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Órgão executor:
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INSTRUÇÕES
LEIA COM ATENÇÃO
1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 11 é constituído de 40 (quarenta) questões objetivas,
cada uma com cinco alternativas, assim distribuídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa
11 a 20 – Noções de Informática
21 a 40 – Conhecimentos Específicos
2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o
substitua.
3. Sobre a Marcação da Folha de Respostas
As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta não porosa para a
Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não haverá substituição da Folha de
Respostas por erro do candidato.

3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da
alternativa escolhida na FOLHA DE RESPOSTAS, pinte completamente o campo correspondente.
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida.
N.º da
Questão
A
B
C

D
E
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não
houver marcação.
3.3. Não rasure nem amasse a FOLHA DE RESPOSTAS.
4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE
RESPOSTAS e à coleta de impressão digital.
5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.
6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas e trinta minutos do
início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e a
Folha de Respostas.
7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da
prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do Concurso.
8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente após três horas e trinta minutos do
início da prova.
9. É vedado ao candidato copiar as marcações feitas na Folha de Respostas.
10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS.

LÍNGUA PORTUGUESA
Instrução: Leia atentamente o texto abaixo e responda às questões de 01 a 07.

Carta versus e-mail: o que mudou?
“O correio já chegou, nenhuma carta de você, todo dia a mesma coisa e eu desesperado sem saber por que...”
samba de Ary Barroso, cantado por Francisco Alves nos anos 30. Da mesma época, a marchinha cantada por Carlos
Galhardo: “A cartinha que ontem achei, na janela do meu bangalô, era tua, logo adivinhei, pois o meu coração palpitou...”
Em tempos de internet, o correio eletrônico não precisa chegar, está a nossa disposição, dia e noite. Não depende
de carteiros nem fica dando sopa na varanda das casas. Vem direto para nós, com rapidez e segredo.
Balzac namorou uma nobre russa durante anos, as cartas entre os dois demoravam anos para chegar. Conheço
uma desquitada que numa semana descolou um amigo íntimo com a troca de três mensagens, uma delas com foto.
Nos primeiros correios sentimentais que as revistas femininas publicavam, havia sempre uma carta que assim
terminava: “Troco fotos.” Era um trabalho geralmente desonesto, mandava-se a foto de outra pessoa mais adequada para
o namoro postal.
Além de rápido, sem necessidade de papel, envelope, selo, carteiro e endereço correto, o e-mail vai diretamente
ao alvo. Um cara que passasse vinte dias escrevendo um bilhete à amada, “eu te amo”, terminaria chateando a
destinatária. No computador, quem recebe a mesma mensagem, sucinta, bastante telegráfica, fará tudo para identificar o
remetente – depois será o que Deus quiser.
Vantagem do velho correio: com o tempo, obtém-se o maço de cartas preso por fita vermelha e guardado na
gaveta mais secreta. De lá, elas só sairão para a releitura saudosa ou para serem queimadas. Outra vantagem: para os
românticos, elas podem vir perfumadas, trazendo uma pétala de rosa. Para os afobados, uma camisinha, que os tempos
aconselham.
(CONY, Carlos Heitor. In Gloss, nº 05, fevereiro de 2008.)

Questão 01
Sobre as ideias do texto, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) A visão de mundo e algumas escolhas lexicais sugerem que a faixa etária do produtor do texto está acima de
cinquenta anos.
B) A intencionalidade perpassada no texto é apresentar nuanças de dois tipos de comunicação individual.
C) Há presença de certo saudosismo do autor, no último parágrafo, em relação ao “velho correio”.
D) Uma das mudanças apontadas pelo produtor do texto refere-se à menor possibilidade de segredo do correio
eletrônico.
E) O envio de fotos de outra pessoa como se fosse sua foi abordado como desonesto somente em relação aos correios
sentimentais de antigamente.

Questão 02
A leitura da crônica mostra aspectos da sua organização textual. Sobre esses aspectos, marque V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

Características positivas e negativas da carta e do e-mail compõem a temática do texto.
No quinto parágrafo, é explorada a interação entre remetente e destinatário tanto da carta quanto do e-mail.
No terceiro parágrafo, é dado um ponto positivo do e-mail e um negativo da carta.
Nos trechos está a nossa disposição e vem direto para nós, o uso da primeira pessoa do plural pretende incluir o
leitor no mundo textual.

