais”.
B) “produção de sacolas resistentes”.
C) “a importância das sacolas plásticas”.
D)

“prática de um consumo responsável”.

E) “descarte adequado de sacolas plásticas”.
08.

A frase do texto que NÃO se encontra na voz passiva é:
A) “Estima-se que, a cada hora, os brasileiros usem 1,712
milhão de sacolas...”.
B) “a produção de sacolas mais resistentes tem colaborado
para a redução...”.
C) “Até o fim do ano, será estendido a Florianópolis e a
Belo Horizonte”.
D) “...data em que é comemorado o Dia do Consumidor
Consciente...”.
E)

09.

“O programa foi implementado em sete capitais brasileiras...”.

A respeito do conteúdo do texto, podemos dizer que suas
preocupações básicas são:
A) sociais
B) políticas

SIDADE

C) higiênicas

B)

“Seguindo esse cálculo, o total consumido por mês
chega a 1,2 bilhão...” = CONDIÇÃO.
C) “A produção de sacolas resistentes, atendendo a normas técnicas...” = FINALIDADE
D) “...buscando incentivar o consumidor a utilizar
ecobags...” = TEMPO
E) “Fazendo o uso sustentável desse material, o país lucra...” = MODO

D) ecológicas
E) econômicas
10.

Para combater o consumo excessivo de sacolas plásticas se
uniram autoridades públicas e outras instituições privadas. A
alternativa que, segundo o texto, ainda NÃO faz parte do
bloco dos que já participam desse projeto é:
A) o Ministério do Meio Ambiente.
B) grandes redes de supermercados.

16.

A alternativa em que a alteração proposta em relação ao segmento inicial modifica o seu sentido é:
A) “...serão promovidas ações...” / ações serão promovidas.
B) “A iniciativa, existente desde 2007...” / a iniciativa, que
já existe desde 2007.
C) “grandes redes de supermercados do país” / grandes redes de supermercados brasileiros.
D) “...além de incentivar o descarte adequado de sacolas...”
/ para incentivar o descarte adequado de sacolas.
E) “Queremos incentivar o consumidor a utilizar as
ecobags...” / queremos incentivar o consumidor à utilização de ecobags.

17.

“...a mudança de hábito é importante para diminuir os impactos ambientais”. A forma de reescrever-se esse segmento do
texto em que se altera o seu sentido original é:
A) para diminuir os impactos ambientais é importante a
mudança de hábito.
B) é importante a mudança de hábito para diminuir os
impactos ambientais.
C) é importante a mudança dos impactos ambientais para
a mudança de hábitos.
D) a mudança de hábito para a diminuição dos impactos
ambientais é importante.
E) para a diminuição dos impactos ambientais a mudança de hábito é importante.

C) os consumidores dos supermercados.
D) a parceria entre o consumo e o varejo.
E) o Programa de Qualidade e Consumo Responsável de
Sacolas Plásticas.
11.

Entre as medidas tomadas para que o consumo de sacolas
plásticas diminua NÃO está:
A) o treinamento de funcionários dos supermercados
B) a preservação de hábitos nos consumidores
C) a fabricação de sacolas mais resistentes
D) a realização de campanhas públicas
E) a utilização de sacolas retornáveis

12.

O Ministério do Meio Ambiente lançou a campanha “Saco é
um Saco”, em que o mesmo vocábulo aparece com dois diferentes sentidos. A alternativa em que esse processo NÃO foi
utilizado é:
A) O livro é um livro!
B) O lixo é um lixo!
C) Carregar mala é uma mala!
D) Sua viagem vai ser uma viagem!
E) Tomar cachaça é uma cachaça!
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18.

19.

20.

21.

22.

O verbo abaixo que apresenta o substantivo cognato formado
com um sufixo diferente dos demais é:
A) reduzir
B) despertar
C) degradar
D) observar
E) preservar

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
25.

