COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

Enfermeiro do
Trabalho

Instruções Gerais
Caro Candidato:
Leia com atenção e cumpra rigorosamente as seguintes instruções. Elas são parte da prova e das normas que
regem este Concurso Público.
1. O Caderno de Provas contém 50 questões objetivas a serem respondidas. Recebido da fiscalização da sala,
você deve conferi-lo, verificando se está completo. Caso contrário, deve solicitar a sua substituição.
2. O Caderno de Provas pode ser usado livremente para fazer rascunhos (cálculos, desenhos etc.), a fim de concluir
pelas respostas às questões formuladas.
3. O tempo de duração desta prova é de 3 horas, incluída a leitura da instruções e o preenchimento do cartão de
leitura óptica (cartão de respostas).
4. Não será permitida a saída definitiva do candidato da sala antes de transcorrida uma (1) hora do início da prova.
5. Cada questão oferece 5 alternativas de resposta representadas pelas letras a, b, c, d e e, sendo somente
uma correspondente à resposta correta.
6. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas, pois o entendimento das questões é parte integrante da mesma.
7. Não é permitido comunicar-se com outro candidato ou socorrer-se de consultas a livros, anotações, agendas
eletrônicas, gravadores, usar máquina calculadora, telefone celular e/ou similares ou qualquer instrumento receptor/
transmissor de mensagens.
8. No CARTÃO DE LEITURA ÓPTICA PERSONALIZADO (CARTÃO DE RESPOSTAS), você deve preencher
totalmente apenas uma alternativa (a, b, c, d, e) de cada questão, com caneta de ponta grossa azul ou
preta, suficientemente pressionada, conforme o exemplo:
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9. Ao final da prova, você deve devolver à fiscalização da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente assinado
no verso, sem amassá-lo ou dobrá-lo, porquanto ele é insubstituível, bem como o Caderno de Questões. Os
três últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da prova pelo último candidato.
10. A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada, ou que vier
com outra assinalação que não a prevista no item 8, é nula.
11. O gabarito da prova será divulgado no site www.conesul.org a partir de 20 de agosto de 2007.
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3.

Língua Portuguesa
Estar no sétimo céu

I. A palavra “guardião” (2º parágrafo) apresenta dois
plurais: guardiães e guardiões.
II. A palavra “guardião” apresenta apenas um plural:
guardiães.
III. O feminino de “guardião” é “guardiã”.

A expressão “estar no sétimo céu” traduz o alcance
da felicidade máxima, algo incomparavelmente
maravilhoso. Segundo os muçulmanos, não existe
apenas um único céu, e sim sete, todos superpostos.
Vamos conhecê-los.
O primeiro é um céu de prata, cheio de estrelas e
anjos guardiães. O segundo é de ouro puro. No terceiro,
de pérola, está o anjo Azrael, que, num livro, escreve o
nome dos que nascem e risca o dos que morrem. No
quarto, de ouro branco, está Enoque, o Anjo das
Lágrimas, que chora pelos pecados dos homens. No
quinto, também de prata, está Aarão, o Anjo Vingador,
que preside o fogo. No sexto, metade de neve metade
de fogo, fica o anjo guardião do Céu e da Terra.
Finalmente, no sétimo céu, sob uma luz divina que as
palavras não conseguem descrever, está o patriarca
Abraão, que o _________. Lá, todos estão empenhados
em cantar louvores ........ Alá.
Na filosofia budista, o lugar de beatitude e
conhecimento absoluto chama-se nirvana, onde já não
existe sofrimento humano. Chega-se a ele pela
supressão do desejo e da consciência individual, e pelo
adestramento do corpo e do espírito na busca da
perfeição que conduza ........ iluminação. Em sânscrito,
aliás, nirvana significa _________. Alcançá-lo é a meta
suprema da renúncia e da meditação.
De fato, a jornada rumo ........ plenitude é muito difícil.
Mas os que já a atingiram exibem o jeito __________ de
quem transmite paz por todos os poros...

Qual(is) está(ão) correta(s)?
a)
b)
c)
d)
e)
4.

5.

2.

Analise as afirmativas sobre a acentuação gráfica
das palavras do texto.