Assinale a sequência correta.
A) F, F, V, V
B) V, V, F, F
C) V, F, V, F
D) V, V, F, V
E) F, V, V, V

1/11 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO – MÉDIO-TÉCNICO

Questão 03
Em relação aos dois meios com os quais Cony trabalha no texto, são destacadas vantagens para o e-mail nos parágrafos
A) dois e cinco.
B) dois e três.
C) três e quatro.
D) três e cinco.
E) quatro e seis.

Questão 04
Sobre a linguagem do texto, analise as afirmativas.
I - Termos como bangalô e correios sentimentais são exemplos de variedade histórica, ou seja, estão em desuso.
II - A coloquialidade da linguagem do texto é percebida pelo uso de expressões informais como dando sopa e descolou
um amigo.
III - O trecho nenhuma carta de você, se re-escrito em linguagem formal (nenhuma carta sua), perde a poeticidade
intencional do samba.
Está correto o que se afirma em
A) I e II, apenas.
B) I, II e III.
C) II e III, apenas.
D) III, apenas.
E) II, apenas.

Questão 05
Em relação ao uso de tempos e modos verbais, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) O uso do pretérito perfeito nos trechos das letras de música citadas no texto se justifica por se tratar de ações já
concluídas.
B) No trecho depois será o que Deus quiser, há um jogo entre positivo e hipotético concretizado pelos modos indicativo
e subjuntivo respectivamente.
C) Se os verbos do quarto parágrafo estivessem no pretérito perfeito ao invés do imperfeito, o sentido permaneceria o
mesmo.
D) A correlação entre os tempos dos verbos passar e terminar, no quinto parágrafo, é um exemplo de registro formal da
língua escrita.
E) O uso do presente do indicativo, no segundo parágrafo, indica simultaneidade entre o fato expresso e o momento da
produção do texto.

Questão 06
Assinale a alternativa em que há relação correta entre a palavra grifada e o sentido dado.
A) numa semana descolou um amigo íntimo → encontrou
B) Era um trabalho geralmente desonesto → árduo
C) logo adivinhei, pois o meu coração palpitou → ansiou
D) quem recebe a mesma mensagem, sucinta → prolixa
E) Para os afobados, uma camisinha, que os tempos aconselham. → nervosos

2/11 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO – MÉDIO-TÉCNICO

Questão 07
Em relação aos recursos linguísticos, assinale a afirmativa correta.
A) No trecho eu desesperado sem saber por que, o termo grifado também pode ser escrito na forma porque, sem alterar
o sentido.
B) A palavra outra, em a foto de outra pessoa, define claramente de quem seria a foto.
C) No trecho Vantagem do velho correio, colocando-se a palavra velho após correio, o sentido permaneceria o mesmo.
D) A palavra só, no último parágrafo, equivale à palavra sozinho.
E) O sentido da palavra assim, no quarto parágrafo, é explicitado em “Troco fotos.”

Instrução: Leia a tira abaixo e responda às questões 08 e 09.

(ABAURRE, M. R. M. et alii. Português: contexto, interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, 2008, p.423.)

Questão 08
Sobre os recursos linguísticos e textuais, analise as afirmativas.
I - As expressões verbais vão dizer e haviam dito expressam, respectivamente, idéia de futuro e passado.
II - O pronome eles refere-se a telejornais, constituindo um recurso de retomada de sentido.
III - Por ser uma conversa informal, o emprego do verbo haver foge à norma padrão da língua portuguesa.
IV - A expressão verbal usada em Não vou dizer de novo., não pode ser substituída por direi, em uma situação formal.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) II e III, apenas.
C) II, III e IV, apenas.
D) I, III e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.

Questão 09
Em relação ao texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

Pode-se perceber na tira uma crítica ao modo de construção dos telejornais.
No segundo quadrinho, o Recruta Zero explica o que havia falado no primeiro.
A interjeição Hã? revela discordância do Sargento ao comentário do Recruta Zero.
A fala do Recruta Zero, no terceiro quadrinho, está coerente com seu comentário sobre os telejornais.

Assinale a sequência correta.
A) V, F, F, V
B) F, V, V, F
C) F, V, F, V
D) V, V, F, V
E) V, F, V, V
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Questão 10
A coluna da esquerda apresenta regras de concordância verbal da escrita padrão e a da direita, contextos de uso. Numere a
coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1 - O verbo concorda com o sujeito em número e
pessoa.
2 - O verbo concorda com o pronome que resume o
sujeito composto.
3 - O verbo vai para o plural quando os elementos do
sujeito composto estão ligados por expressão
correlativa.

