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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CONCURSO PÚIBLICO PARA SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
EDITAL 10/2015

CADERNO DE QUESTÕES
CARGO
ENFERMEIRO DO TRABALHO

DATA: 04/10/2015
HORÁRIO: das 08 às 12 horas
LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O
CADERNO DE QUESTÕES


Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco)
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.



As questões estão assim distribuídas:

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10
LEGISLAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO: 11 a 15
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 16 a 20
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50


O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início
da prova, ressalvados os casos de emergência médica.



As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta
preta ou azul escrita grossa.



Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto que se segue e responda às questões de 01 a 10.
Descobri que minha vida vale R$ 700. E, do jeito que tá, é pegar ou largar
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Setecentos reais era quanto eu valia em 14 de maio de 2015, numa quase madrugada em São Paulo.
Na hora, nem deu tempo de cotar no Google. Era o preço do telefone que eu carregava num beco escuro e
que me conectou à ponta de uma arma branca, como as centenas que matam brasileiros todo mês.
O encontro foi às cegas e a abordagem do sujeito não deixava clara a intenção. Quando tentou tomar
o celular e não concordei, firmamos as bases do contrato. Para ambas as partes, minha vida era tão obsoleta
quanto o aparelho que eu carregava na mão. Nada mais, nada menos. Ele cumpriu a parte no acordo e
executou o pagamento em quatro vezes. Só não liquidou a fatura por um erro na transação. Falha no sistema.
Talvez provocado pela falta de energia elétrica na vizinhança. O breu se instalou na véspera, quando um
sujeito vestindo uniforme de uma empresa de telecomunicações, adesivo no carro e tudo, fingia fazer reparos
na rede enquanto roubava fiação. Para o pirata caçador de cobre eu valia, no máximo, R$ 15 o quilo.
No caminho para o hospital, a cotação pegou carona com o amigo que me socorreu. E acelerou
pesado. Em poucos minutos, somando o valor das multas pelos sinais vermelhos furados e os limites de
velocidade excedidos, estimo que minha vida tenha atingido o patamar de R$ 3.800: um recorde. Vou parar de
calcular agora que cheguei ao auge. E ao pronto-socorro.
Mãos ao alto era a melhor posição para ficar na maca. Assim incomodava menos a estocada no
sovaco e a mais funda, que atravessou as costas e espetou o pulmão. Passadas algumas horas, hemograma,
raio-x, tomografia e ultrassom informavam que o corpo estava bem. O último exame foi de consciência. Me dei
conta de que assim como o telefone foi poupado também não me tiraram o juízo. Minha fome, de quase 24
horas por causa do período de observação clínica, não era de vingança e não tinha nada a ver com redução
disso, criminalização daquilo e pena de sei lá o quê. Foi só então que me senti a salvo — de mim mesmo.
Percebi que o choque não me paralisaria, que não me interessava o sangue nem o sofrimento do meu algoz,
e que continuaria disposto a seguir pelos mesmos caminhos de todo dia. Ainda que reagir assim fosse andar
na contramão. Dentro e fora do hospital, reparei que ignorar a revolta, o revide e o medo choca mais do que
levar facada na rua.
O que se espera de uma vítima de FAB (sigla que os plantonistas usavam na emergência para meus
―ferimentos por arma branca‖) é trocar de caminho, de meio de transporte, de casa, de país. Foi o que me
sugeriram várias vezes. Continuar levando a mesma vida chega a ser ofensivo para alguns, condenável
mesmo: fui e ainda sou acusado de ser inocente demais. Longe disso. Só não quero perder a conexão com o
lugar em que vivo e com as pessoas que cruzam comigo. Deixar de circular é matar um pouco a própria
cidade. Quanto menos gente na rua, mais ela vira território hostil, terra de ninguém. Transitar pela rua, para
mim, é inegociável, um jeito simples de valorizar a vida. Acho muito mais arriscado viver como se ela não
valesse nada: levando facada como se fosse do jogo, por exemplo. Até hoje, a pergunta que mais ouço sobre
o episódio, a preocupação mais latente que se manifesta ao notarem estar tudo bem comigo, é ―mas ele levou
o celular?‖. A maioria se decepciona ou se revolta quando mostro o telefone velho e estilhaçado. Como se o
assalto fosse justificável se tivesse cumprido seu objetivo. É a versão com cortes do ―estupra, mas não mata‖:
o ―esfaqueia, mas leva‖.
Passada uma semana da violenta negociação, sentei para escrever este texto diante do noticiário e
entendi melhor a banalização do esfaqueamento: minha história não era nada especial. Um ciclista fora morto
a facadas na Lagoa Rodrigo de Freitas, que conecta alguns dos bairros mais ricos do Rio de Janeiro. Uma
turista chilena, ferida no pescoço enquanto tomava sol na Glória, também no Rio, também pela tal da arma
branca. Para completar o bloco, um cidadão carioca, portando um facão, foi preso preventivamente antes que
tivesse a chance de negociar a vida de alguém por aí. Poucos minutos depois, no meu bairro paulistano,
passei por cima de marcas de sangue pisado na esquina. Elas indicavam a trajetória final de alguém arrastado
do asfalto até a calçada por onde passo todo dia levando e trazendo meu moleque da escola. Isso para não
mencionar outros milhares de mortes semelhantes que não ocupam manchetes nem boletins de ocorrência.
Estamos armados e desarmados até os dentes. Somos o país em que mais se mata no mundo (64 mil
homicídios em 2012, segundo a Organização Mundial de Saúde). A violência é tão cotidiana e gratuita que a
discussão sobre liberar a posse de armas de fogo aos cidadãos soa irrelevante, já que sequer precisamos
delas para violentar uns aos outros - embora ainda sejam preferência nacional. Tem-se falado muito sobre
uma epidemia de crimes com armas brancas com suposto foco no Rio de Janeiro. Números da Secretaria
Estadual de Segurança fluminense, porém, indicam que o cenário é ilusório - o Estado, inclusive, é onde
menos se mata a facadas no Brasil*. Nos primeiros quatro meses de 2015, houve 660 ocorrências deste tipo
contra 890 no mesmo período de 2014 (diminuição de 26%). As mortes se mantiveram estáveis: 77 nos dois
períodos. Seguindo no universo da pesquisa, o uso de objetos cortantes ou perfurantes se deu em 8,6% dos
latrocínios (roubos seguidos de morte) e em 4,2% dos homicídios. É pouco comparado aos registros de crimes
com armas de fogo, envolvidas em 59,9% dos latrocínios e 62,7% dos homicídios. Por outro lado, ter quase 20
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mortes a facada todo mês em um único Estado brasileiro não pode ser aceitável.
Assim como não dá mais para tolerar a liquidação da vida por aqui. Nem a noção generalizada, entre
golpeadores e golpeados, de que matar por causa de um telefone, de uma bicicleta ou de um par romântico
faz parte do negócio. E de que temos direito de revidar e de impor ao agressor a mesma violência que nos
vitima. Reagir assim é admitir negociar o quanto a vida vale. E nesse tipo de negociação, a do outro sempre
vale menos que a minha, que vale menos que a do outro, sucessivamente. Depreciação após depreciação,
zeramos o valor da vida.
* Dados do Mapa da Violência 2015, referentes a homicídios ocorridos em 2013.
JOKURA, Tiago. Descobri que minha vida vale R$ 700. E, do jeito que tá, é pegar ou largar. Revista Superinteressante, São Paulo, edição 349, jul. 2015.
Disponível em: <http://super.abril.com.br/ideias/descobri-que-minha-vida-vale-r-700-e-do-jeito-que-ta-e-pegar-ou-largar>.
(com alterações)

