
ENFERMEIRO DO TRABALHO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 -  A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de 
preenchimento do cartão de respostas. 

2 -  O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala 
e a ela não retornar, será eliminado. 

3 -  Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão 
permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, 
após aposição em ata de suas respectivas assinaturas. 

4 -  Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (Provas) e 
nem copiar o gabarito, pois a imagem do seu cartão de respostas 
será disponibilizado em http://concursos.biorio.org.br na data 
prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

1-  Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que 
contém 60 questões objetivas, está completo.

2 -  Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e 
somente uma correta.

3 -  Confira se seus dados, o curso escolhido, indicados no cartão de 
respostas, está correto. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada 
a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço 
apropriado.

4 -  Confira atentamente se o curso e o número do caderno que 
consta neste caderno de questões é o mesmo do que consta em 
seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.

5 -  Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 -  Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será 
considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas 
seja a correta.  

AGENDA 

l 23/02/2014, Provas Objetivas e Entrega de 
Títulos (candidatos de Nível Superior). 

l 24/02/2014, Divulgação dos Gabaritos Preliminares 
e Disponibilização dos Exemplares das Provas Objetivas.

l 25/02/2014, Disponibilização das Imagens dos 
Cartões de Respostas das Provas Objetivas.

l 26/02 e 27/02/2014, Interposição de Recursos 
Administrativos quanto as questões das Provas 
Objetivas. 

l 17/03/2014, Divulgação dos Gabaritos Definitivos 
Oficiais, Resultado das Notas Preliminares das Provas 
Objetivas.

l 17/03 a 21/03/2014, Interposição de Recursos 
Administrativos contra as Notas Preliminares das 
Provas Objetivas.

l 25/03/2014, Divulgação do Resultado dos 
Recursos Administrativos contra as Notas 
Preliminares das Provas Objetivas.

l 25/03/2014, Resultado Definitivo das Notas 
das Provas Objetivas.

l 01/04/2014, Resultado das Notas Preliminares 
da Avaliação de Títulos.

l 02/04 a 03/04/2014, Interposição de Recursos 
Administrativos contra as Notas Preliminares da 
Avaliação de Títulos.

l 06/04/2014, Divulgação do Resultado Final 
das Notas das Provas Objetivas.

l 07/04/2014, Resultado Final do Processo Seletivo.

CADERNO: 1 

INFORMAÇÕES: 
l Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
l Internet: http://concursos.biorio.org.br 

l E-mail: fsaude2014@biorio.org.br

CÓDIGO: ETB03 
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO
ESTUDO DEMONSTROU PELA PRIMEIRA VEZ 
QUE BEBER ÁGUA EMAGRECE –Uol Saúde

Uma equipe de cientistas alemães demonstrou pela 
primeira vez que, como assegura a tradição popular, beber 
água emagrece.
Uma pesquisa clínica da universidade Charité de Berlim 
publicada nesta quinta-feira (29) na revista American 
Journal of Clinical Nutrition assegura que a ingestão de 
água reforça os efeitos de uma dieta de emagrecimento.
“Apesar de nas dietas normalmente ser recomendado beber 
muita água, até agora não havia nenhuma recomendação 
com base científica”, disse o responsável da equipe de 
pesquisa, Rebecca Muckelbauer.
A partir da análise de cerca de 5.000 referências de 
diferentes bancos de dados de artigos científicos, os 
especialistas puderam comprovar que beber água 
efetivamente acelera os processos de emagrecimento 
quando se está fazendo uma dieta.
O estudo destaca a conclusão de uma série de dados 
sobre o sucesso de uma dieta em um grupo de idosos que 
aumentaram seu consumo médio de água.
As pessoas estudadas que aumentaram em um litro ao 
dia seu consumo de água emagreceram entre um e dois 
quilogramas a mais que o grupo de controle, que manteve 
sem alteração a quantidade de líquido que bebia.
O efeito de emagrecimento da água em combinação com 
uma dieta pode acontecer, segundo os cientistas, à simples 
sensação física de saciedade com a ingestão do líquido e à 
aceleração do metabolismo.

QUESTÃO 1 
O título do texto nos informa, implicitamente, que:

(A) outros estudos, com o mesmo objetivo, já haviam sido 
feitos, mas não haviam chegado a essa conclusão.

(B) a tese de que beber água emagrece já era defendida por 
muitos, mas isso era afirmado pelos médicos, sem a 
pesquisa de laboratórios farmacêuticos.

(C) o emagrecimento está ligado principalmente à ingestão de 
grande quantidade de água, fato só agora comprovado 
pela ciência.

(D) a ciência comprovou, por meio de pesquisas, que o 
consumo de água auxilia no emagrecimento, fato que 
ainda não havia sido confirmado.

(E) algumas pesquisas anteriores, embora sem credibilidade, já 
haviam demonstrado que beber água emagrece.

QUESTÃO 2
O título do texto – estudo demonstrou pela primeira vez 
que beber água emagrece – pode ser reescrito de várias 
formas; Avalie se as formas de reescrever essa mesma 
frase seguem corretamente as regras de pontuação:

I -  Pela primeira vez, estudo demonstrou que beber água 
emagrece.

II -  Estudo, pela primeira vez, demonstrou que beber água 
emagrece.

III -  Estudo demonstrou, pela primeira vez, que beber água 
emagrece.

IV - Estudo demonstrou que beber água emagrece, pela 
primeira vez.

Estão corretas as formas:

(A) I-II-III-IV
(B) I-II-III, apenas
(C) I-III-IV, apenas 
(D) II-III-IV, apenas
(E) II-III, apenas

QUESTÃO 3
“Uma equipe de cientistas alemães demonstrou pela primeira 
vez que, como assegura a tradição popular, beber água 
emagrece”.

O conectivo abaixo que substitui adequadamente o “como” 
nesse segmento do texto é:

(A) tal qual
(B) assim como
(C) conforme
(D) à medida que
(E) desde que

QUESTÃO 4 
“Apesar de nas dietas normalmente ser recomendado beber 
muita água, até agora não havia nenhuma recomendação com 
base científica”; a forma abaixo de reescrever-se esse segmento 
do texto que respeita a correlação de tempos verbais é:

(A) Embora na dietas ser normalmente recomendado que 
se bebesse muita água, até agora não havia nenhuma 
recomendação com base científica.

(B) Mesmo que nas dietas seja normalmente recomendado 
que se beba muita água, até agora não havia nenhuma 
recomendação com base científica.

