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Cargo: Enfermeiro do Trabalho  
 
Língua Portuguesa 
 
Leia atentamente o poema e responda o que se pede.  
 

“Soneto de separação” 
(Vinícius de Moraes)  

 
De repente do riso fez-se o pranto 
Silencioso e branco como a bruma 
E das bocas unidas fez-se a espuma 
E das mãos espalmadas fez-se o espanto 
 
De repente da calma fez-se o vento 
Que dos olhos desfez a última chama 
E da paixão fez-se o pressentimento 
E do momento imóvel fez-se o drama 
 
De repente, não mais que de repente 
Fez-se de triste o que se fez amante 
E de sozinho o que se fez contente 
 
Fez-se do amigo próximo, distante 
Fez-se da vida uma aventura errante 
De repente, não mais que de repente. 
 
01. O soneto de Vinícius apresenta, além da sua forma fixa, 
outros traços tradicionais na estrutura formal, que são:  
a) versos decassílabos  
b) rimas regulares do tipo ABBA; ABAB; ABA; BBA  
c) rimas regulares do tipo ABAB; ABAB; ABB; ABB  
d) as alternativas a e b estão corretas  
 
02. Observe:  
I) No ritmo melódico intenso há grande musicalidade.  
II) A linguagem do poema é formal.  
III) O fim do amor é visto como algo irreversível.  
a) I, II e III estão corretas.  
b) I, II e III estão incorretas.  
c) I e II estão incorretas.  
d) III está correta.  
 
03. “Próximo” e “distante”, na última estrofe do poema são:  
a) Sinônimos.  
b) Antônimos.  
c) Parônimos.  
d) Homônimos.  
 
04. A conjunção e tem valor adversativo na frase:  
a) Choveu durante a noite e não pudemos sair.  
b) Arrumou as malas e saiu porta afora.  
c) Deitei-me exausto no chão e não consegui dormir.  
d) Cheguei, vi e venci.  
 
05. Reescrevendo-se a frase, completando-a com a palavra 
indicada entre parênteses, a concordância correta é:  
“A cidade tem ruas e passeios _______________.” (tranquilo)  
a) A cidade tem ruas e passeios tranquilos.  
b) A cidade tem ruas e passeios tranquilo.  
c) A cidade tem ruas e passeios tranquilas.  
d) A cidade tem ruas e passeios tranquila.  
 
06. Observe:  
I) Fui às Olimpíadas, mas perdi o ano na escola.  
II) Perdeu o emprego, mas passou três meses na Europa.  
III) Todos ficaram apreensivos, mas a responsabilidade era 
grande.  
A conjunção mas introduz orações coordenadas adversativas 
que apresentam, no entanto, ideias ou valores diferentes. Em 
I, II e III há, respectivamente, a ideia ou valor de:  
a) Comparação, objeção e compensação.  

b) Compensação, não-compensação e objeção.  
c) Compensação, justificativa e contraste.  
d) Não-compensação, compensação e justificativa.  
 
Para responder as questões seguintes, considere esta estrofe, 
de Cecília Meireles:  
 
“Sei que canto. E a canção é tudo.  
Tem sangue eterno a asa ritmada.  
E um dia sei que estarei mudo:  
– mais nada!” 
 
07. O termo e a oração destacados exercem a mesma função 
sintática de:  
a) Sujeito.  
b) Objeto direto.  
c) Objeto indireto.  
d) Predicativo.  
 
08. Classificando-se “que” na oração destacada, teremos 
um/uma:  
a) Objeto direto. 
b) Sujeito.  
c) Conjunção subordinativa integrante.  
d) Pronome relativo.  
 
09. Reescreva a frase no plural, fazendo a concordância 
necessária. Marque a alternativa correspondente:  
“Não se descobriu a causa do problema.”  
a) Não se descobriu as causas do problema.  
b) Não se descobriu as causas dos problemas.  
c) Não se descobriram a causa do problema.  
d) Não se descobriram as causas do problema.  
 
10. O significado do verbo haver, na oração abaixo, é:  
“Se faltarem à reunião, vocês se haverão comigo.”  
a) Existir.  
b) Considerar.  
c) Ajustar contas.  
d) Acontecer.  
 
