
 
 
 

CARREIRA DE ENFERMEIRO 
 

102 – ENFERMEIRO DO TRABALHO 
 
 
 

INSTRUÇÕES 
 
 Verifique atentamente se este caderno de questões corresponde ao cargo a que você concorre e se ele contém  

50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência quanto ao cargo a que você concorre, solicite ao chefe de sala que tome as providências cabíveis, 
pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.  

 No momento da identificação, verifique, na folha de respostas, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme 
instruções na folha de respostas. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva. 

 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova, à identificação – que será 
feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da folha de respostas. 

 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta 
ou azul, fabricada com material transparente. 

 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas, nem o uso de lápis, lapiseira/grafite 
e(ou) borracha durante a realização da prova. 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em 
qualquer outro meio, que não os permitidos. 

 Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação.  

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização. 

 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas e 
retirar-se da sala. 

 Você só poderá levar este caderno de questões após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova. 

 Ao terminar a prova, chame o chefe de sala, devolva-lhe a sua folha de respostas devidamente assinada e 
deixe o local de prova. 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou na folha de 
respostas poderá implicar a anulação da sua prova. 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 

CONCURSO PÚBLICO – NÍVEL SUPERIOR 



 
FUNDAÇÃO UNIVERSA  |  SES/DF         CARREIRA DE ENFERMEIRO – ENFERMEIRO DO TRABALHO (CÓDIGO 102)                       Página 2 de 11 

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto I, para responder às questões de 1 a 4. 
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 A imortalidade do corpo talvez seja o maior sonho da
nossa humanidade: mais até que os bens materiais, as
pessoas sempre buscam a vida eterna; muitos são os que
procuram as fontes da juventude, e hoje em dia a própria
ciência cria esperanças em vários indivíduos. 
 A primeira grande complicação relacionada à
imortalidade a princípio será nosso próprio planeta: como ele
iria suportar tamanha explosão populacional? Teríamos de 
contar com um programa de natalidade extremamente rígido
para que a Terra abrigasse seus habitantes. Isso, além dos
problemas ligados ao ecossistema: mais população, mais
consumo, ou seja, mais devastação, mais lixo. 
 Historicamente, vemos uma evolução absurda em
nossa expectativa de vida. Nos anos de 1920, 1930, a
expectativa média era de 30 a 35 anos; hoje ela é
praticamente o dobro, e isso em apenas 80 anos e, se
passarmos a considerar as novas tecnologias, devemos crer
que, em mais algumas décadas, ultrapassaremos muito 
facilmente a barreira dos 100, dos 120 anos. 
 O que caberia à ciência fazer para que fôssemos
imortais? Seria imprescindível criar um remédio para tratar da
velhice. Nossas moléculas, a partir de certa idade, deixam de
se regenerar. Isso leva-nos a envelhecer. Se a ciência
descobrir uma forma de fazer nossas moléculas voltarem a
se regenerar, aí teremos o elixir da longa vida, mas isso
ainda não traria a imortalidade. 
 Apenas para constar, as pesquisas em células-tronco 
podem, além de curar vários tipos de doenças, promover a
regeneração das células velhas. Cientificamente é possível,
assim como desenvolver tecnologia que realize algum tipo de
manutenção, deixando nossas células sempre saudáveis.  
 Alguns geneticistas supõem que uma vida de mil anos
esteja batendo às nossas portas, e o que impediria a vida
eterna do corpo seria muito mais a ética que uma barreira
científica.  
 Outra questão é que a nossa imortalidade não é
absolutamente garantida, pois nós continuaríamos a morrer:
paradas cardíacas, por exemplo, nem sempre podem ser
evitadas, assim como guerras, acidentes ou violência urbana.
Portanto, correríamos o risco de, mesmo vivendo muito, ter
de suportar a dor das perdas prematuras que, em função de
uma vida maior, seriam muito mais doloridas. 
 Vale lembrar que, nos mitos populares, a vida eterna
normalmente é ligada a forças do mal, como vampiros,
múmias e outros seres que povoam o imaginário popular.
Isso mostra que nós não vemos realmente a vida eterna
como uma dádiva, mas muito mais como um castigo. Talvez
ninguém queira, de fato, viver para sempre. A morte faz parte
de nós mesmos, nascemos para morrer. Pode até demorar
um pouco, mas nossa morte, após alguns anos de vida, deixa
de ser um castigo para se tornar um descanso. 
 Imortalidade do corpo seria, então, pura ficção? Nosso
mundo, bem real por sinal, tem seres teoricamente imortais,
que possuem capacidade de regeneração ilimitada: alguns
que não envelhecem e outros que conseguem retornar a
estágios mais novos de sua evolução física. Seria o mesmo
que, quando tivéssemos oitenta anos, voltássemos aos vinte.
Tais seres são biológicos, são formas de vida, mesmo que
algumas consideradas estranhas, mas em sua cadeia
genética está guardado o segredo da vida eterna.
 A hidra, por exemplo, é uma espécie de polvo que vive
em águas doces, tem preferência por águas frias sem
nenhum tipo de poluição. Possui duas formas de procriação:
a comum, porém sem contato, em que a hidra macho solta o
sêmen na água; este vai ao encontro do óvulo da hidra 
fêmea, fecunda-o, e a gestação é iniciada. Já a segunda
forma é bem curiosa: uma área de seu corpo reproduz
algumas moléculas, que se agrupam e dão origem a uma
nova hidra, e esta possui capacidade assombrosa de
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regeneração. Nos humanos, seria como se nascesse um 
tumor em alguma parte do seu corpo; depois de um tempo,
esse tumor se desprendesse e continuasse sua evolução,
sozinho. É estranho, até nojento, mas é o que acontece.
Agora, a principal característica das hidras é a de que ela
simplesmente não envelhece: em tese, pode viver para 
sempre, ou enquanto nosso planeta viver. 
 A Turritopsis nutricula, de nome muito estranho, é uma
espécie de água-marinha que aprendeu a ser imortal, 
capacidade que não possuía. Esse organismo capacitou-se 
para retroceder sua idade biológica, e pode fazer isso de 
forma presumidamente infinita. Após atingir a idade sexual
madura, ela consegue reproduzir-se e voltar ao estágio 
passado. Trata-se do único relato dessa natureza em toda a 
biologia. Isso tem sido encarado como um problema, pois 
houve uma explosão populacional muito grande dessa
espécie. 
 

Internet: <http://arquitetosdaverdade.blogspot.com> 
(com adaptações). Acesso em 31/3/2011.

 
 
QUESTÃO 1 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que interpreta corretamente o texto. 
 
(A) Os geneticistas asseguram que o homem já é capaz de 

viver mil anos.  
(B) O texto dá a entender que, se alcançar a vida eterna 

do corpo, o homem estará vinculado ao mal. 
(C) Segundo o texto, do ponto de vista puramente 

científico-tecnológico, as pesquisas com células-tronco 
podem garantir indefinidamente a regeneração das 
células velhas e a manutenção das saudáveis. 

(D) O texto aventa a hipótese de que o problema da 
explosão demográfica possa ser solucionado com a 
transformação de outro planeta em lugar habitável para 
o homem. 