(C) Ainda que nas dietas ser recomendado normalmente beber 
muita água, até agora não há nenhuma recomendação 
com base científica.

(D) Conquanto nas dietas fosse normalmente recomendado 
beber muita água, até agora não havia nenhuma 
recomendação com base científica.

(E) Apesar de nas dietas ser normalmente recomendado 
beber muita água, até agora não tem havido nenhuma 
recomendação com base científica.
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QUESTÃO 5 
O segmento do texto em que a troca de posição dos termos 
sublinhados modifica o sentido do texto é:

(A) “A partir da análise de cerca de 5.000 referências de 
diferentes bancos de dados de artigos científicos”.

(B) “...os especialistas puderam comprovar que beber água 
efetivamente acelera os processos de emagrecimento”.

(C) “Uma equipe de cientistas alemães demonstrou 
pela primeira vez que beber água emagrece”.

(D) “...como assegura a tradição popular, beber água emagrece”.
(E) “Apesar de nas dietas normalmente ser recomendado 

beber muita água...”

QUESTÃO 6
O termo sublinhado que funciona como agente (adjunto 
adnominal) e não como paciente (complemento nominal) do 
termo anterior é:

(A) ingestão de água
(B) pesquisa da Universidade Charité
(C) consumo médio de água
(D) análise de cerca de 5000 referências
(E) aceleração do metabolismo

QUESTÃO 7
“O estudo destaca a conclusão de uma série de dados sobre o 
sucesso de uma dieta em um grupo de idosos que aumentaram 
seu consumo médio de água”.

Assinale a alternativa em que o comentário realizado sobre um 
componente desse segmento do texto é correto:

(A) a expressão “uma série de” indica um conjunto de 
elementos organizados do menos para o mais importante.

(B) o conectivo “sobre” indica uma noção de “lugar”.
(C) o pronome relativo “que” tem “dieta” por antecedente.
(D) o vocábulo “conclusão” indica um pensamento 

obrigatoriamente correto.
(E) o vocábulo “idosos” representa uma designação 

politicamente correta de “velhos”.

QUESTÃO 8
Segundo o texto, a ingestão de água emagrece:

(A) desde que acompanhada de controle médico.
(B) sobretudo em pacientes da terceira idade.
(C) já que traz a sensação de saciedade.
(D) caso não esteja acompanhada de uma dieta.
(E) apesar de já haver uma pesquisa que o comprova.

QUESTÃO 9
“A partir da análise de cerca de 5.000 referências...”; assinale a 
alternativa que indica corretamente o significado da expressão 
sublinhada:

(A) quantidade rigorosamente precisa
(B) quantidade aproximada para menos
(C) quantidade aproximada para mais
(D) quantidade aproximada para mais ou menos
(E) quantidade intencionalmente exagerada.

QUESTÃO 10
Considerando que o texto aborda uma pesquisa científica, 
indique a etapa dessa pesquisa que NÃO foi corretamente 
identificada:

(A) hipótese: beber água emagrece
(B) metodologia: comparar grupos de idosos que aumentaram 

seu consumo médio de água com outros que não o fizeram.
(C) método empregado: dedutivo, pois partem de um caso 

geral para casos particulares.
(D) análise: os estudos mostraram maior emagrecimento no 

grupo de idosos que aumentaram seu consumo médio de 
água.

(E) conclusão: os idosos perdem mais peso quando aumentam 
seu consumo médio de água e estão fazendo dieta.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11
Observe a sequência a seguir:

                 4    9    13   22   35   57  ...

O próximo termo é o:

(A) 82
(B) 92
(C) 102
(D) 112
(E) 122

QUESTÃO 12
Se não é verdade que Raimundo conhece a França ou a Itália 
então é verdade que Raimundo

(A) pode conhecer a França mas não conhecer a Itália
(B) pode conhecer a Itália mas não conhecer a França
(C) conhece a França mas não conhece a Itália ou conhece a 

Itália mas não conhece a França
(D) pode conhecer a França e a Itália
(E) não conhece nem a França nem a Itália
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QUESTÃO 13
A coleção de bolas de gude de Marcos é 50% maior que a de 
seu amigo João. Se Marcos e João reunirem todas as suas bolas 
de gude, então o total de bolas de gude reunidas é com certeza 
um múltiplo de:

(A) 2
(B) 3
(C) 5
(D) 7
(E) 10

QUESTÃO 14
A média das idades de 14 amigos é 21. Se uma pessoa de 33 
anos de idade se reunir ao grupo, a idade média desse grupo 
de 15 pessoas será igual a:

(A) 21,4
(B) 21,5
(C) 21,6
(D) 21,8
(E) 21,9

QUESTÃO 15
Três engenheiros e três enfermeiros trabalham num grande 
hospital. Será formado um grupo de estudos, composto por 
dois engenheiros e dois enfermeiros, para propor melhorias no 
conforto ambiental de todos os usuários. O número de grupos 
diferentes que podem ser formados é igual a:

(A) 9
(B) 10
(C) 12
(D) 16
(E) 20

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

QUESTÃO 16
Avalie se, de acordo com a Lei 8080/90, são objetivos do 
Sistema Único de Saúde:

I -  A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde.

II -  A formulação de política de saúde destinada a promover, 
nos campos econômico e social, a observância do disposto 
no § 1º do art. 2º desta lei.

III -  A assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com 
a realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas.

IV - O fomento, no âmbito do ensino superior de graduação e de 
pós-graduação, de práticas político-pedagógicas capazes de 
transformar a concepção dos profissionais da área de saúde 
em relação aos cuidados em saúde.

Estão corretos os objetivos:

(A) I e II, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) I, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 17
Avalie se as ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram o Sistema 
Único de Saúde (SUS) obedecem, dentre outros aos seguintes 
princípios:

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os 
níveis de assistência.

II - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 
integridade física e moral.

III - utilização da epidemiologia para o estabelecimento 
de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática.

IV - participação da comunidade.

Estão corretos:

(A) I e II, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) I, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 18
Em relação à assistência terapêutica e à incorporação de 
tecnologia em saúde, de acordo com a lei 8080/90, NÃO é 
correto afirmar que:

(A) A assistência terapêutica integral inclui a dispensação de 
medicamentos e produtos de interesse para a saúde(próteses, 
órteses, bolsas coletoras e equipamentos médicos), cuja 
prescrição esteja em conformidade com as diretrizes 
terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou 
o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em 
conformidade com o disposto no na própria lei 8080/90.

