
ENFERMEIRO DO TRABALHO 

 
QUESTÃO 01 
 
Para atingir 100,00% desta questão, o candidato deveria ter abordado os 
seguintes aspectos: 
- Vacinas possíveis de serem aplicadas: tríplice viral, hepatite A, hepatite B, 
dupla adulto (dT), influenza e febre amarela. 
- Aprazamentos: tríplice viral (duas doses, intervalo mínimo de um mês entre 
elas), hepatite A (duas doses, intervalo de seis meses entre elas), hepatite B 
(três doses, intervalo de um mês entre a primeira e segunda dose e intervalo 
de cinco meses entre a segunda e terceira dose), dupla adulto (três doses, 
intervalo de um mês entre cada dose, além do reforço a cada dez anos), 
influenza (vacina administrada uma vez por ano) e febre amarela (dose única). 
- Cuidados de enfermagem: o candidato poderia explorar os cuidados gerais 
para a aplicação da vacina, bem como os cuidados específicos de cada vacina 
para a sua administração. 
 
  
QUESTÃO 02 
 
Para atingir 100,00% desta questão, o candidato deveria ter abordado os 
seguintes aspectos: 
- De modo geral, o candidato deveria explorar sobre a realização de 
campanhas educativas, incluindo vários assuntos de promoção à saúde; 
possibilidade de ginástica laboral e correção postural; disponibilização de uma 
equipe multiprofissional para promoção da saúde; readequação dos processos 
de trabalho, para melhoria do trabalho em equipe; identificação dos riscos no 
ambiente de trabalho, incluindo a confecção do mapa de risco e prevenção de 
acidentes; reuniões periódicas de equipe, promovendo a discussão de 
problemas inerentes ao ambiente de trabalho; e, meios de promover a 
motivação profissional. O candidato deveria explorar três dos assuntos acima 
citados. 
 
  
QUESTÃO 03 
 
Para atingir 100,00% desta questão, o candidato deveria ter abordado os 
seguintes aspectos: 
- Para os primeiros socorros é necessário realizar a higienização do local 
exposto com água e sabão, nos casos de exposição percutânea, não sendo 
necessário o uso de torniquetes. Não há evidências de que esta técnica reduz 
o risco de transmissão de microorganismos ou infecções. 
- Quantos as condutas, o candidato deveria expor sobre: acalmar a vítima e/ou 
acidentado sobre o ocorrido. Considera-se que no momento do acidente, o 
funcionário encontra-se abalado emocionalmente, o que é preciso apoiá-lo e 
acolhê-lo. Além disso, o candidato deveria falar sobre: o preenchimento da 
Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e da notificação compulsória, 
bem como encaminhar o acidentado e o paciente fonte para a realização dos 
exames sorológicos, não se esquecendo de incluir a consulta médica neste 



processo. E, por fim, abordar sobre os cuidados gerais diante de um acidente 
com material biológico, como, por exemplo, a promoção de palestras sobre o 
assunto e o acompanhamento do funcionário por, pelo menos, um ano para 
verificação da saúde do funcionário. 
 
 
 


