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• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para
as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também
que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

As contas externas da economia brasileira1

continuam servindo de anteparo contra crises e turbulências
financeiras internacionais. Ainda que o superavit em
transações correntes esteja diminuindo devido à redução do4

saldo da balança comercial — que, por sua vez, é decorrente
de um incremento de importações de bens necessário para
proporcionar um aumento da produção interna —, o7

resultado final permanece positivo. Além disso, há uma
participação crescente de investimentos diretos estrangeiros,
que, em 2007, baterão novo recorde. Se, por um lado, o10

estoque de investimentos estrangeiros está aumentando, por
outro, a dívida externa líquida encolheu significativamente.
Assim, o ganho obtido com a redução do pagamento de juros13

praticamente compensou o acréscimo de remessas de lucros
e dividendos, mesmo com os ótimos resultados das empresas.

Como tudo indica que o Brasil será promovido16

à categoria de grau de investimento pelas agências
internacionais avaliadoras de risco soberano, a economia do
país continuará atraindo investimentos de maneira suficiente19

para manter a conta financeira do balanço de pagamentos
superavitária. Com tudo isso, as transações correntes
encontrarão seu próprio equilíbrio, deixando de ser a maior22

fonte de pressão sobre o câmbio, e a valorização excessiva
do real encontrará seu próprio antídoto no decorrer do
tempo. 25

O importante é que as contas externas deixaram de
ser o calcanhar-de-aquiles da economia brasileira. As
exportações foram o principal instrumento dessa virada e,28

enquanto tiverem um bom desempenho, serão o grande fator
de tranqüilidade para o ambiente econômico nacional.

Editorial, O Globo, 24/10/2007 ( com adaptações).

Em relação aos sentidos e às estruturas lingüísticas do texto
acima, julgue os itens que se seguem.

1 O termo “Ainda que” (R.3) pode, sem prejuízo para a
correção gramatical e a informação original do período, ser
substituído por qualquer um dos seguintes: Embora,
Conquanto, Mesmo que, Apesar de que, Porquanto.

2 Na linha 6, a palavra “necessário” está no masculino singular
para concordar com o antecedente “incremento”, mas
poderia estar no feminino plural para concordar com
“importações”, sem prejuízo para a correção gramatical do
período.

3 Pelos sentidos do texto, é correto afirmar que “Se” (R.10)
introduz oração subordinada substantiva e expressa dúvida,
incerteza, interrogação indireta.

4 O termo “Como” (R.16), de valor comparativo, poderia ser
substituído, sem prejuízo para a correção gramatical e para
a informação original do período, por qualquer uma das
expressões a seguir: Bem como, Assim como, Visto que.

5 O sinal indicativo de crase em “à categoria” (R.17) justifica-
se pela regência de “será” (R.16) e pela presença de artigo
definido feminino.

6 A expressão “calcanhar-de-aquiles” (R.27), inadequada para
correspondências oficiais, está sendo empregada
conotativamente, com o sentido de ponto fraco ou
vulnerável.

Na abordagem da questão da violência, é clássico o1

conflito entre, de um lado, os defensores da repressão
policial e, de outro, os propugnadores de políticas sociais.
Embora, na verdade, uma abordagem não exclua a outra,4

esse choque costuma ser carregado de forte conteúdo
ideológico e termina contaminando as próprias ações de
governo.7

De um dos extremos talvez não haja melhor
intérprete do que o presidente Washington Luiz, o último da
República Velha, para quem a questão social era caso de10

polícia. Em sã consciência, hoje em dia ninguém que tenha
algum peso na vida pública concorda com essa visão. Há, no
entanto, no outro extremo, radicais do assistencialismo, para13

quem a repressão policial é sempre negativa, e por isso deve
ser evitada a qualquer custo. 

Em troca, defendem políticas maciças de16

transferência paternalista de renda, na idéia de que o resgate
da pobreza colocará a pessoa dentro dos limites da lei. 

Essa bem-intencionada percepção do mundo,19

entretanto, não tem relação com a realidade. Pois, se assim
fosse, a criminalidade teria sido abolida nos países de renda
alta e sem grandes problemas sociais. Mas é nestes que se22

encontram os mais formidáveis aparatos de segurança
pública. Isso porque, como não há uma relação automática e
direta entre nível social e criminalidade, o Estado precisa25

sempre de um sistema de repressão para forçar o
cumprimento da lei. 

