
 

 

VESTIBULINHO ETEC 2º SEMESTRE 2018 – ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO – ENFERMAGEM DO TRABALHO 

 

VESTIBULINHO ETEC – 2º SEMESTRE 2018 
Exame: 24/06/2018(domingo), às 13h30min 

CADERNO DE QUESTÕES - ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
 – ENFERMAGEM DO TRABALHO –  

 
Nome do(a) candidato(a):  _________________________________________ Nº de inscrição: _______ 
 
Prezado(a) candidato(a), 
 
Antes de iniciar a prova, leia atentamente as instruções a seguir e aguarde a ordem do Fiscal para iniciar o Exame. 
1. Este caderno contém 30 (trinta) questões em forma de teste. 
2. A prova terá duração de 4 (quatro) horas. 
3. Após o início do Exame, você deverá permanecer no mínimo até as 15h30min dentro da sala do Exame, podendo, ao deixar 

este local, levar consigo este caderno de questões. 
4. Você receberá do Fiscal a Folha de Respostas Definitiva. Verifique se está em ordem e com todos os dados impressos 

corretamente. Caso contrário, notifique o Fiscal, imediatamente. 
5. Após certificar-se de que a Folha de Respostas Definitiva é sua, assine-a com caneta esferográfica de tinta preta ou azul no 

local em que há a indicação: “ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)”. 
6. Após o recebimento da Folha de Respostas Definitiva, não a dobre e nem a amasse, manipulando-a o mínimo possível. 
7. Cada questão contém 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D, E) das quais somente uma atende às condições do enunciado. 
8. Responda a todas as questões. Para cômputo da nota, serão considerados apenas os acertos. 
9. Os espaços em branco contidos neste caderno de questões poderão ser utilizados para rascunho. 
10. Estando as questões respondidas neste caderno, você deverá primeiramente passar as alternativas escolhidas para a Folha de 

Respostas Intermediária, que se encontra na última página deste caderno de questões. 
11. Posteriormente, você deverá transcrever todas as alternativas assinaladas na Folha de Respostas Intermediária para a Folha 

de Respostas Definitiva, utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 
12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. Portanto, ao preencher a Folha de 

Respostas Definitiva, faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois a Folha de Respostas não será substituída. 
13. Preencha as quadrículas da Folha de Respostas Definitiva, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul e com traço forte e 

cheio, conforme o exemplo a seguir:  
 
14. Quando você terminar a prova, avise o Fiscal, pois ele recolherá a Folha de Respostas Definitiva, na sua carteira. Ao término 

da prova, você somente poderá retirar-se da sala do Exame após entregar a sua Folha de Respostas Definitiva, devidamente 
assinada, ao Fiscal. 

15. Enquanto o candidato estiver realizando o Exame, é terminantemente proibido utilizar calculadora, computador, telefone 
celular (o qual deverá permanecer totalmente desligado, inclusive sem a possibilidade de emissão de alarmes sonoros ou não, 
nas dependências do prédio onde o Exame será realizado), radiocomunicador ou aparelho eletrônico similar, chapéu, boné, 
lenço, gorro, máscara, óculos escuros, corretivo líquido/fita ou quaisquer outros materiais (papéis) estranhos à prova. 

16. O desrespeito às normas que regem o presente Processo Seletivo Vestibulinho, bem como a desobediência às exigências 
registradas na Portaria e no Manual do Candidato, além de sanções legais cabíveis, implicam a desclassificação do candidato. 

17. Será desclassificado do Processo Seletivo-Vestibulinho, do 2º semestre de 2018, o candidato que: 

 Não comparecer ao Exame na data determinada; 

 Chegar após o horário determinado de fechamento dos portões, às 13h30min; 

 Realizar a prova sem apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos ou não atender o previsto 
nos §§4º e 5º do artigo 14 da Portaria CEETEPS-GDS nº 2103, de 19 de abril de 2018; 

 Não apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos ou não atender o previsto nos §4º e §5º do 
artigo 14 da Portaria CEETEPS-GDS nº 2103, de 19 de abril de 2018; 

 Retirar-se da sala de provas sem autorização do Fiscal, com ou sem o caderno de questões e/ou a Folha de 
Respostas Definitiva; 

 Utilizar-se de qualquer tipo de equipamento eletrônico, de comunicação e/ou de livros, notas, impressos e 
apontamentos durante a realização do exame; 