Qual(is) está(ão) correta(s)?
a)
b)
c)
d)
e)

preside – estinção – trancendente
prezide – estinção – transcedente
preside – extinção – transcendente
prezide – estinsão – trancedente
preside – extinsão – transcedente

6.

a–a–a
à–a–a
a–à–a
à–à–à
a–à–à

7.

2

substantivo indefinido.
relativo.
adjetivo indefinido.
interrogativo.
demonstrativo.

A palavra “jeito” (4º parágrafo) é grafada com “j”.
Assinale a alternativa cuja palavra também deve ser
escrita com “j”.
a)
b)
c)
d)
e)
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Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas a II e a III.
I, II e III.

Na expressão “que chora pelos pecados dos
homens.” (2º parágrafo), a palavra em destaque é
um pronome
a)
b)
c)
d)
e)

Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas pontilhadas do
texto.
a)
b)
c)
d)
e)

todas estão flexionadas no mesmo modo.
todas estão flexionadas no mesmo número.
apenas uma pertence à segunda conjugação.
apenas duas são verbos auxiliares.
apenas uma pertence à primeira conjugação.

I. As palavras “céu” e “consciência” obedecem à
mesma regra de acentuação gráfica.
II. As palavras “Lá” e “Alá” são acentuadas porque
são monossílabos tônicos.
III. As palavras “sétimo”, “espírito” e “sânscrito”
obedecem à mesma regra de acentuação gráfica.

Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas de linha contínua do
texto.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas a I e a III.
Apenas a II e a III.

Considerando-se as formas verbais destacadas no
texto é incorreto afirmar que
a)
b)
c)
d)
e)

Adaptado de: Márcio Cotrim
Disponível em: www.revistalingua.com.br, edição 11, 09/2006
Acessado em: 17/07/2007.

1.

Analise as afirmações relacionadas à flexão nominal.

ti

ela.
esto.
ultra
e.
al
ema.
exi
ir.

8.

“Na filosofia budista, o lugar de beatitude e
conhecimento absoluto chama-se nirvana, onde já
não existe sofrimento humano.” (3º parágrafo)
Na frase acima, o elemento “já” foi usado com um
valor
a)
b)
c)
d)
e)

9.

alternativo.
adversativo.
causal.
temporal.
explicativo.

Em “Chega-se a ele pela supressão do desejo e da
consciência individual,” (3º parágrafo) é correto
afirmar que o pronome destacado se refere a
a)
b)
c)
d)
e)

(
(
(
(
(

) Primeiro céu
) Anjo das Lágrimas
) Anjo Azrael
) Abraão
) Anjo guardião do Céu e da Terra.

1.
2.
3.
4.
5.

Céu de prata
Sétimo céu
Céu de ouro branco
Sexto céu
Céu de pérola

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
numérica correta, de cima para baixo.

primeiro céu.
espírito.
nirvana.
quarto céu.
sofrimento humano.

10. De acordo com o texto, chama-se nirvana o lugar
de beatitude e conhecimento absoluto que pode ser
alcançado
a) após a passagem pelos sete céus.
b) pela extinção do desejo e da consciência
individual.
c) ao se dominar o idioma sânscrito.
d) com a ajuda de Enoque.
e) aos 7 anos de idade.
11. Analise as afirmativas.
I. Para os muçulmanos, a felicidade máxima se
encontra em um único céu.
II. Embora difícil, a jornada em busca da plenitude
chega ao final no sexto céu.
III. Para os muçulmanos, existem sete céus, todos
subpostos e ordenados segundo critérios fixos.
Segundo o texto, está(ão) correta(s)
a)
b)
c)
d)
e)

13. Considere as informações sobre os sete céus,
contidas no texto, e numere a primeira coluna de
acordo com a segunda.

apenas a I.
apenas a II.
apenas a III.
apenas a I e a III.
nenhuma delas.

a)
b)
c)
d)
e)

5–2–1–4–3
3–2–4–3–1
2–1–3–4–1
1–3–5–2–4
4–1–3–2–5

14. Assinale a alternativa que indica, corretamente, a
ordem dos sinais de pontuação que devem substituir
os asteriscos da frase a seguir.
“Quando se trata de carga de mercadorias* duas
coisas devem ser consideradas* uma é a segurança
que os veículos oferecem* a outra é o tipo de carga.”
a)
b)
c)
d)
e)

Ponto e vírgula, vírgula, vírgula.
Dois pontos, vírgula, ponto e vírgula.
Ponto e vírgula, dois pontos, ponto e vírgula.
Dois pontos, ponto e vírgula, ponto e vírgula.
Vírgula, dois pontos, ponto e vírgula.