11. A concordância é correta na alternativa:  
a) Seis metros de tecido não eram necessários.  
b) Dois mil reais são pouco para pagar a dívida contraída.  
c) Agora é seis da tarde.  
d) Vinte toneladas é muito peso para esse caminhão.  
 
12. A frase cuja regência encontra-se correta é:  
a) Prefiro o futebol a vôlei.  
b) Todos os concorrentes aspiram ao primeiro lugar.  
c) A cidade na qual visitamos é bastante calma.  
d) O cargo que aspiro permitirá minha ascensão política.  
 
13. Considere o uso do artigo e aponte a(s) alternativa(s) 
correta(s):  
I) “Eu não concordo com a sua opinião.”  
II) “O professor sempre falava sobre o Cristóvão Colombo.”  
III) “Clarisse Lispector teve recentemente toda a sua obra 
reeditada.”  
a) I, II e III estão corretas.  
b) I e II estão corretas.  
c) I e III estão corretas.  
d) Somente I está correta.  
 
14. Considerando-se as palavras em destaque:  
“Flor do Lácio sambódromo,  
lusamérica latim em pó” (Caetano Veloso)  
O processo usado para a formação de “sambódromo” é:  
a) Derivação.  
b) Hibridismo.  
c) Composição por aglutinação.  
d) Composição por justaposição.  
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15. A abreviação de certas palavras, como “moto” (de 
motocicleta), fone (de telefone) e pneu (de pneumático), tem o 
nome de:  
a) Redução.  
b) Sigla.  
c) Onomatopeia.  
d) Aglutinação.  
 
16. Estão corretamente grafadas todas as palavras em:  
a) Improvisar, nitidez, viajem (substantivo).  
b) Rouxinol, vertigem, previlégio.  
c) Traumatizar, cangica, viagem (substantivo).  
d) Pusemos, seixo, chiqueiro.  
 
Conhecimentos Específicos  
 
17. Conforme a NR 32, identificação dos riscos biológicos 
mais prováveis, em função da localização geográfica e da 
característica do serviço de saúde e seus setores, 
considerando: 
I) Fontes de exposição e reservatórios. 
II) Vias de transmissão e de entrada. 
III) Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente. 
IV) Persistência do agente biológico no ambiente. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
18.  Qual é o critério de análise que o enfermeiro do trabalho 
utiliza quando, na avaliação de risco dos agentes biológicos, 
considera a capacidade de manutenção do potencial 
infeccioso de um agente biológico no meio ambiente? 
a) Concentração. 
b) Estabilidade. 
c) Virulência. 
d) Letalidade. 
 
19.  Dentre os sistemas e serviços do Sistema Único de 
Saúde (SUS), em qual deles a enfermeira deve disponibilizar 
uma informação referente à notificação e à investigação de 
casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de 
doenças de notificação compulsória? 
a) SIA. 
b) SIPAR. 
c) SINAN. 
d) SINASC. 
 
20.  A organização do trabalho, para efeito desta NR, deve 
levar em consideração, no mínimo: 
a) As normas de produção. 
b) O modo operatório. 
c) A determinação do conteúdo de tempo e o ritmo de 

trabalho. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
21.  De acordo com a NR-17, assinale a alternativa incorreta: 
a) As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao 

levantamento, transporte e descarga de materiais, ao 
mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais 
do posto de trabalho, e à própria organização do trabalho. 

b) Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer 
parâmetros que permitam a adaptação das condições de 
trabalho às características psicofisiológicas dos 
trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de 
conforto, segurança e desempenho eficiente. 

 
 
 
 

c) Transporte manual de cargas designa todo transporte no 
qual o peso da carga é suportado inteiramente por um só 
trabalhador, compreendendo o levantamento e a 
deposição da carga. 

d) Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual 
de cargas, por um trabalhador cujo peso seja suscetível de 
comprometer sua saúde ou sua segurança. 