O Brasil, infelizmente, continua preso a um choque28

de visões sobre a violência que prejudica a própria luta
contra a violência. 

Editorial, O Globo, 22/10/2007 (com adaptações).

Com referência aos sentidos e às estruturas lingüísticas do texto
acima, bem como à temática por ele abordada, julgue os itens a
seguir.

7 A palavra “clássico” (R.1) está sendo empregada com o
mesmo sentido que tem na seguinte sentença: Na questão da
segurança pública, é clássico o confronto entre posições
divergentes quanto ao peso que as questões sociais
representam nos índices de violência. 

8 A expressão “na verdade” (R.4) está entre vírgulas porque
tem função de aposto.

9 Dadas as informações do texto, é correto afirmar que a
expressão “De um dos extremos” (R.8) se refere à idéia
antecedente de “defensores da repressão policial” (R.2-3).

10 A substituição de “para quem” (R.10) por para os quais
prejudica a correção gramatical do período por fazer
referência aos “radicais do assistencialismo”(R.13).

11 A expressão “Em troca” (R.16) deixa subentendida a idéia de
que a ação assistencialista deveria substituir a “repressão
policial” (R.14).
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12 Em “se assim fosse” (R.20-21), o “se” indica indeterminação

do sujeito.

13 Infere-se do texto que um programa oficial de transferência

de renda como o Bolsa Família repete, no início do século

XXI, a mesma tese que vigorava no Brasil da República

Velha, qual seja, a do apoio ao assistencialismo.

14 O texto confirma: no mundo contemporâneo, a criminalidade

está inevitavelmente associada à pobreza, à miséria e à

desigualdade social.

15 Não faltam exemplos, no mundo de hoje, de países que

encontraram na oferta de educação de boa qualidade para

seus habitantes um caminho para o desenvolvimento e para

a redução das desigualdades. 

Não faz muito tempo, os asilos de idosos1

costumavam ser identificados a depósitos de pessoas

rejeitadas e improdutivas, esperando a morte. Com a Política

Nacional de Proteção ao Idoso, em 1994, e principalmente4

com o Estatuto do Idoso, de 2003, muita coisa começou a

mudar. A parcela crescente de brasileiros com mais de

60 anos de idade passou a ter tratamento preferencial, uma7

condição nova e relevante, ainda que não devidamente

absorvida por toda a sociedade. Entretanto, muito caminho

ainda temos pela frente até chegar a um nível de10

compreensão da terceira idade como têm os países mais ricos

e com índice já acentuado e crescente de faixas etárias

avançadas e baixíssimo nível de natalidade. 13

Editorial, Jornal do Commercio, 25/10/2007.

Acerca das estruturas lingüísticas e dos sentidos do texto acima,

bem como de aspectos relacionados à população brasileira, julgue

os itens subseqüentes.

16 As palavras “depósitos” e “políticas” recebem acento gráfico

com base em regras gramaticais diferentes.

17 Estaria gramaticalmente correta e de acordo com as idéias

do texto a inserção de nós, brasileiros, logo após “muito

caminho” (R.9).

18 As estatísticas demográficas dos últimos anos demonstram

a tendência ao envelhecimento da população brasileira, isto

é, ampliam-se as expectativas de vida de homens e mulheres

ao mesmo tempo em que se reduz o número médio de filhos

entre as famílias.

Concretizados os planos do Itamaraty e do Palácio1

do Planalto, até o fim do ano que vem o governo terá elevado

de 19, em 2003, para 34 o número de embaixadas brasileiras

em países africanos. Atualmente são 30. O investimento é4

parte da estratégia de ocupar cada vez mais espaço no

continente de onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva

voltou de sua sétima viagem na semana passada, aumentando7

para 19 o número de países africanos que já visitou desde seu

primeiro mandato.

— Há uma sede de Brasil na África. Um grande10

interesse em que o Brasil participe e se envolva mais, até

mesmo para contrabalançar a influência de outras potências

e das antigas metrópoles, disse o ministro das Relações13

Exteriores, Celso Amorim.

Ao citar outras potências, o ministro referia-se

à China, que este ano promoveu uma reunião de cúpula com16

presidentes africanos e é hoje o terceiro maior parceiro

comercial daquele continente, atrás dos Estados Unidos da

América e da França. O plano da China é injetar US$ 40019

bilhões na África até 2009. No ano passado, o país asiático

investiu US$ 7 bilhões em Angola e US$ 5 bilhões no

Congo, dois países que Lula visitou em sua última viagem.22

Jornal do Brasil, out./2007 (com adaptações).

