CÂMARA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE
CONCURSO PÚBLICO
Edital CMBH no 01/2004

ENFERMEIRO DO TRABALHO
SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.
Este caderno contém os testes de Língua Por tuguesa e Conheci
mentos Específicos.
(O teste de Redação compõe um caderno à parte.)
Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no fim deste
caderno.
Ao receber a Folha de Respostas:
. Confira seu nome, seu número de inscrição e o cargo de opção.
. Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
. Use apenas caneta esferográfica azul ou pr eta.
. Aplique traços firmes, sem forçar o papel, dentro da área reser
vada à letra correspondente à resposta que julgar correta, procu
rando unir o ponto lateral à esquerda ao ponto lateral à direita.
. Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta
não será computada se houver marcação de duas ou mais alter
nativas.
. NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
. A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasu
rada.
CUIDE BEM DELA, ELA É A SUA PROVA.
No período previsto para a realização do conjunto de testes da
prova para o cargo, está incluído o tempo necessário para a transcri
ção das respostas para a Folha de Respostas.

DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: QUATRO HORAS
FUNDEP

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa

ATENÇÃO
Sr.(a.) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém,
ao todo, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma
constituída de 4 (quatro) alternativas, assim distribuídas: 10 (dez)
questões de Língua Por tuguesa e 30 (questões) questões de Co
nhecimentos Específicos.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador
de provas, para que ele tome as providências necessárias.

Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá

qualquer reclamação ou recurso posteriores.
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Ø LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 10 relacionamse com o texto abaixo. Leia atenta
mente todo o texto antes de responder a elas.

PUNIR OS BANQUEIROS,
NÃO OS TRABALHADORES
J.K. GALBRAITH
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O desenvolvimento social e econômico que gostaria de ver no século XXI ba
seiase firmemente no que tenho visto no século que está terminando. Nas grandes
cidades urbanas dos países industrializados ainda existem ilhas de privação, especi
almente nos Estados Unidos. A desigualdade é a condição básica.
A diferença de renda deve ser reduzida, particularmente pela melhoria das con
dições daqueles que agora vivem em privação. Nada nega tanto o prazer da vida, e
na verdade a própria liberdade, do que uma ausência total de dinheiro. Ou algo perto
disso. Um país rico pode garantir uma renda para os destituídos. Se alguns não traba
lham, que seja. Os ricos são também conhecidos ocasionalmente por preferirem o
lazer.
No mundo, há populações grandemente empobrecidas. Pessoas são assim: elas
sofrem a dor da inanição, falta de abrigo e doenças, onde quer que estejam. Como
seres humanos, devem ser objeto de nossa compaixão e de nosso auxílio, nossa aten
ção.
Devemos também, agora, reconhecer que o fim do colonialismo deixou alguns
países sem nenhum governo, ou com governos cruéis, inegavelmente ruins ou in
competentes, que se recusam a qualquer esperança de bemestar. Nos anos à frente,
deve haver um procedimento pelo qual uma ONU fortalecida suspenda a soberania
de países cujos governos estejam destruindo seus povos. Não podemos, com a cons
ciência tranqüila, continuar a aceitar tal crueldade de décadas, como foi experimen
tada, e ainda é, no Congo. E em outros lugares. E mais genericamente, deve haver
disposição e ampla ajuda econômica dos países afortunados para os pobres.
Outros problemas devem ser resolvidos. O capitalismo ainda se presta à instabi
lidade que deriva dos erros inconseqüentes, como ocorre atualmente na Ásia, em sua
forma nascente na Rússia, na América Latina e pode acontecer se houver um fim
para a bolha de Wall Street, nos Estados Unidos. Para sanar o problema, socorremos
financeiramente os banqueiros e industriais mais propensos à insanidade causativa.
Isso significa restringir a ajuda àqueles que mais sofrem com o desastre. Assim é a
oratória. Assim o Fundo Monetário Internacional, que socorre os banqueiros e exe
cutivos de empresas responsáveis pela crise, exige restrições orçamentárias à custa
dos trabalhadores e do povo. Devemos ter o FMI, mas de uma forma mais compas
siva, mais socialmente eqüitativa. Aqui, desnecessário dizer, anseio por ver uma
mudança.
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Por fim, todos os economistas devem, como todos os cidadãos interessados,
35 deixar de lado considerações triviais para pensar e agir de forma a dar um fim ao
maior dos perigos. Isto é, o da devastação nuclear. A ocorrência mais profunda dis
so, no último século, foi o desenvolvimento de meios para destruir toda a vida do
Planeta. Esse fim está agora plenamente disponível nas estocagens de armas nuclea
res, notavelmente as dos Estados Unidos e da Rússia. Isso aguarda apenas a autori
40 zação de algum político insano ou seus representantes militares. Já vivemos a amea
ça. Nenhum economista pode se refugiar profissionalmente do perigo onipresente e
esmagador da destruição nuclear. Ninguém pode.
GRIFFITHS, Sian (Org.). Previsões (30 grandes pensadores investigam o futuro).
Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2001. p. 189191.

