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Nome:  Nota: 

Telefone para Contato: E-mail: Data:  ___/___/___ 

 
PROVA PARA O CARGO DE – TÉCNICO ENFERMAGEM TRABALHO (MOSSORÓ) 

 
INSTRUÇÕES 

 
01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local 
indicado pelo responsável da sala, inclusive aparelho celular desligado. 
 
02 - Não é permitido consulta utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, e etc. Bips e 
telefones celulares devem ser mantidos desligados, ou qualquer outro material.  
 
03 - Durante a prova, o candidato não deve se levantar comunicar-se com outros candidatos nem fumar. 
 
04 - A duração da prova é de 1h e 30 minutos. 
 
05 – A prova consta de 20 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha.  
 
06 - Será permitido o uso da máquina de calcular, porém o desenvolvimento dos cálculos deve constar na prova, 

caso contrário será anulada a questão. 
 
07 -  Leia atentamente e marque apenas uma alternativa e em seguida preencha o gabarito.  
 
08 - Cada questão vale 0,5 pontos. 
 
09 - Deve-se marcar no GABARITO apenas uma opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM 
RASURÁ-LO. Caso contrário, a questão será anulada. 
 
10 - O responsável pela sala não está autorizado a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato, interpretar e decidir. 
 
11 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas mediante a elaboração do termo de 
desistência a próprio punho. 
 
12 - A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar na 
anulação da prova do candidato. 
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GABARITO 

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 

11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 

PROVA PARA O CARGO DE – TÉCNICO ENFERMAGEM TRABALHO (MOSSORÓ) 
 
QUESTÕES 
 
 
1. As lesões por esforço repetitivo (LER) são um dos problemas físicos mais comuns que podem causar limitações 
ou mesmo incapacidade de trabalhar. Assinale a classe que se preocupa em evitar essas lesões e proporciona 
melhor qualidade de trabalho: 
 
(A) Ergonomia. 
(B) Espirometria. 
(C) Paquimetria. 
(D) Geometria. 
(E) Nenhuma das alternativas. 
 
2. A norma BS OSHAS 18001:2007 estabelece uma hierarquia para a redução de riscos associados à segurança e 
à saúde ocupacional. A esse respeito, considere as seguintes ações: 
 
1. Equipamento de proteção individual. 
2. Eliminação. 
3. Sinalização / advertência e / ou controles administrativos. 
4. Substituição. 
5. Controles de engenharia. 
 
Segundo a hierarquia determinada nessa norma, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de ações 
para a redução desses riscos. 
 
A) 1 2 3 4 5 
B) 5 1 2 3 4 
C) 5 1 4 2 3 
D) 2 3 5 4 1 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
3. Os dados vitais aferidos de forma correta, e sempre que necessário, garantem um atendimento de qualidade e 
proporcionam, algumas vezes, ação imediata a uma crise aguda de alguma patologia. 
Sobre essa prática, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A temperatura corporal é o equilíbrio entre a 
produção e a perda de calor do organismo. 
B) Pulso é a onda de expansão e contração das artérias, resultando nos batimentos cardíacos. 
C) Pressão arterial é a medida da pressão exercida pelo sangue nas paredes das veias. 
D) A respiração é o ato de inspirar e expirar, promovendo a troca de gases entre o organismo e o ambiente. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
4. Sobre as terminologias a respeito das frequências cardíacas, correlacione a COLUNA I com a COLUNA II. 
 
COLUNA I 
1. Pulso Normocárdico  
2. Bradicardia 
3. Pulso dicrótico 
4. Pulso filiforme 
 
COLUNA II 
( ) A ausculta parece com dois batimentos cardíacos. 
( ) Batimentos cardíacos normais. 
( ) Frequência cardíaca abaixo do normal. 
( ) Pulso fino, com indicação da redução da força. Assinale a sequência CORRETA. 
 
A) 4 2 1 3  
B) 3 4 2 1  
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C) 3 1 2 4  
D) 1 4 3 2 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
5. Considerando a importância dos sinais vitais, quais são os mais verificados rotineiramente: 
 
(A) Peso, altura, circunferência abdominal. 
(B) Visão cromática, exame de sangue, taquimetria. 
(C) Pressão arterial, temperatura, respiração, pulso. 
(D) Espirometria, topometria. 
(E) Nenhuma das alternativas. 
 
