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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 008/2018  

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ - SP 

ENFERMEIRO DO TRABALHO 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 

 Este caderno de questões está assim constituído:  
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado, e o CADERNO DE  QUESTÕES.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ – SP – ENFERMEIRO DO TRABALHO.  
Marque aqui as suas respostas:  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   27 28 29 30 

               

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

               

46 47 48 49 50           

               

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos 
Conhecimentos Gerais e Atualidades 
Legislação de Saúde Pública 
Conhecimentos Específicos  
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25 

Total de questões  50 



2 

 

RASCUNHO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

LÍNGUA PORTUGUESA E INTERPRETAÇÃO DE 
TEXTOS 

 
Leia o TEXTO 01 e responda as questões de 1 a 6. 
 
TEXTO 01 
 
Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo – 
São Paulo (SP) 
 A origem dessa aula de biologia em forma de 
museu está fortemente ligada ao início de outro museu da 
USP: o Museu do Ipiranga (ou Museu Paulista). Em 1890, 
o Conselheiro Francisco Mayrink doou ao Governo do 
Estado de São Paulo uma enorme coleção de história 
natural, que havia sido reunida pelo coronel Joaquim 
Sertório desde 1870. De início, todo esse acervo foi 
incorporado ao Museu Paulista. 
 Foi só em 1941 que todo o material zoológico foi 
transferido para o edifício que hoje ocupa, atrás do Museu 
do Ipiranga. Em 1969, o museu de zoologia passou a fazer 
parte da Universidade de São Paulo e recebeu seu nome 
atual. Em 2011, fechou as portas para uma grande 
reforma e reabriu em 2015 totalmente repaginado. 
 O local possui mais de 10 milhões de exemplares 
preservados e guarda testemunhos únicos sobre espécies 
e ecossistemas – alguns até já extintos. Réplicas de 
dinossauros, diversas espécies de animais e até a grande 
teoria de Charles Darwin é explicada por meio de painéis 
didáticos. Um dos mais interessantes mostra uma seleção 
de crânios que vão dos primeiros hominídeos até 
nós, homo sapiens. 
 Atualmente, o Museu de Zoologia é detentor de um 
dos maiores acervos zoológicos da América Latina. 
(Disponível em <https://super.abril.com.br/cultura/5-museus-de-ciencia-
brasileiros-que-voce-precisa-conhecer/>. Acesso em 11/11/2018). Texto 
adaptado. 
 

1) Considerando as afirmações abaixo como 
Verdadeiras (V) ou Falsas (F), assinale a alternativa 
CORRETA: 
(  ) Em 1890, o Conselheiro Francisco Mayrink 
emprestou ao Governo do Estado de São Paulo uma 
enorme coleção de história natural.  
(  ) É possível inferir que foram gastos milhões de 
reais na reforma do museu.  
(  ) De acordo com o texto, todo o material zoológico 
foi transferido para seu prédio atual em 1941.  
(  ) De acordo com o texto, o Museu de Zoologia detém 
um dos maiores acervos zoológicos da América 
Latina.  
a) F- F- V- V. 
b) V- F- V- V. 
c) F- F- V- F. 
d) V- F- F- V. 
 
2) No trecho “A origem dessa aula de biologia em 
forma de museu está fortemente ligada ao início de 
outro museu da USP: o Museu do Ipiranga (ou Museu 
Paulista).[...]”, o autor utilizou dois pontos (:). Sobre o 
uso do sinal de pontuação mencionado no trecho, 
assinale a alternativa CORRETA. 
a) Observa-se o uso para iniciar uma enumeração de 
fatos. 
b) Observa-se o uso para introduzir uma explicação de 
algo que foi mencionado anteriormente. 
c) Observa-se o uso para introduzir uma enumeração de 
dados estatísticos. 

d) Observa-se o uso para introduzir um exemplo de dados 
de um museu. 
 
3) No trecho “[...]Em 1890, o Conselheiro Francisco 
Mayrink doou ao Governo do Estado de São Paulo 
uma enorme coleção de história natural, que havia 
sido reunida pelo coronel Joaquim Sertório desde 
1870.[...]”, o termo destacado exerce a função de:  
a) indicar uma oração subordinada adverbial. 
b) introduzir uma oração subordinada substantiva objetiva 
indireta. 
c) indicar a introdução de uma oração coordenada 
assindética. 
d) introduzir uma oração subordinada adjetiva. 
 
4) No trecho “[...]Em 1969, o museu de zoologia 
passou a fazer parte da Universidade de São Paulo e 
recebeu seu nome atual. [...]”, o termo em destaque 
exerce a função de:  
a) introduzir uma oração coordenada sindética 
adversativa. 
b) introduzir uma oração coordenada sindética aditiva. 
c) introduzir uma oração coordenada sindética alternativa. 
d) introduzir uma oração coordenada sindética conclusiva. 
 