(
(

(
(

) Jogos, espetáculos, viagens, diversões, nada pôde
satisfazer os turistas.
) Tanto a Secretaria de Turismo como a de Esporte
estavam empenhadas em trazer a Copa de 2014
para Cuiabá.
) No período das chuvas, aconteceram inúmeras
mortes decorrentes da dengue.
) Nós, produtores culturais, divulgaremos a agenda
de espetáculos no mês de julho.

Assinale a sequência correta.
A) 2, 1, 3, 2
B) 2, 3, 1, 1
C) 3, 2, 1, 1
D) 3, 3, 2, 1
E) 1, 2, 2, 3

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Questão 11
NÃO é dispositivo onde se pode gravar dados (arquivos) pessoais de usuário para futura recuperação:
A) pen drive.
B) CD-ROM.
C) scanner.
D) disquete.
E) hard disk.

Questão 12
Qual periférico é ligado por meio de cabo adequado à porta VGA de um computador?
A) Impressora
B) Scanner
C) Fac-simile
D) Teclado sem fio
E) Monitor de vídeo

Questão 13
Qual o resultado obtido clicando uma vez com o botão esquerdo do mouse (em sua configuração original) no botão
Iniciar do Windows XP?
A) Inicia o Windows Explorer.
B) Abre o programa que estiver definido como padrão.
C) Inicia o Internet Explorer.
D) Abre a caixa de diálogo para o login do usuário.
E) Abre o menu Iniciar.

Questão 14
Sobre o uso do Windows XP, assinale a afirmativa correta.
A) O Windows Update é um site com notícias recentes sobre o Brasil e o mundo, mantido pela Microsoft.
B) É possível copiar arquivos de uma pasta para outra utilizando as teclas de atalho Control-C e Control-V.
C) No Painel de Controle estão localizados os ícones para abrir os programas de escritório Word e Excel.
D) Área de Trabalho é o nome dado ao local onde o relógio do Windows aparece juntamente com outros ícones.
E) Para um usuário excluir uma pasta, ele deve, antes, excluir todos os arquivos que nela se encontram.
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Questão 15
Para imprimir as páginas 25, 26, 27, 28 e 29 de um documento de 93 páginas, aberto no Word,
A) é necessário abrir a caixa de diálogo de impressão uma vez para cada página, pois não é possível imprimi-las em uma
única operação.
B) é necessário gravar um novo documento contendo apenas as páginas desejadas, pois o Word só permite imprimir o
documento inteiro.
C) deve-se abrir a caixa de diálogo Layout de impressão e selecionar as páginas que se deseja imprimir na caixa
Páginas a imprimir.
D) deve ser aberta a caixa de diálogo Imprimir e preencher 25-29 em Páginas, que encontra-se em Intervalo de
páginas.
E) devem ser selecionadas as páginas a serem impressas em Páginas da guia Impressão da caixa de diálogo Opções.

Questão 16
O conjunto de ícones ao lado, pertencente à interface do Word, refere-se a
A) Tabelas.
B) Fonte.
C) Configurar Página.
D) Parágrafo.
E) Notas de Rodapé

Questão 17
Analise a planilha Excel abaixo.
A
1
2
3
4
5
6

Açúcar cristal
Óleo de soja
Farinha de trigo
Arroz tipo 1
Total

B
C
D
E
PegPag Merkadu Basicão Sacolão
2,49
2,39
2,15
2,25
3,90
4,20
3,99
3,95
1,20
1,25
1,10
1,10
8,99
10,52
9,90
9,99

F
Média

As fórmulas a serem digitadas nas células F2 e B6 para fornecer, respectivamente, a média e o total são
A) =(B2+C2+D2+E2)/4 e =SOMA(B2:B5)
B) =MÉDIA(B2...E2) e =B2+B3+B4+B5
C) =MÉDIA(B2--E2) e =SOMA(B2--E5)
D) =MÉDIA(B2;E2) e =B2+B3+B4+B5
E) =SOMA(B2:E2)/4 e =SOMA(B2;E5)

Questão 18
O Bloqueador de Pop-ups do navegador Internet Explorer 7, encontrado no menu Ferramentas, impede que
A) sejam gravados pequenos arquivos no computador com informações do usuário.
B) essa categoria de vírus seja gravada na raiz do disco rígido do computador.
C) uma segunda janela seja aberta automaticamente quando uma primeira é aberta.
D) uma lista de sites pré-definida por pais de uma criança, por exemplo, possa ser acessada.
E) a lista dos sites por onde recentemente se navegou seja registrada no Histórico.
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Questão 19
Assinale a alternativa que apresenta texto, numa célula de planilha do Excel, cuja formatação de alinhamento NÃO pode
ser obtida.
A)
B)
C)