(E) O texto estabelece uma vinculação entre a capacidade 
de certos animais terrestres de desenvolverem formas 
de, teoricamente, imortalizar-se e a possível habilidade 
técnico-científica do ser humano de também tornar seu 
corpo praticamente imortal. 

 
 
QUESTÃO 2 _____________________________________  
 
Seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original 
do texto, caso se substituísse 
 
(A) “seja” (linha 1) por é. 
(B) “a princípio” (linha 7) por em princípio. 
(C) “perdas” (linha 41) por percas.  
(D) “ligada a” (linha 44) por ligada às. 
(E) “vai ao encontro do óvulo” (linha 65) por vai de 

encontro ao óvulo. 
 
 
QUESTÃO 3 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta reescrita correta de 
passagem do texto. 
 
(A) Trata-se do único relato dessa natureza em toda 

biologia (linhas 83 e 84). 
(B) na sua cadeia genética (linhas 59 e 60).  
(C) por que ele iria suportar (linhas 7 e 8).  
(D) mais população é resultado de mais 

consumo, o que significa mais devastação 
e mais lixo (linhas 11 e 12). 

(E) suportar a dor das perdas prematuras a qual 
(linha 41). 
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QUESTÃO 4______________________________________ 
 
Assinale a alternativa correta quanto ao aspecto semântico e 
ao sintático do texto. 
 
(A) No trecho “a comum, porém sem contato” (linha 64), há 

relação de causalidade. 
(B) O fragmento “Se a ciência descobrir uma forma” (linhas 

23 e 24), segundo a norma-padrão, contém falha no 
emprego do pronome átono na abertura da frase. 

(C) No trecho “o que impediria a vida eterna do corpo 
seria” (linhas 33 e 34), a forma verbal “seria” pode ser 
corretamente substituída por será. 

(D) Na linha 29, o sujeito de “é possível” é 
“Cientificamente”. 

(E) O emprego de realiza em lugar de “realize” na 
sequência “tecnologia que realize algum tipo de 
manutenção” (linhas 30 e 31) provocaria mudança do 
sentido original. 

 
 
Texto II, para responder às questões 5 e 6. 
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 Acredite em mim: você não ia gostar de ficar doente
na era medieval. Por quê? Se você ficasse doente, podia
procurar orientação com um curandeiro, um benzedeiro, um
astrólogo, um místico, uma bruxa, o aldeão mais velho e
experiente da aldeia ou quem estivesse disponível. A figura
de um médico, como nós conhecemos atualmente, não
existia. E, conforme a influência da religião ia crescendo, a
doença passou a ser encarada como uma punição divina
para um pecado cometido por um infrator ou por seus pais.
Dessa forma, a oração e a penitência eram a forma natural
dita pelos religiosos para curarem suas enfermidades. O uso
de encantamentos, simpatias e poções mágicas (em geral,
chás de ervas e unguentos) foi classificado como paganismo
e uma afronta às leis de Deus. Veja cinco curiosidades
relacionadas à medicina medieval. 
 1) Quem fazia cirurgias na era medieval era o
barbeiro-cirurgião. Isso mesmo. Na idade média, o mesmo
sujeito que fazia barba e cabelo era o responsável por
amputar membros em necrose por infecção, tirar flechas do
corpo dos cavaleiros e arrancar dentes apodrecidos. Algumas
barbearias tradicionais inglesas com mais de quatrocentos
anos de existência exibem um mastro com listras brancas e
vermelhas. O vermelho simboliza o sangue do paciente; e o
branco, as ataduras. 
 2) Os antigos textos gregos relativos à medicina
ficavam confinados dentro dos monastérios medievais. A
razão era restringir o conhecimento: os monges cristãos não
queriam que esses textos pagãos desviassem os católicos do
caminho da cura espiritual das doenças. E, por ironia, foi
nesses monastérios nos anos 500 que se formaram as
primeiras escolas de medicina somente para monges. As
universidades europeias só surgiriam 500 anos mais tarde, e
os monges passaram a ser proibidos de exercer a medicina. 
 3) Os médicos medievais não tinham quase nenhum
conhecimento acerca da anatomia humana. A Igreja
considerava o corpo humano como sagrado e divino e uma
dissecação era caracterizada como uma heresia grave por
violar as leis de Deus. Dessa maneira, a anatomia até então
conhecida (e muitas vezes errada) vinha dos estudos do
grego Galeno, que viveu trezentos anos do início da era
medieval e seus estudos eram baseados na anatomia de
porcos (!!!). Já a astrologia era amplamente utilizada pelos
médicos medievais de conhecimento mais elevado. Um mapa
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astrológico do paciente poderia dizer quais patologias ele 
poderia desenvolver ao longo da vida. Libra estava ligada aos
rins, Peixes aos pés e Escorpião às genitálias, e assim por
diante. 
 4)  Quando você fica doente, vai aonde? Ao hospital 
(de preferência). Bem, na era medieval, o hospital funcionava 
mais como um depósito de doentes, onde monges e freiras
providenciavam abrigo, alimentação e conforto espiritual.
Raramente um doente recebia tratamento.  
 5) Já fez exame de urina? É lógico que sim. Essa 
prática é tão antiga quanto andar para frente. Na era 
medieval, o exame da urina era mais importante que
examinar o próprio paciente. Tanto que o símbolo da
medicina da Idade Média é um frasco com urina. Nessa era,
foram escritos vários tratados médicos, demonstrando como
a cor, a densidade, os sedimentos, o odor e o sabor da urina 
poderiam indicar a enfermidade do paciente. E não me
pergunte como os médicos sabiam o sabor da urina. 
 

Internet: <http://williambrenauder.blogspot.com> (com adaptações). 
Acesso em 31/3/2011.

 
 
QUESTÃO 5 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que interpreta corretamente passagens 
do texto. 
 
(A) Não havia médicos na era medieval. 
(B) Os conhecimentos acerca da cura espiritual das 

doenças do corpo eram tidos como formas pagãs de 
contrariar as leis divinas; razão por que ficavam 
confinados aos monastérios medievais. 

(C) A busca da cura de doenças levava o homem medieval 
a procurar socorro com as mais diversas pessoas: 
cirurgião, astrólogo, curandeiro, benzedeiro, místico, 
bruxa, religiosos, aldeões idosos e experientes. 

(D) A anatomia humana era objeto de interesse na Idade 
Média somente no interior dos monastérios. 

(E) A ciência medieval, por acreditar no corpo humano 
como algo sagrado, encarava a doença como uma 
punição divina para pecados, ao passo que os pagãos 
se valiam da astrologia na cura das patologias. 

 
 

QUESTÃO 6 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto. 
 
(A) A eliminação da primeira vírgula na sentença “Bem, na 

era medieval, o hospital funcionava” (linha 49) alteraria 
o sentido do enunciado. 

(B) O termo “Por quê?” (linha 2) poderia corretamente ser 
grafado em uma única palavra. 

(C) O trecho “O uso de encantamentos, simpatias e 
poções mágicas (em geral, chás de ervas e unguentos) 
foi classificado como paganismo e uma afronta às leis 
de Deus” (linhas de 11 a 14) estaria correto 
substituindo-se “poções” por porções e passando-se 
“foi classificado” para o plural. 

