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Nome:  Nota: 

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

 
PROVA PARA O CARGO DE – TÉCNICO ENFERMAGEM DO TRABALHO (NATAL) 

 
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 (vinte) 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. 
 
 



 

 2 

 
 
 
 

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 DO TRABALHO (NATAL) 
 
QUESTÕES 
 
 
1. O profissional da enfermagem deve sempre prevenir o acidente de trabalho, mas se ocorrer um acidente 
ocupacional com material biológico, existem algumas condutas a serem realizadas. Sobre essas condutas, assinale 
a alternativa INCORRETA: 
 
A) Avisar a chefia imediata para abertura da CAT (Comunicação Acidente de Trabalho). 
B) Encaminhar o acidentado ao centro de referência mais próximo que atenda esse tipo de ocorrência, até no 
máximo uma hora após a exposição. 
C) Solicitar ao paciente uma fonte de autorização para coleta de sangue para exames anti-HIV, hepatite B, hepatite 
C e enviar com as amostras ao centro de referência. 
D) Lavar o local exposto imediatamente. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
2. De acordo com a Portaria no 1.823, de 23 de agosto de 2012, são objetivos da Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora, EXCETO: 
 
A) Promover a saúde e ambientes e processos de trabalhos saudáveis. 
B) Incorporar a categoria “trabalho” como determinante do processo saúde-doença dos indivíduos e da coletividade. 
C) Fortalecer a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) e a integração com os demais componentes da 
Vigilância em Saúde. 
D) Integrar a Vigilância em Saúde do Trabalhador com os demais componentes da Vigilância em Saúde e com a 
Atenção Primária em Saúde. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
3. Leia os enunciados abaixo sobre as Portaria no 104, de 25 de janeiro de 2011, e preencha os espaços vazios 
com a palavra que melhor complete as seguintes descrições: 
 
I. ______________: é um evento que apresenta risco de propagação ou disseminação de doenças para mais de 
uma Unidade Federada – Estados e Distrito Federal –, com priorização das doenças de notificação imediata e 
outros eventos de saúde pública, independentemente da natureza ou origem, depois de avaliação de risco, e que 
possa necessitar de resposta nacional imediata. 
II. ______________: significa uma enfermidade ou estado clínico, independentemente de origem ou fonte, que 
represente ou possa representar um dano significativo para os seres humanos. 
III. ______________: significa manifestação de doença ou uma ocorrência que apresente potencial para causar 
doença. 
IV. ______________: é evento extraordinário que constitui risco para a saúde pública de outros países por meio da 
propagação internacional de doenças e que potencialmente requerem uma resposta internacional coordenada. 
V. ______________: significa qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos, provocado por 
circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de drogas, e lesões auto ou heteroinfligidas. 
 
Assinale a alternativa com os termos que preenchem CORRETAMENTE as lacunas existentes, de cima para baixo: 
 
A) Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) – Doença – Agravo – Emergência de Saúde 
Pública de Importância Internacional (ESPII) – Evento 
B) Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) – Doença – Agravo – Emergência de Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN) – Evento 
C) Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) – Doença – Evento – Emergência de Saúde 
Pública de Importância Internacional (ESPII) – Agravo 
D) Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) – Evento – Agravo – Emergência de Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN) – Doença 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
4. Trabalhando em ambulatórios, os profissionais de Enfermagem do Trabalho devem sempre se precaver para 
evitar acidente com material biológico.São precauções recomendadas: 
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(___) Manipular cuidadosamente os instrumentos perfurocortantes contaminados. 
(___) Reencapar as agulhas após a sua utilização, utilizando a técnica de pescagem. 
(___) Desconectar a agulha da seringa. 
(___) Utilizar coletor resistente para descarte dos materiais perfurocortantes conforme NBR 13853/1997. 
(___) Uso de luvas, aventais, máscara, óculos de proteção quando no atendimento de vítimas de acidentes do 
trabalho com presença de sangue. 
(___) Realizar higienização das mãos sempre que retirar as luvas. 
 
Classifique os comentários acima como (V) verdadeiros ou (F) falsos. A sequência CORRETA de classificação, 
de cima para baixo, é:  
 
A) (V); (F); (F); (V); (V); (V) 
B) (V); (V); (F); (V); (V); (V) 
C) (V); (F); (V); (V); (V); (V) 
D) (V); (V); (V); (V); (V); (V) 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
5. O adoecimento psíquico relacionado ao trabalho é, atualmente, um enorme desafio com o qual se defrontam os 
￼profissionais dedicados ao cuidado da saúde dos trabalhadores. Sobre o estresse no ambiente de trabalho, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) Um estado mínimo de estresse no organismo é fisiológico, normal e benéfico. 
B) O estresse ocupacional é um estado crônico de desgaste físico e mental para e pelo trabalho. 
C) A legislação brasileira não reconhece que os esforços no trabalho podem propiciar desequilíbrio de ordem 
mental. 
D) Deverá ser garantido aos trabalhadores o direito à recusa ante os ambientes de trabalho que apresentem 
riscos iminentes à sua integridade mental. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
6. As atribuições da equipe de Enfermagem do Trabalho podem ser divididas em três funções básicas: técnicas, de 
ensino e administrativas. Sobre essas funções, numere cada conceito com a respectiva função: 
 