Um trabalhador, em consequência de um acidente, fraturou o
osso do braço direito na altura da região deltoide. Isso quer
dizer que a fratura ocorreu no osso denominado:
A) ulna
B) tíbia
C) rádio
D) fíbula
E) úmero

26.

As unidades funcionais do rim, denominadas néfrons, são
responsáveis pela filtração do sangue e pela formação da urina. A partir da pelve renal, a urina é drenada para a bexiga
através da seguinte estrutura do sistema urinário:
A) uretra
B) ureter
C) glomérulo
D) túbulo coletor
E) meato urinário

27.

O texto pode ser classificado como:
A) publicitário sobre ações governamentais de alcance social.
B) narrativo de histórias que envolvem temas modernos.
C) argumentativo, na defesa de uma tese político-social.
D) informativo sobre ações de controle ambiental.
E) descritivo de um conjunto de ações ecológicas.

Um trabalhador apresenta uma lesão na face interna da coxa
direita, com menos de 2cm de diâmetro, bem demarcada, contendo material purulento. Esse tipo de lesão cutânea denomina-se:
A) cisto
B) nódulo
C) pústula
D) vesícula
E) escoriação

28.

As aspas, utilizadas no último parágrafo do texto, têm a
finalidade de:
A) mostrar que se trata de texto copiado de outro texto.
B) indicar a fala de pessoas externas ao texto.
C) destacar passagens importantes do texto.
D) terminar o texto de forma impactante.
E) ironizar o segmento interno a elas.

A vacina que confere imunidade para a hepatite B deve ser
administrada pela seguinte via:
A) oral
B) subcutânea
C) intradérmica
D) hipodérmica
E) intramuscular

29.

Os artigos utilizados nos serviços de saúde são classificados
como críticos, semicríticos e não críticos, conforme o grau de
risco para a promoção de infecção na clientela. Um exemplo
de artigo não crítico é:
A) cureta
B) agulha
C) comadre
D) endoscópio
E) equipo de solução

30.

O padrão respiratório de uma pessoa pode sofrer alterações
fisiológicas como, por exemplo, o aumento da profundidade
da respiração, com frequência respiratória normal. Este tipo
de alteração denomina-se:
A) Kussmaul
B) hiperpneia
C) taquipneia
D) hipoventilação
E) hiperventilação

A alternativa em que o conector em negrito foi substituído
por outro termo de sentido diferente é:
A) “...por meio da parceria...” = apesar da.
B) “...existente desde 2007...” = a partir de.
C) “...é importante para diminuir...” = no intuito de.
D) “...a cerca de 15 bilhões”. = aproximadamente.
E) “...tem colaborado para que o consumidor...” = a fim
de que.
“A parceria com os supermercados tem colaborado de forma positiva nessa ação...”; o tempo verbal mostra uma ação:
A) já terminada
B) repetida, no passado
C) realizada em futuro próximo
D) dependente de outra ação futura
E) iniciada no passado, continuada no presente

23.

A alternativa em que a correspondência entre locução adjetiva
e adjetivo correspondente está correta é:
A) consumo responsável = consumo com responsabilidade
B) impactos ambientais = impactos de ambientalistas
C) sacolas retornáveis = sacolas que não retornam
D) sacolas plásticas = sacolas de plasticidade
E) uso indiscriminado = uso sem crime

24.

A frase abaixo que, tematicamente, apresenta relações com o
texto desta prova é:
A) “O mundo está desarticulado.” (Shakespeare)
B) “O mundo é tudo o que acontece.” (Wittgenstein)
C) “Tudo o que vem da terra voltará a ela.” (Eclesiástico)
D) “O mundo é nossa casa e nós somos os faxineiros!”
(Nouailles)
E) “As árvores são o extremo esforço da terra para falar
com o céu.” (Tagore)
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31.