01. Considerando os mecanismos de referenciação utilizados no texto, julgue os itens a seguir:
I. A expressão ―O encontro‖ (linha 04) se refere ao contato entre o autor e a ponta da arma branca que lhe
feriu;
II. A expressão ―o pagamento‖ (linha 07) se refere às facadas que o autor levou no assalto;
III. As expressões ―o pirata caçador de cobre‖ (linha 10) e ―o sujeito‖ (linha 04) se referem ao bandido que feriu
o autor do texto;
IV. A expressão ―as mortes‖ (linha 53) se refere a todas as mortes ocorridas nos quatro primeiros meses de
2015 no Rio de Janeiro.
(A) Somente os itens I e IV estão corretos.
(B) Somente os itens I e II estão corretos.
(C) Somente os III e IV estão corretos.

(D) Somente os II e III estão corretos.
(E) Somente os I, II e IV estão corretos.

02. Sobre os recursos de construção de sentido utilizados no texto, é INCORRETO afirmar que
(A) na linha 46, ao afirmar que ―Estamos armados e desarmados até os dentes‖, o autor se refere ao fato de
que, embora a posse de arma de fogo por cidadãos não seja permitida no Brasil, esse é o país do mundo
onde mais ocorrem homicídios, inclusive com armas brancas, que não são de posse restrita.
(B) nas linhas 16 a 18, o autor dissocia corpo e mente, pois indica que exames realizados no pronto-socorro
constataram que seu corpo estava bem, mas que, apenas após ele próprio realizar um exame de
consciência e, portanto, refletir sobre o que lhe aconteceu, percebeu que não tinha perdido o juízo.
(C) nas linhas 18 a 20, o autor estabelece um contraponto entre a fome real, que estava sentindo por causa de
seu período no hospital, e a fome metafórica, que se referia ao seu desejo de vingança e de que fosse
tomada alguma medida para que crimes como o do qual foi vítima não voltassem a acontecer.
(D) na linha 15, o autor se refere a uma posição que adotou na maca como ―mãos ao alto‖, em alusão à fala
costumeiramente associada ao anúncio de um assalto, demonstrando ser essa uma situação irônica para a
vítima, que continuava em posição de rendição para que o ferimento causado pelo assaltante não
incomodasse tanto.
(E) nas linhas 25 e 26, é utilizada uma gradação para indicar a mudança de vida que se espera de uma vítima
de arma branca, indo desde evitar transitar pelo caminho onde aconteceu o crime até se mudar de país,
numa escala crescente relacionada ao medo, que passa ainda por mudar de meio de transporte e de casa.
03. Considerando a caracterização do gênero do qual o texto em questão participa e os diversos tipos textuais que
podem constituí-lo, julgue os itens a seguir:
I. O texto possui passagens narrativas que estão a serviço dos objetivos do gênero do qual participa, como é
possível observar no segundo parágrafo (linhas 04 a 10), quando o autor relata como aconteceu o crime do
qual foi vítima;
II. O texto participa do gênero Artigo de Opinião, pois, a partir do relato do crime que sofreu, o autor expressa seu
ponto de vista sobre determinado assunto, apresentando, inclusive, estatísticas que embasam seu
posicionamento;
III. O texto participa do gênero Conto, pois, embora o autor relate acontecimentos reais da sua vida, utiliza
recursos estilísticos tipicamente literários, como a atribuição metafórica de valor monetário à vida, além de
possuir diversas sequências narrativas;
IV. O texto possui passagens opinativas que estão a serviço dos objetivos do gênero do qual participa, como é
possível observar no quinto parágrafo (linhas 25 a 36), no qual o autor fala sobre sua atitude após o crime.
(A) Somente os itens I, III e IV estão corretos.
(B) Somente os itens II, III e IV estão corretos.
(C) Somente os itens I, II e III estão corretos.

(D) Somente os Itens I, II e IV estão corretos.
(E) Somente os itens I e IV estão corretos.
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04. A opção em que a crase está sendo empregada pelo mesmo motivo que em ―O encontro foi às cegas‖ (linha 04)
pode ser vista em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A vítima foi levada às pressas ao hospital.
O homem falou às enfermeiras que tinha sido esfaqueado.
O bandido foi levado às celas da delegacia.
O assalto aconteceu às oito horas da noite.
O bandido retornou às cidades onde fez vítimas.

05. Em diversos trechos do texto, o autor utiliza termos relacionados ao campo financeiro para reforçar a ideia de
que a vida vale pouco quando se está à mercê da violência. Considerando essa utilização, julgue os itens a
seguir:
I. O contrato a que o autor se refere metaforicamente na linha 05 é estabelecido entre o bandido e a vítima,
de maneira tácita e imposta, indicando que, ao recusar entregar o celular, a vítima estava ciente de que
poderia sofrer as consequências;
II. As referências ao ato de negociar (linhas 31, 37, 42, 60 e 61) no texto ocorrem sempre para indicar o tipo de
contato que se estabelece entre agressor e vítima quando a vida é objeto da negociação;
III. As referências ao ato de cotar (linhas 02 e 11) ocorrem no texto para indicar o valor que a vida do autor foi
adquirindo conforme se sucediam as ações relacionadas à violência que sofreu;
IV. A liquidação da vida a que o autor se refere na linha 58 pode indicar que a vida é passível de ser negociada
a preços baixos em casos de violência, assim como pode se referir à sua finalização nesses mesmos casos.
(A) Somente os itens I e III estão corretos.
(B) Somente os itens II e III estão corretos.
(C) Somente os itens I, III e IV estão corretos.