15. Assinale a classificação inadequada.
a)
b)
c)
d)
e)

ficar – verbo regular
dar – verbo irregular
falar – verbo anômalo
ir – verbo abundante
florir – verbo defectivo

16. Considere as construções.

12. Na frase “O aluno terá direito à bolsa de estudos.”,
ocorre crase porque

I. Nós lhe vimos no cinema ontem.
II. Antipatizei com aquele professor de matemática.
III. Ela prefere antes teatro do que cinema.
Houve erro de regência

a) a palavra “direito” exige a preposição “a” e “bolsa”
é uma palavra feminina.
b) a palavra “bolsa” exige a preposição “a”.
c) o verbo “ter” é transitivo indireto.
d) a palavra “aluno” exige a preposição “a”.
e) o verbo “ter” exige a preposição “a” e “bolsa” é
uma palavra feminina.

a)
b)
c)
d)
e)

somente em I.
somente em II.
somente em III.
somente em I e II.
somente em I e III.
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17. Escreva, dentro dos parênteses, (A), (P) ou (R),
conforme os verbos das orações estejam na voz ativa,
passiva ou reflexiva, respectivamente.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Conhecimentos Específicos
21. Leia as afirmativas abaixo sobre o Processo de
Enfermagem na saúde ocupacional e coloque (V)
se for verdadeira e (F) se falsa.

A criança não se feriu.
As cartas foram escritas por Cecília Meireles.
A aniversariante recebeu muitos presentes.
Os diretores se cumprimentaram cordialmente.
Glória, você tem sido elogiada por mim.

( ) A utilização do Processo de Enfermagem traz
implicações tanto para a profissão de
enfermagem quanto para o cliente.
( ) Pela Decisão nº 001 de 2000, o COFEN definiu
as normas de sistematização da assistência
de enfermagem (SAE) e por força desta decisão
cabe à equipe de enfermagem a implantação e
execução do Processo de Enfermagem.
( ) O cliente é beneficiado no Processo de
Enfermagem pela garantia de assistência de
qualidade e pelo estímulo a sua participação
nos cuidados.
( ) O histórico de enfermagem possibilita identificar
os trabalhadores de risco.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
correta, de cima para baixo, das letras nos
parênteses.
a)
b)
c)
d)
e)

P–P–R–A–R
R–P–A–R–P
A–P–P–A–P
R–A–A–R–P
R–P–R–R–A

18. Observe a concordância verbal.
Assinale a alternativa dos parênteses que apresenta a correta seqüência de letras, de cima para
baixo.

I. A diretoria aprovou as mudanças que ocorreram
este ano.
II. A diretoria aprovou as mudanças que se
promoveram este ano.
III. A diretoria aprovou as mudanças que houveram
este ano.

a)
b)
c)
d)
e)

Qual(is) está(ão) correta(s)?
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas a I e II.
I, II e III.

22. Leia as afirmativas sobre as funções do enfermeiro
do trabalho, após, assinale a alternativa correta.
I. O enfermeiro do trabalho tem as seguintes
funções: assistencial, administrativa, educativa,
de integração e pesquisa.
II. Na função assistencial, o enfermeiro deve
analisar a saúde do trabalhador, não de maneira
absoluta, mas quanto a sua relação com o
ambiente de trabalho.
III. Na área de educação para a saúde os programas
devem enfocar especificamente os riscos
ocupacionais. Quanto aos demais problemas,
devem ser tratados nas Unidades Básicas de
Saúde.

19. Quanto à concordância nominal, assinale a
alternativa incorreta.
a) A caneta estava meia escondida, por isso não a
encontrei.
b) As faturas não foram enviadas em anexo.
c) A saída é proibida.
d) Custou caro aquela amizade.
e) Luís chegou ao meio-dia e meia.
20. Quanto à colocação do pronome átono, assinale a
alternativa que apresenta o exemplo incorreto.
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Eu não quero lhe escutar.
Minha irmã há de me ajudar.
Eu não quero-lhe escutar.
Deu-me a procuração.
Vê-la-ei à noite.
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V–F–V–F
V–F–V–V
F–V–F–V
F–V–F–F
V–V–V–F
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Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas a afirmativa III está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