5) No trecho “[...]O local possui mais de 10 milhões de 
exemplares preservados e guarda testemunhos únicos 
sobre espécies e ecossistemas – alguns até já 
extintos.[...]” o emprego dos “travessões” indica o (a): 
a) início à fala de um personagem. 
b) introdução de uma frase explicativa.  
c) comentário do narrador do texto. 
d) apresentação de um exemplo. 
 
6) No trecho “[...]. Um dos mais interessantes mostra 
uma seleção de crânios que vão dos primeiros 
hominídeos até nós, homo sapiens.[...]” o termo 
destacado exerce a função de: 
a) introduzir uma oração subordinada adjetiva. 
b) introduzir uma oração coordenada sindética 
adversativa. 
c) indicar a introdução de uma oração coordenada 
assindética. 
d) introduzir uma oração coordenada sindética conclusiva. 
 
Leia o TEXTO 02 e responda as questões de 7 a 10. 
 
TEXTO 02 
Aos 13 anos, cada criança terá 1.300 fotos e vídeos 
postados na internet 
 Você provavelmente já ouviu a frase “as crianças 
dessa geração já nasceram conectadas”. É o que as 
pessoas normalmente dizem quando querem diferenciar 
os jovens de hoje dos que precisaram aprender na marra 
como usar a internet e viram em primeira mão o 
surgimento de coisas como as redes sociais e os 
smartphones – conceitos incorporados à vida dos 
pequenos desde as fraldas. 
 Mas qual o impacto da entrada no mundo digital 
durante a infância? Um relatório divulgado este mês 
pela Children’s Commissioner, um órgão público da 
Inglaterra responsável ligado aos direitos das crianças, 
trouxe informações à respeito dos perigos da coleta de 
dados dos mais jovens. 
 Dentre essas informações, está a de que as 
crianças já estão na internet mesmo que, efetivamente, 
não estejam navegando: até os 13 anos de idade, os pais 

https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-content/uploads/2018/11/who-knows-what-about-me.pdf?utm_source=MIT+Technology+Review&utm_campaign=afef413782-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_08_09_33&utm_medium=email&utm_term=0_997ed6f472-afef413782-154407109
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terão compartilhado, em média, 1.300 fotos e vídeos de 
seus filhos. 
 E a conta não para por aí. Dos 11 aos 16, quando a 
criança já está conectada por conta própria, cada uma 
delas compartilha cerca de 26 posts por dia nas redes 
sociais. Aos 18 anos, cada indivíduo terá publicado 70 mil 
vezes. 
Coleta de dados 
 Aqui no Brasil, pesquisas sobre o tema mostram 
números expressivos de crianças conectadas. Em 2017, 
o TIC Kids Online Brasil, levantamento do Comitê Gestor 
da Internet no Brasil (CGI.br), mostrou 80% dos jovens de 
9 a 17 anos eram usuários de internet. A porcentagem 
representa 24,7 milhões de crianças e adolescentes. 
 O relatório da Children`s Commissioner chama a 
atenção para a quantidade de dados coletados sobre 
crianças – e o desconhecimento que ainda se tem sobre 
como eles podem influenciar a vida delas. O objetivo da 
pesquisa é alertar sobre a questão da privacidade infantil e 
a limitação do uso da internet, defendidos por alguns 
pediatras e especialistas. 
 “Nós precisamos parar e pensar sobre o que isso 
significa para a vida das crianças agora e como isso pode 
afetar suas vidas futuras como adultos”, disse Anne 
Longfield, comissária infantil da Inglaterra na introdução do 
estudo. 
 Para os pesquisadores, apesar dos reconhecidos 
benefícios que a coleta de grandes volumes de dados 
para gerar, como a otimização de serviços públicos e 
privados, existe um risco em compartilhar dados 
confidencias em uma idade em que a criança ainda está 
em formação. “As escolas precisam começar a educar 
seus alunos sobre a importância de guardar informações 
pessoais”, afirma Longfield. 
 Além da escola, para ela, os pais também precisam 
trabalhar nessa conscientização, e o governo deveria 
aperfeiçoar o monitoramento e a legislação de proteção de 
dados. “Devemos agir para entender e controlar quem 
sabe o quê sobre nossos filhos”. 
(Disponível em < https://super.abril.com.br/ciencia/aos-13-anos-cada-
crianca-tera-1-300-fotos-e-videos-postados-na-internet/>. Acesso em 
09/11/2018) 
 

7) No trecho “[...]Você provavelmente já ouviu a frase 
“as crianças dessa geração já nasceram conectadas”. 
É o que as pessoas normalmente dizem quando 
querem diferenciar os jovens de hoje dos que 
precisaram aprender na marra como usar a 
internet[...]”, o autor fez uso do recurso aspas. Sobre o 
uso desse recurso no trecho destacado, assinale a 
alternativa CORRETA: 
a) A utilização de tal recurso serviu para marcar uma 
expressão popular. 
b) A utilização de tal recurso serviu para marcar uma 
citação. 
c) A utilização de tal recurso serviu para marcar uma 
ironia. 
d) A utilização de tal recurso serviu para marcar um 
neologismo. 
 