Questão 01
É CORRETO afirmar que, no texto lido, o autor NÃO defende
A) a intervenção externa em certos países.
B) a simpatia para com os carentes.
C) a supressão das atividades do FMI.
D) o fortalecimento do papel da ONU.

Questão 02
“Nada nega tanto o prazer da vida, e na verdade a própria liberdade, do que uma ausência
total de dinheiro.” (linhas 67)
É CORRETO afirmar que essa declaração provém de um indivíduo inserido no contexto
de determinada
A) corrente de sistema filosófico.
B) crença de seita religiosa.
C) ideologia de estudos sociais.
D) linha de pensamento econômico.
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Questão 03
“Os ricos são também conhecidos ocasionalmente por preferirem o lazer.” (linhas 910)
É CORRETO afirmar que, considerandose o que está expresso no trecho anterior à frase
transcrita, esta se configura como uma
A) controvérsia.
B) exemplificação.
C) justificativa.
D) retaliação.

Questão 04
“O capitalismo ainda se presta à instabilidade que deriva dos erros inconseqüentes, como
ocorre atualmente na Ásia, em sua forma nascente na Rússia, na América Latina e pode
acontecer se houver um fim para a bolha de Wall Street nos Estados Unidos.” (linhas 23
26)
Com base na leitura desse trecho, é CORRETO afirmar que o autor considera o capita
lismo atual um regime, principalmente,
A) ilegítimo.
B) imaturo.
C) insensível.
D) irrisório.

Questão 05
“Isso aguarda apenas a autorização de algum político insano ou seus representantes mili
tares.” (linhas 3940)
É CORRETO afirmar que essa frase permite inferir que é possível haver, entre políticos e
militares,
A) discrepância.
B) distanciamento.
C) empatia.
D) emulação.
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Questão 06
Assinale a alternativa em que a palavra destacada, na frase transcrita, NÃO expressa uma
idéia de quantificação.
A) Nada nega tanto o prazer da vida [...] do que uma ausência total de dinheiro.
B) Ninguém pode.
C) Ou algo perto disso.
D) Se alguns não trabalham, que seja.

Questão 07
“Ou algo perto disso.” (linhas 78)
É CORRETO afirmar que, considerandose o trecho anterior à frase transcrita, a palavra
nesta destacada se refere
A) à ausência total de dinheiro.
B) à negação do prazer da vida.
C) à própria liberdade.
D) ao prazer da vida.

Questão 08
“Se alguns não trabalham, que seja.” (linhas 89)
É CORRETO afirmar que a palavra destacada nessa frase imprime à oração que ela in
troduz um sentido
A) causal.
B) condicional.
C) proporcional.
D) temporal.
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Questão 09
Assinale a alternativa em que a palavra destacada, na frase transcrita, apresenta, na sua
formação, uma diferença em relação às outras.
A) A diferença de renda deve ser reduzida, particularmente pela melhoria das condições
daqueles que agora vivem em privação.
B) Esse fim está agora plenamente disponível nas estocagens de armas nucleares...
C) No mundo, há populações grandemente empobrecidas.
D) Os ricos são também conhecidos ocasionalmente por preferirem o lazer.