(B) A assistência terapêutica integral inclui a oferta de 
procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, 
ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas 
elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde 
- SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, 
conveniado ou contratado.

(C) Protocolo clínico e diretriz terapêutica é um documento que 
estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo 
à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e 
demais produtos apropriados, quando couber; as posologias 
recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o 
acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, 
a serem seguidos pelos gestores do SUS.  

(D) Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas não 
devem estabelecer os medicamentos ou produtos 
necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou 
do agravo à saúde de que tratam. 

(E) Os medicamentos ou produtos da assistência terapêutica 
e da incorporação de tecnologia são aqueles avaliados 
quanto à sua eficácia, segurança, efetividade e custo-
efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença 
ou do agravo à saúde de que trata o protocolo. 
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QUESTÃO 19
De acordo com a Lei 8142/90, o Sistema Único de Saúde - SUS 
contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções 
do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: 
 
(A) a Conferência de Saúde e  o Conselho de Saúde. 
(B) o Comitê Gestor e a Secretaria Executiva.
(C) o Conselho Administrativo e o Comitê Gestor.
(D) o Congresso de Saúde e o Conselho de Saúde.
(E) o Congresso de Saúde e a Conferência Permanente.  

QUESTÃO 20

Um dos fundamentos da Atenção Básica é “Ter território 
_____ sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, 
a programação _____ e o desenvolvimento de ações 
setoriais e intersetoriais com impacto na situação, 
nos condicionantes e nos determinantes da saúde das 
coletividades que constituem aquele território, sempre 
em consonância com o princípio da _____”.

(PNAB, 2012, Anexo 1)

As lacunas ficam corretamente preenchidas por:

(A) associado / centralizado / impessoalidade.
(B) adstrito / descentralizada / equidade.
(C) limitado / centralizada / paridade.
(D) adstrito / centralizada / hierarquização.
(E) limitado / hierarquizada e centralizada / equidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
A Portaria GM/MS nº 1.823, de 23 de agosto de 2012, publicada 
na seção I, páginas 46 a 51, do D.O.U. de 24 de agosto de 2012, 
instituiu a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora, consolidando o trabalho em desenvolvimento 
desde a inserção desse campo como competência do Sistema 
Único de Saúde na Constituição Federal de 1988. A Política 
visa à promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores e 
a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de 
desenvolvimento e dos processos produtivos, mediante a 
execução de ações de:

(A) promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da saúde.
(B) promoção, vigilância, diagnóstico, tratamento, recuperação 

e reabilitação da saúde.
(C) vigilância, diagnóstico, tratamento e recuperação da 

saúde.
(D) promoção, prevenção, vigilância, diagnóstico, tratamento 

e recuperação da saúde.
(E) prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento, 

recuperação e reabilitação da saúde.

QUESTÃO 22
A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador – 
Renast é uma das estratégias para a garantia da atenção integral 
à saúde dos trabalhadores. Ela tem entre seus componentes:

(A) Centros Municipais e Estaduais de Referência em Saúde 
do Trabalhador e serviços sentinela de baixa, média e alta 
complexidade. 

(B) Centros Municipais e Regionais de Referência em Saúde do 
Trabalhador e serviços sentinelas de alta complexidade.

(C) Centros Estaduais e Regionais de Referência em Saúde 
do Trabalhador e serviços sentinelas de baixa e média 
complexidade.

(D) Centros Estaduais e Regionais de Referência em Saúde 
do Trabalhador e serviços sentinela de média e alta 
complexidade. 

(E) Centros Municipais e Regionais de Referência em Saúde do 
Trabalhador  e serviços de sentinela de baixa complexidade.

QUESTÃO 23
Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) 
promovem ações para melhorar as condições de trabalho e a 
qualidade de vida do trabalhador por meio de ações de: 

(A) prevenção e vigilância.
(B) prevenção e tratamento.
(C) tratamento e reabilitação.
(D) vigilância e tratamento.
(E) vigilância e reabilitação.

QUESTÃO 24
A Portaria nº 1339/GM de 18 de novembro de 1999 dispõe 
sobre a instituição da Lista de Doenças relacionadas ao 
Trabalho, a ser adotada como referência dos agravos originados 
no processo de trabalho no Sistema Único de Saúde, para uso 
clínico e epidemiológico. A referida Lista, de acordo com o 
Artigo 2o  da portaria supracitada, poderá ser revisada:

(A) semanalmente.
(B) mensalmente.
(C) quinzenalmente.
(D) anualmente.
(E) diariamente.

QUESTÃO 25
Tradicionalmente, os riscos presentes nos locais de trabalho 
são classificados em:

(A) agentes físicos, químicos e biológicos.
(B) agentes químicos, biológicos e ergonômicos.
(C) agentes biológicos, posturais, químicos, físicos e 

relacionados à organização do trabalho.
(D) agentes sonoros, físicos, químicos e biológicos.
(E) agentes físicos, químicos, biológicos e relacionados à 

organização do trabalho.
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QUESTÃO 26
A Vigilância em Saúde do Trabalhador compreende uma ação 
contínua e sistemática, cujos objetivos são:

(A) constatar a realidade de saúde da população trabalhadora;  
intervir nos fatores determinantes de agravos à saúde 
visando eliminá-los ou, atenuá-los e controlá-los; avaliar 
o impacto das medidas adotadas para a eliminação, 
atenuação e controle dos fatores determinantes de 
agravos à saúde; subsidiar a tomada de decisões dos 
órgãos competentes, nas esferas municipal e estadual do 
governo e; estabelecer sistemas de informação em saúde 
do trabalhador, junto às estruturas existentes no setor de 
saúde.

(B) conhecer a realidade de saúde da população trabalhadora;  
intervir nos fatores determinantes de agravos à 
saúde visando eliminá-los ou, atenuá-los e controlá-
los; subnotificar o impacto das medidas adotadas 
para a eliminação, atenuação e controle dos fatores 
determinantes de agravos à saúde; subsidiar a tomada 
de decisões dos órgãos competentes, nas três esferas do 
governo e; estabelecer sistemas de informação em saúde 
do trabalhador, junto às estruturas existentes no setor de 
saúde.

(C) conhecer a realidade de saúde da população trabalhadora;  
intervir nos fatores determinantes de agravos à saúde 
visando aumentá-los; avaliar o impacto das medidas 
adotadas para a eliminação, atenuação e controle dos 
fatores determinantes de agravos à saúde; subsidiar a 
tomada de decisões dos órgãos competentes, nas três 
esferas do governo e; estabelecer sistemas de informação 
em saúde do trabalhador, junto às estruturas existentes no 
setor de saúde.