 Retirar-se do prédio em definitivo, antes de decorridas duas horas do início do exame, por qualquer motivo; 

 Perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação das provas, incorrendo em comportamento indevido 
durante a realização do Exame; 

 Retirar-se da sala de provas com a Folha de Respostas Definitiva; 

 Utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento em benefício próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do exame; 

 Não atender as orientações da equipe de aplicação durante a realização do exame; 

 Realizar ou tentar realizar qualquer espécie de consulta ou comunicar-se e/ou tentar comunicar-se com outros 
candidatos durante o período das provas; 

 Realizar a prova fora do local determinado pela Etec/Extensão de Etec; 

 Zerar na prova teste. 
 

A  B    D  E 

Gabarito oficial 
Será divulgado a partir das 14 horas do dia 26/06/2018, no site 
www.vestibulinhoetec.com.br 
 

Resultado 
Divulgação da lista de classificação geral dia 16/07/2018, no site 

www.vestibulinhoetec.com.br 
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1. Julgue as sentenças como verdadeira ou falsa e indique a sequência de respostas 

correta: 

(  ) Curativos secos são indicados para locais de inserção de drenos e cateteres. 

(  ) A limpeza de uma ferida deve ser sempre da área menos contaminada para a mais 

contaminada. 

(  ) O uso de coxins em proeminências ósseas não é recomendado para a prevenção 

de lesão por pressão, pois pode irritar a pele local e gerar novas feridas. 

(A) F-V-V 

(B) F-F-F 

(C) V-V-V 

(D) V-F-V 

(E) V-V-F 

 

2. Sobre os serviços substitutivos em saúde mental, é correto afirmar que: 

(A) Os Centros de Atenção Psicossocial não proporcionam atenção eficaz aos 

portadores de transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias psicoativas, 

uma vez que são de caráter aberto e comunitário. 

(B) A Residência Terapêutica é uma estratégia que foi excluída da Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS), por seu caráter transitório. 

(C) Os manicômios tem sido substituídos por serviços que buscam a preservação da 

cidadania, autonomia e direitos de seus clientes. 

(D) Os Centros de Convivência são espaços de sociabilidade, em que a família do 

cliente paga pelos serviços ali oferecidos. 

(E) O Consultório na Rua é um serviço de base fixa, que oferece cuidado à população 

em situação de rua. 

 

3. Considerando os vasos participantes da circulação sanguínea e as cavidades do 

coração, indique quais estruturas conduzem o sangue pobre em oxigênio. 

(A) Veia cava inferior, artéria aorta e ventrículo direito. 

(B) Veia cava superior, artéria pulmonar e átrio direito. 

(C) Veias pulmonares, artéria aorta e ventrículo esquerdo. 

(D) Veias pulmonares, artéria pulmonar e átrio esquerdo. 

(E) Veia cava superior, artéria pulmonar e átrio esquerdo. 

 

4. Em relação ao sistema urinário, é correto afirmar que: 

(A) A urina é composta 95% de minerais e 5% de água. 

(B) Os rins são compostos por néfrons, os quais são responsáveis pela formação do 

quimo. 

(C) Os ureteres são estruturas que transportam a urina da bexiga até o meio externo. 

(D) A urina é formada na bexiga e transportada até os rins pelos ureteres. 

(E) Os órgãos relacionados ao sistema urinário são: rins, ureteres, bexiga e uretra. 
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5. O cliente F.V.M. deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento e, ao passar pelo 

médico, foi prescrito 5 mg de uma medicação cuja concentração é de 2,5mg/ml, 

apresentada em uma ampola de 4 ml. Nesse caso, o profissional de enfermagem 

deverá administrar quantos ml para obter a quantidade desejada da medicação? 

(A) 0,5 ml. 

(B) 1 ml. 

(C) 2 ml. 

(D) 3 ml. 

(E) 4 ml. 

 

6. Quanto aos fármacos em psiquiatria, a classe medicamentosa que também pode ser 

chamada de antipsicótica é: 

(A) Neurolépticos. 

(B) Benzodiazepínicos. 

(C) Antidepressivos tricíclicos. 

(D) Antidepressivos inibidores seletivos da receptação da serotonina. 

(E) Estabilizadores de humor. 