Questão 10
“Pessoas são assim: elas sofrem a dor da inanição [...] onde quer que estejam.” (linhas
1112)
É CORRETO afirmar que as duas formas verbais destacadas nessa frase NÃO estão fle
xionadas
A) na mesma pessoa.
B) no mesmo modo.
C) no mesmo número.
D) no mesmo tempo.
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Ø CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 11
Analise estas afirmativas concernentes a aspectos que devem ser considerados na notifi
cação de doenças e assinale com V as ver dadeir as e F com as falsas:
(

) A notificação das doenças deve ser feita somente após a confirmação laboratorial e
clínica do caso.

(

) A notificação tem que ser sigilosa, respeitandose o direito de anonimato do cida
dão, só podendo ser divulgada fora do âmbito médico sanitário em caso de risco
para a comunidade.

(

) O envio de instrumentos de notificação deve ser feito mesmo na ausência de casos.

Assinale a alternativa que representa a seqüência de letras CORRETA.
A) (F) (F) (F)
B) (F) (V) (F)
C) (F) (V) (V)
D) (V) (F) (V)

Questão 12
Analise estas afirmativas concernentes ao tétano e assinale com V as verdadeiras e com
F as falsas:
(

) O tétano é uma doença contagiosa.

(

) A suscetibilidade ao tétano é geral, afetando todas as idades e ambos os sexos in
discriminadamente.

(

) A imunidade ao tétano é conferida por títulos protetores de anticorpos contra a to
xina produzida pelo Clostridium tetani.

(

) A doença confere imunidade duradoura.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.
A) (F) (V) (F) (V)
B) (F) (V) (V) (F)
C) (V) (F) (V) (F)
D) (V) (V) (F) (V)
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Questão 13
Considerandose a doença denominada carbúnculo, ou antraz, causada pelo Bacilus ant
hracis, é INCORRETO afirmar que
A) é classificada como uma toxiinfecção aguda.
B) é considerada uma doença ocupacional.
C) é uma doença de notificação compulsória após confirmação laboratorial.
D) é uma doença que pode se manifestar nas formas clínicas cutânea, pulmonar, intesti
nal e orofaríngea.

Questão 14
É CORRETO afirmar que, durante o exame físico de uma pessoa ferida, a descoloração
da superfície inferior da pálpebra é sinal indicativo de que houve
A) abuso de drogas.
B) envenenamento.
C) perda de sangue.
D) queimadura química.

Questão 15
Considerandose as doenças relacionadas ao trabalho, é INCORRETO afirmar que
A) a amplitude das situações de exposição e o caráter endêmico de muitas doenças in
fecciosas e parasitárias tornam fácil estabelecer sua relação com o trabalho.
B) a delimitação entre o ambiente de trabalho e o ambiente externo é pouco precisa
quando se trata de doenças infecciosas e parasitárias.
C) a ocorrência de doença depende das condições ou circunstâncias em que o trabalho é
executado e da exposição ocupacional.
D) os agentes etiológicos das doenças infecciosas e parasitárias são externos à natureza
ocupacional.
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Questão 16
Considerandose a Portaria/MS no 1.339/99, é INCORRETO afirmar que são doenças
infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho
A) candidíase, tétano, malária e difteria.
B) leishmaniose cutâneomucosa, febre amarela, hepatites virais e dengue.
C) psitacose, blastomicose sulamericana, dermatofitose e doença pelo HIV.
D) tuberculose, antraz, brucelose e leptospirose.

Questão 17
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente cada
princípio norteador da Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) à sua definição es
tabelecida pela Portaria/MS n o 3.120/98:
COLUNA I
1. Hierarquização e descen
tralização

COLUNA II
(

) É objeto e sujeito da vigilância todo trabalhador,
independentemente de sua localização, de sua
forma de inserção no mercado de trabalho ou de
seu vínculo empregatício.