(D) Somente os itens II e IV estão corretos.
(E) Somente os itens II, III e IV estão corretos.

06. Considerando a estrutura morfossintática da língua portuguesa adequada à norma culta, leia o trecho ―Em
poucos minutos, somando o valor das multas pelos sinais vermelhos furados e os limites de velocidade
excedidos, estimo que minha vida tenha atingido o patamar de R$ 3.800: um recorde‖ (linhas 12 a 13) e indique
a opção INCORRETA:
(A) A locução verbal ―tenha atingido‖ expressa incerteza ou possibilidade, relacionando-se, assim, ao sentido do
verbo ―estimo‖.
(B) A oração subordinada ―que minha vida tenha atingido o patamar de R$ 3.800: um recorde‖ está funcionando
como objeto direto do verbo ―estimo‖.
(C) A expressão ―um recorde‖ é um aposto, o qual está caracterizando a expressão ―o patamar de R$ 3.800‖.
(D) O sujeito que concorda com o verbo ―estimo‖ pode ser entendido como o ―eu‖ que profere a frase.
(E) O sujeito que concorda com a locução verbal ―tenha atingido‖ está expresso através do pronome relativo
―que‖.
07. Sobre as estatísticas apresentadas no penúltimo parágrafo (linhas 46 a 57), julgue os itens a seguir:
I. O número de crimes praticados com arma branca no Rio de Janeiro no ano de 2015 permaneceu o mesmo
em comparação com o ano de 2014.
II. O estado do Rio de Janeiro teve o menor número de homicídios por facada no Brasil, no ano de 2013.
III. As armas de fogo foram usadas em 59,9% dos casos de latrocínio e no restante dos casos foram usadas
armas brancas.
IV. A proporção de mortes nos crimes por arma branca no Rio de Janeiro aumentou nos quatro primeiros meses
de 2015, em comparação com o mesmo período de 2014.
(A) Somente os itens I e III estão corretos.
(B) Somente os itens II, III e IV estão corretos.
(C) Somente o item II está correto.

(D) Somente os itens I e IV estão corretos.
(E) Somente os itens II e IV estão corretos.

08. Considerando a acentuação gráfica das palavras no texto, julgue os itens a seguir:
I. A palavra ―vitima‖ (linha 61) deveria receber acento agudo, assim como acontece na linha 25;
II. A palavra ―máximo‖ (linha 10) possui acento agudo pelo mesmo motivo que a palavra ―véspera‖ (linha 08) é
acentuada;
III. A palavra ―recorde‖ (linha 13) deveria receber acento agudo na sílaba ―re-― para indicar corretamente sua
pronúncia como proparoxítona;
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IV. As palavras ―país‖ (linha 26), ―juízo‖ (linha 18) e ―aí‖ (linha 42), quando têm retirados seus acentos gráficos,
são transformadas em outras palavras da língua portuguesa.
(A) Somente os itens I e IV estão corretos.
(B) Somente os itens II e III estão corretos.
(C) Somente o item II está correto.

(D) Somente o item I está correto.
(E) Somente os itens II e IV estão corretos.

09. A frase ―Continuar levando a mesma vida chega a ser ofensivo para alguns, condenável mesmo: fui e ainda sou
acusado de ser inocente demais‖ (linhas 27 a 28) pode ser reescrita, de modo a manter o sentido, da seguinte
maneira:
(A) Algumas pessoas acham ofensivo e até mesmo condenável que eu continue levando a mesma vida porque
me acusam de ser inocente demais.
(B) Algumas pessoas acham ofensivo, e até condenável, que eu continue levando a mesma vida, por isso
continuo sendo acusado de ser inocente demais.
(C) Por ser acusado de ser inocente demais, continuo levando a mesma vida que antes, o que chega a ser
ofensivo e até condenável para algumas pessoas.
(D) Enquanto continuo levando a mesma vida, muitas pessoas se ofendem e até mesmo condenam que eu
pareça inocente demais.
(E) Enquanto continuar levando a mesma vida, serei acusado por algumas pessoas de ser inocente demais,
pois isso é ofensivo e até mesmo condenável.
10. A palavra ―algoz‖ (linha 21) pode ser substituída sem prejuízo de sentido no trecho em que aparece por
(A) ―carrasco‖.
(B) ―semelhante‖.
(C) ―cotidiano‖.

(D) ―assassino‖.
(E) ―ferimento‖.

LEGISLAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO
11. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo no serviço público depende de prévia
habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos a ordem de classificação e o prazo
de sua validade. Nomeado o servidor poderá tomar posse e entrar em exercício. A posse dar-se-á pela
assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os
direitos inerentes ao cargo ocupado. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da
função de confiança. Com relação à posse e exercício do cargo público, pode-se dizer que é CORRETO:
(A) depois de nomeado, o servidor poderá tomar posse a qualquer tempo, desde que não ultrapasse o limite de
6 (seis) meses contados da publicação do ato de provimento.
(B) o servidor poderá tomar posse mediante procuração específica.
(C) é de 30 ( trinta) dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da
data da posse.
(D) o servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído,
requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 6 (seis) meses
de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo,
incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede.
(E) a posse em cargo público, por decorrer de concurso público, não dependerá de prévia inspeção médica
oficial.
12. A lei 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais, traz a regulamentação sobre direitos e vantagens do servidor público federal. A lei
também especifica as normas sobre vencimento e remuneração do servidor público. Em relação a isto, é
INCORRETO afirmar que:
(A) é assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo
Poder, ou entre servidores dos três Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à
natureza ou ao local de trabalho.
(B) nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos
valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos Poderes,
pelos Ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal.
(C) mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a
critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.
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(D) o vencimento, a remuneração e o provento poderão ser objeto de arresto, sequestro ou penhora, inclusive
nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial.
(E) salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou
provento.
13. Além do vencimento, a lei 8.112/90 prevê que poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:
indenizações (ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio moradia), gratificações e adicionais. Com relação às
indenizações, gratificações e adicionais a que faz jus o servidor público federal, a lei dispõe que
(A) as indenizações devem ser incorporadas ao vencimento ou provento para qualquer efeito.
(B) todas as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, independentemente de
indicação através de lei.
(C) independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional
correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.
(D) o serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 24 (vinte e quatro) horas de um dia e 7 (sete)
horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada
hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.
(E) o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 20% (vinte por cento) em relação à hora normal
de trabalho.
14. De acordo com o que prescreve a lei 8.112/90, conceder-se-á ao servidor licença por motivo de doença em
pessoa da família, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, para o serviço militar, para atividade
política, para capacitação, para tratar de assuntos de interesses particulares e para desempenhar mandato
classista. O servidor também poderá pedir afastamento para servir em outro órgão ou entidade, para exercício
de mandato eletivo e para estudo ou missão no exterior. A este respeito, de acordo com a lei 8.112/90,
CORRETO afirmar:
(A) a licença concedida dentro de 120 (cento e vinte) dias do término de outra da mesma espécie será
considerada como prorrogação.
(B) com relação à licença para atividade política, a partir da convenção partidária e até o décimo dia seguinte
ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo
período de 6 (seis) meses.
(C) com relação à licença para tratar de assuntos de interesses particulares a critério da Administração,
poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, mesmo que esteja em estágio probatório,
licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração.
(D) com relação à licença para capacitação profissional, após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor
poderá, no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva
remuneração, por até três meses, para participar de curso de capacitação profissional, sendo estes
períodos de licença acumuláveis.
(E) em se tratando de afastamento para exercício de mandato eletivo, o servidor investido no mandato de
vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo.
15. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração
imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. O
processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no
exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.
As penalidades possíveis de serem aplicadas ao servidor são advertência, suspensão, demissão, cassação da
aposentadoria ou disponibilidade, destituição do cargo em comissão, destituição da função comissionada. Diante
disto, é INCORRETO afirmar que:
(A) Da sindicância poderá resultar o arquivamento do processo, a suspensão, a demissão e a instauração de
processo disciplinar.
(B) A inassiduidade habitual, a insubordinação grave em serviço e a incontinência pública e conduta
escandalosa na repartição estão elencadas entre as causas da penalidade de demissão do servidor.
(C) O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de
publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as
circunstâncias o exigirem.
(D) No inquérito administrativo do processo disciplinar, considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente
citado, não apresentar defesa no prazo legal. A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e
devolverá o prazo para a defesa. Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo
designará um servidor como defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de
mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.
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(E) O processo disciplinar, com o relatório da comissão processante, será remetido à autoridade que
determinou a sua instauração, para julgamento. No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do
processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
16. Sobre os periféricos e dispositivos que podem ser instalados e conectados a um computador, assinale a opção
CORRETA.
(A) A interface USB permite conexão somente de impressoras e máquinas fotográficas.
(B) No padrão de conexão de vídeo HDMI, a transmissão é analógica enquanto, na VGA é digital.
(C) SATA é uma tecnologia de transferência de dados em série entre um computador e dispositivos de
armazenamento em massa como unidades de disco rígido e drives ópticos.
(D) DDR3 e Firewire são interfaces de comunicação entre dispositivos ultrapassadas e não são mais utilizadas
em computadores atuais.
(E) ADSL é uma tecnologia de transferência de dados utilizada para a comunicação entre o processador e a
memória do computador.
17. Uma Distribuição Linux (ou simplesmente distro) é um sistema operacional baseado no Linux, que inclui também
um conjunto de software variável, um sistema gestor de pacotes e um repositório. Numa típica distribuição Linux,
a maior parte do software é livre e de código aberto. Assinale a opção que NÃO representa uma distribuição
Linux.
(A) Fedora
(B) Avira
(C) Ubuntu

(D) Debian
(E) Red Hat

18. Assinale a opção que corresponde ao significado da expressão =SOMA(Abril!D2:D8) no Excel 2013.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Soma dos conteúdos das células D2 até D8 da planilha chamada Abril.
Soma dos conteúdos das células D2 e D8 da planilha chamada Abril.
Soma dos dias 2 até 8 do mês de abril.
Soma dos dias 2 e 8 do mês de abril.
A expressão retorna um erro, pois existe um ponto de exclamação na fórmula que inviabiliza qualquer
cálculo.

19. Considere as seguintes afirmativas sobre a suíte de aplicativos de escritório, Microsoft Office:
i. O Excel, a partir de sua versão 2007, pode salvar e ler uma planilha usando a extensão .xls e .xlsx;
ii. o
- ord 2007, ao salvar um documento através da opção ― alvar como ...‖, pode-se escolher extensões
do tipo ―.doc‖, ―.rtf‖, ―.htm‖, ―.dot‖, entre outras, o que pode permitir que outras versões do ord e até mesmo
outros processadores de textos possam utilizá-lo;
iii. No Power Point, a partir de sua versão 2007, o primeiro slide de uma apresentação é chamado de slide
mestre.
São CORRETAS apenas as afirmativas:
(A) i.
(B) ii.
(C) iii.

(D) i e ii.
(E) ii e iii.

20. Dado o seguinte conceito: ―solução de segurança baseada em hardware ou software que, a partir de um
conjunto de regras ou instruções, analisa o tráfego de rede para determinar quais operações de transmissão ou
recepção de dados podem ser executadas‖. Assinale a alternativa que corresponde a este conceito.
(A) Cavalo de Troia
(B) Antivírus
(C) Backdoor

(D) Roteador
(E) Firewall
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Os riscos ocupacionais são capazes de causar danos à saúde e à integridade física do trabalhador em função de
sua natureza, concentração, intensidade, suscetibilidade e tempo de exposição e estão divididos em cinco
grupos. Com relação aos riscos físicos e suas consequências sobre a saúde do trabalhador, assinale a opção
INCORRETA.
(A) Os riscos físicos são efeitos gerados por máquinas, equipamentos e condições físicas, características do
local de trabalho que podem causar prejuízos à saúde do trabalhador.
(B) O ruído pode levar ao cansaço, irritação, dores de cabeça, diminuição da audição, aumento da pressão
arterial, problemas do aparelho digestivo, taquicardia e, inclusive, ao perigo de infarto.
(C) As vibrações podem levar ao cansaço, irritação, dores nos membros, dores na coluna, doença do
movimento, artrite, problemas digestivos, lesões ósseas, lesões dos tecidos moles e lesões circulatórias.
(D) O calor traz como consequências a taquicardia, aumento de pulsação, cansaço, irritação, prostração
térmica, choque térmico, fadiga térmica, perturbações das funções digestivas, hipertensão etc.
(E) A intermação, afecção orgânica produzida pelas radiações ionizantes, pode levar a alterações celulares,
câncer, fadiga, problemas visuais, acidentes de trabalho.
22. Os riscos químicos são representados pelas substâncias químicas que se encontram nas formas líquida, sólida e
gasosa. Quando absorvidas pelo organismo, podem produzir reações tóxicas e danos à saúde. Assim, associe
corretamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