23. Leia as afirmativas sobre acidentes e doenças do
trabalho, coloque (V) se for verdadeira e (F) se falsa.

26. Leia a asserção e a razão sobre ergonomia e
assinale a alternativa correta.

( ) A informações disponíveis sobre a situação de
saúde dos trabalhadores referem-se, de modo
geral, apenas aos trabalhadores empregados e
cobertos pelo Seguro de Acidentes do Trabalho
da Previdência Social, que representam cerca de
um terço da população economicamente ativa.
( ) Acidentes e doenças relacionadas ao trabalho
são agravos previsíveis e portanto, evitáveis.
( ) A adoção de novas tecnologias e métodos
gerenciais nos processos de trabalho não
contribuíram para modificar o perfil de saúde,
adoecimento e sofrimento dos trabalhadores.
( ) Trabalho em máquinas e equipamentos obsoletos
e inseguros são responsáveis por 25% dos
acidentes de trabalho graves e incapacitantes
registrados no país.

Se as empresas seguirem as determinações da
NORMA REGULADORA Nº 17 de 23 de novembro
de 1990, adotando medidas ergonômicas eficazes
no ambiente de trabalho, terão como resultado a
redução dos esforços inúteis, cansativos e do
desconforto no desempenho da tarefa, culminando
com a queda no número de faltas decorrentes de
acidentes de trabalho porque a ergonomia carece
de melhor divulgação, eis que sua aplicação não se
dá só nas “fábricas” mas em quase todos os
segmentos da vida.
a) Asserção e a razão são verdadeiras e a razão
justifica a asserção.
b) Asserção e a razão são verdadeiras mas a razão
não justifica a asserção.
c) Asserção é verdadeira e a razão, errada.
d) Asserção é errada e a razão é verdadeira.
e) Asserção e razão são falsas.

Assinale a alternativa dos parênteses que apresenta a correta seqüência de letras, de cima para
baixo.
a)
b)
c)
d)
e)

27. Leia as alternativas sobre ergonomia e assinale a
alternativa correta.

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

I. A Norma Reguladora Nº 17 estabelece
parâmetros que permite a adaptação das
condições de trabalho às características
psicofisiológicas dos trabalhadores para
proporcionar um máximo de conforto, segurança
e desempenho eficiente.
II. A ergonomia tem por objetivo garantir a
produtividade com baixo custo de infraesterutura.
III. Condições de trabalho englobam tudo o que
influencia o próprio trabalho. Isto inclui o posto
de trabalho, meios de trabalho, a tarefa, o
ambiente, jornada, turnos de trabalho, relação
entre produção e salário, além de outros.

24. Leia a asserção e a razão sobre ergonomia e
assinale a alternativa correta.
Trabalhos ergonômicos bem elaborados têm se
mostrado eficazes na redução dos níveis de absenteísmo ocupacional porque os mesmos direcionam
suas ações às causas dos problemas, atuando
diretamente sobre os “postos de trabalho doentes”,
procurando, além de corrigi-los, humanizá-los.

a)
b)
c)
d)
e)

a) Asserção e razão são verdadeiras e a razão
justifica a asserção.
b) Asserção e razão são verdadeiras mas a razão
não justifica a asserção.
c) Asserção é verdadeira e a razão, errada.
d) Asserção errada e a razão é verdadeira.
e) Asserção e razão são falsas.

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas a afirmativa III está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

28. A higiene ocupacional tem como principais objetivos
citados a seguir exceto:

25. Assinale a resposta correta sobre os fatores que
interferem nos postos de trabalho.

a) proporcionar ambientes de trabalhadores
salubres.
b) proteger e promover a saúde dos trabalhadores.
c) tratar e reabilitar trabalhadores vítimas de
acidentes ocupacionais.
d) proteger o meio ambiente.
e) contribuir para um desenvolvimento sócioeconômico sustentável.

a) A organização do trabalho inclui normas de trabalho, modo de operar, conteúdo e ritmo do trabalho.
b) As características físicas do trabalhador estão
relacionadas ao posto, às características
psicológicas e à ergonomia.
c) Os componentes do posto de trabalho são as
características do perfil do trabalhador.
d) Capacidade de aprendizagem e de entendimento
das ordens recebidas estão entre os fatores
físicos do trabalhador.
e) Mobiliário, equipamento, ruído e umidade constituem as condições ambientais para o trabalho.
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31. Enumere a segunda coluna de acordo com a
primeira, sobre a classificação dos fatores de risco.