(

) Consiste na articulação das ações de assistência e
recuperação da saúde, de prevenção de agravos e
de controle de seus determinantes, visando à pro
moção de ambiente de trabalho saudável.

(

) Implica a integração dos níveis estadual e nacional
do SUS e a consolidação do papel dos municípios
e dos distritos sanitários como instâncias efetivas
de desenvolvimento das ações de vigilância, den
tro de suas atribuições e competências específicas,
comuns e complementares.

(

) É essencial para o desenvolvimento das ações a
incorporação dos saberes técnicos, as práticas de
diferentes áreas do conhecimento e o saber dos
trabalhadores.

2. Interdisciplinaridade
3. Universalidade
4. Integralidade

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA.
A) (3) (1) (4) (2)
B) (3) (4) (1) (2)
C) (4) (3) (1) (2)
D) (4) (3) (2) (1)
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Questão 18
Um funcionário da limpeza do ambulatório de atenção à saúde do trabalhador foi enca
minhado para o serviço de vacinação. A Enfermeira conferiu, então, as informações da
sua Caderneta de Imunização:
DATA DE NASCIMENTO: 20/4/1985
BCGID

Sabin

DPT

AntiSar ampo

1ª

15/5/85

25/6/85

25/6/85

27/1/86

2ª

27/6/96

27/8/85

27/8/85

3ª

29/10/85

29/10/85

1ª Ref.

26/8/87

26/8/87

2ª Ref.

30/10/90

Tr ivir al Outras
30/10/88

Após essa conferência, ela certificouse de que, naquele momento, ele não apresenta con
traindicações às vacinas.
Assim sendo, considerandose as normas do Programa Nacional de Imunização, é COR
RETO afirmar que ela deve
A) aplicar as vacinas antiamarílica, dupla bacterianaadulto(dT) e antihepatite B e ano
tar, na Caderneta de Imunização, retorno em 30 e 180 dias para receber outras doses
da antihepatite B e em 10 anos para receber doses de reforço das vacinas dT e antia
marílica.
B) aplicar as vacinas antiamarílica, dupla bacterianaadulto(dT) e antihepatite B e ano
tar na Caderneta de Imunização, retorno em 30 dias para receber outra dose das vaci
nas antihepatite B e a dT e em 10 anos para a de antiamarílica.
C) aplicar as vacinas antiamarílica e dupla bacterianaadulto(dT) e anotar, na Caderneta
de Imunização, retorno em 30 e 60 dias para receber as outras duas doses da vacina
dT e em 10 anos para receber a vacina antiamarílica.
D) aplicar as vacinas dupla baterianaadulto(dT) e a antihepatite B e anotar, na Caderne
ta de Imunização, retorno em 60 dias para receber as vacinas dT e antihepatite B.
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Questão 19
No ambulatório de uma empresa, após avaliação diagnóstica do perfil dos trabalhadores,
foram destacados dois grupos como prioritários para assistência:
· Gr upo A – Homens, na maioria acima dos 35 anos de idade, executivos submetidos a
constante pressão no trabalho, sedentários e que não gostam de freqüentar a sala de
ginástica da empresa.
· Gr upo B – Homens e mulheres com queixa freqüente de dores de cabeça e nas costas
e de problemas de convivência com colegas e direção e que usam computador na
maior parte do dia e não gostam de freqüentar a sala de ginástica da empresa.
Considerandose essa situação, é INCORRETO afirmar que os profissionais do ambula
tório dessa empresa devem
A) estar habilitados a reconhecer sinais e sintomas de infarto, ter previstos recursos de
transporte rápido para um serviço de referência, bem como providenciar avaliação er
gonômica dos equipamentos de trabalho.
B) incentivar os dois grupos a realizar atividades físicas no próprio espaço e no período
de trabalho ¾ como subir escadas, evitar o uso de elevadores.
C) relacionar, nos dois grupos, a queixa de dor torácica intensa irradiada para membro
superior esquerdo que persista após a administração de vasodilatador à ocorrência de
angina e não, à de infarto do miocárdio.
D) verificar pressão arterial em qualquer atendimento dos dois grupos, independente
mente da queixa apresentada, e investigar, também nos dois grupos, a automedicação
com analgésicos.