(D) No fragmento “o hospital funcionava mais como um 
depósito de doentes, onde monges e freiras 
providenciavam” (linhas de 49 a 51), o pronome “onde” 
ficaria correto, se substituído por nos quais. 

(E) O texto, para garantir maior credibilidade às ideias nele 
defendidas, busca distanciamento do leitor. 
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QUESTÃO 7______________________________________ 
 
Roberto, servidor público, recusou-se a ser submetido à 
inspeção médica determinada pela autoridade competente, 
sem nenhuma justificativa. Em razão disso, segundo a  
Lei n.º 8.112/1990, a pena disciplinar a ser aplicada a 
Roberto será a de 
 
(A) advertência. 
(B) demissão. 
(C) destituição do cargo em comissão que estiver 

exercendo. 
(D) suspensão de até quinze dias. 
(E) destituição da função comissionada que estiver 

exercendo. 
 
 
QUESTÃO 8 _____________________________________ 
 
Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são 
criados por lei, com denominação própria e vencimento pago 
pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou 
em comissão. Não é requisito básico para investidura em 
cargo público 
 
(A) estar no gozo dos direitos políticos. 
(B) ser brasileiro nato. 
(C) possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício 

do cargo. 
(D) possuir a idade mínima de dezoito anos. 
(E) possuir aptidão física e mental. 
 
 
QUESTÃO 9______________________________________ 
 
A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço 
público é obrigada a promover a sua apuração imediata, 
mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, 
os quais estão previstos na Lei n.º 8.112/1990. Acerca desse 
tema, assinale a alternativa correta. 
 
(A) As denúncias de irregularidades serão objeto de 

apuração, mesmo que não contenham a identificação 
do denunciante, a bem do serviço público. 

(B) Ainda que o fato narrado na denúncia não configure 
evidente infração disciplinar, a apuração terá seu curso 
normal. 

(C) O inquérito administrativo é uma das fases do processo 
disciplinar, que compreende instrução, defesa e 
relatório.  

(D) A instauração de processo disciplinar é prescindível 
quando o ilícito praticado pelo servidor ensejar a 
penalidade de destituição do cargo em comissão. 

(E) Não poderá participar da comissão de sindicância 
cônjuge nem parente do acusado, consanguíneo ou 
afim, em linha reta ou colateral, até o quarto grau. 

 
 
QUESTÃO 10 ____________________________________ 
 
A Lei n.º 8.112/1990 prevê que, ao entrar em exercício, o 
servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará 
sujeito a estágio probatório, durante o qual a sua aptidão e a 
sua capacidade serão objeto de avaliação para o 
desempenho do cargo, observados alguns fatores, que não 
incluem 
 
(A) probidade. 
(B) responsabilidade. 
(C) assiduidade. 
(D) capacidade de iniciativa. 
(E) produtividade. 

QUESTÃO 11 ____________________________________  
 

De acordo com a Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), é 
objetivo prioritário do Distrito Federal 
 

(A) dar precedência ao atendimento das demandas da 
sociedade na área da saúde. 

(B) garantir a prestação de assistência jurídica a todos os 
cidadãos, independentemente de sua condição 
financeira. 

(C) preservar a sua autonomia como unidade federativa. 
(D) zelar pelo pluralismo político. 
(E) assegurar o exercício de petição ou representação, 

independentemente do pagamento de taxa. 
 
 
QUESTÃO 12 ____________________________________  
 

Acerca da organização administrativa do Distrito Federal, é 
correto afirmar que 
 

(A) a lei não poderá dispor sobre a participação popular no 
processo de escolha do administrador regional, sendo 
a escolha de competência exclusiva do governador.   

(B) a criação ou a extinção de regiões administrativas cabe 
exclusivamente ao governador, sem ingerência do 
Poder Legislativo. 

(C) os conselhos de representantes comunitários não 
possuem nenhuma função perante as regiões 
administrativas do Distrito Federal, na forma da lei. 

(D) os administradores regionais podem receber 
remuneração idêntica à do governador do Distrito 
Federal, de acordo com a LODF. 

(E) um dos objetivos da organização do Distrito Federal 
em regiões administrativas é a melhoria da qualidade 
de vida de seus habitantes. 

 
 
QUESTÃO 13 ____________________________________  
 

De acordo com a LODF, não é vedado ao servidor público o 
desvio de função  
 

(A) quando o servidor acompanha cônjuge militar em sua 
transferência de local de trabalho. 

(B) por motivo de doença do cônjuge, se este for servidor 
público. 

(C) por recomendação médica, no caso de servidora 
gestante. 

(D) quando a transferência for solicitada pessoalmente 
pelo servidor para locais e atividades compatíveis ou 
não. 

(E) quando o servidor contrair doença que lhe cause 
impossibilidade de continuar a exercer aquela 
atividade, mesmo não tendo a enfermidade relação 
com o trabalho. 

 
 
QUESTÃO 14 ____________________________________  
 

A respeito dos direitos dos servidores públicos, assinale a 
alternativa correta, de acordo com o previsto na LODF.  
 

(A) A lei poderá aumentar a jornada de trabalho normal 
acima de oito horas diárias, ultrapassando quarenta 
horas semanais. 

(B) A lei poderá reduzir a jornada de trabalho normal de 
oito horas para seis horas diárias. 

(C) Não é computado como de exercício efetivo o tempo 
de serviço prestado por servidor requisitado a qualquer 
dos poderes do Distrito Federal.  

(D) O direito de greve do servidor do Distrito Federal será 
exercido nos termos e nos limites previstos em lei 
complementar do Distrito Federal. 

(E) O servidor público estável não poderá perder o cargo 
em virtude de processo administrativo, mas apenas por 
sentença judicial transitada em julgado. 
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QUESTÃO 15_____________________________________ 
 
Assinale a alternativa correta com relação aos conteúdos  
que estão dispostos na Lei n.º 8.080/1990 e na  
Lei n.º 8.142/1990, respectivamente. 
 
(A) Indica as instâncias colegiadas de participação 

popular; indica o funcionamento dos serviços privados 
de assistência à saúde. 

(B) Determina a periodicidade das conferências de saúde; 
estabelece a organização do subsistema de atenção à 
saúde indígena. 

(C) Descreve a composição do Conselho de Saúde; 
descreve a organização do subsistema de atenção e 
internação domiciliar. 

(D) Indica os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS); 
indica a participação da comunidade na gestão do 
SUS. 

(E) Regulamenta as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros; regulamenta o subsistema de 
acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e 
pós-parto imediato. 

 
 
QUESTÃO 16_____________________________________ 
 
Assinale a alternativa correta acerca do Núcleo de Atenção à 
Saúde da Família (NASF), criado para apoiar e fortalecer a 
Estratégia de Saúde da Família. 
 
(A) O NASF constitui-se a porta de entrada do sistema de 

saúde para priorizar a atenção primária. 
(B) O NASF 1 deverá ser composto por, no mínimo, cinco 

profissionais de nível superior. 
(C) A atuação do NASF independe do território de atuação 

das equipes da Estratégia de Saúde da Família, uma 
vez que sua função é distinta. 

