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       INSTRUÇÕES 
 

• Verifique se este caderno contém 50 questões, 
sendo 08 de Língua Portuguesa, 08 de 
Raciocínio Lógico Quantitativo, 05 de Noções de 
Informática, 29 de Conhecimentos Específicos, 
além da folha de rascunho para a Prova 
Discursiva. 

• Verifique na Folha de Respostas se o seu nome 
e o número do documento de identificação estão 
corretos. 

• Será anulada a questão que contiver emenda, 
rasura ou, ainda, a que apresentar mais de uma 
alternativa assinalada na Folha de Respostas. 

• Ao marcar a alternativa correta na Folha de 
Respostas, use caneta esferográfica de tinta 
preta, ponta grossa. 

• Ao final da prova, devolva ao fiscal de sala a 
Folha de Resposta  da prova de múltipla 
escolha, devidamente assinada no local indicado; 
e também a Folha de Resposta  da prova 
discursiva. 

• Os 2 (dois) últimos candidatos de cada sala só 
poderão ser liberados juntos. 

 

 
• Em cada questão, você deve assinalar 

somente uma das alternativas e na forma 
correta, conforme indicação abaixo. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

• A duração total da prova é de 4 horas. Esse 
tempo inclui a marcação da Folha de 
Respostas e a elaboração da Prova 
Discursiva.  

• Você só poderá levar o Caderno de Prova 
após transcorridas 3h (três horas) do início 
da prova. 

Boa prova! 

 

  
  

 

PROVA DE CONHECIMENTOS 
 
 

 
TÉCNICO OPERACIONAL PORTUÁRIO - ESPECIALIDADE: 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO 
 

 
 

 
                                                                                                                                                
 
____________________________________ 
            Assinatura do Candidato 
 

 

 
Cód. Prova 
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Conhecimentos Específicos 
 

 

22  
Identifique a Norma Regulamentadora que estabelece 
a obrigatoriedade da elaboração e implementação    
por parte de todos os empregadores e instituições   
que admitam trabalhadores como empregados, do 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
– PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação 
da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. 

  a) NR-20. 

b) NR-32. 

c) NR-05. 

d) NR-17. 

e) NR-07. 

 
23  
De acordo com a NR-05, são atribuições da CIPA: 
 

I. Prestar esclarecimentos aos meios de 
comunicação, dando ciência aos fatos relativos 
aos acidentes de trabalho ocorridos na empresa. 

II. Identificar os riscos do processo de trabalho, e 
elaborar o mapa de riscos, com a participação do 
maior número de trabalhadores, com assessoria 
do SESMT, onde houver. 

III. Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação 
preventiva na solução de problemas de 
segurança e saúde no trabalho. 

IV. Participar da implementação e do controle da 
qualidade das medidas de prevenção 
necessárias, bem como da avaliação das 
prioridades de ação nos locais de trabalho. 

V. Realizar, periodicamente, verificações nos 
ambientes e condições de trabalho visando à 
identificação de situações que venham a        
trazer riscos para a segurança e saúde dos 
trabalhadores. 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em 

  a) I,  III  e  V. 

b) IV  e  V. 

c) II,  III,  IV  e  V. 

d) I,  III,  IV  e  V. 

e) I  e  III. 
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24  
Analise as assertivas abaixo; em seguida, assinale a 
que está de acordo com a NR-09. 

  a) Dimensionar a exposição dos trabalhadores para 
melhor monitoramento ambiental faz parte da 
avaliação qualitativa prevista na NR-09. 

b) Deverá ser realizada, quando solicitada por órgãos 
externos responsáveis pelo monitoramento 
ambiental ou pela CIPA, a analise global do PPRA. 

c) Realizar alteração no documento-base da NR-09 
cabe exclusivamente ao setor responsável por 
esse trabalho, sendo vedado o acesso direto de 
outras autoridades ao documento. 

d) Deverá ser efetuada, sempre que necessário e 
pelo menos uma vez ao ano, uma análise global do 
PPRA. 

e)  O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
deverá conter, no mínimo, estratégia, metodologia 
de ação e estabelecimento de metas. 