D)

E)

Questão 20
Um usuário, no Internet Explorer 7, observa que a URL, na barra de status, começa com mailto: quando passa a seta do
mouse sobre um link. Ao dar um clique sobre tal link,
A) o programa padrão de e-mail será aberto.
B) o endereço será salvo nos Favoritos do navegador.
C) uma nova guia do navegador será aberta.
D) a página atual será enviada para a impressora.
E) aparecerá uma mensagem de e-mail do autor do site.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo para responder às questões de 21 a 23.

Sr. Paulo, funcionário do hospital universitário da UFMT, responsável pelo recolhimento de lixo hospitalar,
teve um dedo furado ao apanhar um dos sacos de lixo.

Questão 21
A ocorrência descrita no texto caracteriza
A) insalubridade.
B) acidente do trabalho.
C) doença do trabalho.
D) doença ocupacional.
E) risco físico.
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Questão 22
De acordo com a NR15, como pode ser classificada a atividade do Sr. Paulo?
A) Perigosa
B) Insalubre
C) De risco químico
D) Danosa
E) Normal

Questão 23
Marque V para os itens diretamente relacionados à situação descrita no texto e F para os não relacionados.
(
(
(

) Riscos Ocupacionais
) Doença Ocupacional
) Equipamentos de proteção individual

Assinale a sequência correta.
A) V, F, F
B) V, F, V
C) V, V, F
D) F, V, V
E) F, F, V

Questão 24
Em relação à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), de acordo com a NR5, assinale a afirmativa correta.
A) Tem apenas o objetivo de prevenir acidentes decorrentes do trabalho.
B) Deve ser constituída por representantes dos empregadores e dos empregados, sempre designados pelos primeiros.
C) Tem como atribuição identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar mapa de riscos com a participação do
maior número de trabalhadores.
D) É facultativa a participação da CIPA na implementação e no controle de qualidade das medidas de prevenção de
acidentes.
E) Na ocorrência de acidente grave ou fatal na empresa, não há obrigatoriedade da realização de reunião extraordinária
pela CIPA.

Questão 25
Atualmente, há crescente incidência de doenças ocupacionais. Sobre essas doenças, assinale V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
(

(
(
(

) O distúrbio osteomuscular (DORT) relacionado ao trabalho e a lesão por esforços repetitivos (LER) são definidos
como síndromes clínicas caracterizadas por dor aguda, acompanhada ou não de alterações objetivas e que se
manifestam principalmente no pescoço.
) Asbestose é uma pneumoconiose cujos sintomas podem surgir a partir de dez anos de inalação de partículas de
asbesto.
) Silicose é uma pneumoconiose causada pela inalação de sílica livre.
) Na perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional (PAIRO), a redução de grau máximo dos decibéis auditivos é
em torno de 26 a 40dB.

Assinale a sequência correta.
A) F, V, V, F
B) F, V, V, V
C) F, F, F, V
D) V, F, V, V
E) V, V, F, F
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Questão 26
Sobre provas funcionais em saúde ocupacional, assinale a afirmativa correta.
A) Espirometria é o exame que testa a força de contratilidade do coração.
B) Tonometria é o exame que testa a força de tensão muscular.
C) Audiometria é utilizada para detectar e encaminhar ao médico especialista trabalhadores com acuidade auditiva
inferior a 25dB em qualquer ouvido.
D) Teste de visão ocupacional é feito com o Ortho-rater que permite a realização de 6 provas visuais significativas.
E) Dinamometria é a prova funcional que visa medir a força da preensão das mãos.

Questão 27
Em relação à toxicologia ocupacional, especialidade da área da saúde do trabalhador, assinale a afirmativa correta.
A) Xenobióticos são substâncias químicas compatíveis com o organismo humano.
B) Em toxicologia ocupacional, a dose efeito não está relacionada à quantidade de substâncias químicas e às
consequências destas no organismo do trabalhador.
C) O efeito da substância química no organismo independe do tempo de exposição do trabalhador.
D) A interação entre as substâncias químicas estranhas ao organismo manuseadas nos ambientes de trabalho e os
trabalhadores é foco de estudo da toxicologia ocupacional.
E) A intoxicação por benzeno é identificada principalmente por alterações dermatológicas.