 

7. A vacina tríplice bacteriana combate as seguintes doenças:  

(A) Sarampo, caxumba e rubéola. 

(B) Sarampo, caxumba e varicela. 

(C) Sarampo, caxumba e pneumonia. 

(D) Difteria, tétano e coqueluche. 

(E) Difteria, tétano e rubéola. 

 

8. É correto afirmar que o equipamento de proteção individual, entre os listados abaixo, 

que não faz parte da precaução padrão é: 

(A) Máscara N95. 

(B) Higienização das mãos. 

(C) Uso de luvas. 

(D) Uso de óculos e viseira. 

(E) Uso de avental. 

 

9. Ao abordar a biossegurança, abordamos diferentes tipos de riscos aos quais os 

profissionais estão submetidos. São eles: 

I. Riscos ergonômicos. 

II. Riscos biológicos. 

III. Riscos de acidente. 

É correto o que se afirma em: 

(A) I e III, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

(E) I, apenas. 
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10. A Escala de Coma de Glasgow (ECG) teve uma atualização no início de 2018, na qual 

foi acrescentado um parâmetro que permite uma avaliação do nível de consciência 

mais precisa, passando a ser chamada de ECG-P.  Esse novo parâmetro é: 

(A) Capacidade de movimentar os membros inferiores. 

(B) Capacidade de expressar palavras em voz alta. 

(C) Reatividade pupilar. 

(D) Movimentação da pálpebra. 

(E) Reflexo palmar. 

 

11. A dor é um sinal vital e pode alterar a evolução clínica do paciente, aumentando ainda 

mais a sua permanência na unidade de internação.  Se a dor não for controlada, ela 

pode alterar as funções neurovegetativas, tais como: 

(A) Taquicardia, taquipneia, ansiedade. 

(B) Bradipnéia, hipotensão arterial, oliguria. 

(C) Taquicardia, hipertensão arterial, anuria. 

(D) Ansiedade, angustia e edema. 

(E) Bradipneia, fadiga e anuria. 

 

12. Quando a mulher fica grávida e inicia o pré-natal, o médico solicita exames de 

laboratório, mas o exame laboratorial de rotina é o: 

(A) Sorologia para sífilis, AIDS e Chagas. 

(B) TC e TP (tempo de coagulação e protrombina). 

(C) Urocultura e fator Rh. 

(D) Grupo sanguíneo e fator Rh. 

(E) Colesterol total e frações. 

 

13. A higienização íntima feminina, que consiste em higienizar o genital e o períneo, é 

indicada quando o paciente é acamado e ocorrem eliminações vesicointestinais. Dois 

objetivos desse procedimento são: 

(A) Proporcionar conforto e prevenir infecções. 

(B) Obter amostras de urina e controlar débito urinário. 

(C) Auxiliar em exames e irrigar a bexiga. 

(D) Exames ginecológicos e alívio das infecções. 

(E) Para conforto e higiene física. 

 

14.  Em enfermagem e na área de saúde utilizamos terminologia própria. Por exemplo, 

constipação é: 

(A) Defecação difícil, defecação infrequente com a excreção de material fecal 

indevidamente duro e seco, ação lenta dos intestinos. 

(B) Processo de expulsão de fezes. 

(C) Fenômeno que ocorre após algumas operações, onde há grande acúmulo de 

gases no intestino. 

(D) Ato de esvaziar uma cavidade, geralmente refere-se à descarga do material fecal. 

(E) Fezes escuras com presença de sangue. 
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15.   A traqueostomia é um procedimento médico, onde é realizada uma abertura na 

traqueia, na qual é inserida uma cânula plástica ou definitiva. Podendo ser provisória 

em casos de intubação prolongada ou permanente em casos de tumor de laringe. A 

enfermagem atua no cuidado com a traqueostomia, principalmente a fim de mantê-la 

permeável e aspirada, facilitando a respiração. Além desse cuidado, existem outros 

importantes tais como: 

(A) Curativo da traqueostomia a cada 24h e se necessário, manter o cuff da cânula 

insuflado, higienização e oxigenoterapia conforme prescrição médica. 

(B) Mudança de decúbito, utilizando escala de Braden. 

(C) Troca da cânula a cada plantão, diminuindo o calibre.  

(D) Técnica séptica durante a aspiração e sempre que necessário. 