 
25  
Segundo o disposto no item 29.1.4.2, compete      
ao Órgão Gestor de Mão-de-Obra-OGMO ou ao 
empregador 

  a) proporcionar a todos os trabalhadores formação 
sobre segurança, saúde e higiene ocupacional no 
trabalho portuário, conforme o previsto na NR. 

b) cumprir a presente bem como as demais 
disposições legais de segurança e saúde do 
trabalhador. 

c) observar o Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais –  PPRA – no ambiente de trabalho 
portuário, disposto na NR-9. 

d) utilizar corretamente os dispositivos de segurança, 
EPI e EPC, que lhes sejam fornecidos, bem como 
as instalações que lhes forem destinadas. 

e) informar ao responsável pela operação de que 
esteja participando as avarias ou deficiências 
observadas que possam constituir risco para o 
trabalhador ou para a operação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26  
Segundo a NR-32, no que se refere aos riscos 
químicos, é CORRETO afirmar que 

  a) é permitido o procedimento de reutilização das 
embalagens de produtos químicos, desde que 
realizada a higienização adequada. 

b) deve ser mantida a rotulagem do fabricante na 
embalagem original dos produtos químicos 
utilizados em serviços de saúde. 

c) devem ser identificados os recipientes contendo 
produto químico manipulado ou fracionado, de 
forma legível, com o código do produto. 

d) deve constar, no PCMSO dos serviços de saúde, 
inventário de todos os produtos químicos, inclusive 
intermediários e resíduos. 

e) devem ter uma ficha descritiva todos os produtos 
químicos, inclusive intermediários e resíduos que 
não impliquem riscos à segurança e saúde do 
trabalhador. 

 
27  
Com relação às radiações ionizantes, a monitoração 
individual externa de corpo inteiro ou de extremidades 
deve ser realizada por meio de 

  a) avaliação médica mensal, não sendo necessário à 
dosimetria. 

b) exames clínicos com periodicidade trimestral. 

c) dosimetria com periodicidade mensal e levando-se 
em conta a natureza e a intensidade das 
exposições normais e potenciais previstas. 

d) dosimetria com periodicidade trimestral, não sendo 
obrigatório levar em consideração a intensidade 
das exposições normais. 

e) dosimetria com periodicidade anual e levando-se 
em conta a natureza das exposições. 

 
28  
Que formulário garante ao trabalhador acidentado os 
seus direitos previdenciários? 

  a) CAT. 

b) PPRA. 

c) PCMSO. 

d) CPATP. 

e) PAM. 
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29  
O Serviço Especializado em Engenharia de   
Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) é 
composto por profissionais, aos quais, entre outras 
responsabilidades, cabe 

  
a) registrar anualmente os dados atualizados de 

acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e 
agentes de salubridade. 

b) esclarecer, conscientizar os empregados sobre 
acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, 
tanto por meio de campanhas quanto de 
programas de duração permanente. 

c) manter um relacionamento temporário com a CIPA, 
valendo-se de suas informações conforme dispõe 
a NR-07. 

d) colaborar obrigatoriamente nos projetos de novas 
instalações físicas. 

e) analisar documentos gerais de todos os acidentes 
envolvendo empregados da empresa. 

 
30  
Que profissionais contribuem, dentro de uma empresa, 
para o conforto dos funcionários e usuários? 

  a) Enfermeiros. 

b) Técnicos de enfermagem específico da medicina 
do trabalho. 

c) Massagistas especializados. 

d) Médicos. 

e) Ergonomistas. 

 
31  
Nas operações com cargas perigosas cabe ao 
trabalhador 

  a) analisar os reparos zelando pela integridade dos 
equipamentos fornecidos. 

b) participar da elaboração do PAM, quando 
solicitado. 

c) supervisionar o uso dos equipamentos de proteção 
geral para a carga perigosa manuseada. 

d) habilitar-se por meio de cursos específicos, 
oferecidos pelo OGMO, titular de instalação 
portuária de uso privativo ou empregador. 

e) responsabilizar-se pela adequada proteção de todo 
o pessoal envolvido diretamente com a operação. 