Questão 28
Em relação aos riscos ergonômicos, assinale a afirmativa correta.
A) A gravidade não oferece carga suplementar sobre as articulações do trabalhador.
B) A postura adotada pelo trabalhador é irrelevante em relação às pressões mecânicas sobre os diferentes tecidos.
C) As posturas nos limites de amplitude articular podem provocar alterações osteomusculares.
D) A carga dinâmica está presente quando um membro é mantido com pouco ou nenhum movimento.
E) Nem sempre o conteúdo de trabalho, por si só, pode ser um determinante de posturas fixas no trabalho.

Questão 29
A prevenção em saúde do trabalhador é caracterizada por
A) ações interdisciplinares em educação e saúde ocupacional e realização de exames periódicos.
B) ações do médico do trabalho, apenas.
C) exames periódicos, apenas.
D) realização de ressuscitação cardiopulmonar.
E) quimioprofilaxia.

Questão 30
Em relação aos agravos à saúde do trabalhador, marque V para os verdadeiros e F para os falsos.
(
(
(

) Fatores nocivos presentes no ambiente social e no ambiente de trabalho.
) Agentes físicos, biológicos e ergonômicos presentes no ambiente de trabalho.
) Microambiente familiar.

Assinale a sequência correta.
A) V, V, F
B) V, F, F
C) F, F, F
D) F, F, V
E) V, V, V
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Questão 31
Quanto ao Prontuário do Trabalhador, pode-se afirmar:
A) Deve ser arquivado apenas por um período de cinco (05) anos após o desligamento do trabalhador da empresa.
B) Não precisam integrar o prontuário do trabalhador todos os dados referentes às consultas de Enfermagem do
Trabalho e atendimentos prestados pela equipe de Enfermagem.
C) Possui apenas a finalidade para auditoria do serviço prestado pela equipe do SESMT.
D) Devem integrar o prontuário do trabalhador apenas os registros das consultas médicas e exames realizados.
E) É um documento legal, individual, de propriedade do trabalhador, com disponibilidade de informações relacionadas
à saúde deste e que permanece sob a responsabilidade técnica e guarda dos membros da equipe de saúde da empresa.

Questão 32
A Instrução Normativa nº 99/2003  INSS/DC definiu o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como um
documento histórico-laboral do trabalhador. Em relação ao PPP, pode-se afirmar:
A) Independentemente do ramo de atividades da empresa e da exposição a agentes nocivos, nem todos os segurados são
contemplados com o PPP.
B) Não contribui para a concessão de benefícios por incapacidade.
C) Reúne dados administrativos, registros ambientais, resultados de monitoração biológica durante todo o período em
que o trabalhador exerce as suas atividades na empresa.
D) As cooperativas de produção, cujos cooperados no exercício de suas atividades sejam expostos a condições especiais,
são desobrigadas de elaborar o PPP dos cooperados.
E) Quando houver desligamento do empregado, a empresa está desobrigada de fornecer cópia autêntica do PPP.

Questão 33
Quanto aos agentes causadores de agravos à saúde dos trabalhadores, assinale a afirmativa correta.
A) Agentes biológicos são organismos vivos que, por sua atividade com o hospedeiro, liberam substâncias que podem
causar doenças, por meio de processos infecto-contagiosos.
B) Agentes químicos estão relacionados somente às intoxicações orgânicas.
C) Agentes ergonômicos são aqueles que nem sempre envolvem a relação de energia mecânica nos processos de
trabalho por meio de atividade/esforço postural.
D) Ruídos e radiação não são considerados agentes físicos.
E) Agentes psicossociais estão dissociados da presença de estressores ou da forma como o trabalho é desenvolvido.

Questão 34
É atribuição do Técnico de Enfermagem do Trabalho:
A) Realizar atendimento de Enfermagem do Trabalho sob supervisão do Enfermeiro do Trabalho.
B) Efetivar a consulta de Enfermagem do Trabalho.
C) Assinar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).
D) Realizar consultoria de assuntos relacionados à Enfermagem do Trabalho.
E) Fazer prescrição de Enfermagem do Trabalho.