Sílica encontrada no quartzo leva à silicose, e o asbesto, encontrado no amianto, leva à asbestose.
As poeiras minerais, a exemplo dos minérios de carvão, podem levar às pneumoconioses.
A bissinose é provocada pela poeira vegetal do bagaço de cana-de-açúcar.
As poeiras alcalinas, a exemplo do calcário, pode levar o trabalhador a desenvolver a doença pulmonar
obstrutiva crônica e o enfisema pulmonar.
(E) Os fumos metálicos levam a intoxicações específicas, de acordo com o metal, mas, em geral, provocam a
doença pulmonar obstrutiva crônica e a febre de fumos metálicos.
23. A elaboração e implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), regulamentado pela
Norma Regulamentadora 9, visa preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores. Sobre o PPRA, analise as
assertivas abaixo colocando V (verdadeiro) ou F (falso).
(

(
(
(
(

) Objetiva a preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores, por meio da antecipação,
reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que
venham a existir no ambiente de trabalho.
) É obrigatório apenas para aqueles estabelecimentos ou instituição que admitam trabalhadores como
empregados e cujo grau de risco ambiental seja considerado elevado e as atividades de alta complexidade.
) Para fins de sua elaboração, são considerados riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos.
) Sua elaboração não deve ser feita apenas para atender às exigências dos órgãos fiscalizadores, mas sim a
um plano das iniciativas para reduzir a exposição dos trabalhadores aos riscos ambientais detectados.
) Apresenta validade por 24 meses após sua elaboração, porém, poderá sofrer ajustes sempre que
necessário para adequar às novas metas e prioridades caso o estabelecimento passe por nova avaliação.

Assinale a opção que contém, de cima para baixo, a análise CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V–V–F–V–V
V–F–V–V–F
F–V–V–F–V
F–V–V–V–F
V–F–F–V–V

24. Sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), as assertivas abaixo são verdadeiras, EXCETO:
(A) Sua elaboração deve estar articulada com os dispostos nas demais Normas Regulamentadoras,
especialmente com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), previsto na NR 7.
(B) A NR 9 não estabelece objetivamente qual profissional deve ser responsável pela elaboração do PPRA, de
forma que, a critério do empregador, poderá ser delegada a pessoas capazes de desenvolver o disposto
nesta NR.
(C) As atribuições estabelecidas para a gerência do PPRA versa que ele deverá estar sob a coordenação de
um profissional dos Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT).
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(D) Recomenda-se que o empregador direcione a elaboração do PPRA para o próprio SESMT da empresa ou
contrate um serviço terceirizado que pode ser uma instituição, uma empresa de consultoria privada ou até
mesmo um profissional autônomo do SESMT.
(E) A legislação determina que o PPRA deve ser elaborado por um Engenheiro de Segurança do Trabalho ou
um Técnico de Segurança do Trabalho devidamente registrados junto ao Ministério do Trabalho e do
Emprego.
25. Os riscos ergonômicos são contrários às técnicas de ergonomia, que propõem que os ambientes de trabalho se
adaptem ao homem, proporcionando bem-estar físico e psicológico. Sobre esta categoria de riscos, analise as
assertivas abaixo colocando V (verdadeiro) ou F (falso):
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Os riscos ergonômicos estão ligados a fatores externos (do ambiente) e internos (do plano emocional), em
síntese, estão presentes quando há disfunção entre o indivíduo e seu posto de trabalho.
Esforço físico, levantamento e transporte manual de pesos, exigências de postura são exemplos de riscos
ergonômicos.
Ritmos excessivos, trabalho de turno e noturno, monotonia e repetitividade podem trazer reflexos na
saúde e no comportamento do trabalhador como dores musculares, fraquezas, alterações do sono e da
libido e da vida social, além de tensão, ansiedade, medo, comportamentos estereotipados.
Cansaço, dores musculares, fraquezas, hipertensão arterial, diabetes, úlcera, doenças nervosas,
acidentes e problemas da coluna vertebral são consequências que podem surgir em virtude de esforço
físico, levantamento e transporte manual de pesos e exigências de posturas inadequadas no trabalho.
Jornada prolongada, controle rígido de produtividade e outras situações (conflitos, ansiedade,
responsabilidade) são agrupados na categoria dos riscos ergonômicos.

Assinale a opção que contém, de cima para baixo, a análise CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V–V–V–V–V
V–V–F–V–F
F–F–V–V–V
F–V–V–F–V
V–F–F–V–F

26. O Mapa de Riscos é o conjunto de registros gráficos que representam os riscos existentes nos diversos locais de
trabalho sobre a planta baixa da empresa ou instituição. Sobre esse Mapa, é CORRETO afirmar que:
(
(
(
(
(

) Serve para conscientização e informação dos trabalhadores através da fácil visualização dos riscos
existentes na empresa;
) Pode ser completo ou setorial;
) Risco é a possibilidade de perigo e no Mapa são simbolizados por círculos que podem ser pequeno, médio
ou grande;
) Quando num mesmo local houver incidência de mais de um risco de igual gravidade, utiliza-se o mesmo
círculo, dividindo-o em partes, pintando-as com a cor correspondente do risco;
) Dentro dos círculos deverão ser anotados o número de trabalhadores expostos ao risco e o nome do risco.

