CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Julgue os itens subsequentes, referentes à administração em
enfermagem.
51

As auditorias servem de instrumento de controle da qualidade
dos serviços de enfermagem e podem ser feitas de forma
retrospectiva, simultânea ou prospectiva.

52

A estrutura organizacional ad hoc — exemplo inovador na
administração — utiliza simultaneamente dois ou mais tipos
de departamentalização sobre determinados membros da
organização, com dois fluxos de autoridade: o fluxo vertical,
que se refere aos administradores funcionais, e o fluxo da
autoridade do projeto.

53

54

O estilo de liderança de abordagem conhecida por grade
gerencial ou rede administrativa leva em consideração a
produção e o interesse por pessoas.

60

61

62

No desenvolvimento da função de supervisão, devem ser
consideradas as diferenças comportamentais dos funcionários
e os fatores extra e intraorganizacionais geradores dessas
diferenças.

Uma adolescente de dezessete anos de idade foi levada
pelo avô a um serviço hospitalar após ele tê-la encontrado caída no
quarto da residência onde moram. Segundo o avô, sua neta
respondia minimamente aos comandos (não abria os olhos, não
respondia a comandos verbais; apenas gemia após muita
insistência). Constatou-se que ela estava gravemente sintomática,
com alterações significativas nos sinais vitais e oximetria de pulso
de 88% ao ar ambiente. Os exames do sistema nervoso e do abdome
estavam alterados, com responsividade apenas aos estímulos
dolorosos, além de alteração pupilar e de ruídos hidroaéreos.
Constatou-se overdose com medicação opiácea (morfina).
Considerando o caso clínico apresentado, julgue os itens seguintes.
55

Julgue os itens a seguir, quanto ao socorro de pessoas adultas em
situações especiais por acidentes com múltiplas vítimas.

Pacientes com quadro clínico semelhante ao da paciente do
caso em tela comumente apresentam os seguintes sinais
vitais: 120 bpm, frequência respiratória de 20 incursões por
minuto, temperatura de 38,3 °C e pressão arterial de
180 mmHg × 120 mmHg.

56

Dado o quadro clínico da paciente, pupilas midriáticas e ruídos
hidroaéreos aumentados são alterações esperadas nos exames
realizados.

57

A oximetria de pulso é um importante método invasivo para a
avaliação da hipoxemia, contudo, no caso em questão, a
saturação de oxigênio da paciente encontra-se dentro da faixa
de normalidade.

58

A abordagem clínica inicial recomendada à paciente desse caso
inclui descontaminação com uso de carvão ativado.

59

Controlar as vias aéreas e os sinais vitais, garantir boa
oxigenação, manter acesso venoso e prevenir aspirações são
medidas a serem adotadas para essa paciente, além da
indicação de terapêutica com naloxona.

Situação hipotética: Três trabalhadores vítimas de um
desabamento de objetos da construção de um edifício estão
presos sob alguns destroços. Segundo especialistas, a
construção encontra-se estável, sem risco de novo
desabamento. Assertiva: Nessa situação, é necessário remover
os destroços que estejam sobre os corpos das vítimas e
puxá-las o mais rápido possível do local, a fim de dar início
aos primeiros socorros e a medidas de ressuscitação, caso
sejam necessárias.
Situação hipotética: Um veículo com trabalhadores
envolveu-se em um acidente de tráfego e ficou tombado de
lado na pista. Assertiva: Nessa situação, deve-se,
primeiramente, quebrar os vidros do veículo e retirar as vítimas
o mais rápido possível, devido ao risco de incêndio.
Em um sistema de triagem que prioriza a cena segura, é feito
primeiramente o direcionamento de todas as vítimas que
estejam em condições de andar, para que estas saiam da cena,
e, em seguida, procede-se a uma avaliação rápida, a fim de
se identificar aqueles que necessitam de atendimento
urgente/imediato, os que podem aguardar, os de prioridade
leve e as vítimas inviáveis/mortas.