(D) O NASF 2 pode ser composto pelos seguintes 
profissionais: médico acupunturista, assistente social, 
professor de educação física, farmacêutico, 
fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico ginecologista, 
médico homeopata, nutricionista, médico pediatra, 
psicólogo, médico psiquiatra e terapeuta ocupacional. 

(E) Somente os municípios que tenham densidade 
populacional abaixo de dez mil habitantes por 
quilômetro quadrado, de acordo com os dados da 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), ano base 2007, poderão implantar o NASF 2. 

 
 
QUESTÃO 17_____________________________________ 
 
O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais 
pactuados entre as três esferas de gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS), estabelecendo metas e compromissos para 
cada ente da Federação. Suas três dimensões são: saúde, 
defesa da vida e gestão do SUS. Assinale a alternativa 
correta a respeito desse assunto. 
 
(A) A promoção da saúde e o fortalecimento da atenção 

básica são prioridades do Pacto em Defesa do SUS. 
(B) Um dos objetivos do Pacto de Gestão do SUS é 

articular e promover programas de promoção de 
atividades físicas.  

(C) Os atuais processos de habilitação dos municípios 
substituíram o termo de compromisso de gestão 
(TCG). 

(D) O pacto manteve o repasse de recursos federais 
desintegrado para pagamento de serviços de acordo 
com a faixa etária da população atendida. 

(E) Os principais instrumentos da regionalização no Pacto 
de Gestão do SUS são: Plano Diretor de 
Regionalização (PDR), Plano Diretor de Investimento 
(PDI) e Programação Pactuada Integrada da Atenção à 
Saúde (PPI). 

QUESTÃO 18 ____________________________________  
 
Com relação aos sistemas de informação em saúde 
utilizados no SUS, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O  Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) 

foi implantado para o acompanhamento das ações e 
dos resultados das atividades realizadas pelas 
equipes  do Programa Saúde da Família (PSF). 

(B) O  Programa Nacional da Infância (PNI) permite o 
gerenciamento do processo de vacinação infantil. 

(C) O  Sistema de Cadastro de Mortalidade (SISCAM) 
objetiva dar suporte ao controle de mortalidade 
no Brasil. 

(D) O Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de 
Pacientes Portadores de AIDS (HIPERDIA) destina-se 
ao cadastramento e ao acompanhamento de pacientes 
HIV positivo atendidos na rede ambulatorial do SUS, 
permitindo a geração de informação para aquisição, 
dispensação e distribuição de medicamentos, de forma 
regular e sistemática, a todos os pacientes 
cadastrados. 

(E) O Sistema de Acompanhamento do Recém-nascido 
(SISPRENATAL) permite o cadastramento e o 
acompanhamento de todos os recém-nascidos no 
âmbito do SUS. 

 
 
QUESTÃO 19 ____________________________________  
 
Entre os princípios e as diretrizes do SUS, estão a  
 
(A) centralização e a universalidade. 
(B) participação da comunidade e a autonomia. 
(C) universalidade e a integralidade. 
(D) complexidade e a igualdade. 
(E) integralidade e a centralização. 
 
 
QUESTÃO 20 ____________________________________  
 
De acordo com a Resolução n.º 333/2003 do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS), compete ao CNS e aos conselhos 
de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal 
 
(A) acompanhar, controlar e avaliar as redes 

hierarquizadas do SUS. 
(B) realizar pesquisas e estudos na área de saúde. 
(C) formular normas e estabelecer padrões, em caráter 

suplementar, de procedimentos de controle de 
qualidade para produtos e substâncias de consumo 
humano. 

(D) discutir, elaborar e aprovar proposta de 
operacionalização das diretrizes aprovadas pelas 
Conferências de Saúde. 

(E) implementar o Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21_____________________________________ 
 
A trajetória histórica da enfermagem, como uma prática de 
saúde tão antiga quanto a própria humanidade, é marcada 
por períodos transitórios influenciados por aspectos das 
organizações sociais, relações de poder, perspectivas 
socioeconômicas, ideologias e política. Acerca desse 
assunto, assinale a alternativa correta.  
 
(A) As práticas de saúde pós-monásticas foram marcadas 

pelo domínio do clérigo com reflexos sociais de 
expansão e criação de novas universidades, retomada 
da ciência e progresso intelectual. 

(B) Durante a Inquisição, muitas mulheres, filósofos e 
cientistas sofreram perseguições, pois a prática de 
saúde associava-se à religiosa, conhecida como a era 
das práticas mágico-sacerdotais.  

(C) A retomada da ciência, o declínio do Feudalismo no 
final do século XIII e o progresso social da Renascença 
foram fatores importantes para o crescimento da 
enfermagem, contribuindo para o início da aplicação 
dos conhecimentos científicos na profissão. 

(D) Florence Nightingale foi a precursora de uma nova 
enfermagem, por trazer concepções teórico-filosóficas 
de uma prática envolvida de caráter disciplinar, 
humanística e diferenciada da prática médica não 
apenas nas ações, mas também no conhecimento.  

(E) Nas escolas pré-hipocráticas, as concepções acerca 
do funcionamento do corpo humano e da natureza das 
doenças eram marcadas de religiosidade, 
sistematização e produção de conhecimento científico. 

 
 
QUESTÃO 22_____________________________________ 
 
Gerenciamento dos resíduos de saúde representa um 
conjunto de procedimentos de gestão que objetiva minimizar 
a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados 
um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando não 
apenas à proteção dos trabalhadores, mas também à 
preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do 
meio ambiente. A esse respeito, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O processo de segregação representa o descarte do 

resíduo no momento de sua geração e implica o 
acondicionamento de materiais diversos em recipientes 
únicos para serem posteriormente divididos de acordo 
com suas características. 

(B) A identificação dos resíduos contidos em recipientes é 
obrigatória nos sacos de acondicionamento e 
recipientes de coleta externa, ou nos recipientes de 
transporte, sendo opcional a identificação com 
símbolos nos locais de armazenamento. 

(C) O transporte interno de resíduos pode ser feito 
separadamente, mas, com a finalidade de agilizar a 
coleta dentro do estabelecimento e otimizar o traslado, 
podem-se transportar grupos diferentes de resíduos no 
mesmo recipiente. 

(D) Resíduos com substâncias químicas que apresentam 
risco à saúde pública ou ao meio ambiente, a exemplo 
de medicamentos ou insumos farmacêuticos, são 
classificados no grupo A de elementos potencialmente 
infectantes. 

(E) Os usuários domiciliares geradores de resíduos 
líquidos de antibacterianos e hormônios para uso 
tópico poderão descartá-los em esgoto sanitário com 
sistema de tratamento, e as embalagens desses 
produtos deverão ser acondicionadas como resíduo 
sólido urbano. 

QUESTÃO 23 ____________________________________  
 
Assinale a alternativa correta, com base no Código de Ética 
dos Profissionais de Enfermagem e na Lei do Exercício 
Profissional. 
 
(A) O enfermeiro que realiza um registro de informações 

parciais ou inverídicas acerca da assistência prestada 
comete infração ética passível de penalidades. 

(B) O enfermeiro que atua no ambulatório de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis, em nenhuma situação, 
pode revelar informações sigilosas aos pais de 
pacientes menores de idade, se assim eles solicitarem. 