Com relação às ideias e às estruturas do texto acima e

considerando aspectos marcantes da economia mundial

contemporânea, além da inserção internacional do Brasil, julgue

os itens que se seguem.

19 O emprego de vírgula logo após “Planalto” (R.2) justifica-se

por isolar oração reduzida de particípio anteposta à oração

principal.

20 Logo após “são 30” (R.4), subentende-se a seguinte

informação elíptica: embaixadas brasileiras em países

africanos. 

21 Na linha 11, o “se”, em “se envolva”, tem função de

conjunção subordinativa condicional.

22 A expressão “antigas metrópoles” (R.13) faz referência aos

países que perderam sua posição econômica e social

privilegiada no conjunto das nações de primeiro mundo.

23 O emprego de sinal indicativo de crase em “à China” (R.16)

justifica-se pela regência de “referia-se” (R.15) e pela

presença de artigo definido feminino.
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24 A expressão “o país asiático” (R.20) é elemento de coesão
lexical, pois retoma o antecedente “China” (R.19) por meio
de uma qualificação.

25 Tomando-se por base o número de viagens realizadas pelo
presidente Lula, às quais o texto faz referência, é correto
concluir que, para o atual governo brasileiro, a África
constitui área estratégica para a inserção internacional do
Brasil. 

26 Uma das razões pelas quais o Brasil busca ampliar sua
presença na África é o fato de que as grandes economias
ocidentais não manifestam interesse em atuar naquele
continente.

27 Uma das características essenciais do atual estágio da
economia mundial, comumente chamado de globalização, é
a expressiva ampliação dos mercados mundiais, processo
que se dá mediante acirrada competição entre seus
protagonistas.

28 Deduz-se do texto que, apesar das previsíveis facilidades de
contato possibilitadas por um passado histórico comum, o
Brasil tem-se recusado a aproximar-se das antigas colônias
portuguesas na África.

29 No atual cenário mundial, viagens internacionais de chefes
de Estado ou de governo são normalmente marcadas pelo
viés econômico, ou seja, geralmente buscam abrir ou ampliar
contatos e possibilidades de contratos comerciais.

30 A significativa ampliação do número de embaixadas em
países africanos pode ser entendida como uma estratégia
política do Brasil com o objetivo de fortalecer sua presença
no continente e assegurar boas condições para a realização
de negócios.

31 Citada no texto, a China apresenta-se hoje como uma das
mais pujantes economias do planeta, com índices anuais de
crescimento que superam significativamente a média
mundial.

32 Há consenso entre os analistas de que o acentuado
desenvolvimento econômico da China só foi possível devido
à ampla liberalização de seu regime político, hoje
reconhecidamente democrático e pluralista.

33 Nos dias de hoje, as relações comerciais entre os países
encontram na Organização Mundial do Comércio a instância
multilateral responsável pela fixação de normas e pela
observância de seu cumprimento, inclusive funcionando
como uma espécie de tribunal para a resolução de
pendências entre as partes.

34 Por ser um país considerado emergente, o Brasil desfruta de
privilégios no comércio internacional, o que lhe dá muitas
vantagens na concorrência por mercados com as grandes
potências.

35 Por ser estatal, ao contrário da recentemente privatizada
PETROBRAS, a Vale do Rio Doce é a única empresa
brasileira com presença marcante na economia mundial
globalizada.

Considerando a figura acima, que mostra uma janela do Word
2003, contendo um documento com parte de um texto extraído do
sítio www.limeira.sp.gov.br, julgue os itens a seguir.

36 O documento em questão possui apenas um parágrafo,
formatado com alinhamento justificado.

37 A ferramenta  permite realçar uma parte do texto que
esteja selecionada. 

38 A ferramenta  permite autoformatar o texto por
meio de modelos predefinidos. 

39 O Símbolo  no final do parágrafo indica a existência de
vínculo do documento com uma fórmula do Excel.

Considerando a figura acima, que mostra uma janela do
aplicativo Outlook Express com uma mensagem em edição,
julgue os itens seguintes.

40 A partir de opções disponíveis no menu , é possível

enviar a mensagem mostrada em uma outra sessão de uso do
Outlook Express. 