(D) detectar a realidade de saúde da população trabalhadora;  
intervir nos fatores determinantes de agravos à saúde 
visando eliminá-los ou, atenuá-los e controlá-los; avaliar 
o impacto das medidas adotadas para a eliminação, 
atenuação e controle dos fatores determinantes de 
agravos à saúde; financiar a tomada de decisões dos órgãos 
competentes, nas três esferas do governo e; estabelecer 
sistemas de informação em saúde do trabalhador, junto às 
estruturas existentes no setor de saúde.

(E) conhecer a realidade de saúde da população trabalhadora;  
intervir nos fatores determinantes de agravos à saúde 
visando eliminá-los ou, atenuá-los e controlá-los; avaliar 
o impacto das medidas adotadas para a eliminação, 
atenuação e controle dos fatores determinantes de agravos 
à saúde; subsidiar a tomada de decisões dos órgãos 
competentes, nas três esferas do governo e; estabelecer 
sistemas de informação em saúde do trabalhador, junto às 
estruturas existentes no setor de saúde.

QUESTÃO 27
Julgue se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

I-  Para a investigação das relações saúde-trabalho-doença, 
é imprescindível considerar o relato dos trabalhadores, 
tanto individual quanto coletivo.

II-  Ouvir o trabalhador falando de seu trabalho, de suas 
impressões e sentimentos em relação ao trabalho, de 
como seu corpo reage no trabalho e fora dele, é de 
fundamental importância para a identificação das relações 
saúde-trabalho-doença.

III-  Além da ocupação atual, é importante investigar as 
ocupações anteriores, dada a variabilidade dos períodos 
de latência requeridos para o surgimento de uma patologia 
relacionada ao trabalho.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

(A) V, V e V
(B) F, F e F
(C) V, V e F
(D) F, V e V
(E) V, F e F

QUESTÃO 28
O controle das condições de risco para a saúde e melhoria dos 
ambientes de trabalho envolve etapas como:

(A) identificação das condições de risco para a saúde presentes 
no trabalho e na comunidade; caracterização da exposição 
e quantificação das condições de risco; discussão e 
definição das alternativas de eliminação ou controle 
das condições de risco;  implementação e avaliação das 
medidas adotadas.

(B) identificação das condições de risco para a saúde presentes 
no trabalho e na comunidade; caracterização da exposição 
e quantificação das condições de risco; discussão e 
definição das alternativas de prevenção das condições de 
risco;  implementação e avaliação das medidas adotadas.

(C) identificação das condições de risco para a saúde presentes 
no trabalho; caracterização da exposição e quantificação 
das condições de risco; discussão e definição das 
alternativas de eliminação ou controle das condições de 
risco;  implementação e avaliação das medidas adotadas.

(D) identificação das condições de risco para a saúde 
presentes no trabalho; caracterização da exposição e 
quantificação das condições de risco; discussão e definição 
das alternativas de eliminação ou controle das condições 
de risco;  encaminhamento, ao município, de propostas 
para adoção de medidas.

(E) identificação das condições de risco para a saúde 
presentes no trabalho; caracterização da exposição e 
quantificação das condições de risco; discussão e definição 
das alternativas de eliminação ou controle das condições 
de risco; encaminhamento, ao estado, de propostas para 
adoção de medidas.
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QUESTÃO 29
Entre os sistemas e bases de dados do Ministério da Saúde 
que devem incorporar informações de interesse da Saúde do 
Trabalhador estão:

(A) Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC); 
Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS); 
Sistema de Informações de Agravos de Notificação 
(SINAN); Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB).

(B) Sistema de Informações de Mortalidade (SIM); Sistema de 
Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS); Sistema de 
Informações de Agravos de Notificação (SINAN); Sistema 
de Informações da Atenção Básica (SIAB).

(C) Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC); 
Sistema de Informações de Mortalidade (SIM); Sistema de 
Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS); Sistema de 
Informações de Agravos de Notificação (SINAN); Sistema 
de Informações da Atenção Básica (SIAB).

(D) Sistema de Informações de Mortalidade (SIM); Sistema de 
Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS); Sistema de 
Informações de Agravos de Notificação (SINAN); Sistema 
de Informações da Atenção Básica (SIAB); Sistema de 
Informações de Afastamentos (SIAF).

(E) Sistema de Informações de Mortalidade (SIM); Sistema de 
Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS); Sistema de 
Informações de Agravos de Notificação (SINAN); Sistema 
de Informações da Atenção Básica (SIAB); Sistema de 
Informações de Aposentadorias (SIAP).

QUESTÃO 30
A qualidade das informações obtidas no nível local é de 
fundamental importância para a implantação e melhor 
desenvolvimento da Vigilância em Saúde do Trabalhador. 
Com esse objetivo, avalie se os seguintes pontos, dentre 
outros, devem ser observados e incentivados pelos estados e 
municípios:

I -  Definição da lista de agravos relacionados ao trabalho 
de notificação compulsória e de investigação obrigatória, 
segundo o perfil epidemiológico e o perfil das atividades 
econômicas existentes em seu território.

II -  Investimento na melhoria da qualidade dos dados 
da Declaração de Óbito, das Fichas de Notificação e 
Investigação do SINAN e dos registros do SIH.

III -  Desarticulação com os programas estruturadores das 
ações de saúde no SUS, tais como PACS e PSF. 

IV -  Capacitação e treinamento dos profissionais responsáveis 
pelo tratamento das informações nos diversos sistemas 
utilizados.

Estão corretos apenas os itens:

(A) I e II
(B) I, II e IV
(C) III e IV
(D) I, II e III
(E) II e III

QUESTÃO 31
As doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho 
apresentam as seguintes características que as distinguem dos 
demais grupos: 

(A) os agentes etiológicos não são de natureza ocupacional 
e a ocorrência da doença depende das condições ou 
circunstâncias em que o trabalho é executado e da 
exposição ocupacional, que favorece o contato, o contágio 
ou a transmissão.

(B) os agentes etiológicos são de natureza ocupacional 
e a ocorrência da doença depende das condições ou 
circunstâncias em que o trabalho é executado e da 
exposição ocupacional, que favorece o contato, o contágio 
ou a transmissão.

(C) os agentes etiológicos não são de natureza ocupacional 
e a ocorrência da doença independe das condições 
ou circunstâncias em que o trabalho é executado e da 
exposição ocupacional, que favorece o contato, o contágio 
ou a transmissão.