(C) Quando se tratar de um trabalho científico realizado em 
determinada unidade, o enfermeiro responsável por 
essa unidade deve ter seu nome como coautor, mesmo 
que não tenha participado da pesquisa.  

(D) Considere a seguinte situação hipotética: Um 
enfermeiro provocou a morte de um paciente por erro 
na via de administração de um medicamento. O 
enfermeiro alegou ter seguido à risca as ordens 
médicas e, ao serem apurados os fatos, constatou-se 
que o medicamento havia sido prescrito na via aplicada 
e que se tratava de uma droga que não poderia ter sido 
administrada por aquela via. Nessa situação, o 
enfermeiro ficará livre de qualquer pena, visto que o 
erro foi do médico, e o enfermeiro apenas seguiu a 
prescrição feita ao paciente. 

(E) Atividades de consultoria são privativas ao enfermeiro, 
e as relativas ao planejamento e à coordenação dos 
serviços de assistência de enfermagem podem ser 
executadas por profissionais de nível médio, desde que 
tenham diplomas de técnico de enfermagem. 

 
 
QUESTÃO 24 ____________________________________  
 
As concepções teórico-práticas relativas às úlceras de 
pressão foram modificando-se ao longo do tempo. Hoje, os 
cuidados são inúmeros, desde os aspectos relativos à 
prevenção quanto ao tratamento desse tipo de lesão. 
Assinale a alternativa correta com relação a esse assunto. 
 
(A) A escala de Braden tem sido a preferida dos 

enfermeiros para se determinarem os estágios de 
desenvolvimento de úlceras de pressão, fornecendo 
escores quantitativos para uma avaliação mais 
fidedigna. 

(B) No processo de cicatrização, a fase de proliferação é 
responsável pelo fechamento da ferida propriamente 
dita, havendo, em sequência, as três subfases: a 
reepitelização com migração dos queratinócitos 
(favorecida pelo conteúdo de água no leito da ferida), a 
fibroplasia e, por último, a angiogênese.  

(C) Quando da realização de um curativo em ferida 
profunda, com desbridamento conservador e com 
objeto cortante, as luvas podem ser limpas ou 
esterilizadas; e as soluções utilizadas para irrigar a 
ferida podem ser limpas ou estéreis.  

(D) A implementação de exercícios passivos ou ativos de 
amplitude de movimentos não é recomendada como 
medida preventiva de úlcera de pressão em pacientes 
idosos, pois esses exercícios aumentam o atrito e as 
forças de cisalhamento. 

(E) Uma úlcera de pressão no estágio I deve ser 
massageada, pois a área de eritema persistente (ou 
arroxeada nos casos de indivíduos com pele mais 
escura) receberá maior aporte de oxigênio com esse 
cuidado. 
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QUESTÃO 25_____________________________________ 
 
Um homem de 45 anos de idade, solteiro, portador de 
pioderma gangrenoso, encontra-se internado em uma 
unidade de clínica médica para tratamento de úlceras em 
membros inferiores e tronco. Em sua história clínica, há 
registro de hipertensão arterial em uso de nifedipina oral. No 
início da doença, fazia uso de corticoide e dapsona, 
mantendo ulcerações estáveis. Há cerca de 40 dias, 
entretanto, interrompeu o uso dos medicamentos e evoluiu 
com piora das lesões de pele e surgimento de novas lesões, 
associado ao aparecimento de secreção purulenta há  
15 dias. Apresenta dor e edema em membros inferiores. 
Relata ainda febre há três dias. Queixa-se de dificuldades de 
se locomover devido às dores e às lesões. Os sinais vitais 
avaliados foram: 36,5 ºC, 16 movimentos respiratórios  
por minuto, 87 batimentos cardíacos por minuto e  
130 mmHg × 90 mmHg. Nessa situação, considerando a 
sistematização da assistência de enfermagem aplicada ao 
paciente, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A dor apresentada pelo paciente é um dado subjetivo 

obtido a partir da investigação, assim como as queixas 
de dificuldades para se locomover e o edema. 

(B) Estão presentes os diagnósticos integridade tissular 
prejudicada, risco de infecção e hipertermia, segundo a 
classificação dos diagnósticos de enfermagem da 
NANDA (North American Nursing Diagnosis 
Association). 

(C) Entre as intervenções de enfermagem apropriadas a 
esse paciente estão a terapia com exercícios: 
deambulação e mobilidade articular, conforme a 
Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC).  

(D) A nifedipina usada pelo paciente é um exemplo de um 
hipotensor arterial que atua inibindo a enzima 
conversora de angiotensina e deve ser administrada 
com o estômago vazio. 

(E) A monitoração das características das lesões e a 
aplicação do curativo adequado são resultados 
esperados na situação apresentada, conforme a 
classificação dos resultados (NOC). 

 
 
Texto III, para responder às questões 26 e 27. 
 
 Os jardineiros e os trabalhadores da coleta de lixo 
contratados pela prefeitura de uma cidade para realizar 
plantio, poda, rega e manutenção de árvores e canteiros e 
para proceder à coleta de lixo residencial e das vias públicas, 
respectivamente, estão expostos a muitos riscos e doenças 
ocupacionais em seu ambiente de trabalho.  
 
 
QUESTÃO 26_____________________________________ 
 
Os jardineiros mencionados no texto estão expostos 
predominantemente aos riscos 
 
(A) químico, biológico e psicossocial. 
(B) físico, biológico, ergonômico e psicossocial. 
(C) biológico, psicossocial e ergonômico, somente. 
(D) químico, físico, biológico e ergonômico. 
(E) físico, químico e biológico, somente. 

QUESTÃO 27 ____________________________________  
 
Na situação apresentada no texto, um programa de 
prevenção de doenças e acidentes causados por agentes 
biológicos para jardineiros e trabalhadores da coleta do lixo 
deveria incluir ações de 
 
(A) vigilância epidemiológica, orientação sobre o uso de 

equipamentos de proteção individual, educação para a 
saúde e vacinação. 

(B) cuidados com a higiene bucal, visita periódica ao 
dentista para limpeza e tratamento dos dentes e 
substituição das substâncias utilizadas. 

(C) educação postural, conscientização sobre o 
enclausuramento da fonte e mudança da organização 
do trabalho. 

(D) controle dos animais infectados, controle dos produtos 
e fuga ao contato com animais doentes. 

(E) substituição de substâncias e agentes utilizados, 
realização de enclausuramento do processo e controle 
do produto. 

 
 
QUESTÃO 28 ____________________________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta atribuição(ões) do 
enfermeiro do trabalho. 
 
(A) Executar e avaliar programas de prevenção de 

acidentes e doenças profissionais e prestar primeiros 
socorros no local de trabalho. 

(B) Determinar o nexo causal entre a presença do agente 
e a doença ocupacional e caracterizar o grau de 
insalubridade do local. 

(C) Diagnosticar as doenças relacionadas ao trabalho e 
elaborar laudos técnicos para subsidiar a solicitação de 
aposentadoria especial. 

(D) Executar as normas de higiene e segurança referentes 
aos projetos de eletrificação e encaminhar aos 
trabalhadores o resultado da avaliação do impacto 
sonoro aferido nos diferentes setores da empresa. 