A respeito de aspectos relacionados à anafilaxia, julgue os itens que
se seguem.
63

64

65

66

Nos casos em que o paciente apresentar indicativos de
insuficiência respiratória iminente como cianose perioral,
sibilos difusos, estridor e hipóxia, pode-se realizar uma
cricotireoidostomia com a finalidade de garantir as vias aéreas
pérvias.
Na fisiopatologia da anafilaxia imediata, há liberação de
prostaglandinas, leucotrienos e histamina por via não
imunomediada.
A terapia medicamentosa primária em casos de anafilaxia
inclui a administração de adrenalina, que pode ser realizada
por via intramuscular ou por via intravenosa.
A reanimação cardiopulmonar deve ser iniciada tão logo sejam
detectadas parada cardíaca e(ou) respiratória, além de ser
inseridos acessos intravenosos para facilitar a administração de
líquidos e medicamentos.

Julgue os itens a seguir, a respeito das técnicas fundamentais de
enfermagem.
67

68
69

70

O funcionamento da máscara de Venturi obedece ao princípio
de Bernoulli, na medida em que possibilita que uma
concentração de oxigênio constante seja oferecida ao
paciente independentemente da profundidade ou da frequência
respiratória dele.
A pacientes com úlceras arteriais com tecido necrótico de
coloração preta, é indicado o desbridamento mecânico.
Na inserção de um cateter urinário de longa permanência,
deve-se garantir a lubrificação do cateter durante a inserção e
inflar o balão de retenção do cateter apenas quando se
certificar da adequada posição, a fim de evitar o traumatismo
nos tecidos uretrais.
Em se tratando de pacientes com tubo endotraqueal ou
submetidos a traqueostomia, o acúmulo de secreções pode ser
evitado pela realização de aspiração em sistema fechado, de
maneira vigorosa e contínua, técnica que exige do profissional
o uso constante de equipamento de proteção individual.
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Com relação ao preparo, à desinfecção e à esterilização de materiais
e equipamentos para uso na área da saúde, julgue os itens
subsequentes.
71

72

73

Pinças com bordas lisas e materiais cirúrgicos de pequena
complexidade podem ser esterilizados em estufas, desde que se
realizem testes periódicos para o controle de qualidade.
A desinfecção de alto nível promove a destruição de
microrganismos presentes em artigos semicríticos, com
exceção de micobactérias e alguns fungos.
A limpeza automatizada em lavadora ultrassônica deve ser
feita em produtos com conformações complexas, como, por
exemplo, materiais com lúmens de diâmetro interno inferior
a cinco milímetros.

Com relação às intervenções preventivas recomendadas pelo
Ministério da Saúde para doenças cardiovasculares e
cerebrovasculares, julgue os itens subsequentes.
74

É aceitável que as gorduras saturadas representem mais da
metade das gorduras totais consumidas por uma pessoa, desde
que as gorduras totais representem menos de 20% do valor
energético total de sua alimentação.

75

Recomenda-se o consumo de 200 g a 300 g de frutas, legumes
e verduras por dia.

76

O uso de aspirina profilática é recomendado em caso de
paciente jovem e com baixo risco cardiovascular.

77

Terapia hormonal com estrógenos e progesterona é uma
medida de prevenção cardiovascular recomendada a mulheres.

78

Ingestão excessiva de álcool é considerada fator de risco para
fibrilação atrial.

A respeito de noções básicas de epidemiologia e vigilância à saúde
do trabalhador, bem como acerca de registros em bases de dados,
documentos e legislações nacionais relativos a esse tema, julgue os
itens a seguir.
79

Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador
(CEREST) assumem funções ou atribuições correspondentes
às dos Serviços Especializados de Segurança e Medicina do
Trabalho (SESMT) de órgãos da administração pública.

80

Casos de pneumoconioses relacionadas ao trabalho devem ser
notificados no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN).

81

Cada um dos municípios do estado do Maranhão é coberto por
algum CEREST regional.

82

Entre 2010 e 2015, foram registrados, em média, mil casos de
câncer ocupacional no SINAN, o que reflete a deficiência das
ações dos órgãos na notificação obrigatória de doenças
monitoradas por meio da estratégia de vigilância.