 
22.  Deverão ser comunicadas ao INSS, mediante formulário 
"Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT", as seguintes 
ocorrências. Assinale a alternativa correta: 
a) Acidente do trabalho, típico ou de trajeto, ou doença 

profissional ou do trabalho. 
b) Reinício de tratamento ou afastamento por agravamento de 

lesão de acidente do trabalho ou doença profissional ou do 
trabalho, já comunicado anteriormente ao INSS. 

c) Falecimento decorrente de acidente ou doença profissional 
ou do trabalho, ocorrido após a emissão da CAT inicial. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
23.  Ao tomar conhecimento da ocorrência ou agravamento 
de  doença relacionada ao trabalho, por meio de exames 
médicos  definidos pela NR-07, o serviço de saúde da 
empresa deve: 
a) Conduzir o doente ao Ministério da Saúde, para a  Renast 
b) Denunciar a empresa ao Ministério do Trabalho e  Emprego 
c) Eliminar o risco que causou o dano ao trabalhador 
d) Solicitar à empresa a emissão da Comunicação de 

Acidente do Trabalho – CAT 
 
24.  O procedimento correto na biossegurança no momento do 
descarte de uma agulha, após sua utilização, é 
a) O recapeamento com cuidado.  
b) Realizar o descarte imediato no saco leitoso. 
c) Lavá-lo antes de descartar. 
d) Colocá-lo em recipiente apropriado. 
 
25.  A atuação da enfermagem nos acidentes de trabalho é 
fundamental nos primeiros socorros. Medida importante a ser 
utilizada diante de um trabalhador que sofreu queda acima de 
10 metros de altura e apresenta-se politraumatizado é: 
a) Conduzi-lo para um local seguro. 
b) Verificar fratura de coluna cervical. 
c) Garantir hidratação rápida. 
d) Garantir a permeabilidade da vias aéreas. 
 
26. Um procedimento obrigatório é a vacinação para a 
hepatite entre os profissionais de saúde. Qual hepatite tem 
sua transmissão via parenteral, por meio da urina, líquor e da 
relação sexual? 
a) Hepatite A. 
b) Hepatite B. 
c) Hepatite C. 
d) Hepatite AB. 
 
27.  A Instrução Normativa 20 do Instituto do Seguro Social 
(INSS), de 10/10/2007, define: 
a) O Fator Acidentário Previdenciário. 
b) O Nexo Técnico Epidemiológico. 
c) O Perfil Profissiográfico Previdenciário. 
d) A Comunicação do Acidente de Trabalho. 
 
28.  Em um ambiente com ruído intermitente ou contínuo, 
acima dos padrões preconizados pela nossa legislação, o 
trabalhador deve se submeter ao exame audiométrico 
periodicamente. Que tipo de orientação o setor de 
enfermagem deve fazer para que o trabalhador realize o seu 
exame corretamente? 
a) Solicitar repouso acústico de, no mínimo, 14 horas. 
b) Afastar do ruído intenso durante 24 horas. 
c) Pedir que faça higiene no ouvido interno. 
d) Solicitar a suspensão de medicação ototóxica por 12 horas. 
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29.  Para as análises mais profundas sobre os acidentes de 
trabalho, o Ministério da Saúde recomenda que: 
a) Sejam realizados por serviços de alta complexidade. 
b) Analisem a empresa como um sistema sociotécnico 

fechado. 
c) Resgate a percepção dos trabalhadores envolvidos. 
d) Implemente técnicas inovadoras, ainda não conhecidas  

pelos integrantes da equipe. 
 
30. Quanto à realização obrigatória da avaliação clínica 
preconizada pelo Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional, ela deve ocorrer: 
a) No exame médico admissional, realizada depois que o 

trabalhador assuma suas atividades. 
b) No exame médico de retorno ao trabalho, realizada até 30 

dias após a volta ao trabalho.  
c) No exame médico de mudança de função, realizada antes 

da data da mudança. 
d) No exame médico de retorno ao trabalho, realizada até 15 

dias após a volta ao trabalho. 
 
31.  São considerados sugestivos de perda auditiva induzida 
por níveis de pressão sonora elevados nos ambientes de 
trabalho os casos cujos audiogramas, nas frequências de 
3.000 e/ou 4.000 e/ou 6.000 Hz, apresentam limiares 
auditivos: 
a) Entre 15 e 20 dB (NA). 
b) Entre 10 e 14 db (NA). 
c) Acima de 10 dB (NA). 
d) Acima de 25 dB (NA). 
 