(E) Propor a substituição da forma de enclausuramento da 
fonte de radiação e emitir laudo de conclusão do 
exame laboratorial. 

 
 
QUESTÃO 29 ____________________________________  
 
Assinale a alternativa correta acerca do Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 
 
(A) É facultado à empresa elaborar esse programa. 
(B) Deve prever medidas de caráter individual e coletivo, 

assim como o treinamento dos trabalhadores. 
(C) Deve ser encaminhado ao Ministério do Trabalho o 

documento-base. 
(D) Fica dispensada a caracterização das atividades 

desenvolvidas pela empresa.  
(E) Só podem opinar sobre o programa os trabalhadores 

que compõem a Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA). 
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QUESTÃO 30_____________________________________ 
 
Com relação ao Sistema de Gestão de Segurança e Saúde 
Ocupacional (OHSAS) 18001, assinale a alternativa correta. 
 
(A) É uma norma nacional editada pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego. 
(B) Constitui um sistema de gestão que substitui outros 

existentes na empresa. 
(C) É uma tecnologia de auditoria obrigatória nas 

empresas com mais de cinco mil empregados. 
(D) É uma ferramenta que auxilia as empresas a controlar 

os riscos de acidentes e a desenvolver uma política de 
proteção ao trabalhador. 

(E) Implica sua metodologia na participação exclusiva da 
diretoria da empresa. 

 
 
QUESTÃO 31_____________________________________ 
 
Assinale a alternativa correta a respeito das normas de 
seguranças e saúde no trabalho em serviços de saúde. 
 
(A) Entendem-se por serviços de saúde as unidades do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 
(B) O uso de luvas substitui o processo de lavagem 

de mãos. 
(C) É vedada a continuidade às atividades de manipulação 

de quimioterápicos antineoplásicos quando ocorrer 
qualquer interrupção do funcionamento da cabine de 
segurança biológica. 

(D) É de responsabilidade do trabalhador a vacinação 
correta para a prevenção de doenças provocadas pelo 
contato com agentes biológicos. 

(E) Os cilindros de gases devem ser transportados em 
posição horizontal, sempre que necessário. 

 
 
QUESTÃO 32_____________________________________ 
 
Assinale a alternativa correta com relação ao Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho (SESMET). 
 
(A) Os canteiros de obras e as frentes de trabalho com 

menos de mil empregados ficam dispensadas de 
organizar esse serviço.  

(B) No caso de empresa com diferentes graus de riscos, o 
de menor valor deverá orientar as ações desse serviço. 

(C) O auxiliar de enfermagem que compõe a equipe não 
precisa ter capacitação específica em saúde do 
trabalhador. 

(D) A empresa que possui CIPA fica dispensada do 
SESMET. 

(E) O registro dos acidentes de trabalho, das doenças 
ocupacionais e dos agentes de insalubridade são 
algumas das atividades desse serviço. 

 

Texto IV, para responder às questões 33 e 34. 
 
 A ergonomia estuda a adaptação das condições de 
trabalho às características psicofisiológicas do trabalhador, 
proporcionando o máximo de conforto e de segurança e 
desempenho eficiente.  
 
 
QUESTÃO 33 ____________________________________  
 
Com relação à ergonomia e aos equipamentos utilizados no 
processamento eletrônico de dados com terminal de vídeo, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os equipamentos devem ser posicionados em 

superfície de trabalho com altura fixa. 
(B) As distâncias olho/tela e olho/documento devem ser o 

dobro da distância olho/teclado. 
(C) O teclado deve ser fixo para garantir o apoio 

necessário à digitação. 
(D) Deve-se ajustar a tela do equipamento à iluminação do 

ambiente, protegendo-a contra reflexos. 
(E) A distância olho/teclado deve ser de 45 cm, para dar 

conforto ao trabalhador. 
 
 
QUESTÃO 34 ____________________________________  
 
Os trabalhadores de teleatendimento ou telemarketing são 
amparados por regulamentação de parâmetros mínimos em 
relação à realização de seu trabalho. Acerca desse assunto, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os assentos devem ter braços fixos na altura 

de 30 cm. 
(B) As pausas devem ser concedidas fora do posto de 

trabalho e em dois períodos de dez minutos cada um. 
(C) O fone de ouvido deve ser duplo, permitindo o uso 

concomitante das duas orelhas, para efetuar melhor 
comunicação com o cliente e concentração no 
trabalho. 

(D) A temperatura ambiente efetiva deve ser inferior 
a 20 ºC.   

(E) A umidade relativa do ar deve ser de, no máximo, 30%. 
 
 
QUESTÃO 35 ____________________________________  
 
A organização dos serviços de saúde pode conter unidades 
prestadoras de atenção primária, secundária e terciária. 
Assinale a alternativa correta quanto aos tipos de atenção. 
 
(A) A vacinação pode ser classificada como um 

procedimento de atenção secundária, quando for 
realizada no ambulatório de um hospital. 

(B) O trabalhador acidentado que é atendido no 
pronto-socorro utiliza o serviço de atenção secundária. 

(C) A amputação de um artelho em decorrência de 
acidente de trabalho é considerada um procedimento 
de atenção secundária. 

(D) A quimioterapia pode ser realizada em serviço de 
atenção primária, desde que os profissionais de saúde 
sejam treinados. 

(E) A organização dos serviços de saúde em níveis de 
atenção primário, secundário e terciário considera a 
complexidade tecnológica dos procedimentos 
realizados. 
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QUESTÃO 36_____________________________________ 
 
Assinale a alternativa correta acerca do Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). 
 
(A) Empresas com até vinte funcionários e grau de 

risco 1 devem contratar um enfermeiro para elaborar o 
PCMSO. 

(B) O exame de retorno ao trabalho dispensa a anamnese 
ocupacional. 

(C) Empresas com mais de vinte empregados e 
enquadradas no grau de risco 3 ou 4 não precisam de 
médico do trabalho. 

(D) A periodicidade de avaliação dos indicadores 
biológicos deverá ser anual. 

(E) O exame médico de mudança de função será 
obrigatoriamente realizado na primeira semana de 
início na nova função. 

 
 
QUESTÃO 37_____________________________________ 
 
A Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, 
em vigor desde 2004, foi desenvolvida de modo articulado e 
cooperativo entre o Ministério do Trabalho e Emprego, o da 
Saúde e o da Previdência Social, com o objetivo de garantir 
que o trabalho seja realizado em condições ideais e que 
traga muitas contribuições ao trabalhador. A alternativa que 
não se constitui uma contribuição prevista nessa política é a   
 
(A) melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. 
(B) realização pessoal para os trabalhadores. 
(C) busca de tratamento da saúde mental por parte dos 

trabalhadores.  
(D) realização social para os trabalhadores. 
(E) execução das atividades profissionais sem prejuízo à 

integridade física dos trabalhadores. 
 