29. Leia as afirmativas sobre ergonomia no Brasil e
no mundo, coloque (V) se for verdadeira e (F) se
falsa.

1. risco ou agente químico.
2. risco ou agente físico.
3. risco ou agente biológico.

( ) Em dezembro de 1948 foi adotada e
proclamada a Declaração Universal dos
Direitos Humanos cujos artigos XXII, XXIII, XXIV
E XXV tratam do homem e seus direitos em
relação ao trabalho.
( ) Em 1700, Ramazzini é considerado o Pai da
Medicina do Trabalho.
( ) Nas décadas de 80 e 90 foram criadas
respectivamente a Associação Brasileira para
Prevenção dos Acidentes do Trabalho e a Liga
Brasileira Contra os Acidentes do Trabalho.
( ) Jules Amar, no século XX trouxe informações
básicas para a ergonomia ao estudar diferentes
tipos de contração muscular e os problemas da
fadiga.

(
(
(
(
(
(

Assinale a alternativa dos parênteses que apresenta a correta seqüência de letras, de cima para
baixo.
a)
b)
c)
d)
e)

Assinale a alternativa dos parênteses que apresenta a correta seqüência de letras, de cima para
baixo.
a)
b)
c)
d)
e)

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

As causas previsíveis de acidentes são aquelas que
podem ser afastadas com a observação ou tomada de
providências porque as causas imprevisíveis, apesar
de serem tomadas precauções, tanto pelo empregador
como pelo empregado, existem causas que não podem
ser afastadas por não serem previsíveis.

( ) Para que o som seja percebido pelo homem é
necessário que sua freqüência esteja em faixa
entre 16 e 20.000 Hertz e com variação da
pressão sonora entre 0,00002 Newton/m2 e 200
Newton/m2.
( ) Avaliações ambientais de ruído nas indústrias
podem ser realizadas com diversos objetivos,
dentre eles, auxiliar na seleção de equipamentos
de proteção individual para ruído ( protetores
auditivos).
( ) Em zonas residenciais a pressão sonora deve
ser zero para não perturbar terceiros.
( ) No Brasil, a Norma Regulamentadora 17
(NR 17) em seus anexos 1 e 2 estabelece os
limites de tolerância para ruído contínuo e
intermitente.

a) Asserção e a razão são verdadeiras e a razão
justifica a asserção.
b) Asserção e a razão são verdadeiras mas a razão
não justifica a asserção.
c) Asserção é verdadeiras e a razão errada.
d) Asserção é errada e a razão é verdadeira.
e) Asserção e a razão são falsas.
33. Leia as afirmativas sobre agentes biológicos e
assinale a alternativa correta.
I. São considerados contaminantes biológicos
todos os seres vivos, sejam animais ou vegetais,
e todas aquelas substâncias deles derivadas,
presentes no posto de trabalho, e que podem
provocar alterações de saúde nos trabalhadores.
II. Os contaminantes são classificados em:
organismos vivos, derivados animais e vegetais
e objetos inanimados com sujidade.
III. A metodologia utilizada para medida de
contaminantes biológicos independe do meio ou
do tipo de risco por agente.

Assinale a alternativa dos parênteses que apresenta a correta seqüência de letras, de cima para
baixo.
V–F–V–F
F–V–F–V
F–F–V–V
V–V–F–F
V–F–F–V

Enfermeiro do Trabalho

1–3–1–2–2–2
3–3–2–2–2–1
1–3–2–2–1–1
2–2–1–1–1–2
3–3–1–2–2–2

32. Leia a asserção e a razão sobre causas de acidentes
e assinale a alternativa correta.

30. Leia as afirmativas sobre ruído e coloque (V) se for
verdadeira e (F) se falsa.

a)
b)
c)
d)
e)

) pelos de animais.
) protozoários.
) se apresentam sob a forma de energia.
) ruído.
) luz ultravioleta.
) se apresenta sob a forma de vapores,
partículas, névoas.

a)
b)
c)
d)
e)
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Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas a afirmativa III está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

37. Leia as afirmativas sobre medidas para controle de
contaminantes biológicos, coloque (V) se for
verdadeira e (F) se for falsa.