 
 
 
 
 
 

32  
No que se refere as operações com explosivos, é 
CORRETO afirmar que a NR-29, no subitem 6.4.1, 

  a) permite o abastecimento de combustíveis na 
embarcação, durante essas operações. 

b) permite  a permanência de explosivos nos portos o 
tempo que for necessário. 

c) recomenda a exposição dos explosivos aos raios 
solares pelo tempo necessário. 

d) determina que as cargas de explosivos sejam as 
primeiras a embarcar e as últimas a desembarcar. 

e) proíbe a operação com explosivos sob condições 
atmosféricas adversas à carga. 

 
33  
A lavagem das mãos é uma recomendação das 
Precauções Específicas. A realização desse 
procedimento entre um cuidado de enfermagem e 
outro é importante, principalmente, para 

  a) impedir a contaminação do material estéril. 

b) evitar a infecção cruzada e a autocontaminação. 

c) evitar a infecção entre profissionais de saúde. 

d) inibir a autocontaminação do profissional. 

e) esterilizar as mãos dos profissionais. 

 
34  
O técnico de enfermagem, supervisionado pela 
enfermeira, ao realizar um curativo que tem o objetivo    
de controlar a disseminação de microrganismos 
patogênicos, deverá fazer a limpeza com o seguinte 
cuidado: 

  a) Limpar o ferimento com o medicamento prescrito 
pela enfermeira. 

b) Umedecer a gaze com água oxigenada para 
facilitar a retirada do curativo anterior. 

c) Desprezar a gaze após cada passagem pelo 
ferimento. 

d) Levantar o curativo pela parte central, se houver 
secreção aparente. 

e) Iniciar a limpeza do centro para as bordas do 
ferimento. 

 
35  
O processo de extermínio de parasitas existentes em 
um indivíduo ou no ambiente é denominado 

  a) desinfestação. 

b) esterilização. 

c) anti-sepsia. 

d) assepsia. 

e) degermação. 
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36  
Sobre as intervenções de enfermagem e os princípios 
gerais, na administração de medicamentos, é 
CORRETO afirmar que 

  a) na administração de medicação intramuscular, 
deve-se colocar o paciente em posição sentada ou 
deitada, sendo o deltoide utilizado frequentemente 
apesar da proximidade com o nervo radial. 

b) após a administração de heparina, por via 
subcutânea, deve-se realizar imediatamente 
massagem local e aspiração. 

c) para se administrar as drogas, devem ser  tomados 
cuidados específicos, como verificação do pulso 
apical e pressão sanguínea. 

d) qualquer medicação preparada e não administrada 
é considerada contaminada, e não pode ser 
recolocada no frasco original. 

e) se faz necessário o uso de luvas cirúrgica na 
administração de medicamentos intramuscular e 
endovenoso. 

 
37  
Analise as assertivas abaixo sobre a vigilância 
epidemiológica; em seguida, marque a CORRETA. 

  a) A vigilância epidemiológica tem como propósito 
fornecer orientação técnica periódica, tendo a 
responsabilidade de decidir sobre a execução de 
ações de controle das doenças. 

b) A vigilância epidemiológica deve sempre notificar 
publicamente a sociedade sobre a simples 
suspeita da doença, não sendo necessário 
confirmação do caso. 

c) A vigilância epidemiológica é um método de 
trabalho utilizado com muita frequência em casos 
de epidemias das doenças transmissíveis, mas 
que se aplica a outros grupos de agravos. 

d) As funções gerais como coleta e processamento 
de dados, análise, recomendação e promoção    
das medidas de controle epidemiológico são 
atribuições específicas dos profissionais de saúde 
da rede pública. 

e) A busca ativa de casos pela vigilância 
epidemiológica, sempre restrita a um bairro ou 
domicílio, é feita para se conhecer a magnitude do 
evento, quando se suspeita que casos possam 
estar ocorrendo sem conhecimento dos serviços 
de saúde. 

 
 
 
 
 
 

38  
Identifique a doença de exposição ocupacional, 
comum entre os trabalhadores que realizam atividades 
como a construção de barragem ou rodovias, extração 
de petróleo e outras atividades em zonas endêmicas. 

  
a) Dermatofitose. 

b) Pneumoniose. 

c) Citomegalovirose. 

d) Malária. 

e) Brucelose. 