 
QUESTÃO 38_____________________________________ 
 
Em 2011, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria  
n.º 104, definiu a relação de doenças, agravos e eventos e 
padronizou os procedimentos relativos à notificação 
compulsória e à vigilância em saúde no âmbito do SUS. De 
acordo com essa portaria, a notificação compulsória é 
obrigatória a todos os profissionais de saúde — médicos, 
enfermeiros, odontólogos, farmacêuticos, biomédicos, 
biólogos, entre outros. Com base nessas informações e na 
Portaria n.º 104, assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) Os casos de malária diagnosticados na região da 

Amazônia Legal devem ser registrados no Sistema de 
Informação de Vigilância Epidemiológica (SIVEP – 
Malária). 

(B) A lista das doenças de notificação compulsória que 
devem ser registradas em unidades sentinelas inclui 
acidente de trabalho fatal e acidente de trabalho com 
crianças e adolescentes. 

(C) Doenças e eventos deverão ser notificados e 
registrados no Sistema de Informação de Agravos e 
Notificações (SINAN). 

(D) Estão incluídas na lista de doenças de notificação 
compulsória imediata encefalite japonesa, febre do Nilo 
Ocidental, tularemia e exposição a contaminantes 
químicos. 

(E) Doenças, agravos e eventos devem ser notificados às 
secretarias estaduais de saúde e à Secretaria de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde por e-mail 
em, no máximo, 24 horas a partir da suspeita inicial, 
isentando-se o informante de preencher outros 
formulários. 

Texto V, para responder às questões 39 e 40. 
 
 Nos últimos três meses, sete enfermeiros procuraram 
o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho (SESMT) de um hospital, local onde 
todos trabalham há mais de dois anos. Os funcionários 
apresentavam áreas de descamação, eritema, edema, 
vesículas e bolhas com exsudato no dorso das mãos e na 
região do punho. Após atendimento pelo médico do trabalho, 
todos foram diagnosticados com dermatite de contato 
eczematosa. O grande número de casos em um curto 
período de tempo chamou a atenção da enfermeira do 
trabalho do referido hospital, levando-a à suspeita de que a 
dermatite apresentada pelos enfermeiros pudesse estar 
relacionada com as atividades relativas à função que eles 
desempenham no hospital.  
 
 
QUESTÃO 39 ____________________________________  
 
Com o objetivo de identificar os fatores de risco que 
pudessem estar relacionados ao surgimento dessas lesões 
nos funcionários, a enfermeira decidiu iniciar uma 
investigação no hospital, optando por utilizar a metodologia 
de investigação epidemiológica. Assinale a alternativa que 
apresenta o tipo de estudo que atende aos objetivos da 
enfermeira. 
 
(A) ensaio clínico 
(B) estudo de Coorte 
(C) estudo de prognóstico 
(D) estudo de caso-controle 
(E) estudo transversal 
 
 
QUESTÃO 40 ____________________________________  
 
Ao final da investigação epidemiológica, a enfermeira 
identificou que o zolendronato, uma medicação utilizada em 
pacientes portadores de câncer com metástase óssea, foi o 
agente causador da dermatite de contato apresentada pelos 
enfermeiros. A partir dos dados expostos nesse caso clínico, 
segundo a Taxonomia II da Associação Norte-Americana de 
Diagnósticos de Enfermagem (NANDA) 2009-2011, é correto 
afirmar que os enfermeiros apresentaram o seguinte 
diagnóstico de enfermagem: 
 
(A) integridade da pele prejudicada. 
(B) risco de integridade da pele prejudicada. 
(C) risco de lesão. 
(D) mucosa oral prejudicada. 
(E) integridade tissular prejudicada. 
 
 
QUESTÃO 41 ____________________________________  
 
Os trabalhadores que lidam diretamente com amianto têm o 
risco aumentado de desenvolver asbestose. Assinale a 
alternativa que apresenta uma doença que não é relacionada 
à asbestose. 
 
(A) mesotelioma 
(B) espessamento pleural circunscrito 
(C) pneumoconiose 
(D) atelectasia redonda 
(E) derrame pleural pelo asbesto 
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QUESTÃO 42_____________________________________ 
 
Com a construção da NR-32, intitulada Segurança e Saúde 
no Trabalho em Estabelecimentos de Assistência à Saúde, 
procedimentos e medidas protetoras deverão ser realizadas 
com vistas a promover não só a segurança e a prevenção de 
acidentes de trabalho, mas também a prevenção de doenças 
ocupacionais. Em relação aos quimioterápicos 
antineoplásicos, a NR-32 compreende que os enfermeiros 
que os administram estão expostos a risco químico; e, com o 
intuito de prevenir acidentes de trabalho, traça condutas 
tanto para o empregador quanto para o funcionário. Com 
relação a esse assunto, assinale a alternativa incorreta.  

(A)  Devem ser formulados manuais de procedimentos 
relativos a limpeza, descontaminação e desinfecção de 
todas as áreas, incluindo superfícies, instalações, 
equipamentos, mobiliário, vestimentas, EPIs e 
materiais. 

(B) O enfermeiro deve dar continuidade às atividades de 
manipulação quando ocorrer interrupção do 
funcionamento da cabine de segurança biológica, 
desde que seja uma interrupção curta. 

(C) Compete ao empregador proibir fumar, comer ou 
beber, bem como portar adornos ou maquiar-se. 

(D) Para o preparo de medicamentos antieméticos que são 
administrados antes da quimioterapia, é necessário o 
uso de EPI. 

(E) As trabalhadoras gestantes e nutrizes devem ser 
afastadas das atividades. 

QUESTÃO 43_____________________________________ 
 
Ao ser constatada a ocorrência ou o agravamento de 
doenças relacionadas ao trabalho, confirmados por meio de 
exames médicos definidos pela NR-07, não é dever do 
SESMT 
 
(A)  orientar o empregador quanto à necessidade de 

adoção de medidas de controle no ambiente de 
trabalho. 

(B) solicitar à empresa a emissão da Comunicação de 
Acidente do Trabalho (CAT). 

(C) indicar, quando necessário, o afastamento do 
trabalhador da exposição ao risco ou do trabalho. 

(D) encaminhar o trabalhador ao Ministério do Trabalho e 
Emprego para estabelecimento de nexo causal e 
avaliação de incapacidade. 

(E) encaminhar o trabalhador à Previdência Social para 
definição da conduta previdenciária em relação ao 
trabalho. 

 

QUESTÃO 44 ____________________________________  
 
Atendendo às especificações contidas no Programa de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, assinale 
a alternativa correta quanto ao que é recomendado para o 
acondicionamento de resíduos de serviços de saúde do 
grupo A. 
 
(A) Os sacos para acondicionamento dos resíduos do 

grupo A devem estar contidos em recipientes 
resistentes apenas à punctura, com tampa provida de 
sistema de abertura sem contato manual, com cantos 
arredondados. 

(B) Peças anatômicas oriundas de ser humano e produto 
de fecundação sem sinais vitais com menos de 
500 gramas ou estatura menor que 25 cm devem ser 
encaminhadas para tratamento, acondicionadas em 
sacos vermelhos. 

(C) Os resíduos dos grupos A1, A2 e A5, quando 
apresentarem descaracterização física das estruturas, 
devem ser acondicionados como resíduos do grupo C. 

(D) Os resíduos do grupo A2 devem ser acondicionados 
em sacos vermelhos e, posteriormente, encaminhados 
para o aterro sanitário. 