83

Entre as seis doenças ou agravos à saúde do trabalhador
de notificação compulsória e monitorados por meio da
estratégia de vigilância em unidades sentinelas, os transtornos
mentais relacionados ao trabalho foram os mais registrados
entre 2010 e 2015.
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Considerando a legislação nacional sobre doença e acidente
de trabalho no contexto da seguridade social, julgue os
itens subsecutivos.
84

Litígios relativos a acidentes de trabalho serão apreciados em
âmbito judicial segundo o rito sumaríssimo.

85

O contrato de trabalho do segurado social que recebe
auxílio-doença em razão de acidente de trabalho fica garantido
por, pelo menos, doze meses a partir do término do auxílio.

86

O trabalhador que sofrer perda de audição fará jus ao
auxílio-acidente, bastando, para isso, o reconhecimento de
causalidade entre o trabalho e a doença.

87

Trabalhador que perceba auxílio-doença em razão de acidente
de trabalho que lhe tenha causado perda da capacidade de
exercer sua atividade habitual, mas que não seja considerado
inválido, deverá se submeter a processo de reabilitação
profissional para exercer outra atividade.

88

Situação hipotética: Para esclarecer dúvidas sobre plano de
saúde, um cliente compareceu ao setor de atendimento ao
público de uma instituição que oferece esse tipo de serviço.
Insatisfeito com as informações que havia recebido, o cliente
começou a proferir ofensas contra o atendente e, por fim,
o agrediu fisicamente. Devido à agressão, o atendente caiu no
chão, bateu a cabeça e sofreu traumatismo craniano.
Assertiva: De acordo com a legislação vigente, essa situação
é considerada acidente de trabalho.

A respeito das doenças relacionadas ao trabalho reconhecidas pelo
Ministério da Saúde, julgue os próximos itens.
89

Em comparação com mulheres, homens tendem a apresentar
quadros de dermatoses ocupacionais menos graves e de
remissão mais rápida.

90

O padrão de fala do portador de perda auditiva induzida por
ruído pode sofrer alterações.

91

A exposição a ruído elevado é fator de risco para perda
auditiva induzida por ruído, mas não é fator de risco para
lesões por esforços repetitivos/distúrbios osteomusculares
relacionados ao trabalho (LER/DORT).

92

Pessoas que trabalham no transporte de carvão mineral estão
sob risco de desenvolver uma doença conhecida como
pneumoconiose dos trabalhadores de carvão.

93

Caso haja indicação de profilaxia pós-exposição no caso de
acidente de trabalho que envolva exposição a materiais
biológicos, é recomendado que a quimioprofilaxia seja iniciada
nas primeiras duas horas após o acidente.

Tendo como referência a legislação que trata da saúde no Brasil,
julgue os seguintes itens.
94

Ao solicitar ao órgão competente a interdição de ambiente de
trabalho que apresente risco à vida do trabalhador, o sindicato
exerce atividade pertinente à saúde do trabalhador.

95

As empresas devem prover aos seus empregados as condições
indispensáveis ao exercício da saúde como direito somente se
o Estado, por omissão, não o fizer.

96

Cabe à direção nacional do Sistema Único de Saúde definir as
normas relativas a ambientes de trabalho.
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A respeito das atribuições do enfermeiro do trabalho, julgue os itens
que se seguem.
97

As atividades exercidas pelo enfermeiro estão relacionadas ao
serviço de higiene, medicina e segurança do trabalho.

98

O enfermeiro pode realizar atendimento de primeiros socorros
no ambiente de conveses e em porões de embarcações.

99

É permitido ao enfermeiro do trabalho inscrito em Conselho
Regional de Enfermagem preencher, emitir e assinar o laudo de
monitorização biológica previsto no perfil profissiográfico
previdenciário.

100

A Norma Regulamentadora 29 do Ministério do Trabalho e
Emprego determina que haja quatro enfermeiros do trabalho
em cada grupo de três mil trabalhadores do serviço
especializado em segurança e saúde do trabalhador portuário.