(E) Técnica asséptica durante a aspiração e a cada 12h. 

 

16.  A administração de medicamentos é uma das técnicas mais complexas que a 

enfermagem executa, e uma das principais vias de administração é a parenteral. 

Considerando as técnicas realizadas pela enfermagem nessa via, tem-se: 

(A) IM, EV, SC, ID. 

(B)  SL, ocular, nasal, vaginal, retal e auricular. 

(C)  VO, SNE, SNG e gastrostomia. 

(D) IM, EV, Intra tecal e peritoneal. 

(E) IM, EV, intracardíaca e vaginal. 

 

17. A temperatura normal do corpo é mantida pelo equilíbrio perfeito entre a produção e 

eliminação de calor. É o resultado das funções do organismo tais como alimentação, 

esforço físico, eliminações e infecções. Os valores normais de temperatura são: 

(A) Temperatura axilar: 36,5 ºC a 37ºC; temperatura oral: 36,3ºC a 37,4ºC; 

temperatura retal: 37,5ºC a 39ºC. 

(B) Temperatura axilar: 36,5 ºC a 37,5ºC; temperatura oral: 36,8ºC a 37,8ºC; 

temperatura retal: 37,6ºC a 39,5ºC. 

(C) Temperatura axilar: 36 ºC a 37ºC; temperatura oral: 36ºC a 37ºC; temperatura 

retal: 37ºC a 39ºC. 

(D) Temperatura axilar: 35,8 ºC a 37ºC; temperatura oral: 36,3ºC a 37,4ºC; 

temperatura retal: 37ºC a 38ºC. 

(E) Temperatura axilar: 35 ºC a 37ºC; temperatura oral: 36,2ºC a 37,5ºC; temperatura 

retal: 37,5ºC a 39,2ºC. 

 

18. O volume tolerado pela via subcutânea é: 

(A) de 0,5ml a 3ml. 

(B) de 1ml a 3ml. 

(C) de 0,5ml a 2ml. 

(D) de 1ml a 4ml. 

(E) de 0,5ml a 1ml.  
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19. A recuperação pós anestésica é o local onde o cliente é recebido no período do pós –

operatório imediato e fica sob observação e cuidados constantes do técnico de 

enfermagem, até que haja a recuperação dos parâmetros do Método de Aldrete e 

Kroulik. Esses parâmetros se classificam em: 

(A) Atividades, controle da pressão, controle do curativo, cor e consciência. 

(B) Respiração, circulação, controle de curativos, drenos e sonda vesical de demora. 

(C) Atividades, respiração, circulação, consciência e cor. 

(D) Respiração, atividade, dor, consciência e controle hídrico. 

(E) Respiração, membros superiores e inferiores, saturação de oxigênio  

 

20. O pulso é a expansão e contração das artérias. Para verificar os pulsos, utilizamos os 

dedos indicador e médio. Os locais que podemos aferir pulso são: 

(A) Carotídeo, temporal, parietal, frontal, braquial. 

(B) Carotídeo, temporal, occipital, radial, dorsal e poplíteo. 

(C) Carotídeo, temporal, axilar, braquial, radial, femoral, poplíteo, dorsal, pedioso e 

tibial posterior. 

(D) Carotídeo, braquial, apical, temporal, cefálica, radial, dorsal. 

(E) Carotídeo, temporal, apical, braquial, parietal, dorsal e pedioso. 

 

21. A conservação das vacinas ou imunobiológicos do Programa Nacional de Imunizações 

(PNI) exige certo rigor nos cuidados, para que o material seja mantido em sua perfeita 

condição de imunização. A Rede de frios abrange produção, armazenamento, 

transporte, manipulação e administração dos mesmos em condições adequadas de 

refrigeração. Em relação a esses cuidados, é extremamente importante que os 

profissionais de saúde responsáveis pela sala de vacina saibam que: 

(A) A temperatura adequada da câmara refrigerada para manutenção dos 

imunobiológicos é de +2°C a +10°C. 

(B) A temperatura adequada da câmara refrigerada para manutenção dos 

imunobiológicos é de +2°C a +8°C. 

(C) A temperatura adequada da câmara refrigerada para manutenção dos 

imunobiológicos é de -1°C a +5°C. 

(D) A temperatura adequada da câmara refrigerada para manutenção dos 

imunobiológicos é de -1°C a +10°C. 