Questão 20
A Lei no 8.080/90, que regula, no território nacional, as ações dos serviços de saúde, es
tabelece, no artigo 3 o, que a saúde tem “como fatores determinantes e condicionantes,
entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho,
a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais...”.
É CORRETO afirmar que essa caracterização expressa uma compreensão de saúde e do
ença ancorada na concepção da
A) determinação social.
B) história natural da doença.
C) multicausalidade.
D) unicausalidade.
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Questão 21
É CORRETO afirmar que, no Brasil, as diretrizes políticas da área da Saúde Mental se
fundamenta em princípios do Sistema Único de Saúde e orientam, principalmente,
A) a descentralização da assistência aos pacientes com transtorno mental, visando à re
dução expressiva de gastos pelo Estado, para que as ações de saúde mental e de reabi
litação sejam mais eficientes.
B) a participação da comunidade em campanhas que esclareçam o público da dificuldade
de se estabelecer o diagnóstico de transtorno mental e da eficácia do tratamento e que
visam a impedir a discriminação da pessoa com transtorno mental.
C) o desenvolvimento de ações predominantemente intrahospitalares que visam a tratar
os danos do transtorno mental por meio de programas de humanização.
D) o estabelecimento de condições que assegurem o acesso igualitário às ações e aos
serviços de promoção, assistência e reabilitação, sem excluir o dever de assistência do
Estado, dos profissionais de saúde, das famílias, das empresas e da sociedade.

Questão 22
Analise estas afirmativas concernentes à estruturação de uma ação educativa sobre a pre
venção da transmissão sexual do vírus da imunodeficiência humana/síndrome da imuno
deficiência humana adquirida(HIV/SIDA) para um grupo de mulheres:
I. A adoção das medidas de prevenção requer ampla divulgação de informações sobre o
HIV/SIDA para o grupo.
II. A adoção das medidas de prevenção é determinada pela decisão individual das mulhe
res.
III.A adoção das medidas de prevenção é influenciada pelas percepções e pelos signifi
cados atribuídos pelo grupo ao HIV/SIDA.
IV.A adoção das medidas de prevenção está subordinada ao acesso do grupo aos recursos
necessários.
A partir dessa análise, podese concluir que
A) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
B) apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
C) apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
D) apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
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Questão 23
Analise esta proposição e os itens que a complementam:
Três casos de sarampo foram notificados num espaço de quatro dias entre funcionários de
uma indústria, que residiam no mesmo bairro de um município vizinho. O Serviço de
Saúde da empresa, em conjunto com a Unidade Básica de Saúde do Município, definiu as
seguintes intervenções:
I. promover a vacinação de bloqueio para os funcionários da indústria, a fim de diminuir
a possibilidade de ocorrência de novos casos;
II. dar licençasaúde aos três casos por 40 dias, porque o sarampo em adulto configura
uma situação de alto risco, dadas as possibilidades de ocorrência de complicações
pulmonares;
III. administrar gamaglobulina aos contatos familiares com menos de 10 anos, a despeito
de vacinação prévia; e
IV. promover a vacinação de bloqueio no bairro em que residem os três casos notificados
e manter a vigilância quanto à detecção de casos novos.
A partir dessa análise, podese concluir que
A) apenas os itens I e III completam corretamente a proposição.
B) apenas os itens I e IV completam corretamente a proposição.
C) apenas os itens II e III completam corretamente a proposição.
D) apenas os itens II e IV completam corretamente a proposição.