8) No trecho “[...]Dentre essas informações, está a de 
que as crianças já estão na internet mesmo que, 
efetivamente, não estejam navegando: até os 13 anos 
de idade, os pais terão compartilhado, em média, 1.300 
fotos e vídeos de seus filhos.[...]”, o autor utilizou dois 
pontos (:). Sobre o uso do sinal de pontuação 

mencionado no trecho, assinale a alternativa 
CORRETA. 
a)  Observa-se o uso para introduzir um exemplo de uso 
de vídeos. 
b) Observa-se o uso para iniciar uma enumeração de 
fatos. 
c) Observa-se o uso para introduzir uma fala de 
personagem. 
d) Observa-se o uso para introduzir uma explicação de 
algo que foi mencionado anteriormente. 
 
9) No trecho “[...]Além da escola, para ela, os pais 
também precisam trabalhar nessa conscientização, e o 
governo deveria aperfeiçoar o monitoramento e a 
legislação de proteção de dados.[...]” o termo 
destacado exerce a função de: 
a) introduzir uma oração coordenada sindética aditiva. 
b) introduzir uma oração coordenada sindética 
adversativa. 
c) introduzir uma oração coordenada sindética alternativa. 
d) introduzir uma oração coordenada sindética conclusiva. 
 
10) No trecho “[...]. Aos 18 anos, cada indivíduo terá 
publicado 70 mil vezes.[...]” considere o termo em 
destaque e assinale a alternativa CORRETA. 
a) Há um encontro consonantal perfeito e um dígrafo 
separável. 
b) Há um encontro consonantal imperfeito. 
c) Há um encontro consonantal perfeito. 
d) Há um encontro consonantal imperfeito e um dígrafo 
inseparável. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 
11) Sobre o processo de industrialização no Brasil, 
leia o trecho abaixo e complete a lacuna. 
Em 1940, apenas 31% da população brasileira vivia em 
cidades. Foi a partir de 1950 que o processo de 
urbanização se intensificou, pois com a 
industrialização promovida por Getúlio Vargas e 
Juscelino Kubitschek houve a formação de um 
mercado interno integrado que atraiu milhares de 
pessoas para o _____________do país, região que 
possuía a maior infraestrutura e, consequentemente, a 
que concentrava o maior número de indústrias. 
a) sudeste 
b) sul 
c) centro Oeste 
d) nordeste 
 
12) Com a vitória dos Aliados na Segunda Guerra 
Mundial e a consequente derrota das ditaduras do 
Eixo, os mais diversos grupos sociais passaram a 
clamar por uma urgente redemocratização das 
instâncias políticas internacionais. A despeito da 
participação da União Soviética stalinista nesse 
triunfo, o recado que o fim da guerra parecia dar ao 
mundo era que as relações humanas precisavam ser 
travadas em níveis mais liberais. A criação da ONU, a 
Declaração dos Direitos Humanos e a difusão dos 
movimentos de descolonização imperialista 
correspondiam, em planos distintos, a essas novas 
demandas. De acordo com a Democracia e Varguismo 
assinale a alternativa CORRETA: 
a) Em terras brasileiras, mesmo com a popularidade do 
presidente Getúlio Vargas, tal clamor libertário se 
materializou no crescimento das críticas ao Estado Novo. 

https://www.cetic.br/noticia/cresce-numero-de-criancas-e-adolescentes-que-buscam-noticias-na-internet-aponta-cetic-br/
https://saude.abril.com.br/blog/experts-na-infancia/redes-sociais-na-infancia-quais-os-limites/
https://saude.abril.com.br/blog/experts-na-infancia/redes-sociais-na-infancia-quais-os-limites/
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b) Setores das forças armadas e da imprensa 
encabeçavam a oposição à ditadura varguista, que viria a 
padecer com a convocação de novas eleições 
presidenciais, das quais Vargas fora proibido de participar 
e Hitler sairia vitorioso. 
c) É importante lembrar que tal mudança na presidência 
da república indicou necessariamente um rompimento com 
a política varguista. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Mona Lisa, originalmente La Gioconda (em 
italiano), é um dos quadros mais famosos do mundo e 
a obra mais célebre de Leonardo da Vinci. Foi 
produzida no século XVI e atualmente está exposta no 
Museu do Louvre que fica localizado na ? 
a) Indonésia. 
b) Inglaterra. 
c) França. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
14) Leia a notícia abaixo : 
 Katowice,15 dez 2018 (AFP) - A comunidade 
internacional reunida na COP24, em Katowice, definiu 
neste sábado as regras de aplicação do Acordo de 
Paris, três anos após a assinatura histórica deste 
pacto, que visa a limitar o aquecimento global. "Foi um 
longo caminho, não foi uma tarefa fácil", disse o 
polonês Michal Kurtyka, presidente da COP24, depois 
de uma reta final angustiante de negociações, que 
terminaram com mais de 24 horas de atraso. "O 
impacto deste pacote de medidas é positivo para o 
mundo", afirmou. Os quase 200 países participantes, 
no entanto, não firmaram nenhum compromisso para 
revisar suas promessas de redução das emissões de 
gases do efeito estufa, apesar da necessidade urgente 
de elevá-las, segundo relatórios científicos recentes. 