41 O botão  possui a função de encaminhar uma cópia

como anexo da mensagem para o destinatário final da
mensagem identificado como “Senhor Secretário”.



UnB/CESPE – Prefeitura Municipal de Limeira

Cargo 3: Enfermeiro do Trabalho – 4 –

Considerando a figura acima, julgue os itens subseqüentes, acerca do Excel 2003.

42 Sabendo que o valor pago por paciente é R$ 120,00, a fórmula utilizada para calcular o total gasto em 2004 é =B2*120.

43 Para centralizar o conteúdo da coluna A, é suficiente selecioná-la e clicar a ferramenta .

A figura acima mostra a janela do Windows Explorer, executada
em um computador cujo sistema operacional é o Windows XP.
Com relação a essa figura, ao sistema de arquivo e ao sistema de
entrada/saída de computadores pessoais, julgue os itens que se
seguem.

44 A figura apresenta o conteúdo da pasta Meus documentos. 

45 Ao se clicar o ícone , o conteúdo da área de

trabalho é apresentado.

46 Caso, no campo , seja

digitado o endereço www.limeira.sp.gov.br e pressionada a

tecla �, a página da Prefeitura de Limeira será

apresentada. 

47 Para se criar uma cópia de segurança da pasta Apresentação,

é necessário utilizar o programa Winzip, que é uma

ferramenta do Windows XP cuja função é gerar backup.

Considerando os conceitos de Internet e intranet e os principais

navegadores, julgue os itens que se seguem.

48 Para se acessar a intranet a partir de um computador de uma

empresa, é necessário que esse computador possua um

modem e um contrato com o provedor de serviços

da intranet. 

49 No endereço www.limeira.sp.gov.br, o segmento .gov indica

que se trata de um sítio do governo.

50 A Internet é um exemplo típico de que a globalização rompe

as barreiras geográficas, pois agiliza a troca de informações,

o intercâmbio de idéias e as transações financeiras, mas uma

desvantagem é que o ambiente oferecido pode não ser

completamente seguro.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A Norma Regulamentadora (NR) n.º 17, que trata da Ergonomia
como ciência, visa verificar se há adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores.
A respeito desse assunto, julgue os itens a seguir.

51 O excesso de horas trabalhadas é ignorado como fator de
risco para os trabalhadores.

52 A análise ergonômica do trabalho é feita pelo empregador,
com abordagem das condições sob as quais o trabalho é
desenvolvido.

53 A ergonomia é uma ciência independente e, portanto, não
mantém relação com as ciências biológicas nem com outras
disciplinas, como a engenharia e a arquitetura.

54 As cargas mentais decorrentes do trabalho requerem atuação
e observação do trabalhador, exigindo o exercício dos
sentidos da audição e da visão.

55 A posição adequada para quem trabalha sentado é manter as
costas eretas em ângulo de 90º em relação à posição das
pernas.

Os acidentes de trabalho têm se constituído em fatores
preocupantes para as empresas, o que leva os administradores a
investirem em saúde e segurança, para evitar a diminuição da
produtividade e, conseqüentemente, oferecer melhor qualidade
de vida aos trabalhadores. A respeito de acidentes de trabalho,
julgue os itens seguintes.

56 O indiferentismo e a irreflexão, como atitudes restritas à
atuação dos administradores da empresa, não constituem
fatores de riscos para o desencadeamento de acidentes de
trabalho.

57 A legislação brasileira reconhece o ato de sabotagem ou de
terrorismo praticado por terceiro como acidente de trabalho.

58 No mapa de riscos de acidentes de trabalho, a cor azul indica
os riscos físicos.

59 A autenticidade da análise de acidentes realizada por meio
da ferramenta árvore de causas é questionável, pois tal
análise não permite uma formulação conclusiva acerca do
acidente ocorrido.

60 O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão é o
órgão responsável pela aplicação de multa à empresa que
deixar de notificar um acidente de trabalho dentro do prazo
estabelecido em lei.

Metodologia científica é o estudo dos métodos, da forma ou dos
instrumentos necessários à elaboração de pesquisa científica.
A respeito da metodologia da pesquisa, julgue os itens que se
seguem.