O extravasamento de líquido fisiológico de uma ferida, devido ao aumento da permeabilidade capilar, recebe a seguinte
denominação:
A) exsudação
B) maceração
C) corrimento
D) inflamação
E) desbridamento

32.

Habitualmente, faz-se a verificação do pulso sobre a artéria
radial. No entanto, quando o pulso está filiforme, recomendase que a aferição seja realizada em artéria de grande calibre,
como, por exemplo, a:
A) ulnar
B) facial
C) basílica
D) femoral
E) cefálica

37.

Considere a doença infecciosa aguda, de natureza viral, transmitida diretamente de pessoa a pessoa, através de secreções
nasofaríngeas, expelidas pela tosse, fala, respiração ou espirro. Essa doença denomina-se:
A) sarampo
B) shigelose
C) botulismo
D) leishmaniose
E) herpes simples

38.

Ao realizar um curativo de uma ferida aberta, recomenda-se
limpar o ferimento com a seguinte solução:
A) álcool a 70%
B) ácido acético a 1%
C) soro fisiológico a 0,9%
D) clorexidina alcoólica a 2%
E) água oxigenada 10 volumes

33.

As geladeiras de uso doméstico, com capacidade a partir de
280 litros, podem ser destinadas, na sala de imunização, à
estocagem de imunobiológicos em temperaturas positivas a
+ 2º C. Nesse tipo de geladeira, a Fundação Nacional de Saúde
recomenda que vacinas que podem ser submetidas à temperatura negativa, como tríplice viral e contra sarampo, devem estar
dispostas no seguinte compartimento:
A) primeira prateleira
B) prateleira inferior
C) gaveta plástica
D) congelador
E) porta

39.

Durante a jornada de trabalho, um trabalhador apresentou
dispneia de esforço, respiração superficial, tosse, fadiga e
taquicardia. O médico constatou insuficiência cardíaca
congestiva. Enquanto aguardava remoção para o hospital, o
técnico de enfermagem manteve o trabalhador em repouso no
leito na seguinte posição:
A) Trendelemburg
B) decúbito ventral
C) litotômica
D) Fowler
E) supina

34.

Na sala de imunização, alguns cuidados devem ser observados em relação à geladeira utilizada para a conservação das
vacinas. Entre esses cuidados destaca-se:
A) reservar compartimento para a guarda de outros materiais
biológicos
B) realizar a leitura da temperatura no horário noturno
C) manter um afastamento de 5 cm da parede
D) colocar na base suportes sem rodízios
E) fazer o degelo a cada 15 dias

40.

A furosemida é uma droga cujo mecanismo de ação no organismo produz o seguinte efeito:
A) alívio da dor
B) redução da náusea
C) diminuição da arritmia
D) eliminação da hipertermia
E) aumento do fluxo urinário

41.

Na reunião do grupo de hipertensos de uma empresa, o técnico de enfermagem orientou os trabalhadores a evitar o uso
dos adoçantes que contenham sacarina e ciclamato de sódio,
devido ao fato de serem substâncias que:
A) têm alto valor calórico
B) possuem efeito laxativo
C) alteram a absorção do açúcar
D) aumentam o consumo de sódio
E) diminuem a concentração de potássio

42.

O aumento do consumo de potássio previne a elevação da
pressão arterial e preserva a circulação cerebral. Dessa forma,
os indivíduos hipertensos devem ser orientados a aumentar a
ingestão de alimentos muito ricos em potássio, tais como:
A) macarrão e ovo
B) feijão e beterraba
C) alface e manteiga
D) arroz e broto de feijão

35.

A prova tuberculínica consiste na inoculação de um derivado
proteico do M. tuberculosis, por via intradérmica, na seguinte
dose, em ml:
A) 0,1
B) 0,15
C) 0,2
D) 0,25
E) 0,3

36.