( Disponível em :https://noticias.uol.com.br / Redação adaptada) 

A COP24 ocorreu esse ano na ? 
a) Polónia. 
b) Ucrânia. 
c) Alemanha . 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15)  Leia a notícia abaixo : 
A prefeitura de São Paulo fará vacinação contra febre 
amarela em postos volantes este mês. Terminais de 
ônibus, estações de trens e Metrô, além de locais de 
grande circulação na região central, serão pontos para 
a imunização. 
A meta alcançar 95% da cobertura vacinal na capital 
paulista, que atualmente está em 58,5%. A iniciativa 
faz parte de uma série de ações de combate às 
arboviroses – que incluem também Zika vírus e 
dengue – no período que antecede o verão e as 
chuvas. A vacina continua disponível em todas as 
unidades básicas de saúde do município. 

( Disponível em :http://agenciabrasil.ebc.com.br/) 

A vacina contra a febre amarela não é indicada sem 
avaliação médica para : 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
a) Crianças menores de 9 meses de idade. 
b) Gestantes. 
c) Mulheres amamentando com até 6 meses. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
LEGISLAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA 

 

16) De acordo a lei federal 8.080/90, assinale a 
alternativa CORRETA, em relação aos objetivos do 
Sistema Único de Saúde SUS.  
a) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes 
e determinantes na saúde. 
b) 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. 
c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização de ações assistenciais e das atividades 
preventivas. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
17) De acordo a lei federal 8.080/90, A União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, 
em seu âmbito administrativo, as seguintes 
atribuições.  Assinale a alternativa CORRETA, que 
corresponde as atribuições comuns. 
a) Definição das instâncias e mecanismos de controle, 
falta de fiscalização das ações e serviços de saúde. 
b) Administração dos recursos orçamentários e financeiros 
destinados, em cada ano, à saúde. 
c) Elaboração de técnicas e estabelecimento de padrões 
de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a 
assistência à saúde. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) De acordo com a Lei federal 8.142/90, complete a 
lacuna abaixo: 
A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 
__________________com a representação dos vários 
segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e 
propor as diretrizes para a formulação da política de 
saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo 
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou 
pelo Conselho de Saúde. 
a) quatro anos 
b) dois anos 
c) cinco anos 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Complete a lacuna de acordo com os Riscos 
Biológicos da NR 32. 
Consideram-se Agentes Biológicos os 
microrganismos, geneticamente modificados ou não; 
as culturas de células; os___________; as 
___________e os __________ 
a) parasitas; toxinas; príons. 
b) príons; toxinas; parasitas. 
c) toxinas; parasitas; príons. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20) De acordo com a lei federal 8.142/90, Os recursos 
do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados 
como: 
I- despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta. 
II investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e que foram reprovados 
pelo Congresso Nacional. 
III -investimentos previstos no Plano Quinquenal do 
Ministério da Saúde. 
IV -cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal. 
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Assinale a alternativa CORRETA. 
a) I, II. 
b) I, III, IV. 
c) I, II, III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
21) Segundo a NR- 32, O atendimento das exigências 
desta NR, com relação às radiações ionizantes, não 
desobriga o empregador de observar as disposições 
estabelecidas pelas normas específicas da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear – CNEN e da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, do 
Ministério da Saúde. É obrigatório manter no local de 
trabalho e à disposição da inspeção do trabalho o 
Plano de Proteção Radiológica - PPR, aprovado pela 
CNEN, e para os serviços de radiodiagnóstico 
aprovado pela Vigilância Sanitária. O Plano de 
Proteção Radiológica deve: 
I- identificar o profissional responsável e seu 
substituto eventual como membros efetivos da equipe 
de trabalho do serviço. 
II-  ser considerado na elaboração do PCMSO. 
III- ser apresentado na CIPA, quando inexistente a 
empresa, sendo sua cópia anexada às atas desta 
comissão. 
IV- estar dentro do prazo de vigência. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) I, II, e III. 
b) II e IV. 
c) I e IV 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) De acordo com a portaria n° 2.436, de 21 de 
setembro de 2017, Art. 2º  A Atenção Básica é o 
conjunto de ações de saúde individuais, familiares e 
coletivas que envolvem promoção, prevenção, 
proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, 
redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em 
saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado 
integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 
multiprofissional e dirigida à população em território 
definido, sobre as quais as equipes assumem 
responsabilidade sanitária. Assinale a alternativa 
CORRETA, dentro do contexto, Atenção Básica:  
a) A Atenção Básica será a principal porta de entrada e 
centro de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado 
e orientadora das ações e serviços disponibilizados na 
rede. 
b) A Atenção Básica será ofertada integralmente e 
gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas 
especificidades e demandas do território, considerando os 
determinantes e condicionantes de saúde. 
c) É proibida qualquer exclusão baseada em idade, 
gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação 
sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição 
socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, 
funcional e outras. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
23) De acordo com a portaria n° 2.436, de 21 de 
setembro de 2017, Art. 8º Compete ao Ministério da 
Saúde a gestão das ações de Atenção Básica no 
âmbito da União, sendo responsabilidades da União: 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
a) definir e rever periodicamente, de forma pactuada, na 
Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as diretrizes da 
Política Nacional de Atenção Básica. 