(D) os agentes etiológicos são de natureza ocupacional e 
a ocorrência da doença independe das condições ou 
circunstâncias em que o trabalho é executado e da 
exposição ocupacional, que favorece o contato, o contágio 
ou a transmissão.

(E) os agentes etiológicos são de natureza ocupacional 
e a ocorrência da doença depende das condições ou 
circunstâncias em que o trabalho é executado, embora 
não esteja relacionada à exposição ocupacional. 

QUESTÃO 32
A Portaria do Ministério da Saúde n.º 1.339 de 1999 dispõe 
sobre a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho, entre elas, 
as infecciosas e parasitárias. No grupo das doenças infecciosas 
e parasitárias relacionadas ao trabalho, estão compreendidas:

(A) dengue, varicela, hepatite A, difteria e influenza.
(B) caxumba, hepatites virais, leptospirose, filariose e varicela.
(C) doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), 

impetigo, difteria, tétano e amebíase.
(D) hanseníase, tuberculose, varicela, tétano e influenza.
(E) tuberculose, leptospirose, tétano, candidíase e dengue.
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QUESTÃO 33
Dentre os instrumentos legais norteadores da promoção 
e proteção da saúde do trabalhador estão as Normas 
Regulamentadoras (NRs). Correlacione cada NR descrita a 
seguir, com seu respectivo propósito.

1-  NR 7
2- NR 9
3- NR 15 
4- NR 17 

Propósitos
(  )  Orienta a realização do Programa de Prevenção dos Riscos 

Ambientais (PPRA).
(  )  Disciplina a realização do Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PCMSO).
( )  Estabelece parâmetros para a adaptação das condições 

de trabalho às características psicofisiológicas dos 
trabalhadores.

(  )  Define as atividades, as operações insalubres e os Limites 
de Tolerância (LT) para as exposições.

Os propósitos relacionam-se respectivamente às normas:

(A) 1, 2, 3, 4.
(B) 3, 2, 1, 4.
(C) 2, 1, 4, 3.
(D) 4, 3, 2, 1.
(E) 4, 2, 3, 1.

QUESTÃO 34
Julgue se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

I-  A atenção integral à saúde dos trabalhadores compreende 
a construção de ambientes e processos de trabalho 
saudáveis; o fortalecimento da vigilância de ambientes, 
processos e agravos relacionados ao trabalho; a assistência 
integral à saúde. Pressupõe a adequação e ampliação 
da capacidade institucional de modo a permitir que este 
conjunto de ações seja desenvolvido com competência e 
resolutividade pela rede de serviços de saúde. 

II-  A atenção à saúde dos trabalhadores deverá ser prestada 
em toda a rede de serviços de saúde, tendo por base a 
hierarquização do atendimento e a integração efetiva dos 
níveis de atenção básica, especializada, ambulatorial e 
hospitalar, além do programa de urgência e emergência, 
de modo articulado entre os setores público e privado.

III-  O pressuposto que orienta as ações de vigilância da saúde 
dos trabalhadores é a de que os agravos para a saúde 
decorrentes do trabalho são, por definição, passíveis de 
prevenção e controle. Deverão ser priorizadas as medidas 
de alcance individual, considerando que configuram 
mecanismos fundamentais para assegurar a qualidade das 
condições de vida e trabalho. 

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

(A) V, V e V
(B) V, F e V
(C) F, V e F
(D) V, V e F
(E) F, F e V

QUESTÃO 35
A NR 32 é uma Norma Regulamentadora que estabelece 
as diretrizes básicas para a implementação de medidas de 
proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores em serviços 
de saúde cujo cumprimento deve ser de responsabilidade:

(A) somente do empregador.
(B) somente do empregado.
(C) compartilhada, ou seja, tanto do empregado quanto do 

empregador.
(D) do sindicato dos trabalhadores.
(E) do sindicado dos trabalhadores e do próprio trabalhador.

QUESTÃO 36
Em relação aos acidentes perfuro-cortantes os profissionais de 
enfermagem são os trabalhadores mais expostos porque: é a 
maior categoria nos serviços de saúde; têm contato direto na 
assistência aos pacientes;  pelo tipo e a freqüência das tarefas 
realizadas. Entre 60% e 80% das exposições ocorrem após a 
realização do procedimento e podem ser evitadas com as práticas 
de Precauções Padrão e com o uso sistemático de dispositivos de 
segurança. Diante disso, todos os trabalhadores com possibilidade 
de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de 
trabalho adequada e em condições de conforto. 

A higienização dessas vestimentas, utilizadas nos centros 
cirúrgicos e obstétricos, serviços de tratamento intensivo, 
unidades de pacientes com doenças infectocontagiosas, 
quando houver contato direto da vestimenta com material 
orgânico, deve ser de responsabilidade:

(A) do empregador.
(B) do empregado.
(C) da rouparia.
(D) do sindicato dos trabalhadores.
(E) da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).

QUESTÃO 37
Todo caso de acidente de trabalho fatal, mutilante ou 
envolvendo crianças e adolescentes menores de 18 anos, 
é passível de notificação compulsória pelo SUS, segundo 
parâmetro da Portaria MS/GM n.º 777, de 28 de abril de 
2004. Da mesma forma, toda ocorrência deve ser comunicada 
__________, por meio de abertura de comunicação de 
Acidente de Trabalho (CAT).

A lacuna fica corretamente preenchida por:

(A) à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Empresa
(B) ao SUS
(C) ao Ministério do Trabalho e Emprego
(D) às instâncias municipal e estadual
(E) à Previdência Social
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QUESTÃO 38
A Portaria nº 1.679, de 19 de setembro de 2002, dispõe sobre 
a estruturação da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde 
do Trabalhador no SUS, denominada RENAST. Seu principal 
objetivo é estimular a criação de centros coordenadores 
de Saúde do Trabalhador nos estados e regiões, de forma 
articulada entre:

(A) o Ministério da Saúde e as secretarias de Saúde dos 
municípios, apenas.

(B) o Ministério da Saúde e as secretarias de Saúde dos 
estados, apenas. 

(C) As secretarias de Saúde dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios, apenas.

(D) As secretarias de Saúde dos estados e do Distrito Federal, 
apenas. 

(E) o Ministério da Saúde e as secretarias de Saúde dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

QUESTÃO 39
Em relação aos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador 
(CRST), NÃO é correto afirmar que:
 
(A) Devem ser compreendidos como polos irradiadores, 

no âmbito de um determinado território, da cultura 
especializada subentendida na relação processo de 
trabalho/processo saúde/doença, assumindo a função de 
suporte técnico e científico, deste campo do conhecimento.