Questão 24
Considerandose a vigilância epidemiológica sobre a sífilis congênita, é INCORRETO
afirmar que
A) a subnotificação dessa doença, no Brasil, é alta.
B) a vigilância quanto a essa doença inclui todas as mulheres em idade fértil, gestantes
em acompanhamento prénatal e crianças recémnascidas.
C) essa doença é de difícil tratamento.
D) essa doença, no Brasil, constitui um problema de elevada magnitude.
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Questão 25
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente cada
grupo de indicadores ou parâmetros, por área, à definição de disfunção e incapacidade
causadas pelos transtornos mentais e de comportamento relacionados, ou não, ao traba
lho:
COLUNA I
1. Deterioração ou descompen
sação no trabalho

COLUNA II
(

) Inclui atividades como autocuidado, higiene pes
soal, deambulação, repouso e sono.

(

) Referese à capacidade de manter a atenção foca
lizada o tempo suficiente para a realização cabal
e em tempo adequado de tarefas encontradas no
lar, na escola e no trabalho.

(

) Referese à capacidade do indivíduo de interagir
apropriadamente e comunicarse eficientemente
com membros da família, vizinhos e colegas de
trabalho.

(

) Diz respeito aos indivíduos que saem, desapare
cem ou manifestam exacerbações dos sinais e
sintomas de seu transtorno mental ou comporta
mental, quando diante de situações ou circuns
tâncias mais estressantes.

2. Limitações em atividades da
vida diária

3. Concentração, persistência e
ritmo

4. Exercício de funções so
ciais

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA.
A) (1) (2) (3) (4)
B) (2) (1) (3) (4)
C) (2) (3) (4) (1)
D) (3) (2) (1) (4)
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Questão 26
Considerandose que o Programa de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis
(DSTs) prevê o manejo adequado dos casos, é INCORRETO afirmar que
A) a busca ativa está prevista somente para os parceiros de gestantes com sífilis.
B) a coleta de material para a colpocitologia oncótica deve ser feita somente após a efe
tivação da cura da DST que motivou a consulta.
C) a comunicação aos parceiros sexuais deve ser dirigida àqueles com quem o paciente
se relacionou sexualmente nos últimos 30 dias.
D) o uso do nitrato de prata a 1%, até 24 horas após o nascimento, é preconizado como
atividade de vigilância epidemiológica da oftalmia neonatal.

Questão 27
Entre os fatores de risco para LER/DORT considerados mais importantes, de acordo com
a Ordem de Serviço/INSS n o 606/98, NÃO se inclui
A) a intensidade dos fatores de risco.
B) a organização temporal da atividade.
C) a variabilidade da tarefa.
D) o tempo de exposição aos fatores de risco.

Questão 28
Considerandose o estudo das lesões osteomusculares, é INCORRETO afirmar que
A) a análise ergonômica das atividades e situações de trabalho visa a compreender como
o trabalhador realiza sua tarefa.
B) a carga osteomuscular pode ser entendida como a carga mecânica decorrente de uma
tensão.
C) a manutenção de um membro numa posição que está a favor da gravidade implica a
existência de um esforço estático.
D) esse tipo de lesão pode ser agravado pelo grau de adequação do posto de trabalho à
zona de atenção do trabalhador.
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Questão 29
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente cada tipo
de doença de pele e do tecido subcutâneo relacionadas ao trabalho à sua caracterização:
COLUNA I
1. Reações fototóxicas

COLUNA II
(

) Manifestamse por uma sensação imediata de
queimadura, eritema, edema e urticárias, confina
das às áreas de pele expostas à luz.

(

) Situamse os comprometimentos de onda respon
sáveis na faixa de ondas longas de ultravioleta.

(

) Ocorrem unicamente em indivíduos que foram
previamente sensibilizados por exposição simultâ
nea a fotossensibilizadores e à radiação adequada.