34. Leia as afirmativas sobre higiene ocupacional e
assinale a alternativa correta.
I. O reconhecimento de risco é a primeira fase da
higiene ocupacional, seguida pelo controle e
avaliação de riscos.
II. Na fase de reconhecimento de riscos é realizado
o levantamento detalhado de informações e de
dados sobre o ambiente de trabalho, com a
finalidade de identificar os agentes existentes, os
potenciais de risco a ele associado e a prioridade
de ações para este ambiente de trabalho.
III. A fase de controle de riscos consiste na
eliminação ou redução dos potenciais de
exposição antecipados, reconhecidos e avaliados
no ambiente de trabalho considerado.
a)
b)
c)
d)
e)

( ) Os principais riscos biológicos que podem se
originar do contato do trabalhador com o solo
são as doenças respiratórias.
( ) As medidas de controle para contaminantes
biológicos devem estar previstas num programa
de Biossegurança abrangente, que atenda
medidas de caráter coletivo e individual.
( ) Ambientes em que possam ser gerados
contaminantes biológicos que possam
representar risco individual ou para a população,
devem ser mantidos com pressão positiva em
relação à pressão atmosférica local.
( ) As campanhas de vacinação fazem parte dos
programas de saúde que controlam os
portadores.

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas a afirmativa III está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

Assinale a alternativa dos parênteses que apresenta a correta seqüência de letras, de cima para
baixo.

35. Leia as afirmativas sobre causas dos acidentes e
escolha a resposta correta.

a)
b)
c)
d)
e)

I. Entre as causas previsíveis de acidentes, as
condições inseguras estão ligadas aos objetos
com os quais o trabalhador lida ou dos quais
depende para desenvolver as atividades laborais.
II. Matéria-prima inadequada ou máquinas em
condições insatisfatórias caracterizam situação
imprevisível de acidente para o trabalhador.
III. Atos inseguros são causas imprevisíveis de
acidente que provocam algum dano ao
trabalhador, a terceiros ou às máquinas e
utensílios.
a)
b)
c)
d)
e)

38. Assinale a alternativa que contempla o conceito
correto.
a) Acidente de Trabalho será aquele que ocorrer
pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa,
provocando lesão corporal, perturbação funcional
ou doença que causa a morte ou a perda, ou
redução permanente ou temporária, da
capacidade para o trabalho.
b) O acidente de percurso ocorre no espaço entre
a residência e o trabalho, e o percurso de ida e
volta do intervalo para o trabalho, não incluindo
percurso do trabalho para a residência, no final
da jornada de trabalho, pois o trabalhador já
encerrou seu dia de trabalho.
c) Para fins legais, o local de trabalho é entendido
como o ambiente onde o trabalhador executa
seu trabalho dentro da empresa.
d) Complicação do Acidente de Trabalho pode ser
considerada a lesão que, resultante de outro
acidente, se associa ou sobrepõe às
conseqüências do anterior.
e) Construções com improvisações, mas que têm
um bom programa de ergonomia, evitam
acidentes de trabalho.

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas a afirmativa III está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

36. Leia as afirmativas sobre deliberações da XIIª
Conferência Nacional de Saúde e assinale a
alternativa correta.
I. Implantar e implementar programa de prevenção,
medicina e saúde ocupacional em todas as
unidades de saúde públicas ou privadas.
II. Exigir que todo grande projeto industrial ou de
grande obra, ao ser implantado, realize estudos
sobre o impacto e transtornos psicológicos no
trabalhador.
III. Estimular as empresas a definirem políticas de
vigilância à saúde do trabalhador.
a)
b)
c)
d)
e)

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

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas a afirmativa III está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
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39. Leia as afirmativas sobre as deliberações da XIIª
Conferência Nacional de Saúde e coloque (V) se for
verdadeira e (F) se falsa.

42. Leia as afirmativas sobre as políticas de saúde do
trabalhador, coloque (V) se for verdadeira e (F) se
falsa.

( ) No eixo I delibera como garantir a integralidade
e transversalidade da ação do Estado em saúde
dos trabalhadores.
( ) O SUS deve garantir o direito à saúde e à vida,
exercendo papel fundamental na transformação
do trabalho que é fonte de agravos e morte.
( ) O Estado deve implementar programa de saúde
ao trabalhador das empresas que não têm este
programa para evitar riscos e lesões ao trabalhador.
( ) O Estado deve criar creches nos locais de
trabalho e estimular o aleitamento materno em
horários adequados.