Questão 35
Maria foi Técnica de Enfermagem do Trabalho no município de Tangará da Serra – MT por um período de 20 (vinte)
anos durante o qual não usou equipamentos de proteção individual (EPI). Ao contrair uma infecção bacteriana, soube que
estava resistente a quase todos os antibióticos para staphylococus. Em relação aos EPI, assinale a afirmativa correta.
A) Qualquer empresa pode comercializar EPI sem necessidade do certificado de aprovação (CA) expedido pelo
Ministério do Trabalho.
B) Devem obrigatoriamente ser fornecidos gratuitamente pelo empregador, cabendo à equipe do SESMT orientar
quanto ao uso.
C) Não é obrigação do empregador substituir os EPI danificados ou extraviados pelo empregado.
D) A guarda e a conservação dos EPI são de exclusiva responsabilidade do empregador.
E) O prazo de validade do certificado de autenticação dos EPI é dois anos para os que foram desenvolvidos até a data da
publicação da NR8.
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Questão 36
Quanto à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas.
I - É um campo específico da área de Saúde Pública, que procura atuar através de procedimentos próprios, com a
finalidade de promover e proteger a saúde das pessoas no exercício do trabalho.
II - Implica uma atuação multidisciplinar, em que a Enfermagem está inserida apenas para execução de atividades no
âmbito administrativo e curativo.
III - O processo saúde-adoecimento do trabalhador resulta da complexa e dinâmica interação das condições gerais de vida
e das relações de trabalho.
IV - Condicionantes sociais, econômicos, tecnológicos e organizacionais são determinantes da saúde do trabalhador.
Estão corretas as afirmativas
A) III e IV, apenas.
B) I, II e IV, apenas.
C) I, III e IV, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II, III e IV.

Questão 37
Quanto aos aspectos legais relacionados à atuação na área de Saúde do Trabalhador, pode-se afirmar:
A) A Portaria/MS 1.679/02 dispõe sobre a estruturação da rede estadual de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador no
Serviço Único de Saúde (SUS) e dá outras providências.
B) A Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador (RENAST) foi instituída pela Portaria/MS 3.908/98.
C) A obrigatoriedade das empresas terem um Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho (SESMT) foi estabelecida pela Portaria/MS 3.214/74.
D) A Portaria/MS 3.908/98 trata da definição de procedimentos básicos para a vigilância em Saúde do Trabalhador e
prestação de serviços nessa área.
E) A Enfermagem do Trabalho foi instituída no Brasil pela Portaria/MS 3.442/78.

Questão 38
Quanto ao Mapa de Risco, pode-se afirmar:
A) Deve ser elaborado somente pelos integrantes da CIPA, sem a participação dos trabalhadores e/ou SESMT.
B) Durante a sua elaboração, não deve possibilitar a troca e a divulgação de informações entre os trabalhadores.
C) Estimular a participação dos trabalhadores nas atividades de prevenção de acidentes ocupacionais foge dos objetivos
do Mapa de Risco.
D) Reúne as informações necessárias para estabelecer o diagnóstico da situação da segurança e saúde no trabalho na
empresa.
E) Tem origem italiana e foi introduzido no Brasil na década de 70 do século XX.

Questão 39
Em relação à Epidemiologia do Trabalho, assinale a afirmativa correta.
A) A investigação epidemiológica do trabalho contempla unicamente a natureza do trabalho e as políticas públicas.
B) Analisa somente o perfil da doença relacionada ao trabalho.
C) A Epidemiologia do Trabalho não objetiva promover a saúde física e mental do trabalhador, mas investigar fatores
relacionados à saúde e à doença no ambiente de trabalho.
D) A utilização da Epidemiologia do Trabalho se dá apenas no campo da investigação dos fatores determinantes de
saúde da população.
E) A Epidemiologia do Trabalho visa conhecer o impacto do trabalho sobre a saúde dos trabalhadores numa perspectiva
coletiva.
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Questão 40
A NR32 regulamenta a segurança e a saúde no trabalho em serviços de saúde. Em relação a essa norma, assinale a
afirmativa correta.
A) O Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), segundo essa NR, não deve contemplar os
procedimentos de soroconversão e prevenção de doenças.
B) A NR32 preconiza o uso de luvas como substituto da lavagem das mãos.
C) Ao trabalhador cabe a higienização e conservação dos materiais e instrumentos de trabalho.
D) Para fins de aplicação dessa norma, entende-se por serviço de saúde qualquer edificação destinada à prestação da
assistência à saúde da população em todos os níveis de complexidade.
E) O equipamento de proteção coletiva (EPC) denominado Lava Olhos nunca pode ser substituído por uma ducha tipo
higiênica.
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