b) destinar recurso federal para compor o financiamento 
tripartite da Atenção Básica, de modo semestral, regular e 
automático, prevendo, entre outras formas, o repasse 
fundo a fundo para custeio e investimento das ações e 
serviços. 
c) definir, de forma tripartite, estratégias de articulação 
junto às gestões estaduais e municipais do SUS, com 
vistas à institucionalização da avaliação e qualificação da 
Atenção Básica. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) De acordo com a portaria n° 2.436, de 21 de 
setembro de 2017, Art. 10 Compete às Secretarias 
Municipais de Saúde a coordenação do componente 
municipal da Atenção Básica, no âmbito de seus 
limites territoriais, de acordo com a política, diretrizes 
e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidades 
dos Municípios e do Distrito Federal: 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
a) organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de 
Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu 
território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo 
estado e pela União. 
b) estabelecer e adotar mecanismos de encaminhamento 
responsável pelas equipes que atuam na Atenção Básica 
de acordo com as necessidades de saúde das pessoas, 
mantendo a vinculação e coordenação do cuidado. 
c) manter atualizado semanalmente o cadastro de 
equipes, profissionais, carga horária, serviços 
disponibilizados, equipamentos e outros no Sistema de 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente, 
conforme regulamentação específica. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25) De acordo com a portaria nº 1.645, de 2 de outubro 
de 2015, Art. 8º O Eixo Estratégico Transversal de 
Desenvolvimento do PMAQ-AB é composto pelos 
seguintes elementos: 
I - autoavaliação, a ser feita pela equipe de saúde da 
atenção básica a partir de instrumentos ofertados pelo 
PMAQ-AB ou outros definidos e pactuados pelo 
Estado, Distrito Federal, Município ou Região de 
Saúde. 
II - monitoramento, a ser realizado pelas equipes de 
saúde da atenção básica, pela Secretaria Municipal de 
Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde do 
Distrito Federal, pela Secretaria de Estado da Saúde e 
pelo Ministério da Saúde em parceria com as 
Comissões Intergestores Regionais (CIR), a partir dos 
indicadores de saúde contratualizados na Fase 1 do 
PMAQ-AB. 
III - educação permanente, por meio de ações dos 
gestores municipais, do Distrito Federal, estaduais e 
federal, considerando-se as necessidades de 
educação permanente das equipes. 
IV - cooperação horizontal presencial e/ou virtual, que 
deverá ocorrer entre equipes de atenção básica e 
entre gestores, com o intuito de permitir a troca de 
experiências e práticas promotoras de melhoria da 
qualidade da atenção básica. 
Assinale a Alternativa INCORRETA. 
a) I, e II. 
b) I , II e III. 
c) I, III e IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 



7 

 

26) O mapa de riscos é a representação gráfica dos 
riscos de acidentes nos diversos locais de trabalho, 
inerentes ou não ao processo produtivo, de fácil 
visualização e afixada em locais acessíveis no 
ambiente de trabalho. Sobre essa temática, analise as 
afirmativas a seguir: 
I- No mapa de riscos, círculos de cores e tamanhos 
diferentes mostram os locais e os fatores que podem 
gerar situações de perigo pela presença de agentes 
físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e 
mecânicos. 
II- Ruído, calor, frio, pressões, umidade, radiações 
ionizantes e não ionizantes e vibrações são exemplos 
de riscos físicos e devem ser identificados pela cor 
verde.  
III- Fungos, vírus, parasitas, bactérias, protozoários e 
bacilos são riscos biológicos e devem ser 
identificados pela cor vermelha.  
IV- Riscos ergonômicos são identificados pela cor 
amarela e riscos de acidentes pela cor azul.  
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
27) De acordo com a Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador, Art. 6º Para fins de implementação da 
Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora, dever-se-á considerar a articulação 
entre: EXCETO. 
a) as ações individuais, de assistência e de recuperação 
dos agravos, com ações coletivas, de promoção, de 
prevenção, de vigilância dos ambientes, processos e 
atividades de trabalho, e de intervenção sobre os fatores 
determinantes da saúde dos trabalhadores. 
b) as ações de planejamento e avaliação com as práticas 
de saúde. 
c) o conhecimento técnico e os saberes, experiências e 
subjetividade dos trabalhadores e destes com as 
respectivas práticas institucionais. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) Sobre a Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes – CIPA e suas atribuições, assinale a 
alternativa INCORRETA.  
a) Divulgar e promover o cumprimento das Normas 
Regulamentadoras, bem como cláusulas de acordos e 
convenções coletivas de trabalho, relativas à segurança e 
saúde no trabalho. 
b) Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar 
o mapa de riscos, com a participação do maior número de 
trabalhadores. 
c) Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação 
preventiva na solução de problemas de segurança e 
saúde no trabalho. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) De acordo com o Ministério da Saúde (MS), no 
Brasil, as lesões por esforços repetitivos e distúrbios 
ósteo-musculares relacionados ao trabalho (LER/Dort) 
são uma epidemia. Sobre essa temática, analise as 
seguintes afirmativas: 
I- A notificação dos casos de LER/Dort como acidente 
de trabalho é obrigatória.   