Assinale a opção que contém, de cima para baixo, a resposta CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V–F–V–V–V
V–V–V–F–F
V–V–V–V–V
F–V–V–F–V
V–F–F–V–V

27. A notificação de doenças ocupacionais tem importância fundamental para se traçar o perfil epidemiológico de um
município e dá subsídio para ações que reduzam o número de casos de trabalhadores afetados. Sobre o
assunto, é INCORRETO afirmar que:
(A) Pela legislação brasileira, os acidentes de trabalho são de notificação compulsória mediante a Comunicação
de Acidentes de Trabalho (CAT).
(B) A CAT deve ser emitida exclusivamente pela empresa à qual o trabalhador está vinculado e mesmo que
esta se recuse a emiti-la, não competindo aos serviços de saúde, nem sindicatos, nem ao próprio
trabalhador emiti-la.
(C) Um dos principais objetivos da emissão da CAT é garantir o direito do trabalhador ao seguro acidentado
junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social- INSS.
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(D) Todo e qualquer trabalhador tem direito ao registro do acidente de trabalho e da doença ocupacional no
Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN/SUS), seja ele autônomo, informal, rural ou outros.
(E) A carência na notificação dos acidentes no trabalho compromete a implementação das ações e dados
relacionados à saúde do trabalhador, visto que o agravo que não se mostra não é eleito entre as prioridades
de intervenção, comprometendo a elaboração de medidas preventivas aos fatores desencadeadores.
28. Segundo estimativa da Organização Mundial de Saúde (OMS), os transtornos mentais menores acometem cerca
de 30% dos trabalhadores ocupados, e os transtornos mentais graves, cerca de 5 a 10%. No Brasil, dados do
INSS apontam que os transtornos mentais são causas frequentes para concessão de benefícios previdenciários
de auxílio-doença, por incapacidade para o trabalho superior a 15 dias e de aposentadoria por invalidez, e por
incapacidade definitiva para o trabalho. Sobre a relação Saúde Mental e Trabalho, analise as afirmativas abaixo:
I. O trabalho é mediador de integração social e, assim, apresenta importância fundamental na constituição da
subjetividade, no modo de vida e, portanto, na saúde física e mental das pessoas;
II. Um fator pontual, como a exposição a determinado agente tóxico, não pode levar a alterações psíquicas
dos trabalhadores, pois o adoecimento mental exige uma diversidade de aspectos que comprometem a
saúde mental do trabalhador;
III. Os transtornos mentais e do comportamento relacionados ao trabalho resultam de contextos de trabalho em
interação com o corpo e aparato psíquico dos trabalhadores;
IV. As ações implicadas no ato de trabalhar podem produzir processos psicopatológicos especificamente
relacionados às condições do trabalho desempenhado pelo trabalhador;
V. A falta de trabalho ou mesmo a ameaça de perda do emprego podem gerar sofrimento psíquico como
sentimentos de menos-valia, angústia e insegurança, mas não são suficientes para desencadear quadros
ansiosos e depressivos.
Assinale a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

29. Ainda sobre a contribuição do trabalho na saúde mental dos trabalhadores, é verdadeiro afirmar, EXCETO:
(A) O sofrimento e a insatisfação do trabalhador manifestam-se não exclusivamente pelo adoecimento, mas
podem refletir nos índices de absenteísmo, conflitos interpessoais e extratrabalho.
(B) Os fatores relacionados ao tempo e ao ritmo de trabalho são marcantes na determinação do sofrimento
psíquico relacionado ao trabalho.
(C) O processo de comunicação dentro do ambiente de trabalho, moldado pela cultura organizacional, apesar
de importante, não consiste em um fator marcante na determinação da saúde mental dos trabalhadores.
(D) Ambientes que impossibilitam à comunicação espontânea, a manifestação de insatisfações e sugestões dos
trabalhadores são fontes de tensão que podem levar a sofrimento e distúrbios mentais.
(E) Os transtornos mentais e comportamentais decorrentes ou relacionados ao trabalho são de notificação
compulsória.
30. A Higiene Ocupacional quando bem praticada traz benefícios consideráveis para a proteção do meio ambiente e
para a saúde dos trabalhadores, por isso é importante que a adoção de medidas corretas quando um produto
químico tóxico for eliminado de um processo de trabalho, e este, ao ser utilizado, deve ser adotado rigoroso
controle. Sobre a higiene ocupacional, é INCORRETO afirmar:
(A) A boa prática da Higiene Ocupacional contribui para um desenvolvimento econômico, social e sustentável.
(B) Poucos avanços tecnológicos podem ser utilizados para a melhora das condições de trabalho e para a
proteção ambiental em âmbito mundial.
(C) Tecnologias limpas e seguras podem e devem ser cada vez mais desenvolvidas, utilizadas e
compartilhadas universalmente.
(D) A tecnologia de informação pode dar uma contribuição imensa para intercâmbios de conhecimentos e
experiências quanto à ocorrência de riscos ocupacionais, sua prevenção e controle.
(E) A globalização pouco contribui para melhores padrões de vida no mundo, visto que a perspectiva de lucro
se sobrepõe às preocupações quanto às questões sociais, tais como direitos humanos, saúde dos
trabalhadores, proteção ambiental e desenvolvimento sustentável.
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31. A Norma Regulamentadora 32 ou NR-32 estabelece as diretrizes básicas para implementação de medidas de
proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores de saúde em qualquer serviço de saúde. Nesta Norma,
consta:
I.
II.
III.
IV.
V.

A vacinação que todo trabalhador dos serviços de saúde deve receber;
Normas para admissão de trabalhadores pelas empresas públicas e privadas;
Os equipamentos de proteção individual e coletiva que o trabalhador deve ter à sua disposição;
As medidas preventivas de acidentes e doenças ocupacionais;
Os ambientes considerados insalubres e perigosos para o trabalhador.

Assinale a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente o item V está incorreto.
Todos os itens estão incorretos.
Somente o item II está incorreto.
Somente o item IV está incorreto.
Todos os itens estão corretos.

32. O enfermeiro do trabalho, quando do exercício no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho (SESMT) de empresas de produção de bens materiais, desempenha as funções de:
I. Realizar investigação epidemiológica de acidentes e doenças ocorridas na empresa;
II. Realizar visitas técnicas às unidades produtivas para propor treinamentos e campanhas de treinamento em
serviço;
III. Manter em dia os registros de Enfermagem e os dados de acompanhamento da atenção ao trabalhador;
IV. Participar como docente de cursos de pós-graduação em Enfermagem do Trabalho.
Assinale a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente o item V está incorreto.
Todos os itens estão incorretos.
Somente o item II está incorreto.
Somente o item IV está incorreto.
Todos os itens estão corretos.