61 Do ponto de vista de seus objetivos, a pesquisa é classificada
em exploratória, descritiva e explicativa.

62 A análise de dados é um tipo de descrição dos
procedimentos científicos adotados para a realização de
uma análise quantitativa, como a análise de discurso, por
exemplo.

63 Na redação da pesquisa científica, especialmente na
formulação dos objetivos geral e específicos, deve-se evitar
o emprego da forma verbal no infinitivo.

64 A revisão de literatura deve apresentar a contextualização
teórica do problema e as contribuições resultantes de
investigações anteriores acerca do problema objeto da
pesquisa a ser realizada.

65 A justificativa de um projeto de pesquisa deve apresentar
argumentos relativos à importância do ponto de vista teórico,
metodológico ou empírico.

Em uma fábrica de papel onde João trabalhava há
5 anos, havia papéis acondicionados, de forma desordenada, em
depósito que servia também como área de refeição para alguns
trabalhadores desinformados, o que favorecia o aparecimento de
ratos e insetos que, atraídos por fragmentos de alimentos
deixados no local, representavam ameaças de surgimento de
doenças no ambiente. Fios elétricos expostos também faziam
parte desse ambiente. Determinado dia, ao término da jornada de
trabalho de João, houve um princípio de incêndio nesse depósito
e, diante disso, o enfermeiro do trabalho usou um extintor de
incêndio do tipo pó ABC para evitar o incêndio.

Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

66 A leptospirose, doença ocasionada pelo contato com rato (ou
excreta), não deve ser compulsoriamente notificada, quer
seja confirmada ou não.

67 O incêndio que atinge exclusivamente papéis pertence à
classe B.

68 Os fios elétricos citados na situação descrita acima, por
oferecerem riscos aos trabalhadores da empresa, são
exemplos de ato inseguro.

69 O enfermeiro do trabalho usou o tipo de extintor adequado
para a classe do incêndio descrito na situação hipotética.

70 A figura triângulo do fogo foi substituída pelo tetraedro do
fogo por ter sido incluída a reação em cadeia.

Com referência à organização dos serviços médicos e de
enfermagem dentro de uma empresa, julgue os itens seguintes.

71 O trabalho em equipe multiprofissional pressupõe a extinção
das especificidades das tarefas.

72 A recomendação n.º 112 da Organização Internacional do
Trabalho aprovou, como prioridade, a contribuição da
adaptação física e mental dos trabalhadores.

73 É recomendada a administração de vacinas contra sarampo,
caxumba e rubéola para trabalhadores que tenham recebido
recentemente doses de imunoglobulina ou unidade de sangue
e derivados.

74 O impedimento ao trabalho devido a suspensão imposta pelo
patrão ou por prisão é denominado absenteísmo legal.

75 A dualidade de comando deve ser aceita por funcionários,
principalmente quando subordinados a dois sócios que
administrem a mesma empresa.

76 Na atualidade, a informatização da organização de arquivos,
como parte da estrutura de uma empresa, apresenta as
seguintes vantagens: sistema de identificação visual,
economia de espaço físico, padronização de métodos de
arquivamento.
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A Organização Mundial de Saúde define saneamento como o

controle de todos os fatores do meio físico do homem que

exercem ou podem exercer efeito prejudicial ao seu bem-estar

físico, mental e social. A respeito do saneamento do meio, julgue

os itens que se seguem.

77 Os exemplos a seguir são ferramentas de que o saneamento

do meio dispõe para o controle: limpeza pública, controle de

artrópodes e roedores e saneamento de habitações e escolas.

78 A análise físico-química e microbiológica da água é um dos

componentes da vigilância no tocante a qualidade para o

consumo humano.

79 A Internet é o meio de comunicação adotado pelo Sistema

Nacional de Informações (SINISA) para tornar públicas suas

informações.

O advento da Revolução Industrial proporcionou o surgimento de

fábricas que passaram a empregar grandes quantidades de

trabalhadores para exercer ocupações que causavam danos à

saúde do trabalhador. Essas doenças ocupacionais obrigaram as

fábricas a contratar médicos dedicados à saúde dos trabalhadores

e aptos a avaliar as condições de trabalho nas fábricas. Por outro

lado, as doenças não-ocupacionais também são preocupantes,

pois podem influenciar negativamente a produtividade da

empresa. A respeito das doenças ocupacionais e

não-ocupacionais, julgue os itens subseqüentes.