II- A etiologia das LER/Dort é multifatorial, é 
importante analisar os vários fatores de risco 
envolvidos direta ou indiretamente.  
III- Os grupos de fatores de risco das LER/Dort podem 
ser relacionados com o posto de trabalho, exposição a 
vibrações, frio, ruídos elevados, posição postural e 
outros fatores.  
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
c) As afirmativas I, II e III  são verdadeiras. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
30)  Com base na informação abaixo assinale a 
alternativa CORRETA. 
A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) é um 
documento emitido para reconhecer tanto um acidente 
de trabalho ou de trajeto bem como uma doença 
ocupacional.  
a) A empresa deve informar à Previdência Social todos os 
acidentes de trabalho ocorridos com seus empregados, 
mesmo que não haja afastamento das atividades, até o 
primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. 
b) O INSS é responsável pela emissão da CAT em caso 
de ocorrência de acidente de trabalho, e esta deverá ser 
preenchida pelo setor de Recursos Humanos da 
empresa.  
c) A notificação da doença do trabalho é opcional para a 
empresa, porém em caso morte, a comunicação deverá 
ser imediata. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
31) Sobre o Código de Ética da Enfermagem, assinale 
a alternativa INCORRETA:  
a) É proibido ao enfermeiro recusar-se a prestar socorro 
em casos de emergência. 
b) O profissional de enfermagem não tem o direito de se 
recusar a fazer qualquer procedimento, mesmo que não 
condiga com sua competência técnico-científica ou ético-
moral. 
c) O enfermeiro não pode se recusar a atender e prestar 
assistência por discriminação de nenhuma natureza. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
32) Os artigos utilizados nos serviços de saúde são 
classificados em três categorias, propostas pela 
primeira vez por Spaulding, conforme o grau de risco 
de provocar infecção nos pacientes. Sobre a 
classificação de risco de artigos hospitalares, assinale 
a alternativa INCORRETA. 
a) Para artigos semi-críticos, como endoscópios, há 
indicação de desinfecção de médio ou alto nível para uso. 
b) Instrumentos cirúrgicos, agulhas e cateteres 
intravasculares são exemplos de artigos críticos, pois são 
materiais com elevado potencial de risco de provocar 
infecção. 
c) Artigos críticos requerem a esterilização para uso.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
33) A prevenção e o controle de infeções 
fundamentam-se nos princípios de _____________, 
mediante a utilização de medidas para impedir a 
penetração de microrganismos (contaminação) em 
local onde não estejam presentes. As medidas que 
visam reduzir e prevenir o crescimento de 
microrganismos em tecidos vivos são denominadas 



8 

 

_____________. Em ordem, quais palavras preenchem 
corretamente as lacunas?  
a) Assepsia; antissepsia 
b) Antissepsia; assepsia 
c) Assepsia; higienização 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
34) Desde que a função do trato gastrintestinal esteja 
preservada, a nutrição enteral é indicada nos casos 
em que o paciente está impossibilitado de alimentar-
se espontaneamente através de refeições normais. 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
a) A realização da sondagem nasogástrica com o paciente 
sentado ou decúbito elevado previne a aspiração do 
conteúdo gástrico caso ocorra vômito. 
b) Diarréia, náusea, cólicas, desidratação e pneumonia 
aspirativa são exemplos de intercorrências e complicações 
relacionadas à nutrição enteral. 
c) A dieta enteral pode ser administrada por método 
intermitente ou contínuo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
35) Conforme a Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador assinale a alternativa CORRETA que 
corresponde a uma  estratégia da Política Nacional de 
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora: 
a) formação e manutenção de grupos de trabalho 
integrados para investigação de surtos e eventos 
inusitados e de investigação de situações de saúde 
decorrentes de potenciais impactos ambientais de 
processos e atividades produtivas nos territórios, 
envolvendo as vigilâncias epidemiológica, sanitária, em 
saúde ambiental, saúde do trabalhador e rede de 
laboratórios de saúde pública. 
b) fortalecimento e articulação das ações de vigilância em 
saúde, identificando os fatores de risco ambiental, com 
intervenções tanto nos ambientes e processos de trabalho, 
como no entorno, tendo em vista a qualidade de vida dos 
trabalhadores e da população circunvizinha. 
c) participação da elaboração de propostas normativas e 
elaborar normas pertinentes à sua área de atuação, com a 
participação de outros atores sociais como entidades 
representativas dos trabalhadores, universidades e 
organizações não-governamentais. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
36) Na atual estrutura organizacional do Estado 
brasileiro compete a qual ministério, entre outras 
atribuições, a fiscalização do trabalho, a aplicação de 
sanções previstas em normas legais ou coletivas 
sobre esta área, bem como as ações de segurança e 
saúde no trabalho? 
a) Ministério da Saúde (MS). 
b) Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 
c) Ministério da Previdência Social (MPS). 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
37) Sobre a notificação compulsória de doenças, 
agravos e eventos de saúde pública nos serviços de 
saúde públicos e privados em todo o território 
nacional. Assinale a alternativa INCORRETA em 
relação à periodicidade de notificação de doenças ou 
agravos:  
a) Meningites meningocócicas e outras meningites devem 
ser notificadas em até 24 horas à Secretaria Estadual de 
Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde. 