(E) A temperatura adequada da câmara refrigerada para manutenção dos 

imunobiológicos é de +4°C a +10°C. 

 

22. Sabe-se que o sistema neuroendócrino é controlado pelo hipotálamo e pela hipófise e 

coordena as funções corporais, transmitindo mensagens entre células e tecidos. Os 

hormônios são liberados por um conjunto de células específicas secretoras, que juntas 

compõem as glândulas. Sobre as glândulas e seus diferentes tipos, pode-se afirmar 

que: 

(A) As glândulas sudoríparas e sebáceas são alguns exemplos de glândulas 

endócrinas. 

(B) A hipófise e o hipotálamo são classificados como glândulas exócrinas. 

(C) As glândulas mamárias e salivares podem ser classificadas como glândulas 

endócrinas. 

(D) Os testículos e as glândulas adrenais são classificados como glândulas exócrinas. 

(E) O pâncreas é a única glândula mista do organismo humano. 
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23. Sobre a tireóide, é correto afirmar: 

(A) É a menor glândula endócrina do organismo. 

(B) Suas células produzem os hormônios tiroxina (T4), triiodotironina (T3), calcitonina e 

somatotrofina. 

(C) É importante uma dieta que contenha iodo, para que o mesmo se ligue à tirosina e 

forme os hormônios. 

(D) Quando sua produção hormonal está abaixo do normal, tem-se a hipertireoidismo, 

sendo necessária reposição hormonal. 

(E) Quando sua produção hormonal está acima do normal, tem-se o hipotireoidismo, 

gerando ganho de peso e cansaço. 

 

24. Segundo nomenclatura referente aos tumores, baseadas na histogênese e 

histopatologia, denomina-se tumor maligno do epitélio do ovário 

(A) Lipossarcoma 

(B) Adenocarcinoma de ovário 

(C) Condroma 

(D) Adenoma 

(E) Nefroblastoma 

 

25. Dentre as estratégias de tratamentos para o câncer, há a utilização de medicamentos 

genericamente denominados “quimioterápicos”, que atuam de forma sistêmica (ou seja, 

ao introduzir esses medicamentos no organismo, não há atuação apenas sobre as 

células doentes, mas também sobre células sadias de diferentes partes do corpo, como 

células do aparelho digestivo, folículos capilares e da medula óssea) cujo esquema 

terapêutico se faz de forma individualizada sendo administrado continuamente ou em 

intervalos regulares, denominando-se cada administração como “ciclo”. Deve-se 

atentar que a quimioterapia, também, pode ser uma estratégia de tratamento paliativo, 

em que atua sobre os sinais e sintomas da pessoa com câncer, não repercutindo, 

obrigatoriamente, em sua sobrevida. Partindo da utilização de medicamentos para este 

tipo de tratamento, devem-se conhecer os efeitos colaterais que podem surgir da 

utilização dos mesmos, dentre os quais, citam-se: náuseas e vômitos, perda de cabelo, 

cansaço, alterações na pele (como mudança de coloração e aspecto seco), perda de 

peso e infecção. Dentre os cuidados que podem ser orientados às pessoas em 

quimioterapia, são cuidados que previnem a infecção, considerando-se que o 

tratamento com quimioterapia enfraquece o sistema imunológico, facilitando a 

aquisição desta: 

(A)  Evitar locais com aglomerados de pessoas, preferir consumo de alimentos crus e 

higienizar as mãos, frequentemente. 

(B)  Utilizar escova macia para realizar higiene oral, utilizar hidrante corporal para 

prevenir ressecamento da pele e manusear com cuidado objetos pontiagudos. 

(C)  Não coçar a pele, limpar os dejetos de gatos e cachorros, não precisando de 

equipamentos de proteção para o contato com estes resíduos, manter-se afastado 

de pessoas com potencial risco de infecção ou com quadros infecciosos, como 

gripadas, com sarampo ou catapora. 

(D)  Procurar cuidados médicos apenas se temperatura corporal acima de 39°C, 

preferir frequentar locais com alto fluxo de pessoas (como cinemas e estádios) em 

horários alternativos, retirar cutículas dos dedos dos pés e mãos. 