80 A radiação ultravioleta, que causa doenças graves como o

câncer, e a infravermelha, que desenvolve alterações

genéticas, são exemplos de radiações ionizantes. 

81 As inter-relações entre o agente da doença, o hospedeiro e os

fatores ambientais e socioeconômicos não se caracterizam

como contribuições para disseminação de parasitoses

intestinais.

82 Em saúde ocupacional, o hipotireoidismo não tem relação

com o chumbo, os hidrocarbonetos halogenados e a tiouréia.

83 O benefício auxílio-doença é concedido ao trabalhador

segurado se a doença for constatada ou reconhecida pelo

médico do trabalho.

84 Além de ser transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a

dengue pode ser transmitida também por contato direto de

um doente para uma pessoa sadia, por meio de secreções ou

alimentos.

85 As dermatofitoses, que podem acometer trabalhadores de

cozinhas, ginásios e piscinas, não são consideradas de

notificação compulsória.

86 A perda auditiva induzida por ruído ocupacional pode ser

revertida no primeiro estágio quando o trabalhador é

afastado da exposição.

Entende-se por toxicologia ocupacional a área da toxicologia
destinada ao estudo dos efeitos e das ações de substâncias
químicas usadas no ambiente de trabalho sobre o organismo
humano, cujo controle visa obter informações que permitam
estabelecer critérios seguros de exposição mediante índices de
segurança a serem observados no setor de trabalho. A respeito da
toxicologia, julgue os itens a seguir.

87 A toxicocinética é a fase em que ocorre a movimentação do
agente tóxico no interior do organismo por meio da
absorção, distribuição e acumulação, biotransformação e
eliminação.

88 O processo de intoxicação decorre da interação do agente
químico com as moléculas orgânicas, ocorrendo alterações
bioquímicas, morfológicas e funcionais.

89 Quanto aos tipos de interação entre os agentes tóxicos, é
correto afirmar que o antagonismo ocorre quando um agente
aumenta o efeito do outro.

A sociologia tende a enfocar uma visão de vários acontecimentos
da vida social referentes à economia, política ou esfera simbólica
e cultural. A respeito da sociologia, julgue os itens seguintes.

90 Segundo a teoria organizacional de Taylor, a administração
científica enquadrou a diminuição do tempo de produção dos
trabalhadores, considerando sua agilidade.

91 Vários temas diferenciam a nova economia da velha
economia. Entre eles, destacam-se: conhecimento,
globalização, digitalização, inovação e redes interligadas.

A psicologia do trabalho, embora ainda não inserida no
dimensionamento do SESMT (Portaria 3.214, NR-4), tem-se
destacado por ser uma área que atua tanto na prevenção de
distúrbios como na promoção da saúde do trabalhador. Ela surgiu
da necessidade de atender demandas de administradores de
empresas que buscavam estabelecer o controle sobre o
comportamento humano no trabalho. Com referência à psicologia
do trabalho, julgue os itens a seguir.

92 O estresse é um fator freqüentemente associado à sobrecarga
de trabalho nas atividades do enfermeiro do trabalho.

93 Os testes ou screenings propostos aos trabalhadores visam
identificar uso de drogas ilícitas ou álcool, infecção pelo
HIV e predisposição genética para algumas patologias.

A informática tem sido empregada hoje em diversas profissões
como meio de agilizar e otimizar a administração da informação.
Na enfermagem em saúde ocupacional, seu uso visa agregar e
analisar informações importantes para a tomada de decisão, o que
torna seu desempenho eficiente. A respeito desse assunto, julgue
os itens a seguir.

94 Mediante o emprego de software adequado, pode-se
desenvolver um planejamento da prescrição dos cuidados de
enfermagem.

95 Um sistema informatizado pode gerar gráficos de sinais
vitais de trabalhadores expostos a riscos ocupacionais.
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Em uma usina de cana-de-açúcar, houve um

desabamento do teto onde trabalhavam 150 operários, deixando

20 deles politraumatizados por fraturas, queimaduras por choque

elétrico, hemorragias, desmaio e parada cardiorrespiratória.

Diante dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

96 A redução incruenta de uma fratura só será recomendada se

a vítima estiver inconsciente.

97 Em fraturas de clavícula, deve-se imobilizar o osso afetado

com o braço na posição de extensão, proporcionando maior

conforto à vítima.

98 Considera-se grande queimadura, em um adulto, a que atinge

por inteiro um dos seus membros inferiores.