 
39  
Ao encontrar um trabalhador inconsciente, em 
decúbito lateral esquerdo, João, técnico em 
enfermagem, ouve o fluxo aéreo pela boca e narinas 
da vítima e percebe um hálito etílico intenso. Observa 
ainda taquipneia, cianose, pele fria e úmida, e uma 
fratura exposta do fêmur esquerdo, com pequena 
quantidade de sangue ao redor do foco de fratura. 
Diante desse quadro, qual a conduta CORRETA a ser 
adotada por João? 

  a) Aplicar tala de tração femural precocemente ainda 
no local. 

b) Utilizar KED invertido no processo de extricação. 

c) Estabilizar a cabeça e iniciar RCP. 

d) Comprimir externamente o ponto de sangramento 
visível. 

e) Estabilizar a cabeça e rolar a vítima em 90 graus 
para a prancha longa. 

 
40  
O técnico de enfermagem ao aplicar uma injeção na 
região glútea deve introduzir a agulha 

  a) no quadrante superior externo. 

b) no quadrante inferior interno. 

c) no quadrante inferior externo. 

d) no quadrante superior interno. 

e) na área central da região glútea. 

 
41  
Durante a realização de um procedimento, a falta de 
atenção ou cuidado denomina-se 

  a) imprudência. 

b) negligência. 

c) dolo. 

d) imperícia. 

e) distração. 
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42  
O contato dos olhos com substâncias químicas pode 
provocar lesões locais na conjuntiva e na córnea. 
Antes do encaminhamento da vítima para o serviço 
especializado, que tratamento deve ser feito ao se 
confirmar a contaminação dessas áreas? 

  a) Lavar os olhos com o antídoto da substância 
agressora e cobrir com ataduras. 

b) Cobrir os olhos com gaze vaselinada e ataduras. 

c) Lavar abundantemente os olhos por, no mínimo, 
30 minutos, com a água limpa ou soro fisiológico. 

d) Cobrir os olhos com algodão embebido com água 
oxigenada e encaminhar ao hospital. 

e) Colocar bolsa de gelo sobre os olhos. 

 
43  
O termo “acidentes de trabalho” refere-se 

  a) aos danos que ocorrem no exercício da atividade 
laboral ou no percurso da casa para o trabalho e 
vice-versa. 

b) às doenças endêmicas que se manifestam de 
forma gradual e são contraídas no percurso da 
casa para o trabalho e vice-versa. 

c) às doenças que se manifestam de forma lenta e 
que são determinadas pela natureza do trabalho 
realizado. 

d) às doenças endêmicas que são contraídas por 
exposição ou contato direto. 

e) ao conjunto de danos ou agravos que incidem 
sobre a saúde dos trabalhadores, desencadeados 
ou agravados por fatores de risco presentes nos 
locais de trabalho. 

 
44  
A asbestose é uma pneumopatia ocasionada por 
exposição ao 

  
a) mercúrio. 

b) amianto.  

c) cloro. 

d) chumbo. 

e) benzeno. 

 
45  
De acordo com a NR-07, no que se refere os riscos 
ergonômicos, é CORRETO afirmar que 

  a) tornar mais flexível o modo de operação de 
determinada tarefa é uma medida de controle. 

b) realizar esforço físico intenso e a atividades com 
posturas inadequadas produz carga psíquica. 

c) executar trabalho noturno e atividades monótonas 
leva à produção de carga física. 

d) tornar fixo o modo operacional de determinada 
tarefa leva à carga fisiológica. 

e) realizar tarefa diária rotineiramente leva à carga 
físico-psíquica. 

46  
As assertivas a seguir apresentadas dispõem, em 
linhas gerais, quanto aos objetivos traçados na Lei     
de Modernização dos Portos (Lei nº 8.630/1993 e 
alterações posteriores). Analise e julgue em V 
(verdadeira) ou F (falsa) cada uma delas. 
 

(  ) Readequar e postergar o tempo de espera e de 
permanência dos navios nas zonas portuárias. 

(  ) Promover a descentralização do setor por meio 
da estadualização e municipalização de portos. 

(  ) Permitir que a exploração das operações de 
movimentações portuárias seja realizada por 
meio do setor público, diretamente, ou por meio 
de sociedades anônimas de economia mista. 