(E) Os sacos que acondicionam os resíduos do grupo A 
devem estar identificados com a simbologia de 
resíduos perfurocortante, ficando proibido o 
esvaziamento dos sacos ou o seu reaproveitamento. 

 
 
QUESTÃO 45 ____________________________________  
 
As vacinas constituem meios eficazes para a redução da 
morbidade e da mortalidade de uma população. 
Considerando que algumas doenças podem ser adquiridas 
também nos locais de trabalho, assinale a alternativa que 
condiz com as doenças imunopreveníveis.  
 
(A) rubéola, febre amarela e hepatite B 
(B) tuberculose, criptococose e bissinose 
(C) antracose, sarampo e varicela 
(D) hepatite C, difteria e febre maculosa 
(E) caxumba, leptospirose e siderose 
 
 
QUESTÃO 46 ____________________________________  
 
Três dos direitos sociais citados na Constituição Federal 
dizem respeito ao trabalho, à saúde e à moradia. Acerca 
desse assunto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Em caso de aborto espontâneo, é assegurado à mulher 

o afastamento remunerado por um período de duas 
semanas. 

(B) As férias devem ser concedidas com remuneração 
de 1/4 a mais que o salário normal do trabalhador. 

(C) A remuneração do trabalho diurno ultrapassa à do 
noturno, em decorrência de haver mais atribuições 
durante o dia. 

(D) É um direito do trabalhador a jornada de trabalho de 
doze horas em turnos ininterruptos de revezamento. 

(E) Somente a União tem a competência de assegurar a 
construção de moradias para a população menos 
assistida. 
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QUESTÃO 47_____________________________________ 
 
Em uma indústria petroquímica com dois mil funcionários, os 
gestores adotaram como estratégicas de ação a organização 
do trabalho, o padrão de qualidade dos produtos, o controle 
de gastos, a monitorização da saúde, a segurança dos 
trabalhadores, o investimento em máquinas modernas e a 
preservação do meio ambiente, com a finalidade de correção 
de irregularidades discutidas em reuniões periódicas. Acerca 
dessa situação hipotética, assinale a alternativa correta.  
 
(A) O meio exclusivo para a organização do serviço 

especializado em engenharia de segurança e em 
medicina do trabalho dessa empresa é o grau de risco 
da atividade desenvolvida. 

(B) A exposição ocupacional ao benzeno, como derivado 
do petróleo, agindo no sistema nervoso central, 
desencadeia um quadro clínico de cefaleia, fadiga, 
convulsão, parada respiratória e morte. 

(C) A auditoria em uma empresa é classificada, quanto à 
natureza, em contínua ou periódica, tendo como única 
finalidade a descoberta de erros e fraudes, evitando 
um desequilíbrio financeiro. 

(D) Em saúde, o termo gestão de custos significa a 
aplicação de recursos monetários com o objetivo de 
aquisição de bens permanentes. 

(E) Os Sistemas de Gestão Integrada de Segurança, Meio 
Ambiente e Saúde (SMS) tem como referência a 
certificação internacional OHSAS 15001. 

 
 
QUESTÃO 48_____________________________________ 
 
Conforme levantamento feito em uma fábrica de calçados por 
fiscais de uma delegacia regional do trabalho, verificaram-se 
várias inconsistências referentes aos riscos ocupacionais: 
trabalhadores (regidos pela CLT) que ignoravam as 
legislações trabalhistas por falta de profissionais qualificados 
para treiná-los, levando-os à não-adesão ao uso de 
equipamentos de proteção individual, somados à falta de 
equipamentos de proteção coletiva; extintores de incêndio 
com prazos de validade vencidos; além de acidentes de 
trabalho sem notificação. Com referência a essa situação 
hipotética, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Entre as metodologias de avaliação de riscos, a árvore 

de causas é considerada ineficaz por contemplar 
apenas as doenças ocupacionais, e não os acidentes 
de trabalho. 

(B) O limite de tolerância para o ruído emanado pelas 
máquinas na fábrica em apreço corresponde a 
100 dB(A) para uma jornada de trabalho de seis horas 
diárias. 

(C) A Convenção 155 da Organização Internacional do 
Trabalho, da qual o Brasil é país-membro, estabelece 
normas e princípios concernentes à segurança, à 
saúde dos trabalhadores e ao ambiente do trabalho. 

(D) De acordo com a NR 23, o extintor de incêndio do tipo 
“água pressurizada” é utilizado somente nos fogos de 
classe D. 

(E) A notificação de acidentes de trabalho deve acontecer 
até dez dias após o ocorrido junto ao Ministério do 
Trabalho e Emprego, sob pena de a empresa ser 
responsabilizada por omissão. 

QUESTÃO 49 ____________________________________  
 
Acerca de legislação previdenciária e de políticas 
concernentes à saúde do trabalhador, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A concessão da aposentadoria especial é atribuída ao 

segurado que tenha trabalhado por até dez anos 
exposto a riscos ergonômicos. 

(B) Quando da implantação do perfil profissiográfico 
previdenciário por via eletrônica, as empresas ficaram 
isentas de informar à Previdência Social o referido 
documento para trabalhadores não expostos a agentes 
nocivos. 

(C) A Portaria n.º 777/GM, de 28/4/2004, determinou a 
notificação compulsória de agravos à saúde do 
trabalhador em serviços sentinelas do SUS, sendo 
excluídos os transtornos mentais relacionados ao 
trabalho. 

(D) A implantação dos Centros de Referência 
Especializados em Saúde do Trabalhador (CERESTs) 
ocorreu por uma interface entre o Ministério do 
Trabalho e Emprego e as empresas de grande porte. 

(E) Com o número crescente de acidentes de trabalho, o 
Tribunal Superior do Trabalho assinou recomendação 
conjunta com ministérios, objetivando a adoção 
de políticas públicas acerca dos agravos à saúde 
do trabalhador. 

 
 

QUESTÃO 50 ____________________________________  
 
A saúde, o bem-estar e a qualidade de vida no trabalho são 
fatores que interferem positivamente dentro de uma empresa, 
contribuindo para a satisfação profissional, aumento da 
produtividade, diminuição do absenteísmo, melhoria do 
relacionamento interpessoal, somados às novas tecnologias, 
organização do trabalho, programas de saúde e políticas 
sociais. A respeito desse assunto, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Dentro do programa 5S ou housekeeping, o senso de 

saúde e segurança diz respeito à guarda de materiais 
ou equipamentos de uso obsoleto ou pouco usado e 
descarte de outros. 

(B) A ginástica laboral de relaxamento é realizada durante 
a jornada de trabalho, tendo como finalidade 
compensar os tipos de tensões musculares, 
objetivando a melhoria da circulação. 

(C) Conforme o sistema previdenciário brasileiro, o 
auxílio-doença acidentário é concedido ao empregado 
doméstico, desde que ele tenha mais de um ano de 
trabalho devidamente comprovado. 

(D) A organização da Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho (SIPAT) é uma prerrogativa dos 
SESMTs. 

(E) O screening é uma técnica eficaz, de baixo custo, 
utilizada por profissionais de saúde que detectam 
precocemente patologias sérias, podendo ser inserido 
nos programas de saúde do trabalhador. 

 