(B) As atividades dos CRST só fazem sentido se articuladas 
aos demais serviços da rede do SUS, orientando-os e 
fornecendo retaguarda nas suas práticas, de forma que 
os agravos à saúde relacionados ao trabalho possam ser 
atendidos em todos os níveis de atenção do SUS, de forma 
integral e hierarquizada.

(C) Os CRST poderão assumir atividades que o caracterizem 
como porta de entrada do sistema de atenção.

(D) Existem dois tipos de CRST – os CRST Estaduais e Regionais 
– definidos por ordem crescente de porte, complexidade e 
de abrangência populacional.

(E) Os recursos humanos dispostos em cada Equipe dos CRST 
deverão ser dimensionados e pactuados na Comissão 
Intergestores Bipartite.

QUESTÃO 40
A Portaria n.º 777, de 28 de abril de 2004, dispõe sobre 
os procedimentos técnicos para a notificação compulsória 
de agravos à saúde do trabalhador em rede de serviços 
sentinela específica, no Sistema Único de Saúde – SUS. 
O Artigo 1º dessa Portaria regulamenta a notificação 
compulsória de agravos à saúde do trabalhador – acidentes 
e doenças relacionados ao trabalho – em rede de serviços 
sentinela específica. Para efeito dessa portaria, são agravos 
de notificação compulsória: 

(A) acidentes com exposição a material biológico; acidente de 
trajeto; estresse.

(B) acidentes com exposição a material biológico; 
transtornos mentais relacionados ao trabalho; Lesões por 
Esforços Repetitivos (LER), Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho (DORT).

(C) dermatoses ocupacionais; neoplasias; hipertensão arterial.
(D) acidentes de trabalho fatal, hipertensão arterial; 

depressão.
(E) lesões por Esforços Repetitivos (LER), Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT); 
estresse; diabetes mellitus.

QUESTÃO 41
A portaria n.º 777, de 28 de abril de 2004, em seu artigo 2º, 
estabelece que a Rede Sentinela de Notificação Compulsória 
de Acidentes e Doenças Relacionados ao Trabalho seja 
constituída por: 

(A) centros de referência em Saúde do Trabalhador; hospitais 
de referência para o atendimento de urgência e emergência 
e/ou atenção de média e alta complexidade, credenciados 
como sentinela; e serviços de atenção básica e de média 
complexidade credenciados como sentinelas.

(B) centros de referência em Saúde do Trabalhador; hospitais 
de referência para o atendimento de emergência e/
ou atenção de baixa complexidade, credenciados como 
sentinela; e serviços de atenção básica credenciados como 
sentinelas.

(C) hospitais de referência para o atendimento de urgência 
e emergência e/ou atenção de  alta complexidade 
credenciados como sentinelas; e serviços de atenção 
básica e de média complexidade credenciados como 
sentinelas.

(D) centros de referência em Saúde do Trabalhador; hospitais 
de referência para o atendimento de urgência e/ou atenção 
de alta complexidade, credenciados como sentinela; e 
serviços de atenção básica e de média complexidade 
credenciados como sentinelas.

(E) hospitais de referência para o atendimento de urgência e/
ou atenção de média e alta complexidade, credenciados 
como sentinela; e serviços de atenção básica credenciados 
como sentinelas.
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QUESTÃO 42
Segundo a Associação Nacional de Enfermagem do Trabalho 
(ANENT), o Enfermeiro do Trabalho executa atividades 
relacionadas com o serviço de higiene, medicina e segurança 
do trabalho, integrando equipes de estudos, para propiciar a 
preservação da saúde e valorização do trabalhador. Dentre as 
atribuições descritas nas opções a seguir, assinale a opção que 
NÃO CABE ao Enfermeiro do Trabalho:

(A) Elabora e executa planos e programas de promoção e 
proteção à saúde dos empregados, participando de grupos 
que realizam inquéritos sanitários, estuda as causas de 
absenteísmo, faz levantamentos de doenças profissionais 
e lesões traumáticas, procede a estudos epidemiológicos, 
coleta dados estatísticos de morbidade e mortalidade 
de trabalhadores, investigando possíveis relações com 
as atividades funcionais, para obter a continuidade 
operacional e o aumento da produtividade.

(B) Elabora e executa planos e programas de diagnóstico e 
tratamento de agravos relacionados ao trabalho, para 
propiciar a preservação física e mental do trabalhador.

(C) Executa e avalia programas de prevenção de acidentes e de 
doenças profissionais e não profissionais, fazendo análise 
de fadiga, dos fatores de insalubridade, dos riscos e das 
condições de trabalho do menor e da mulher, para propiciar 
a preservação da integridade física e mental do trabalhador.

(D) Presta primeiros socorros no local de trabalho, em caso de 
acidente ou doença, fazendo curativos ou imobilizações 
especiais, administrando medicamentos e tratamentos e 
providenciando o posterior atendimento médico adequado, 
para atenuar consequências e proporcionar apoio e conforto 
ao paciente.

(E) Treina trabalhadores, instruindo-os sobre o uso de roupas 
e material adequado ao tipo de trabalho, para reduzir a 
incidência de acidentes.

QUESTÃO 43
Com o objetivo de assegurar melhores condições no ambiente e 
nas relações de trabalho, foi criada a Política Nacional de Segurança 
e Saúde no Trabalho. O plano foi elaborado por uma Comissão 
Tripartite entre o governo, as principais organizações que 
representam empregadores e por organizações representantes 
dos trabalhadores. A formalização do Plano se deu por Decreto 
assinado pela Presidenta Dilma Rousseff, no dia 7 de novembro 
de 2011 (Decreto nº 7.602). Entre os objetivos do plano, estão: 

(A) a elaboração da legislação trabalhista, sanitária e 
previdenciária relacionadas à saúde e segurança do trabalho; 
a adoção de medidas especiais para atividades com baixo e 
médio risco de doença e acidentes e a criação de uma agenda 
integrada de estudos em saúde e segurança do trabalho. 

(B) a harmonização da legislação trabalhista, sanitária e 
previdenciária relacionadas à saúde e segurança do trabalho; 
a adoção de medidas especiais para atividades com baixo e 
médio risco de doença e acidentes e a criação de uma agenda 
integrada de estudos em saúde e segurança do trabalho. 