1. Funções técnicas 
2. Funções de ensino 
3. Funções administrativas 
 
(___) Treinamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis DST/AIDS e primeiros socorros para membros da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 
(___) Organização dos arquivos da empresa. 
(___) Realização de curativos e administração de medicações prescritas. 
(___) Controle e envio de equipamentos para manutenção em fornecedores selecionados. 
(___) Execução de campanhas de promoção à saúde (diabetes, colesterol, obesidade, tabagismo). 
(___) Controle de estoques e datas de vencimento de materiais e medicamentos. 
(___) Elaboração de temas sobre saúde para jornais e murais internos da empresa. 
 
A alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
 
A) 2,2,3,3,1,3,1.  
B) 1,2,1,2,3,1,2.  
C) 2,3,1,3,1,3,2.  
D) 1,2,1,2,1,3,1. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
7. De acordo com Ministério da Saúde, os riscos à saúde do trabalhador estão classificados em cinco grupos. 
Numere cada conceito com o respectivo risco: 
 
1. Riscos Químicos 
2. Riscos físicos 
3. Riscos biológicos 
4. Riscos mecânicos 
5. Riscos ergonômicos 
 
(___) Representados por parasita, bactérias, vírus e outros micro- organismos. 
(___) São fatores ou situações potencialmente causadoras de acidentes, como arranjo físico inadequado, máquinas 
e equipamentos sem proteção ferramentas inadequadas, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosões, 
armazenamento inadequado, animais peçonhentos, falta de sinalização 
(___) São as substâncias, compostos ou produtos que podem ser absorvidos através da pele ou por ingestão ou 
ainda penetrar por via respiratória. 
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(___) São aqueles resultantes da falta de adaptação do trabalho ao homem, gerando sobrecarga nas estruturas 
músculo-esqueléticas, como esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de 
posturas inadequadas, repetitividade, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, jornada de 
trabalho prolongada. 
(___) São formas de energia representada por ruído, vibração, pressões anormais, temperaturas extremas, 
radiação ionizante, radiação não ionizante, infrassom e ultrassom, umidade, luminosidade. 
 
A alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
 
A) 3,2,1,5,4.  
B) 1,2,5,3,4.  
C) 3,4,1,5,2.  
D) 1,4,3,5,2. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
8. Sobre o programa de imunização do trabalhador e as vacinas disponíveis no SUS, numere cada indicação com 
sua respectiva vacina: 
 
1- Vacina adsorvida difteria e tétano adulto (dT) 
2- Vacina sarampo, caxumba rubéola (Tríplice Viral) 
3- Vacina hepatite B 
4- Vacina influenza (fracionada, inativada) 
5- Vacinacontrafebretifoide 
 
(___) Indicação: para profissionais da área da Saúde e cuidadores de idosos. Apresentação: líquida, já em seringa 
pronta para aplicação ou em frasco- ampola multidose. 
Idade de aplicação: pode ser feita em qualquer idade quando há indicação por situação ocupacional. 
Via e local de administração: intramuscular em deltoide. Esquema: uma dose anualmente. 
(___) Indicação: para profissionais que atuam no setor de turismo; motoristas de táxi, funcionários de hotéis e 
restaurantes, profissionais de Saúde, profissionais da Educação. 
Apresentação: liofilizada em frasco-ampola de múltiplas doses. Acompanha diluente. 
Idade de aplicação: não há restrição, a partir de um ano de idade. 
Via e local de administração: subcutânea, na região deltoidea ou glútea. Esquema: para trabalhadores maiores de 
19 anos não vacinados deve ser aplicada uma dose da vacina; até 19 anos de não vacinados devem receber duas 
doses, com intervalo mínimo de um mês entre elas. 
(___) Indicação: para os trabalhadores que exerçam atividades com exposição frequente a esgotos. 
Apresentação: vacina oral, na forma de cápsulas (frasco unidose3 cápsulas) e a vacina perenteral. 
Idade de aplicação: não há restrições 
Via e local aplicação: as cápsulas são de uso oral; a vacina parental deve ser intramuscular. 
Esquema: vacina oral: uma dose três cápsulas administrada nos dias 0, 2, 4 e uma dose de reforço a cada 5 anos. 
Vacina parenteral: uma dose, e uma dose de reforço a cada dois anos. 
(___) Indicação: todos os trabalhadores, de qualquer setor ou tipo de trabalho. Apresentação: forma líquida em 
ampola de dose única ou frasco ampola de múltiplas doses. 
Idade de aplicação: aplicada a partir de 7 anos 
Via e local aplicação: intramuscular, pode ser aplicada no músculo deltoide ou glúteo. 
Esquema: preconizado administrar três doses, com intervalo de 60 dias entre as doses. 
(___) Indicação: para profissionais da área da Saúde, alunos de cursos da área de Saúde, policiais civis e militares, 
pedólogos e manicures, auxiliares de necropsia, coletores de lixo hospitalares e domiciliar. 
Apresentação: forma líquida em ampola individual ou frasco- ampola de múltiplas doses. 
Idade de aplicação: na rotina do Programa Nacional de Imunizações, está indicada para a faixa etária de 0 a 24 
anos. Via e local de administração: no músculo deltoide em adultos. 
Esquema: três doses, sendo intervalo entre as duas primeiras de um mês, a terceira dose no mínimo dois meses 
após a segunda dose. 
 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
 