99 São sinais e sintomas de hemorragia interna: pulso rápido e

fraco, sudorese, pele fria, palidez cutânea e de mucosa,

náusea e vômito, tontura ou inconsciência.

100 Vítimas de desmaio que apresentem pulso e respiração

devem ter afrouxadas suas roupas, elevando-se, com apoio,

seus membros inferiores.

101 A reanimação cardiorrespiratória pode ser feita por dois

socorristas da seguinte forma: aplicando-se duas respirações

artificiais para quatro compressões no tórax.

102 O transporte de acidentados é de suma importância apenas

para as vítimas de fraturas de crânio e bacia.

103 Além da ausência de saída de ar pelas vias aéreas e da

inconsciência, a cianose faz parte do quadro clínico de uma

parada respiratória.

As Normas Regulamentadoras (NRs) surgiram no Brasil para

ampliar e consolidar os instrumentos normativos das atividades

destinadas à saúde e segurança dos trabalhadores. Com relação a

algumas dessas NRs, julgue os itens a seguir. 

104 De acordo com a NR-4, o fisioterapeuta do trabalho foi

incluído recentemente no dimensionamento da equipe do

SESMT, apenas para empresas de graus de risco 3 e 4.

105 O secretário da CIPA poderá ser indicado por membros ou

não-membros da comissão, sendo necessária, neste último

caso, a concordância do empregador.

106 Os equipamentos de proteção individual, obrigatórios para

todos os trabalhadores expostos a riscos, só são aprovados

para comercialização se forem de fabricação nacional.

107 A NR-7 esclarece que o Atestado de Saúde Ocupacional

(ASO) deverá ser emitido pelo médico do trabalho em três

vias, ficando a 1.ª com o trabalhador, a 2.ª, arquivada no seu

prontuário e a 3.ª, encaminhada ao sindicato da classe a que

pertence o trabalhador.

108 Conforme a NR-9, uma das estruturas do Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) é o planejamento
anual com metas, prioridades e cronograma.

109 É assegurado a um trabalhador a insalubridade de grau
máximo quando este realiza carregamento e
descarregamento de enxofre, tanto em sacos, como a granel.

110 Um exemplo de periculosidade diz respeito ao manuseio e à
aplicação de radioisótopos para elucidação diagnóstica e
tratamento.

111 No que diz respeito à sinalização de segurança (NR-26), a
palavra “perigo” é usada como advertência de substâncias de
alto risco.

112 Setenta dias é o prazo máximo para que uma empresa
cumpra a correção de irregularidades encontradas por um
agente de inspeção do trabalho (NR-28).

113 Os acidentes por quimioterápicos são avaliados apenas do
ponto de vista pessoal (contaminação ocasionada por contato
ou inalação de medicamentos da terapia quimioterápica
antineoplásica).

Em um biotério de uma universidade, havia animais de
várias espécies para pesquisa dos alunos e professores como
requisito de disciplinas de diversos cursos. As orientações antes
das aulas práticas eram dadas quanto a precaução de acidentes ou
doenças transmitidas pelos animais no tocante ao manuseio com
os mesmos e suas excretas.

Considerando esse caso hipotético, julgue os itens a seguir.

114 A psitacose é uma doença transmitida por fezes de capivara
e a infecção ocorre por via cutânea devido ao uso de luvas
inadequadas.

115 O cachorro e o gato são os maiores transmissores da
hidrofobia, que ocorre pela mordida ou arranhão, ou pelo ato
de lamber do animal doente.

116 O soro antibotrópico é o indicado para picada de cobra
cascavel.

117 Além da dor, são característicos os seguintes sinais e
sintomas apresentados por vítimas de picada de escorpião:
náuseas, vômitos, dispnéia, palidez, sudorese e sialorréia.

118 As aranhas do tipo caranguejeiras, quando em contato com
o homem, provocam apenas prurido. Essas aranhas são
predadoras de outras aranhas.

Com referência à saúde ocupacional, julgue os itens a seguir.

119 No Brasil, o Ministério da Saúde é a entidade pública a
quem compete a fiscalização das normas concernentes à
saúde e segurança no trabalho, por meio dos planos nacional,
regional e empresarial.

120 Periodicamente, a Comissão Tripartite Paritária Permanente
tem-se reunido para modificar algumas NRs que são
regulamentadas por meio de outras portarias.