2. Reações fotoalérgicas

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA.
A) (1) (2) (2)
B) (2) (1) (2)
C) (2) (2) (1)
D) (2) (2) (2)

Questão 30
Entre as situações que podem ser consideradas como de “urgência hipertensiva”, NÃO se
inclui
A) a hipertensão em pacientes, especialmente idosos, com artérias periféricas esclerosa
das.
B) a hipertensão no paciente com insuficiência renal crônica.
C) a hipertensão perioperatória.
D) a préeclâmpsia.
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Questão 31
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente cada eti
ologia ao diagnóstico de doença relativa ao trabalho:
COLUNA I

COLUNA II

1. Asbestose

(

) Poeira orgânica

2. Saturnismo

(

) Inalação do gás cloro

3. Bissinose

(

) Intoxicação por amianto

(

) Intoxicação por chumbo

(

) Inalação de sílica livre

4. Silicose
5. Síndrome de Disfunção Re
ativa das Vias Aéreas

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA.
A) (1) (3) (2) (4) (5)
B) (3) (1) (5) (4) (2)
C) (3) (5) (1) (2) (4)
D) (5) (3) (4) (2) (1)

Questão 32
É CORRETO afirmar que, entre os objetivos da Vigilância em Saúde do Trabalhador
(VISAT), NÃO se inclui o de
A) avaliar o impacto das medidas adotadas para a eliminação, a atenuação e o controle
dos fatores determinantes de agravos à saúde.
B) avaliar os ambientes e os processos de trabalho, identificando os fatores de risco a
que estão expostos os cargos de trabalho e os trabalhadores e as possibilidades de in
tervenção.
C) divulgar informações sobre riscos e agravos, viabilizando a participação dos traba
lhadores e o exercício do controle social.
D) promover movimentos sociais para o estabelecimento de políticas públicas para a
promoção da saúde e para o aprimoramento das normas legais existentes.
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Questão 33
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente cada tipo
de afecção dermatológica ao seu conceito:
COLUNA I

COLUNA II

1. Nódulo

(

) Descoloração plana e circunscrita da pele.

2. Pápula

(

) Lesão sólida, elevada, com menos de 1 cm de diâme
tro.

3. Vesícula

(

) Elevação da pele que dura menos de 24 horas e
pode apresentar hiperemia ou empalidecimento
circunjacente.

(

) Lesão sólida, elevada, com mais de 1 cm de diâme
tro.

(

) Lesão circunscrita elevada, com menos de 1 cm de
diâmetro, que contém líquido.

4. Urticária
5. Mácula

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA.
A) (2) (1) (4) (3) (5)
B) (2) (1) (5) (3) (4)
C) (5) (1) (2) (4) (3)
D) (5) (2) (4) (1) (3)

Questão 34
É CORRETO afirmar que o exame bacteriológico na tuberculose é um importante méto
do para
A) diagnóstico e controle do tratamento da tuberculose.
B) diagnóstico, se confirmado pela positividade da prova tuberculínica.
C) levantamento da suspeita da doença.
D) rastreamento de todos os comunicantes.
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Questão 35
Analise estas afirmativas concernentes a prevenção, tratamento e controle das Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e da infecção pelo vírus da Imunodeficiência Hu
mana (HIV) e assinale com V as ver dadeir as e com F as falsas:
(

) Devese considerar, juntamente com o paciente, a possibilidade de associação de
mais de uma DST, o que é muito freqüente.

(

) É preciso considerar a associação entre as DSTs e a infecção pelo HIV, fazer o a
conselhamento préteste e oferecer a realização de sorologia antiHIV.

(

) Recomendase encorajar o paciente a relacionar todos os seus parceiros(as) sexuais
dos últimos 15 dias, para que possam ser atendidos e tratados, e fornecerlhe cartão
de convocação de parceiros, devidamente preenchido.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.
A) (F) (F) (F)
B) (V) (F) (F)
C) (V) (V) (F)
D) (V) (V) (V)