A) 4,2,5,1,3.  
B) 4,3,2,1,5.  
C) 5,2,1,4,3.  
D) 5,3,2,1,4. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
9. A Política ___________________________tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as 
estratégias a serem observados pelas três esferas de gestão do ______________________para o 
desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a promoção e a 
proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de 
desenvolvimento e dos processos produtivos. Assinale a alternativa que preenche corretamente e respectivamente 
as lacunas acima: 
 
A) Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhador / Sistema Único de Saúde (SUS) 
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B) de Higiene do Trabalho / movimento ergonômico. 
C) da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes / trabalhador 
D) Pública de Saúde do Trabalhador / Município 
E) Nenhuma das alternativas 
 
10. S.D., 39 anos de idade, é trabalhador da empresa Z, localizada na grande São Paulo. Irá viajar para a região 
Norte do Brasil, sendo recomendada a vacinação contra a febre amarela. Neste contexto, S. D. deve ser vacinado 
pelo menos quantos dias anteriores à data da viagem na primovacinação? 
 
A) 30 dias. 
B) 45 dias. 
C) 60 dias. 
D) 10 dias. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
11. O mapa de risco deve ser elaborado, representado na forma de figuras, sobre o layout da empresa, de acordo 
com alguns padrões que são determinados. Considerando esses padrões, analise os itens a seguir e assinale a 
alternativa incorreta. 
 
A) Riscos físicos, tendo como padrão a cor vermelha (frio, umidade, radiação, gases). 
B) Riscos de acidentes, tendo como padrão a cor azul (arranjo físico inadequado, máquinas sem proteção). 
C) Riscos químicos, tendo como padrão a cor verde (poeira, fumos, névoa, gases, umidade). 
D) Riscos ergonômicos, tendo como padrão a cor marrom (esforço físico, ritmos excessivos). 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
12. Sabe-se que são inúmeras as condições de risco ergonômicos presentes nos ambientes de trabalho ou 
relacionados a determinadas atividades, associadas com a ocorrência de problemas de saúde. Sendo assim, 
analise os itens abaixo: 
I - Dispêndio excessivo de força muscular. 
II - Ferramentas e móveis adequados. 
III - Bactérias, fungos e parasitas de qualquer espécie. 
 
É(são) risco(s) ergonômico(s) o(s) apresentado(s) em: 
A) II e III, apenas. 
B) III, apenas. 
C) I,IIeIII. 
D) I, apenas. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
13. Julgue os itens seguintes e assinale a alternativa que contenha apenas os fatores de riscos físicos para a saúde 
e segurança dos trabalhadores, presentes ou relacionados ao trabalho. 
 
A) Ruído, vibração, radiação ionizante e não-ionizante, A temperaturas extremas (frio e calor), pressão atmosférica 
anormal. 
B) Agentes e substâncias químicas, sob as formas líquida, gasosa ou de partículas, poeiras minerais e vegetais, 
comuns nos processos de trabalho. B 
C) Utilização de equipamentos, máquinas e mobiliário inadequados, locais adaptados com más condições de 
iluminação e ventilação. 
D) Proteção das máquinas, arranjo físico, ordem e limpeza do ambiente de trabalho, sinalização, rotulagem de 
produtos. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
14. Os equipamentos de proteção individual são: luvas, máscaras, gorros, óculos de proteção, capotes (aventais) e 
botas, e atendem a algumas indicações. Considerando estas indicações assinale (V), se verdadeiro e (F), se falso 
em cada uma das assertivas a seguir. 
 