(  ) Prover a geração de investimentos e a aquisição, 
pelo setor privado, de equipamentos novos e 
mais produtivos. 

(  ) Promover a adequação do quantitativo de mão-
de-obra na operação portuária, com base nos 
novos padrões tecnológicos e de produção. 

 

A sequência CORRETA é 

  a) F,  V,  F,  V,  F. 

b) F,  V,  V,  F,  F. 

c) F,  F,  F,  V,  V. 

d) V,  V,  F,  V,  V. 

e) F,  V,  F,  V,  V. 

 
47  
Para atender aos seus objetivos, a Lei de 
Modernização dos Portos (Lei nº 8.630/1993 e 
alterações posteriores) introduziu uma série de 
mudanças e, dentre elas, houve a criação de um ator, 
pessoa jurídica pré-qualificada, voltada para atuar na 
execução de operações portuárias na área do 
denominado porto organizado. O referido ator é 
denominado 

  
a) Trabalhador Portuário Avulso. 

b) Operador Portuário. 

c) Operador de Embarque e Desembarque. 

d) Autoridade Portuária. 

e) Gestor de Mão-de-Obra Portuária. 
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48  
Com relação à definição de Porto Organizado, é 
CORRETO afirmar que se refere àquele 
  a) aberto à navegação, inclusive a costeira, para o 

transporte de passageiros e de mercadorias, cuja 
armazenagem é explorada pela União, 
exclusivamente, em regime de comodato sob 
responsabilidade e jurisdição de uma autoridade 
portuária delegada. 

b) aberto para atender às necessidades da 
navegação referentes às movimentações de 
cargas e de mercadorias, concedido ou explorado 
por qualquer ente público, cujo tráfego e operações 
portuárias estejam sob a jurisdição de uma 
autoridade portuária. 

c) constituído e aparelhado para atender às 
necessidades da navegação e daquelas referentes 
às movimentações de passageiros, desde que 
explorado pela União, mediante tráfego e 
operações portuárias sob a jurisdição de uma 
entidade privada. 

d) constituído e aparelhado para atender às 
necessidades da navegação, das movimentações 
de passageiros ou de armazenagem de 
mercadorias, concedido ou explorado pela União, 
cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a 
jurisdição de uma autoridade portuária. 

e) adequado e aparelhado para atender às 
necessidades da navegação, inclusive de 
cabotagem, e da movimentação e armazenagem 
de cargas, concedido ou explorado por qualquer 
ente de direto público, cujas operações portuárias 
estejam delegadas à gestão privada por meio do 
operador portuário. 

 
49  
Com relação às autorizações de exploração de 
Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte, é 
CORRETO afirmar que estas 
  a) somente serão concedidas a Estados ou a 

Municípios, os quais, com prévia autorização do 
órgão competente e mediante licitação, poderão 
transferi-las para a iniciativa privada. 

b) serão concedidas diretamente à iniciativa privada, 
mediante processo licitatório na forma de 
concorrência pública ou de pregão, observada a 
possibilidade de subcontratação ou da subempreita 
de obras e serviços.  

c) serão concedidas exclusivamente aos  Estados, os 
quais, com prévia autorização do órgão 
competente e mediante licitação, poderão transferi-
las para a iniciativa privada. 

d) somente serão concedidas a Estados ou a 
Municípios, os quais, obedecendo a critérios de 
suas legislações internas, poderão transferi-las 
mediante arrendamento ou comodato à pessoas 
jurídicas de direito privado. 

e) serão concedidas exclusivamente aos  Municípios, 
os quais não poderão transferi-las para a iniciativa 
privada, senão na forma de inexigibilidade para 
arrendamento. 

50  
Quando efetuada com o uso do aparelhamento 
portuário, a atividade de movimentação de 
mercadorias nas instalações de uso público, como       
o recebimento, conferência, transporte interno, 
abertura de volumes para a conferência aduaneira, 
manipulação, arrumação e entrega, bem como o 
carregamento e descarga de embarcações, é 
denominada 

  
a) Operação de Carga e Descarga. 

b) Estiva. 

c) Conferência de Carga. 

d) Capatazia. 

e) Bloco em Avulso. 
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