(C) a elaboração da legislação trabalhista, sanitária e 
previdenciária relacionadas à saúde e segurança do trabalho; 
a adoção de medidas especiais para atividades com alto risco 
de doença e acidentes e a criação de uma agenda integrada 
de estudos em saúde e segurança do trabalho. 

(D) a harmonização da legislação trabalhista, sanitária e 
previdenciária relacionadas à saúde e segurança do 
trabalho; a adoção de medidas especiais para atividades 
com alto risco de doença e acidentes e a criação de uma 
agenda integrada de estudos em saúde e segurança do 
trabalho. 

(E) a harmonização da legislação trabalhista, sanitária e 
judiciária relacionadas à saúde e segurança do trabalho; 
a adoção de medidas especiais para atividades com alto 
e médio risco de doença e acidentes e a criação de uma 
agenda integrada de estudos em saúde e segurança do 
trabalho. 

QUESTÃO 44
Em relação a acidentes de trabalho, julgue se as afirmativas a 
seguir são falsas(F) ou verdadeiras (V):

I-  É caracterizado como acidente de trabalho o acidente 
sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, 
em consequência de agressão, sabotagem ou terrorismo 
praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Além 
de ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por 
motivo de disputa relacionada ao trabalho.

II-  É caracterizado como acidente de trabalho o acidente 
sofrido pelo segurado no percurso da residência para 
o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que 
seja o meio de locomoção, exceto veículo de propriedade 
particular.

III-  É caracterizado como acidente de trabalho o acidente 
sofrido em viagem a serviço da empresa, inclusive para 
estudo quando financiada por estar dentro de seus planos 
para melhor capacitação da mão de obra.

As afirmativas I, II e III são respectivamente

(A) V, V e V
(B) F, F e V
(C) F, F e F
(D) V, F e V 
(E) V, V e F

QUESTÃO 45
A aplicação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), a partir 
de 2010, obrigou as empresas a pagarem mais impostos sobre 
a folha de pagamentos conforme o índice de acidentes de 
trabalho. Esses recursos servem para:

(A) financiar o Seguro Acidente de Trabalho (SAT), para custear 
benefícios ou aposentadorias decorrentes de acidentes de 
trabalho.

(B) financiar o Seguro Saúde, para custear benefícios ou 
aposentadorias decorrentes de acidentes e/ou doenças 
relacionadas ao trabalho.

(C) financiar o Seguro Acidente de Trabalho (SAT), para custear 
ações trabalhistas.

(D) financiar o Seguro Acidente de Trabalho (SAT), para custear 
tratamentos de saúde.

(E) financiar o Seguro Saúde, para custear tratamentos de 
saúde necessários após o acidente de trabalho sofrido.
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QUESTÃO 46
Uma nova Política Nacional de Segurança e Saúde no 
Trabalho foi criada em 2011. Antes, focada em reabilitação e 
tratamento, agora ela visa à prevenção, com ações combinadas 
dos seguintes ministérios:

(A) Previdência Social, Trabalho e Ciência, Tecnologia e Inovação. 
(B) Trabalho, Saúde e Integração Nacional. 
(C) Trabalho, Saúde e Meio Ambiente. 
(D) Trabalho, Ciência, Tecnologia e Inovação e, Saúde. 
(E) Previdência Social, Trabalho e Saúde. 

QUESTÃO 47
A Previdência Social propôs ao Conselho Nacional de Previdência 
Social – CNPS, a adoção de um importante mecanismo auxiliar 
para a caracterização de um acidente ou doença do trabalho: 
O Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário – NTEP. O 
NTEP, a partir do cruzamento das informações de Código da 
Classificação Internacional de Doenças – CID-10 e de código 
da Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE 
aponta a existência de uma relação entre a lesão ou agravo e a 
atividade desenvolvida pelo trabalhador.

O CNPS é um órgão de natureza: 

(A) tripartite – com representação do Governo, Trabalhadores 
e Associações de Aposentados e Pensionistas.

(B) quadripartite – com representação do Governo, 
Empresários, Trabalhadores e Associações de Aposentados 
e Pensionistas.

(C) tripartite – com representação do Governo, Empresários e 
Trabalhadores.

(D) bipartite – com representação dos Empresários e 
Trabalhadores.

(E) quadripartite – com representação do Governo, 
Empresários, Trabalhadores e Sociedades de Classe.

QUESTÃO 48
O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é um formulário 
com campos a serem preenchidos com todas as informações 
relativas ao empregado, como por exemplo, a atividade que 
exerce, o agente nocivo ao qual está exposto, a intensidade 
e a concentração do agente, exames médicos clínicos, além 
de dados referentes à empresa. Este formulário deve ser 
preenchido: 

(A) por todas as empresas ou instituições, além do próprio 
trabalhador exposto a riscos.

(B) pelas empresas cujas atividades expõem seus empregados 
a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos, ou 
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade 
física; e pelos trabalhadores expostos a riscos.

(C) pelas empresas cujas atividades expõem seus empregados 
a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos, ou 
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade 
física; e por todos os empregadores ou instituições que 
admitam trabalhadores como empregados do Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e do Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

(D) pelos empregados expostos a agentes nocivos químicos, 
físicos, biológicos, ou associação de agentes prejudiciais à 
saúde ou à integridade física; e por todos os empregadores 
ou instituições que admitam trabalhadores como 
empregados do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA) e do Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO).

(E) pela Previdência Social.

QUESTÃO 49
De acordo com a Norma Regulamentadora no 4, manterão, 
obrigatoriamente, Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho: 

(A) As empresas públicas, os órgãos públicos da administração 
direta e indireta e dos poderes Legislativo e Judiciário, que 
possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT, com a finalidade de promover a saúde e 
proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho.

(B) As empresas privadas e públicas, os órgãos privados da 
administração direta e indireta e públicos, dos poderes 
Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos 
pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com a 
finalidade de promover a saúde e proteger a integridade 
do trabalhador no local de trabalho.

(C) As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da 
administração direta e indireta e dos poderes Legislativo 
e Judiciário, que possuam empregados regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com a finalidade de 
promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador 
no local de trabalho.

(D) As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da 
administração direta e indireta e dos poderes Legislativo 
e Judiciário, que possuam empregados regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com a finalidade 
de recuperar a saúde do trabalhador.

(E) As empresas públicas, os órgãos públicos da administração 
direta e indireta e dos poderes Legislativo e Judiciário, que 
possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT, com a finalidade de recuperar a saúde 
do trabalhador.