Acerca dos benefícios da previdência social, julgue os itens a
seguir.
101

102

103

104

105

A cota do salário-família devida a empregado que possua
filhos com idade igual ou inferior a quinze anos será
proporcional aos dias por ele trabalhados nos meses de sua
admissão e demissão.

Com referência a ergonomia e à legislação brasileira que trata desse
assunto, julgue os itens subsequentes.
109

O beneficiário de auxílio-doença ou auxílio-acidente do
Instituto Nacional do Seguro Social perde a condição de
segurado após seis meses do término do recebimento do
benefício previdenciário.
O salário-maternidade deve ser requerido pela empregada
gestante diretamente ao Instituto Nacional do Seguro Social no
prazo de vinte e oito dias antes da data provável do parto.
Independentemente de carência, a concessão das prestações
de auxílio-doença é garantida ao segurado acometido por
tuberculose ativa, hanseníase ou hepatopatia grave.

106

Essa norma considera incidente qualquer evento que tenha
gerado lesão, doença grave ou fatalidade.

107

Identificados perigos novos ou modificados em uma ação
corretiva ou preventiva, é necessário requerer que eventuais
ações propostas sejam submetidas a uma avaliação de riscos
antes de serem implementadas.
A referida norma baseia-se na metodologia PDCA (plan-do-check-act),
que corresponde a planejar-fazer-verificar-agir; nessa metodologia,
agir significa implementar processos envolvidos com segurança e
saúde no trabalho.

Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que
exijam esforço intelectual e atenção constantes, o índice de
temperatura efetiva deve permanecer entre 18 °C e 23 °C.

110

O peso máximo de cargas para transporte manual por
empregadas mulheres deverá ser nitidamente inferior àquele
admitido para empregados homens.

111

A análise ergonômica do trabalho deve considerar as condições
de trabalho, que incluem aspectos relacionados a equipamentos
e a condições ambientais do posto de trabalho.

112

A ergonomia cognitiva corresponde ao estudo da postura no
trabalho, do manuseio de materiais, de movimentos repetitivos
e do projeto de posto de trabalho.

Julgue os próximos itens, relativos ao gerenciamento de riscos.
113

As doenças do trabalho portuário estão relacionadas a riscos
químicos pela exposição a gases e poeiras.

114

A elaboração do plano de controle de emergência e do plano
de ajuda mútua tem a finalidade de minimizar, entre outras

A perda da qualidade de segurado não impede a concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição e de aposentadoria
especial.

Com base na norma OHSAS 18001 (Occupational Health and
Safety Assessments Series), julgue os itens subsecutivos, referentes
a serviços de avaliação de segurança e saúde ocupacional.

108
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situações, casos de queda de pessoa ao mar e riscos à
segurança das operações portuárias em razão de condições
adversas de tempo.
115

Na limpeza de tanques de carga que contenham ou que tenham
contido produtos tóxicos, corrosivos e(ou) inflamáveis, é
obrigatório o uso de exaustores, cujos dutos devem
prolongar-se até o convés da embarcação.

116

Qualquer substância ou produto que apresente risco de
explosão de toda a sua massa é considerado substância
perigosa da classe 3 — líquidos inflamáveis.

117

Na análise de riscos do trabalho em altura, o tempo de
suspensão inerte deve ser o menor possível, por oferecer risco
de diminuição da frequência respiratória devido a compressão
torácica.

No que se refere à promoção da saúde do trabalhador e à prevenção
de doenças no trabalho, julgue os itens subsecutivos.
118

Casos identificados de cólera e de doença meningocócica nos
setores portuários são considerados eventos de emergência de
saúde pública de importância internacional.

119

O objeto de avaliação de programas de prevenção de acidentes
e de doenças do trabalho restringe-se a doenças ocupacionais.

120

As instalações sanitárias para uso dos trabalhadores devem
estar situadas em distância máxima de quinhentos metros dos
locais de operações portuárias.