b) Botulismo, cólera e óbitos por dengue devem ser 
notificados em até 24 horas ao Ministério da Saúde, à 
Secretaria Estadual de Saúde e à Secretaria Municipal de 
Saúde.  
c) Acidentes de trabalho com exposição a material 
biológicos devem ser notificados, obrigatoriamente, em até 
24 horas.   
d) Nenhuma das alternativas.  
 
38) São medidas recomendadas para prevenção de 
lesões por pressão, EXCETO:  
a) Avaliação da pele pelo menos uma vez a cada 3 dias, 
priorizando as regiões de proeminências ósseas (joelhos, 
cotovelos e calcanhares). 
b) Uso de colchão especial e de coxins, uso de apoio na 
altura da panturrilha, a fim de erguer os pés e proteger os 
calcanhares; hidratação da pele do paciente com 
hidratantes.  
c) Manutenção da higiene corporal e de uma nutrição 
adequada para favorecer a cicatrização dos tecidos; uso 
de barreiras protetoras da umidade excessiva, quando 
necessário, como película semipermeável e hidrocoloides. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
39) As quedas são eventos adversos (EA) evitáveis, 
porém, quando ocorrem, podem provocar traumas 
teciduais, fraturas e até mesmo a morte. Com base 
nessa informação assinale a alternativa INCORRETA. 
a) Assegurar ao paciente um cuidado multiprofissional em 
um ambiente seguro e conscientizar paciente, familiares e 
profissionais quanto ao risco de quedas são medidas para 
prevenção de quedas. 
b) A avaliação do risco de queda deve ser repetida 
diariamente até a alta do paciente e também sempre que 
houver transferências de setor, mudança do quadro clínico 
e algum episódio de queda durante a internação. 
c) A avaliação do risco de queda deve ser feita no 
momento da admissão do paciente no serviço de saúde, 
utilizando-se de uma escala adequada ao perfil de 
pacientes da instituição, sem necessidade de reavaliação. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
40) O Programa Nacional de Imunizações (PNI) foi 
criado em 1973, com o objetivo de normatizar a 
imunização em nível nacional, contribuindo assim 
para o controle ou erradicação das doenças 
infectocontagiosas e imunopreveníveis. Sobre o 
calendário Nacional de Vacinação, assinale a 
alternativa CORRETA. 
a) A primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser 
administrada aos 2 meses de vida. O esquema básico se 
constitui de três doses, com intervalos de 30 dias da 
primeira para a segunda dose e 180 dias da primeira para 
a terceira dose. 
b) A BCG é uma vacina de dose única contra formas 
graves de tuberculose e deve ser aplicada em crianças 
recém-nascidas. 
c) A vacina pentavalente é aplicada em dose única e 
previne contra Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, 
meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus 
influenzae tipo b. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
41) Em relação  ao Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO) contemplado na NR 7,  
analise as afirmativas a seguir:  
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I- O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, 
rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à 
saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza 
subclínica.  
II- Compete ao empregador garantir a elaboração e 
efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar 
pela sua eficácia. 
III- Os exames médicos de realização obrigatória do 
PCMSO são: admissional, periódico e demissional. 
Demais exames podem ser incluídos a critério de cada 
PCMSO.  
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) As afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
42) A área de Urgência e Emergência constitui-se em 
um importante componente da assistência à saúde. De 
acordo com a Portaria GM/MS n.º 2048, de 5 de 
novembro de 2002, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) A elaboração do Plano Estadual de Atendimento às 
Urgências e Emergências deve estar baseada na proposta 
de estruturação das redes regionalizadas de atenção da 
NOB/ SUAS 2002. 
b) Os Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência 
devem ser estruturados de forma a envolver toda a rede 
assistencial, desde a rede pré-hospitalar e serviços de 
atendimento pré-hospitalar móvel até a rede hospitalar de 
alta complexidade. 
c) O Sistema Estadual de Urgência e Emergência deve ser 
implementado dentro de uma estratégia de “Promoção da 
Qualidade de Vida” como forma de enfrentamento das 
causas das urgências. 
d) Nenhuma das alternativas.  
  