Questão 36
Considerandose o vetor da dengue, é INCORRETO afirmar que
A) a dispersão do Aedes aegypti a grandes distâncias se dá, geralmente, como resultante
do transporte dos ovos e larvas em recipientes.
B) a eliminação dos criadouros potenciais do Aedes aegypti é a principal medida apli
cada no atual momento.
C) a transmissão da doença ocorre em maior proporção em áreas de população dispersa,
se comparadas àquelas mais densamente povoadas.
D) os ovos do Aedes aegypti resistem a longos períodos de dissecação, permanecendo
viáveis por mais de um ano, ou seja, até 450 dias.
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Questão 37
Analise esta proposição e os itens que a complementam:
No desenvolvimento de um programa educativo sobre tabagismo para os funcionários de
uma empresa, é importante o Enfermeiro do Trabalho ressaltar que o tabaco aumenta o
risco de
I. morte prematura por enfermidades crônicas, inclusive doenças coronarianas, acidente
vascular cerebral e doença pulmonar obstrutiva;
II. ocorrência de câncer de pulmão, laringe, boca, esôfago, faringe, pâncreas, bexiga,
mama e útero;
III. incidência de baixo peso ao nascer, de abortos espontâneos e de prematuridade; e
IV. infecção do trato respiratório ¾ como bronquite e pneumonia ¾ em filhos de pais
fumantes.
A partir dessa análise, podese concluir que
A) apenas os itens I e II completam corretamente a proposição.
B) apenas os itens III e IV completam corretamente a proposição.
C) apenas os itens I, II e III completam corretamente a proposição.
D) os quatro itens completam corretamente a proposição.

Questão 38
Considerandose o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem aprovado pela Re
solução do Conselho Federal de Enfermagem no 240/2000, é CORRETO afirmar que
cabe ao Enfermeiro
A) prescrever medicamentos em situação de emergência.
B) publicar trabalho científico com elementos que identifiquem o cliente, sem autoriza
ção deste.
C) submeterse ao interesse da ciência em prejuízo da segurança da pessoa humana.
D) utilizarse, sem referência ao autor ou sem autorização expressa deste, de dados, in
formações ou opiniões ainda não publicadas.
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Questão 39
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente cada si
nal, sintoma e/ou epidemiologia à doença exantemática que caracteriza:
COLUNA I
1. Varicela

COLUNA II
(

) Período prodrômico caracterizado por febre alta,
lacrimejamento, exantema maculopapular, que se
torna acastanhado em torno do quinto dia, quando
ocorre uma descamação furfurácea.

(

) Período prodrômico caracterizado por astenia, fe
brícula, adenopatia retroauricular, cervical e occip
tal e exantema maculopapular de evolução de qua
tro a cinco dias, que pode passar despercebido.

(

) Período prodrômico caracterizado por febre, náu
seas, parestesia e dor no local das lesões, bem co
mo por exantema papulovesiculoso, que acompa
nha o trajeto de um nervo e não deixa cicatriz.

(

) Período prodrômico caracterizado por febre alta,
vômitos, dor abdominal, amigdalite purulenta e
língua saburrosa, que evolui com presença de eri
tema papulovesicular puntiforme, pele em lixa,
presença do sinal de Filatov e de Pastia.

(

) Doença de distribuição universal, que incide prin
cipalmente em crianças e é altamente contagiosa,
transmitida pelas vias aéreas superiores e por meio
das lesões de pele em atividade, mas não faz parte
do grupo de doenças de notificação compulsória.

2. Rubéola
3. Sarampo
4. Escarlatina
5. Herpeszóster

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA.
A) (2) (3) (1) (5) (4)
B) (2) (5) (4) (1) (3)
C) (3) (2) (5) (4) (1)
D) (3) (5) (4) (1) (2)
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Questão 40
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente cada fa
tor de imunização ao tipo de imunidade que ele confere:
COLUNA I

COLUNA II

1. Ativa e naturalmente adquirida

(

) Vacinas

2. Ativa e artificialmente adquirida

(

) Colostro e anticorpos adquiridos verti
calmente

3. Passiva e naturalmente adquirida

(

) Infecção aparente ou inaparente

4. Passiva e artificialmente adquirida

(

) Soro homólogo ou heterólogo

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA.
A) (1) (3) (2) (4)
B) (1) (4) (2) (3)
C) (2) (3) (1) (4)
D) (2) (4) (1) (3)
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FOLHA DE RESPOSTAS
RASCUNHO

AO TRANSFERIR ESTAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RES
POSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NO
INÍCIO DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

24