6. O técnico de enfermagem do trabalho, assim como os trabalhadores que atuam em ambiente que envolva 
instalações elétricas, deve estar apto a atuar em situação de emergência. 
De acordo com a NR específica para esse tipo de atividade relativa a ações de emergência que devem ser 
implantadas, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e a prestar primeiros socorros a 
acidentados, especialmente por meio de reanimação cardiorrespiratória. 
B) A empresa deve possuir métodos de resgate padronizados e adequados às suas atividades, disponibilizando os 
meios para a aplicação deles. 
C) Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a manusear e a operar equipamentos de prevenção e combate 
a incêndio existentes nas instalações elétricas. 
D) Os trabalhadores devem abandonar o local de trabalho e esperar até a chegada de um profissional qualificado. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
7. São diretrizes estipuladas pela Constituição Federal, art. 198, e descritas também na Lei No 8.080, EXCETO: 
 
A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 
B) Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 
C) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 
D) Igualdade da assistência à saúde, com preconceitos e privilégios de qualquer espécie. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
8. Entre as ações de prevenção de doenças, tanto em saúde coletiva como na saúde do trabalhador, estão as 
campanhas de vacinação. Geralmente, as vacinas são aplicadas em vias muscular, subcutânea e oral. 
Assinale a alternativa incorreta sobre a técnica correta da aplicação da vacina. 
 
A) A vacina administrada por via intramuscular deve ser aplicada com agulha descartável. 
B) Deve-se aplicar duas vezes a vacina em pacientes imonossuprimidos, para garantir a efetividade dessa vacina. 
C) A dose aplicada de cada vacina será estipulada pelo fabricante. 
D) A guarda da vacina deve ser feita em geladeira exclusiva e com controle de temperatura. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
9. A NR-23 normatiza as empresas quanto à proteção contra incêndio. 
Sobre essa norma, é obrigatório ao empregador providenciar, EXCETO: 
 
A) Equipamentos de combate a incêndio. 
B) Auxilio na rota de fuga, disponibilizando todos os elevadores. 
C) Procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com segurança. 
D) Dispositivos de alarme. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
10. Sobre as condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho descrita na NR-24, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
A) O local adequado para o refeitório é dentro da área de trabalho. 
B) A quantidade de mesas e assentos em número deve corresponder a 50% ao de empregados. 
C) Os lavatórios e pias devem ser instalados nas proximidades ou no próprio local de trabalho. 
D) Estufa, fogão ou similar para aquecer as refeições dos empregados é opcional ao empregador. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
11. Dentro de uma instituição em que é obrigatória a contratação de um médico e engenheiro do trabalho, faz-se 
obrigatória a construção dos documentos de PCMSO e PPRA, de acordo com o perfil das atividades desenvolvidas 
nessa empresa. 
Sobre os exames admissionais, assinale a alternativa CORRETA. 
A) O médico pode solicitar o exame conforme a exposição do risco descrito na NR-7 e de acordo com seu próprio 
critério. 
B) Para os trabalhadores expostos a risco físico, o médico deve solicitar hemograma e urocultura. 
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C) Para os trabalhadores expostos a risco químico, o médico deve solicitar audiometria. 
D) Para os trabalhadores expostos a risco biológico, o médico deve solicitar hemograma e glicemia. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
12. O PCMSO e PPRA são os documentos-chave para a implementação de ações de saúde do trabalhador, pois 
visam a proteção e a manutenção da saúde ocupacional dos empregados dentro da instituição. 
Assinale a alternativa correta a respeito desses documentos. 
 