Ao promover ações educativas para os trabalhadores de uma
empresa, o técnico de enfermagem destacou a importância da
ingestão de carnes bovina e suína bem cozidas, por ser medida que previne a seguinte parasitose intestinal:
A) difteria
B) teníase
C) candidíase
D) ascaridíase
E) ancilostomíase

E) queijo e extrato de carne
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43.

O controle dos animais roedores é extremamente importante
para a saúde da população, especialmente em locais com saneamento básico precário. Isso porque esses animais disseminam doenças como a:

46.

A) presença de sangue na urina
B) vômito com presença de sangue

A) sífilis

C) coleção de sangue nos tecidos da pele

B) malária

D) ruptura das células vermelhas do sangue

C) leptospirose

E) eliminação de sangue do trato respiratório

D) toxoplasmose
E) febre maculosa
44.

45.

Hematêmese é um termo técnico que se refere à seguinte
anormalidade orgânica:

47.

A) fazer a remoção manual do fecaloma do reto

Nas lesões encefálicas provocadas por traumatismo, faz-se
necessário observar de imediato o nível de consciência do
indivíduo. Na vítima consciente, recomenda-se questioná-la
sobre a presença de:

B) inserir um cateter de borracha da uretra até a bexiga

A) formigamento nos pés

C) promover a retirada do conteúdo da cavidade gástrica

B) hipertensão arterial

D) extrair com uma sonda o líquido da cavidade abdominal

C) dor torácica

E) introduzir grande quantidade de líquido no intestino pelo
reto

D) cefaleia

A enteróclise é um procedimento que consiste em:

Uma trabalhadora queixou-se ao técnico de enfermagem de
que evacua fezes duras e secas a cada quatro dias. Esse tipo
de sintoma sugere a seguinte anormalidade relacionada à eliminação intestinal:

E) tosse
48.

No caso de acidente com material biológico, havendo exposição percutânea ou cutânea, os profissionais de saúde devem
observar a orientação do Ministério da Saúde, que preconiza
a limpeza do local com:

A) flatulência

A) água e sabão

B) esteatorreia

B) éter e água oxigenada

C) impactação

C) ácido acético e colagenase

D) constipação

D) solução salina e detergente alcoólico

E) incontinência fecal

E) permanganato de potássio e clorexidina
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ATENÇÃO
O caderno de questões contém 48 (quarenta e oito) questões de múltipla escolha, cada uma com 5
(cinco) alternativas (A,B,C,D e E), organizadas da seguinte forma:
de 01 a 24 - Língua Portuguesa; de 25 a 48 - Conhecimentos Específcos
A duração da prova é de 4 (quatro) horas, considerando, inclusive, o tempo para a marcação da folha de respostas.
Faça-a com tranquilidade, mas controle o seu tempo.

INSTRUÇÕES
1. Ao receber o caderno de questões, verifique, de imediato, na capa, se a prova corresponde ao tipo de
seleção para a qual concorre - Especialização de Nível Técnico em Enfermagem do Trabalho. Para
prestar esta prova, você, obrigatoriamente deverá ter concluído o curso Médio Completo(antigo 2º grau)
e ter o curso de Técnico de Enfermagem. Qualquer discordância, comunique ao coordenador local.
2. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
Qualquer irregularidade, comunique ao cordenador local.
3. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, identidade, data de nascimento, curso
e turno estão corretos. Caso contrário, comunique ao fiscal de sala.
4. O caderno de questões poderá ser utilizado para anotações, mas somente as respostas assinaladas na
folha de respostas serão objeto de correção.
5. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a cada uma delas.
6. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:
• não haverá substituição por erro do candidato;
• não deixar de assinar no campo próprio;
• não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais
destinados às respostas;
• a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, totalmente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada;
• outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de
respostas;
• não serão consideradas questões:
• não assinaladas;
• com falta de nitidez;
• com mais de uma alternativa assinalada.
7. O fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo da prova.
8. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova.
9. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de
respostas.
11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas.

BOAPROVA!