32. Em um ambiente de trabalho, o ruído agudo é 
caracterizado por: 
a) Ruídos grossos, de alta frequência, geralmente irritantes e 

de vibração pouco significativa. 
b) Ruídos finos, de baixa frequência, geralmente irritantes e 

de vibração pouco significativa. 
c) Ruídos finos, de alta frequência, pouco irritantes e de alta 

vibração significativa.  
d) Ruídos finos, de alta frequência, geralmente irritantes e de 

vibração pouco significativa. 
 
33.  Nos estudos epidemiológicos nacionais e internacionais, 
qual categoria profissional dentro dos hospitais é a mais 
afetada por lesões perfuro cortantes? 
a) Faxineiros. 
b) Enfermeiros. 
c) Médicos residentes. 
d) Atendente de sala cirúrgica. 
 
34. Qual é o melhor procedimento para acompanhar 
trabalhadores da saúde que mantêm contato biológico com o 
bacilo da tuberculose? 
a) Avaliação da radiologia torácica. 
b) Realização de baciloscopia nos sintomáticos respiratórios. 
c) Avaliação da viragem tuberculínica. 
d) Identificação do risco de infecção da unidade de saúde. 
 
35. O desenvolvimento do sofrimento do trabalhador no 
ambiente de trabalho, segundo as concepções dejourianas, 
surge: 
a) Quando a divisão do trabalho é pequena e o conteúdo 

significativo da tarefa é menor. 
b) Quando a organização do trabalho é rígida e o conteúdo 

significativo da tarefa é diminuído. 
c) Quando a relação homem-organização é desbloqueada. 
d) Quando o conteúdo significativo da tarefa é adequado às 

potencialidades do trabalhador. 
 
 
 

36.  O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO) estabelece que: 
a) A periodicidade de avaliação dos indicadores biológicos 

deverá ser, obrigatoriamente, bimestral. 
b) Os exames complementares, de alta complexidade, usados 

em patologia clínica para avaliar o funcionamento de 
órgãos ficam a cargo do SUS. 

c) Havendo substituição do médico, os arquivos não deverão, 
em hipótese alguma, ser transferidos para algum sucessor, 
prezando pelo sigilo e pela ética do trabalho. 

d) Deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo 
e a coletividade de trabalhadores, privilegiando o 
instrumental clínico-epidemiológico na  abordagem saúde-
trabalho. 

 
37.  A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) é um 
formulário que garante ao trabalhador acidentado os seus 
direitos previdenciários. Com relação à CAT, assinale a 
alternativa correta. 
a) Só quem preenche a CAT é o departamento de pessoal da 

empresa ou o médico responsável da empresa. 
b) O trabalhador não pode preencher a CAT. 
c) A CAT deve ser preenchida apenas nos casos de acidentes 

de trabalho com afastamento por mais de 15 dias. 
d) Quem preenche a CAT é o departamento de pessoal da 

empresa. Se a empresa não preencher a CAT, o próprio 
trabalhador ou seus dependentes, o médico que o 
atendeu, o sindicato, ou qualquer autoridade pública 
podem preencher o formulário. 

 
38.  Quanto aos Equipamentos de Proteção Individual, cabe 
ao empregador: 
I. Ditar as normas para sua confecção; 
II. Exigir o seu uso; 
III. Adquirir o equipamento adequado para cada atividade; 
IV. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção 
periódica; 
V. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, 
guarda e conservação 
Analise os itens acima e assinale: 
a) Se somente os itens I e II estiverem corretos 
b) Se somente os itens II, III e IV estiverem corretos 
c) Se somente os itens II, III, IV e V estiverem corretos 
d) Se somente os itens III e IV estiverem corretos 
 
39. Quais são as principais causas dos acidentes de trabalho? 
a) Condições inseguras e inexistência da CIPA e PPRA. 
b) Inexistência da CIPA e do PPRA. 
c) Atos inseguros e inexistência do Técnico de Segurança. 
d) Atos inseguros e inexistência do Engenheiro de Segurança. 
 
40.  O ruído de fundo é definido como o ruído: 
a) Existente no ambiente com a fonte objeto de estudo 

desligada. 
b) Existente no ambiente com a fonte objeto de estudo ligada. 
c) Existente no ambiente longe da fonte objeto de estudo. 
d) Existente no ambiente na região posterior da fonte objeto 

de estudo. 
 