A) Não é possível a construção do PPRA sem a elaboração do PCMSO. 
B) O PCMSO direciona os exames ocupacionais, e o EPI apropriado para a prevenção de doença. 
C) A periodicidade dos exames ocupacionais é determinada apenas pelo médico do trabalho. 
D) Por meio do PPRA, se constrói o relatório anual. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
13. Sobre o atestado de saúde ocupacional (ASO), assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) O ASO será emitido em duas vias, sendo uma arquivada no prontuário do funcionário dentro de SESMT e a 
outra entregue à chefia imediata. 
B) É opcional a descrição do risco ocupacional na emissão do ASO. 
C) O ASO deve conter, nome completo do trabalhador, número de registro de sua identidade e sua função. 
D) O ASO apenas é obrigatório na admissão e demissão do funcionário. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
14. Conforme o art. 12 da Lei No 7.498, de 25 de junho de 1986, são atividades de nível médio que o técnico de 
enfermagem pode exercer, EXCETO: 
 
A) Participar de programa de assistência de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro. 
B) Participar da orientação e supervisão do trabalho do auxiliar de enfermagem. 
C) Realizar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. 
D) Participar da equipe de saúde. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
15. A Lei No 5.095, de 12 de julho de 1973, dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e Regionais de 
Enfermagem. Entre outras atribuições, essa lei destaca as infrações que o profissional de enfermagem pode sofrer, 
conforme a gravidade do fato ocorrido. 
Segundo o COFEN, a seguinte punição não pode ser aplicada ao profissional de enfermagem: 
 
A) reclusão de até 5 anos. 
B) multa. 
C) advertência verbal. 
D) suspensão do exercício profissional. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
16. A orientação sobre cuidado à saúde deve ser descrita no relatório anual, e um dos temas obrigatórios é a 
abordagem sobre HIV/AIDS. 
A respeito dessa doença, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A manifestação clínica do paciente pode ser imediata à transmissão. 
B) Pode ser transmitida por meio do aleitamento materno. 
C) Atualmente, o tratamento medicamentoso é gratuito a todos. 
D) A transmissão é realizada por meio de contato com sangue. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
17. A medida de proteção coletiva em serviços executados em instalações elétricas deve respeitar as seguintes 
orientações: 
 
I . As medidas de proteção coletiva compreendem, prioritariamente, a desenergização elétrica, conforme NR, e, na 
sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança. 
II. O aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos 
competentes e, na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes. 
III. Em todos os serviços executados em instalações elétricas, devem ser previstas e adotadas, se possível, 
medidas de proteção coletivas aplicáveis, mediante procedimentos, às atividades a serem desenvolvidas, de forma 
a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. 
 
Estão corretas as orientações: 
 
A) I, II e III. 
B) I e III, apenas.  
C) I e II, apenas.  
D) II e III, apenas. 
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E) Nenhuma das alternativas. 
 
18. Em acordo com a BS OHSAS 18001:2005, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Uma “ocorrência perigosa” é um tipo particular de incidente que não propiciou lesões, ferimentos, danos à saúde 
ou fatalidade. 
B) Um sistema de gestão é um conjunto de requisitos inter-relacionados, utilizados para estabelecer uma política e 
objetivos, bem como para atingir tais objetivos. 
C) Se possível, é conveniente que os objetivos de saúde e segurança ocupacional sejam quantificados. 
D) As ações corretivas são tomadas com o objetivo de se evitar o agravamento do efeito consequente de um 
incidente. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
19. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, entre os causadores de acidentes ao profissional de saúde 
no ambiente de trabalho estão os agentes: 
 
(A) Alimentares. 
(B) Físicos, químicos e biológicos.  
(C) Paquímetria. 
(D) Aéreos, alimentares. 
(E) Nenhuma das alternativas. 
 
20. Um dos atributos da enfermagem é a administração de medicamentos, cuidado integral do paciente por meio da 
aferição dos dados vitais e acompanhamento do paciente enfermo. 
Sobre a administração de medicamento, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A enfermagem pode administrar medicamento somente após a liberação da prescrição médica, e nunca de 
forma verbal. 
B) A enfermagem pode administrar medicação após a liberação médica e, em caso de emergência, pode-se 
administrar a medicação após solicitação verbal do médico. 
C) A enfermagem pode administrar medicação sempre que o paciente solicitar. 
D) A enfermagem pode administrar medicação quando houver prescrição de enfermagem. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