( ) No eixo I da XIIª Conferência Nacional de Saúde
ficou deliberado que devem ser estabelecidas
políticas de saúde para prevenção e atenção de
doenças ocupacionais, doenças relacionadas
ao trabalho e acidentes do trabalho.
( ) Realizar campanhas para tratamento de câncer
de pele dos trabalhadores rurais.
( ) Apoiar a aprovação do projeto de lei que
regulamenta ações e serviços da saúde do
trabalhador no SUS.
( ) Assegurar que os trabalhadores de serviços
terceirizados tenham capacitação adequada e
condições dignas de trabalho, garantindo
segurança no trabalho.

Assinale a alternativa dos parênteses que apresenta
a correta seqüência de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
e)

Assinale a alternativa dos parênteses que apresenta a correta seqüência de letras, de cima para
baixo.

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

a)
b)
c)
d)
e)

40. Analise os itens abaixo e coloque (1) se for doença profissional e (2) se for doença do trabalho e assinale a
alternativa com a seqüência correta, de cima para baixo.
(
(
(
(
(
a)
b)
c)
d)
e)

43. Leia as assertivas sobre vigilância epidemiológica e
saúde do trabalhador e coloque (V) se for verdadeira
e (F) se falsa.

) intoxicação por arsênio
) radiações ionizantes
) acidente por objeto punctório
) trabalho em ar comprimido
) lesões por esforços repetitivos (LER)

( ) A fragmentação das áreas de vigilância em saúde
e a ausência de priorização das questões de
saúde e ambiente têm contribuído para o atraso
de mecanismos que propiciem a instalação da
vigilância epidemiológica em saúde do
trabalhador no SUS.
( ) A instituição de uma equipe de vigilância
epidemiológica em saúde do trabalhador é uma
estratégia fundamental na articulação de ações
de vigilância dos ambientes e da assistência.
( ) Atualmente os sistemas de informações
apresentam consonância, condições e
ferramentas adequadas para dar atenção com
integralidade e universalidade ao trabalhador.
( ) A organização, estrutura e funcionamento dos
sistemas de vigilância epidemiológica de
doenças transmissíveis e não transmissíveis,
onde se incluem os agravos relacionados ao
trabalho, utilizam os mesmos critérios de
avaliação.

1–2–1–2–1
1–1–2–2–1
1–1–2–1–2
2–2–1–1–2
2–1–2–1–2

41. Leia as afirmativas abaixo sobre Legislação e
Políticas para a Saúde do Trabalhador e assinale a
alternativa correta.
I. A OIT foi criada em 1919 pela ONU, nos Estados
Unidos, e é constituída por representantes do
governo, dos empregados e dos empregadores.
II. A FUNDACENTRO foi instituída, no Brasil, em
1966 com o objetivo de regular o uso de
equipamentos de proteção individual.
III. A Convenção 161 da Organização Internacional
do Trabalho (OIT) prevê a inserção da Segurança
e Saúde do Trabalhador como tema transversal
aos currículos dos níveis de ensino fundamental,
médio e superior.
a)
b)
c)
d)
e)

Assinale a alternativa dos parênteses que apresenta a correta seqüência de letras, de cima para
baixo.

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas a afirmativa III está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

Enfermeiro do Trabalho

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

a)
b)
c)
d)
e)
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V–F–V–F
V–V–F–F
F–V–F–V
F–F–V–V
V–F–F–V

44. Assinale a alternativa incorreta sobre fatores
relacionados à Qualidade de Vida no Trabalho.
a) Duração da jornada de trabalho.
b) Organização e conteúdo do trabalho.
c) Participação do trabalhador nas decisões que
dizem respeito a sua vida profissional.
d) Humanização do trabalho.
e) Condições para que o trabalhador alcance todos
os seus objetivos de vida.
45. Analise as afirmativas sobre gestão em saúde no
trabalho e assinale a alternativa correta.
I. A gestão em saúde deve ser orientada pelos
resultados pretendidos e planejados e os
objetivos construídos pelos gestores, ouvindo os
trabalhadores.
II. A gestão participativa só se efetiva quando
usuários, gestores, trabalhadores e prestadores
conjugam das políticas de saúde, recursos
humanos, desenvolvimento sócio-econômico e
sua sustentação.
III. Os municípios, Delegacias Regionais de
Trabalho, INSS, sindicatos e conselhos devem
ter suas próprias políticas na organização da
prestação de serviços à comunidade.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas a afirmativa III está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