33. De acordo com Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e do Emprego (TEM), cabe ao empregador
implementar um programa de vigilância epidemiológica para detecção precoce de casos de doenças
relacionadas ao trabalho comprovadas ou objeto de suspeita. Este programa deve incluir os seguintes aspectos,
EXCETO:
(A) Procedimentos de vigilância passiva (processando a demanda espontânea de trabalhadores que procurem
serviços médicos).
(B) Procedimentos de vigilância ativa, por intermédio de exames médicos dirigidos que incluam, exames
obrigatórios pela norma.
(C) Além dos exames médicos, a coleta de dados sobre sintomas referentes aos aparelhos psíquico,
osteomuscular, vocal, visual e auditivo.
(D) Análise e apresentação dos dados com a utilização de ferramentas estatísticas e epidemiológicas.
(E) A notificação das doenças profissionais e das produzidas em virtude das condições especiais de trabalho,
comprovadas ou objeto de suspeita, será facultativa por meio da emissão de Comunicação de Acidente de
Trabalho.
34. A Norma Regulamentadora do MTE que objetiva avaliar a adaptação das condições de trabalho às
características psicofisiológicas dos trabalhadores, que diz que cabe à empresa realizar a análise ergonômica do
seu processo produtivo, abordando as condições de trabalho estabelecidas, é a Norma Regulamentadora de
número:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

NR 4
NR 17
NR 9
NR 5
NR 22
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35. O Risco Biológico é considerado como a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos, cuja
classificação especificada na NR-32 do MTE, especifica que o risco individual elevado para o trabalhador e com
probabilidade de disseminação para a coletividade que pode causar doenças e infecções graves ao ser humano,
para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. Encontra-se na classe de risco:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Classe de risco 1
Classe de risco 2
Classe de risco 3
Classe de risco 4
Classe de risco 5

36. O enfermeiro de um hospital de médio porte, ao analisar a frequência de acidentes de trabalho novos ocorridos
no período de um ano no hospital, utiliza uma medida epidemiológica. Marque a assertiva CORRETA para a
denominação da medida:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Risco
Prevalência
Padrão
Incidência
Desfecho

37. Marque a assertiva CORRETA que consta a Lista de Notificação Compulsória em Unidades Sentinela, segundo
a Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011, do Ministério da Saúde.
(A) Acidente com exposição a material biológico relacionado ao trabalho; acidente de trabalho com mutilações;
acidente de trabalho em crianças e adolescentes; doença de Creutzfeldt-Jakob.
(B) Esquistossomose; acidente de trabalho fatal; câncer relacionado ao trabalho; dermatoses ocupacionais.
(C) Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT); influenza humana; perda auditiva induzida
por ruído - PAIR relacionada ao trabalho; pneumoconioses relacionadas ao trabalho.
(D) Leishmaniose visceral; pneumonias; rotavírus; malária.
(E) Toxoplasmose adquirida na gestação e congênita; transtornos mentais relacionados ao trabalho. doença de
Chagas aguda.
38. Analise as assertivas que tratam do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA constante na NR 9.
I. Visa à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento,
avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no
ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais;
II. Deverá conter, no mínimo, a seguinte estrutura: planejamento anual com estabelecimento de metas,
prioridades e cronograma; estratégia e metodologia de ação; forma do registro, manutenção e divulgação dos
dados; periodicidade e forma de avaliação do seu desenvolvimento;
III. O PPRA deverá incluir as seguintes etapas: antecipação e reconhecimentos dos riscos; estabelecimento de
prioridades e metas de avaliação e controle; avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;
implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia; monitoramento da exposição aos riscos;
registro e divulgação dos dados;
IV. A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) no âmbito do programa deverá considerar que não
há necessidade de treinamento quanto à sua utilização e orientação sobre as limitações de proteção que o
EPI oferece em casos de emergência.
Assinale a opção que corresponde, respectivamente, à análise CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V–V–V–F
V–F–F–V
F–V–V–F
F–F–V–V
V–F–V–F

39. Para efeitos da NR9, consideram-se riscos ambientais aqueles que, em função de sua natureza, concentração
ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. São eles:
(A) físicos, químicos e ergonômicos.
(B) físicos, ergonômicos e mecânicos.
(C) químicos, biológicos e ergonômicos.
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(D) químicos, ergonômicos e mecânicos.
(E) físicos, químicos e biológicos.
40. Quanto à formação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), assinale a assertiva CORRETA.
(A) O estudo do ambiente, das condições de trabalho e dos riscos originados do processo produtivo devem ser
contemplados no treinamento dos membros da CIPA.
(B) É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes desde o registro de sua candidatura até dois anos após o
final de seu mandato.
(C) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano, permitida uma reeleição por igual
período.
(D) Será indicado, de comum acordo com os membros da CIPA, um secretário e seu substituto, entre os
componentes ou não da comissão, sendo que neste caso não é necessária à concordância do empregador.
(E) O presidente e vice-presidente são indicados pelos próprios representantes da CIPA.
41. Quanto às atribuições da CIPA e de acordo com a NR 5, assinale a assertiva INCORRETA.
(A) Divulgar os riscos do processo de trabalho elaborados pela Empresa no mapa de riscos, sem a participação
dos trabalhadores e com assessoria do SESMT, quando houver.
(B) Requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, a paralisação de máquina ou setor onde
considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores.
(C) Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como
da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho.
(D) Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho.
(E) Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho visando à identificação de
situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores.
42. Com relação à possibilidade de exposição acidental aos agentes biológicos, deve constar do PCMSO. Marque a
assertiva INCORRETA.
(A) Os procedimentos a serem adotados para diagnóstico, acompanhamento e prevenção da soro conversão e
das doenças
(B) As medidas para descontaminação do trabalhador.
(C) O tratamento médico de emergência para os trabalhadores.
(D) A identificação dos responsáveis pela aplicação das medidas pertinentes.
(E) As formas de remoção para atendimento dos trabalhadores.
43. Em relação aos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do trabalho (SESMT),
marque a assertiva INCORRETA.
(A) O dimensionamento dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento,
constantes dos Quadros I e II, observadas as exceções previstas na NR 6.
(B) Os SESMT devem ser compostos por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Técnico
de Segurança do Trabalho, Enfermeiro do Trabalho e Auxiliar ou Técnico em Enfermagem do Trabalho.
(C) Os profissionais integrantes do SESMT devem possuir formação e registro profissional em conformidade
com o disposto na regulamentação da profissão e nos instrumentos normativos emitidos pelo respectivo
Conselho Profissional, quando existente.
(D) Enfermeiro do trabalho é o enfermeiro portador de certificado de conclusão de curso de especialização em
Enfermagem do Trabalho, em nível de pós-graduação, ministrado por universidade ou faculdade que
mantenha curso de graduação em enfermagem.
(E) Auxiliar de enfermagem do trabalho é o auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem portador de
certificado de conclusão de curso de qualificação de auxiliar de enfermagem do trabalho, ministrado por
instituição especializada reconhecida e autorizada pelo Ministério da Educação.
44. Equipamento de Proteção Individual (EPI) é definido segundo a Norma Regulamentadora 6 (NR 6), como 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. Cabendo ao empregador as seguintes atribuições, EXCETO:

(A) Fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e
funcionamento.
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(B) Fornecer ao trabalhador somente o EPI aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança
e saúde no trabalho.