43) A exposição de trabalhadores a fatores de risco de 
natureza ocupacional como o arsênio, amianto, berílio 
e cloreto de vinila pode ser relacionado ao 
desenvolvimento de qual doença? 
a) Leucemias.  
b) Neoplasia maligna dos brônquios e pulmões. 
c) Neoplasia maligna da laringe. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
44) Em relação a doenças infecciosas e parasitárias 
relacionadas ao trabalho, analise as assertivas a 
seguir:  
I- A exposição ocupacional ao mosquito Aedes aegypti 
é um fator de risco para o trabalhador para doenças 
como dengue e febre amarela, principalmente em 
atividades em zonas endêmicas, trabalhos de saúde 
pública, laboratórios de pesquisa, entre outros. 
II-   Trabalhos em condições de temperatura elevada e 
umidade com exposição ocupacional a fungos 
dermatófitos favorecem o desenvolvimento de 
dermatofitoses e outras micoses superficiais.  
III- O contato direto com doentes com exames 
bacteriológicos positivos para Mycobacterium 
tuberculosis é um fator de risco para tuberculose, 
especialmente para profissionais de saúde.    
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
c) As afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
d) Nenhuma das alternativas.  

45) Analise os contextos abaixo:[1] O sofrimento 
psíquico relacionado ao trabalho, n sempre produz 
sintomas claros. Durante muito tempo, o usuário-
trabalhador pode apresentar  uma sintomatologia 
inespecífica, que não pode ser confundida com várias 
outras doenças.[2] Dificilmente, as pessoas que 
buscam um serviço de saúde irão associar, 
espontaneamente, suas queixas e sintomas com o seu 
trabalho. Por isso, é fundamental que o profissional de 
saúde sempre busque ver, se, atrás de alguns 
sintomas genéricos, não se escondem dificuldades 
nas relações de trabalho. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) O primeiro e segundo contexto estão corretos. 
b) Apenas o primeiro contexto está correto. 
c) Apenas o segundo contexto está correto. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
46) O auxílio-doença acidentário é benefício 
pecuniário de prestação continuada, com prazo 
indeterminado, sujeito à revisão periódica, que se 
constitui no pagamento de renda mensal ao 
acidentado urbano ou rural, que sofreu acidente do 
trabalho ou doença das condições de trabalho e 
apresenta incapacidade laborativa. Sobre esse tema, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a)  O médico poderá conceder auxílio doença com o prazo 
de até 360 dias, sem necessidade de marcar novas 
consultas para revisões médicas e, para os casos mais 
graves, o benefício pode estender-se por até um ano.  
b) É estabelecido que o segurado receberá 91% do 
salário-de-benefício.  
c) As disposições legais que disciplinam o auxílio-doença-
acidentário não estabelecem o período de sua 
durabilidade. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
47) Sobre a classificação de resíduos, assinale a 
alternativa CORRETA. 
a) Resíduos farmacêuticos e rejeitos radioativos são 
resíduos classificados como especiais. 
b) Resíduos farmacêuticos, de sangue e hemoderivados 
são resíduos infectantes.   
c) Resíduos biológicos, cirúrgicos e anatomopatológicos 
são resíduos especiais.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
48) De acordo com o calendário vacinal, a primeira 
dose da vacina SRC, também conhecida como tríplice 
viral, deve ser administrada aos 12 meses de vida. 
Assinale a alternativa que apresenta as doenças 
preveníveis pela administração da SCR: 
a) Sarampo, tuberculose e rubéola. 
b) Sarampo, caxumba e rubéola. 
c) Sarampo, coqueluche e rubéola.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
49)  Leia o trecho abaixo e complete a lacuna : 
A ________________________ é caracterizada por uma 
resposta ao estresse ocupacional crônico, afetando 
profissionais que se ocupam em prestar assistência a 
outras pessoas. A exaustão emocional é caracterizada 
por um sentimento muito forte de tensão emocional 
que produz uma sensação de esgotamento, de falta de 
energia e de recursos emocionais próprios para lidar 
com as rotinas da prática profissional.  Qual doença 
preenche corretamente a lacuna do trecho citado? 
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a) síndrome de Burnout. 
b) depressão.  
c) síndrome do pânico.  
d) Nenhuma das alternativas.   
 
50) Anemia sideroblástica é uma condição em que o 
ferro não é utilizado adequadamente para a produção 
de hemoglobina, se acumulando nas mitocôndrias que 
circulam o núcleo das células eritoblastos. A 
exposição a qual agente de risco de natureza 
ocupacional pode ser a causa do desenvolvimento de 
anemia sideroblástica?  
a) Chumbo. 
b) Mercúrio.  
c) Arsênico.  
d) Nenhuma das alternativas.   

 

 
 