(__) O emprego das luvas deve acontecer sempre que houver possibilidade de contato com sangue, secreções e 
excreções, com mucosas ou com áreas de pele não íntegra. 
(__) O uso das máscaras, gorros e óculos de proteção devem ser empregados durante a realização de 
procedimentos em que haja possibilidade de respingo de sangue e outros fluidos corpóreos em qualquer região do 
corpo do profissional. 
(__) Os aventais devem ser usados durante os procedimentos com possibilidade de contato com material biológico, 
inclusive em superfícies contaminadas. 
(__) As botas são empregadas para proteção dos pés em locais úmidos ou em quantidade significativa de material 
infectante. 
A sequência, de baixo para cima, está contida em:  
 
A) F–V–V–V. 
B) F–F–V–F. 
C) V–F–V–V. 
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D) V–V–F–V. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
15. Segundo a Lei No 6.514/77, das medidas preventivas de Medicina do Trabalho, em seu Art. 168, sobre a 
obrigatoriedade do exame médico do empregado, por conta do empregador, é correto afirmar que: 
 
A) O exame médico no momento da admissão se faz obrigatório e deverá ser renovado, a cada 2 anos, nas 
atividades e operações insalubres e, mensalmente, nos demais casos. A abreugrafia será repetida a cada dois 
anos.  
B) Por ocasião da admissão, o exame médico obrigatório deve compreender investigação clínica e, nas localidades 
em que houver, abreugrafia, devendo o exame médico ser renovado, de seis em seis meses, nas atividades e 
operações insalubres e, anualmente, nos demais casos.  
C) O exame médico admissional é obrigatório e deverá ser renovado, a cada mês, nas atividades e operações 
insalubres e, mensalmente, nos demais casos. A abreugrafia é feita apenas uma vez, desde que o empregado não 
seja demitido. 
D) Por ocasião da admissão, uma vez feita a investigação clínica ou abreugrafia, outros exames complementares 
não são necessários, por serem a avaliação clínica e a abreugrafia suficientes para apuração da capacidade ou 
aptidão física e mental do empregado para a função que irá exercer. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
16. São lesões que ocorrem em tendões, ligamentos, músculos, nervos e sinovias em conseqüência de traumas 
cumulativos, relacionados ou não à atividade profissional. Estamos falando de: 
 
a) LEI. 
b) LER.  
c) DOIT.  
d) MORT. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
17. Uma solução ergonômica para ser bem aceita deve conciliar da melhor forma possível cinco variáveis: 
 
I- Epidemiológica: redução da fadiga do organismo. 
II- Biomecânica: redução da incidência das lesões. 
III- Fisiológica: melhora do trabalho do organismo. 
IV- Psicofísica: aceitação das modificações por parte dos trabalhadores. 
V- Econômica ou produtiva: alteração que não afete a produtividade. 
 
Está correto o que se afirma em: 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas II e III. 
C) Apenas IV e V. 
D) Todas as afirmativas. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
18. Analise as afirmativas: 
 
I- efeito tóxico agudo: é o que ocorre ou se desenvolve rapidamente após uma única administração (ou múltipla em 
24 horas ) de um agente químico. 
II- efeito tóxico crônico: é o que decorre de exposições prolongadas, mas a baixas doses do agente químico. Os 
efeitos tornam se perceptíveis somente dias, meses ou mesmo anos após cessada a exposição. 
III- efeito tóxico local: é o que ocorre no sítio do primeiro contato entre o organismo e o agente químico. 
Está correto o que se afirma em: 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas II e III. 
C) Apenas I e III. 
D) Todas as afirmativas. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
19. Qual das definições abaixo está incorreta? 
 
A) Toxicidade: É a capacidade inerente e potencial do agente tóxico de provocar efeitos nocivos em organismos 
vivos. 
B) Intoxicação: Conjunto de sinais e sintomas que evidenciam o efeito nocivo produzido pela interação entre uma 
substância química e o organismo. 
C) Perigo: define o potencial de um composto provocar dano e é dessa forma associado, virtualmente com alguma 
molécula. 
D) Risco: Maneira pela qual um agente tóxico exerce sua atividade sobre as estruturas celulares. 
E) Nenhuma das alternativas. 
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20. Analise os tipos de queimaduras: 
 
I - 1o grau: atingem as camadas mais profundas da pele, ou seja, derme e epiderme, causando formação de 
bolhas, pele avermelhada, com manchas e coloração variável, dor, inchaço, desprendimento de camadas da pele, e 
possível estado de choque. 
II - 2o grau: atingem as camadas superficiais da pele, causando vermelhidão, inchaço, dor local, às vezes 
insuportável, sem formação de bolhas. 
III - 3o grau: são as queimaduras mais profundas que atingem todas as camadas da pele, podendo chegar aos 
ossos. Apresentam pouca ou nenhuma dor e a coloração torna-se branca ou surge a coloração preta, devido à 
carbonização dos tecidos. 
Está correto o que se afirma em: 
 
A) Apenas I. 
B) Apena II. 
C) Apenas III. 
D) Todas as afirmativas. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