46. Considere as afirmativas sobre o Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) e coloque (V)
se for verdadeira e (F) se falsa.
( ) O PPP é um documento histórico-laboral do
trabalhador cujos dados não podem ser
divulgados mesmo para o empregador.
( ) O PPP é um documento histórico-laboral do
trabalhador elaborado pela empresa durante seu
contrato de trabalho. Cada trabalhador terá um
PPP para cada contrato.
( ) O PPP tem como uma das finalidades comprovar
as condições e a habilitação de benefícios e
serviços previdenciários em, especial o da
aposentadoria especial.
( ) O PPP não é confiável para o inquérito
epidemiológico, bem como para definição de
políticas em saúde coletiva.
Assinale a alternativa dos parênteses que apresenta a correta seqüência de letras, de cima para
baixo.
a)
b)
c)
d)
e)

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

47. Analise as afirmativas sobre competências
profissionais e gestão do trabalho. Assinale a
alternativa correta.
I. A adoção de modelos das competências
profissionais pelas gerências de recursos
humanos no mundo empresarial está relacionada
ao uso, controle, formação e avaliação do
desempenho da força de trabalho diante das
novas exigências de competitividade,
produtividade, agilidade e racionalização de
custos.
II. A ameaça de desemprego em um mercado de
trabalho desregulamentado e instável confere à
empresa o poder de negociação (e/ou
imposição) em relação às formas e condições
de trabalho à margem da mediação sindical,
favorecendo a quebra de resistência dos
trabalhadores.
III. O estresse e a ansiedade decorrentes do medo
de perder o emprego diminuem quando o
trabalhador aceita as determinações dos
gestores e intensifica seu trabalho garantindo
maior produtividade e redução de custos.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas a afirmativa III está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

48. Julgue as afirmativas sobre ética no cuidado ao
trabalhador e coloque (V) se for verdadeira e (F) se
falsa.
( ) O trabalhador tem direito de receber informações
quanto aos riscos físicos, químicos ou biológicos
aos quais está exposto e de como prevenir
possíveis danos.
( ) O consentimento livre esclarecido é a expressão
formal do direito que toda a pessoa autônoma
e competente tem de consentir ou recusar o
que lhe é proposto, seja de caráter profilático
ou de diagnóstico.
( ) Quando as substâncias em uso são tóxicas
à saúde mas fazem parte do segredo industrial
da empresa, o serviço de medicina ocupacional
não pode informar o trabalhador de seus
riscos, porém, deve ficar atento à saúde do
mesmo.
( ) As informações clínicas e pessoais do
trabalhador só podem ser informadas à direção
da empresa.
Assinale a alternativa dos parênteses que apresenta a correta seqüência de letras, de cima para
baixo.
a)
b)
c)
d)
e)

V–F–V–F
F–V–F–V
V–V–F–F
F–V–F–F
F–F–V–V
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49. Analise as afirmativas sobre Gestão em Saúde no
trabalho e assinale a alternativa correta.
I. As empresas costumam notificar, conforme a lei,
todos os acidentes de trabalho que ocorrem com
seus funcionários.
II. O discurso “Nosso maior patrimônio é o
trabalhador” é comum ser ouvido nas empresas,
mas com pouca aplicação prática.
III. O médico da empresa é quem atesta a
incapacidade do trabalhador e concede o
benefício do INSS.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas a afirmativa III está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

50. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto sobre processos
de controle e eliminação de microorganismos.
“O processo físico ou químico que destrói
microorganismos presentes em objetos inanimados,
mas não necessariamente esporos e vírus, chamase ______________, e __________ é o processo
que destrói todas as formas microbianas, inclusive
esporos. O processo de aplicação de agentes
bactericidas que destrói os microorganismos
presentes na pele chama-se _____________.”
a)
b)
c)
d)
e)

desinfecção – esterelização – anti-sepsia
esterelização – desinfecção – limpeza
degermação – esterelização – desinfecção
esterelização – desinfecção – anti-sepsia
desinfecção – anti-sepsia – esterelização
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