(C) Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado desse material, sua guarda e conservação.
(D) Providenciar a avaliação da conformidade do EPI no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (SINMETRO), quando for o caso.

(E) Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica do EPI.
45. De acordo com a orma Regulamentadora 6, os seguintes itens são considerados EPI’s, EXCETO:
(A) Luvas para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes e capacete para proteção contra
choques elétricos.
(B) Óculos para proteção dos olhos contra luminosidade intensa e vestimentas para proteção do tronco contra
riscos de origem térmica.
(C) Meia para proteção dos pés e sprinkler.
(D) Protetor facial para proteção da face contra radiação infravermelha e creme protetor de segurança para
proteção dos membros superiores contra agentes químicos.
(E) Vestimentas para proteção do tronco contra riscos de origem radioativa e luvas para proteção das mãos
contra agentes biológicos.
46. A rotulagem preventiva do produto químico classificado como perigoso à segurança e à saúde dos trabalhadores
deve utilizar procedimentos definidos pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de
Produtos Químicos, da Organização das Nações Unidas. A rotulagem preventiva deve conter os seguintes
elementos:
I.
II.
III.
IV.
V.

Identificação e composição do produto químico;
Pictograma(s) de perigo;
Palavra de advertência;
Frase(s) de perigo e de precaução;
Informações suplementares.

Assinale a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente o item V está incorreto.
Todos os itens estão incorretos.
Somente o item II está correto.
Somente o item IV está correto.
Todos os itens estão corretos.

47. O estresse é um processo caracterizado por um conjunto de reações fisiológicas, psíquicas e comportamentais
de adaptação que o organismo emite quando é exposto a qualquer estímulo, uma forma de adaptação para
restabelecer o equilíbrio (LIPP, 2000). Sobre o estresse, analise as afirmações abaixo:
I. O estresse ocupacional pode ser causado por inúmeros fatores, como por exemplo, o relacionamento com
os colegas e com a chefia, a precarização das relações de trabalho, a busca da qualidade total, problemas
de comunicação, o grau de autonomia;
II. A fase de exaustão do estresse ocupacional é a última fase apresentada no desenvolvimento da reação do
estresse no trabalho;
III. O estresse, ao se tornar crônico, pode ter como resposta a Síndrome de Burnout;
IV. A síndrome de adaptação manifesta-se em três fases: reação de alarme diante de um agente agressor, a
resistência e a exaustão.
A opção que corresponde, respectivamente, à sequência CORRETA é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V–V–F–V–V
F–F–F–F–F
V–F–V–V–V
V–V–V–V–V
F–V–V–F–V

14 | P á g i n a

Concurso Público UFPI – Edital 10/2015 – Cargo: Enfermeiro do Trabalho

48. O Mapa de Riscos tem como objetivos reunir as informações necessárias para estabelecer o diagnóstico da
situação de segurança e saúde no trabalho na empresa. Segundo a Classificação dos Riscos Ocupacionais que
consta no Anexo IV, da NR-5, os riscos de natureza química são padronizados pela cor:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Amarelo
Marrom
Vermelho
Azul
Verde

49. 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. Sobre a organização desta Comissão, analise as assertivas abaixo:
I. A CIPA deve ser composta por representantes, membros efetivos e suplentes, dos Empregadores e dos
Empregados, sendo que os representantes dos empregadores são de livre designação destes;
II. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, são eleitos em escrutínio secreto, do qual
participam, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados, e a duração
do mandato dos membros eleitos é de dois anos, permitida uma única reeleição;
III. O número de membros titulares e suplentes da CIPA, considerando a ordem decrescente de votos recebidos,
observará o dimensionamento previsto no Quadro I da NR-5, ressalvadas as alterações disciplinadas em atos
normativos de setores econômicos específicos;
IV. Quando o estabelecimento não se enquadrar no Quadro I, a empresa designará um responsável pelo
cumprimento dos objetivos da NR-5, podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados,
através de negociação coletiva;
V. Compete ao empregador designar entre seus representantes o Presidente da CIPA e escolher entre os
titulares representantes dos empregados, o vice-presidente.
Assinale a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente as assertivas I, II e III estão corretas.
Somente as assertivas III, IV e V estão corretas.
Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.
Somente as assertivas II, IV e V estão corretas.
Todas as assertivas estão corretas.

50. O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho- SESMT, cuja finalidade é de
promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho, está estabelecido no artigo 162
da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT e é regulamentado pela Norma Regulamentadora 4. Em relação a
este Serviço, é INCORRETO afirmar:
(A) Seu dimensionamento vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número total de
empregados do estabelecimento, observadas as exceções previstas na NR 4.
(B) 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,
devem manter obrigatoriamente em funcionamento o SESMT.
(C) O dimensionamento do Serviço tem suas particularidades definidas pela NR-4, mas em geral pode incluir os
seguintes profissionais: médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, odontólogo do trabalho, técnico de
enfermagem do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e
técnico de segurança do trabalho.
(D) Quando, em uma empresa, mais de 50% (cinquenta por cento) dos empregados exercem atividade cuja
gradação de risco seja de grau superior ao da atividade principal da empresa, o SESMT deve ser
dimensionado em função do maior grau de risco, obedecendo ao disposto na NR-4.
(E) Uma empresa poderá constituir um SESMT centralizado para atender a um conjunto de estabelecimentos
pertencentes a ela, independente da distância a ser percorrida entre o Serviço e cada um dos
estabelecimentos, desde que respeite o dimensionamento em função do total de empregados e do risco,
conforme recomendações da NR-4.
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