QUESTÃO 50
Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho deverão ser integrados por Médico do 
Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Técnico de 
Segurança do Trabalho, Enfermeiro do Trabalho e Auxiliar de 
Enfermagem do Trabalho, quando:

(A) as empresas ou instituições, independente do seu grau de 
risco, e que tiverem entre 3.501 e 5000 funcionários.

(B) as empresas ou instituições, dependendo do seu grau de 
risco, e que tiverem entre 3.501 e 5000 funcionários.

(C) as empresas ou instituições, independente do seu grau de 
risco, e que tiverem mais de 5000 funcionários.

(D) as empresas ou instituições, dependendo do seu grau de 
risco, e que tiverem mais de 5000 funcionários.

(E) as empresas ou instituições, independentes do seu grau de 
risco, e que tiverem entre 3.500 e 5000 funcionários.
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QUESTÃO 51
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA - tem 
como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes 
do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente 
o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde 
do trabalhador. Devem constituir CIPA, por estabelecimento, e 
mantê-la em regular funcionamento:

(A) as empresas públicas, sociedades de economia mista, 
órgãos da administração direta e indireta, instituições 
beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem 
como outras instituições que admitam trabalhadores 
como empregados.

(B) Todas as empresas, exceto as privadas.
(C) Todas as empresas privadas, públicas, órgãos da 

administração direta e indireta, instituições beneficentes, 
associações recreativas, cooperativas, bem como 
outras instituições que admitam trabalhadores como 
empregados, exceto as sociedades de economia mista.

(D) as empresas privadas, públicas, sociedades de economia 
mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições 
beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem 
como outras instituições que admitam trabalhadores como 
empregados.

(E) as empresas privadas, públicas, sociedades de economia 
mista, órgãos da administração direta e indireta, associações 
recreativas, cooperativas, bem como outras instituições 
que admitam trabalhadores como empregados, exceto as 
instituições beneficentes.

QUESTÃO 52
A CIPA deverá ser composta de representantes:

(A) somente do empregador.
(B) do empregador e dos empregados.
(C) somente dos empregados.
(D) do empregador, dos empregados e do sindicato.
(E) do empregador, dos empregados e da Previdência Social.

QUESTÃO 53
Considera-se Equipamento de Proteção Individual - EPI, 
todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo 
trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de 
ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Avalie se a empresa 
é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI 
adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e 
funcionamento, nas seguintes circunstâncias:

I-  Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam 
completa proteção contra os riscos de acidentes do 
trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho.

II-  Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem 
sendo implantadas.

III-  Somente para atender a situações de emergência.

Está correto o que se afirma em:

(A) III, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) I, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) I, II e III.

QUESTÃO 54
Cabe ao empregado quanto ao EPI:

(A) adquirir o adequado ao risco de cada atividade.
(B) utilizá-lo apenas para a finalidade a que se destina.
(C) responsabilizar-se pela guarda e conservação.
(D) cumprir as determinações do empregador sobre o uso 

adequado.
(E) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne 

impróprio para uso.

QUESTÃO 55
O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – 
PCMSO tem como objetivo a promoção e preservação da 
saúde dos trabalhadores. Em relação às suas diretrizes é 
correto afirmar que:

(A) O PCMSO deverá ter caráter de tratamento precoce dos 
agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de 
natureza subclínica, além da constatação da existência de 
casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à 
saúde dos trabalhadores.

(B) O PCMSO deverá ter caráter de diagnóstico precoce dos 
agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de 
natureza subclínica, além da constatação da existência de 
casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à 
saúde dos trabalhadores.

(C) O PCMSO deverá ter caráter de tratamento precoce dos 
agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de 
natureza subclínica, além da notificação ao SINAN da 
existência de casos de doenças profissionais ou danos 
irreversíveis à saúde dos trabalhadores.

(D) O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento 
e diagnóstico precoce dos agravos à saúde não somente 
relacionados ao trabalho, inclusive de natureza 
subclínica, além da constatação da existência de casos de 
doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos 
trabalhadores.

(E) O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento 
e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados 
ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da 
constatação da existência de casos de doenças profissionais 
ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores.

QUESTÃO 56
As ações do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 
devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento 
da empresa, sob a responsabilidade _____, com a participação 
______, sendo sua abrangência e profundidade dependentes 
das características dos riscos e das necessidades de ______.

As lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente 
por:

(A) da CIPA – do empregador – prevenção
(B) do Governo – da sociedade – controle
(C) do município – da CIPA – tratamento
(D) do Estado – dos trabalhadores – prevenção
(E) do empregador – dos trabalhadores – controle
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QUESTÃO 57
Consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos 
e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em 
função de sua natureza, concentração ou intensidade e 
tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do 
trabalhador. Consideram-se agentes físicos, EXCETO: 

(A) ruído
(B) pressões anormais
(C) gases 
(D) radiações ionizantes
(E) ultrassom

QUESTÃO 58
A Norma Regulamentadora no 17 visa estabelecer parâmetros 
que permitam a adaptação das condições de trabalho 
às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de 
modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e 
desempenho eficiente.  As condições de trabalho incluem 
aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga 
de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições 
ambientais do posto de trabalho e à própria organização do 
trabalho. Para avaliar a adaptação das condições de trabalho 
às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe 
________ realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo 
a mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho, 
conforme estabelecido nesta Norma Regulamentadora.

A lacuna fica corretamente preenchida por:

(A) ao empregador
(B) ao empregado
(C) ao médico do trabalho
(D) ao enfermeiro do trabalho
(E) à CIPA

QUESTÃO 59
A notificação das doenças profissionais e das produzidas em 
virtude das condições especiais de trabalho, comprovadas ou 
objeto de suspeita, será obrigatória por meio da emissão de 
Comunicação de Acidente de Trabalho, na forma do Artigo 169 
da CLT e da legislação vigente:

(A) da Secretaria Estadual de Saúde.
(B) da Previdência Social.
(C) do Ministério da Saúde.
(D) do Ministério do Trabalho e Emprego.
(E) da Secretaria Municipal de Saúde.

QUESTÃO 60
O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional deve 
contemplar os seguintes fatores, EXCETO:

(A) o reconhecimento e a avaliação dos riscos biológicos; 
(B) a relação contendo a identificação nominal dos 

trabalhadores, sua função, o local em que desempenham 
suas atividades e o risco a que estão expostos; 

(C) a vigilância médica dos trabalhadores potencialmente 
expostos; 

(D) a avaliação do local de trabalho e do trabalhador, 
considerando a possibilidade de exposição.

(E) o programa de vacinação.