(E)  Não assuar nariz ou tossir, aparar pelos com barbeador elétrico ao invés de 

lâminas, atentar-se para sinais de infecção como dor, vermelhidão, secreção e 

inchaço. 
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26. Sobre a imunização para a febre amarela, é correto afirmar: 

(A) A vacinação deve ocorrer em 24 horas antes do ingresso de indivíduos para 

áreas de risco da doença, e que não tiveram imunização prévia. 

(B) O esquema vacinal consiste em uma dose ao nascimento e dose de reforço aos 

15 anos, para áreas de risco da doença. 

(C) Preconiza-se a administração no músculo deltoide, volume de 0,5 ml. 

(D) Dor, vermelhidão e enduração são eventos adversos que surgem por 1 a 2 dias 

após a vacinação. 

(E)  São locais que não recomendam a vacinação: Minas Gerais, São Paulo e Paiuí. 

 

27. A paracentese é um procedimento asséptico que remove líquido (ascite) da cavidade 

peritoneal através de uma pequena incisão cirúrgica na parede abdominal, realizada 

por profissional médico, que tem finalidade diagnóstica, quando uma amostra do líquido 

ali localizado é encaminhada para laboratório a fim de análise, e para tratamento, 

quando o volume drenado é maior e apresenta alívio sintomático imediato, como 

exemplo, cita-se a angústia respiratória. Dentre as patologias que podem demandar 

esse tipo de tratamento, cita-se a cirrose. Auxiliares e técnicos de enfermagem têm 

papel importante para os cuidados pós-procedimento. Dentre esses cuidados pós 

paracentese, é correto afirmar: 

(A) Colocar o paciente em posição de Fowler. 

(B) Instruir o paciente a urinar, imediatamente após o procedimento. 

(C) Monitorização frequente de sinais vitais, atentando-se (principalmente) para a 

pressão arterial e frequência cardíaca. 

(D) Deixar o sítio de punção sem curativo para viabilizar o extravasamento de líquido 

após a retirada do dispositivo para punção local. 

(E) Orientar a realizar deambulação e realizar atividades que demandem esforço físico 

após o procedimento. 

 

28. Ao aferir os sinais vitais de um cliente sob seus cuidados, este apresenta Pressão 

Arterial igual a 110 x 80 mmHg. É correto afirmar que este está: 

(A) Normotenso 

(B) Hipertenso 

(C) Bradicárdico 

(D) Taquicárdico 

(E) Normocárdico 

 

29. Sobre queimaduras de 2° grau, é correto afirmar: 

(A) Afeta apenas a camada da epiderme. 

(B) É indolor. 

(C) Há formação de bolhas. 

(D) Necessita de enxerto para o tratamento. 

(E) Não requer curativo. 
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30. Sobre a ressuscitação cardiopulmonar, é correto afirmar: 

(A) A avaliação primária deve seguir a ordem A-B-C (vias aéreas, ventilação e 

circulação) 

(B) A compressão torácica deve ser a uma frequência de 80 compressões/minuto. 

(C) Quando houver um único socorrista e este presenciar uma parada 

cardiorrespiratória, deve-se realizar um ciclo de compressões torácicas antes do 

acionamento do serviço médico de emergência. 

(D) A oferta de ventilação deve ser na proporção de 2 para cada 30 compressões 

torácicas. 

(E)  Em bebês, assim como em adultos, deve-se perceber ausência total de pulso para 

a realização desta manobra. 
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VESTIBULINHO ETEC – 2º SEMESTRE 2018 
Exame: 24/06/2018(domingo), às 13h30min 

CADERNO DE QUESTÕES - ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
– ENFERMAGEM DO TRABALHO – 

 
 

FOLHA DE RESPOSTAS INTERMEDIÁRIAS 
 

Nome do(a) candidato(a): _________________________________________________ Nº de inscrição: ________ 
 

Prezado(a) candidato(a), 
 
1. Responda a todas as questões contidas neste caderno e, depois, transcreva as alternativas assinaladas para esta 

Folha de Respostas Intermediária. 
2. Preencha os campos desta Folha de Respostas Intermediária, conforme o modelo a seguir: 

 
 

3. Não deixe questões em branco. 
4. Marque com cuidado e assinale apenas uma resposta para cada questão. 

5. Posteriormente, transcreva todas as alternativas assinaladas nesta Folha de Respostas Intermediária para a 
Folha de Respostas Definitiva, utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

 

 

 

 

 

A  B    D  E 


