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      INSTRUÇÕES 

1.	 Este	Caderno	de	Questões	não	deve	ser	folheado	antes	da	autorização	do	fiscal.
2.	 Na	Folha	de	Respostas,	realize	a	conferência	de	seu	nome	completo,	do	número	de	seu	documento	e	do	número	de	sua	inscrição.	As	divergências	devem	

ser	comunicadas	ao	fiscal	para	as	devidas	providências.
3.	 Após	ser	autorizado	pelo	fiscal,	verifique	se	o	Caderno	de	Questões	está	completo,	sem	falhas	de	impressão	e	se	a	numeração	está	correta.	Não	esqueça	

de	conferir	se	sua	prova	corresponde	ao	cargo	para	o	qual	você	se	inscreveu.	Caso	note	alguma	divergência,	comunique	ao	fiscal	imediatamente.
4.	 O	único	documento	válido	para	a	correção	das	provas	é	a	Folha	de	Respostas,	por	isso	tenha	a	máxima	atenção	no		seu	preenchimento,	visto	que	a	

marcação	da	Folha	de	Respostas	é	de	sua	inteira	responsabilidade.
5.	 Deverá	ser	utilizada	caneta	esferográfica	transparente,	com	tinta	de	cor	azul	ou	preta	na	marcação	da	Folha	de	Respostas.
6.	 Leia	atentamente	cada	questão	da	prova	e	assinale,	na	Folha	de	Respostas,	a	opção	que	a	responda	corretamente.	Exemplo	correto	da	marcação	da	

Folha de Respostas:
7.	 O	limite	dos	campos	de	marcação	da	Folha	de	Respostas	deverá	ser	respeitado,	não	podendo	essa	ser	dobrada,	amassada	ou	rasurada.
8. O candidato deverá marcar na Folha de Respostas o número que corresponde à sua prova.
9.	 Será	atribuída	nota	0	(zero),	na	correção	da	Folha	de	Respostas,	às	questões	não	assinaladas,	que	apresentarem	mais	de	uma	alternativa	assinalada,	

emenda	ou	rasura,	ainda	que	legível.
10.	 A	prova	deverá	ser	realizada	no	prazo	de	4h	(quatro	horas),	incluindo	a	marcação	da	Folha	de	Respostas,	é	importante	controlar	seu	tempo.	O	candidato	

poderá	anotar	o	gabarito	no	verso	da	capa	da	prova	e	levar	consigo.	
11.	 Você	somente	poderá	deixar	definitivamente	a	sala	de	prova	após	60	(sessenta)	minutos	de	seu	início.	Somente	será	possível	levar	o	caderno	de	questões	

após	decorridas	4h	(quatro	horas)	do	início	da	prova,	sendo	necessário,	obrigatoriamente,	devolver	ao	fiscal	a	Folha	de	Respostas	assinada.	As	provas	
estarão	disponibilizadas	no	site	da	AOCP	(www.aocp.com.br),	a	partir	da	divulgação	do	Gabarito	Preliminar.	

12.	 A	retirada	da	sala	de	prova	dos	03	(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente	e	após	a	conferência	de	todos	os	documentos	da	sala,	além	da	
assinatura	do	termo	de	fechamento.

13.	 Durante	a	prova,	não	será	permitida	qualquer	espécie	de	consulta	ou	comunicação	entre	os	candidatos,	nem	a	utilização	de	máquinas	calculadoras	e/ou	
similares,	livros,	anotações,	réguas	de	cálculo,	impressos	ou	qualquer	outro	material	de	consulta,	inclusive	códigos	e/ou	legislação.

14. Será	eliminado	do	concurso	público	o	candidato	que,	durante	a	realização	das	provas,	for	surpreendido	utilizando:	a)	aparelhos	eletrônicos,	máquinas	
calculadoras,	MP3,	MP4,	telefone	celular,	tablets,	notebook,	gravador,	máquina	fotográfica,	controle	de	alarme	de	carro	e/ou	qualquer	aparelho	similar;		b)	
livros,	anotações,	réguas	de	cálculo,	dicionários,	códigos	e/ou	legislação,	impressos	que	não	sejam	expressamente	permitidos	ou	qualquer	outro	material	
de	consulta;	c)	relógio	de	qualquer	espécie,	óculos	escuros	ou	quaisquer	acessórios	de	chapelaria,	tais	como	chapéu,	boné,	gorro,	etc. 

15.	 Incorrerá,	também,	na	eliminação	do	candidato,	caso,	durante	a	realização	das	provas,	qualquer	equipamento	eletrônico	venha	a	emitir	ruídos,	mesmo	
que	devidamente	acondicionado	no	envelope	de	guarda	de	pertences.

16.	 Qualquer	tentativa	de	fraude,	se	descoberta,	implicará	em	imediata	denúncia	à	autoridade	competente,	que	tomará	as	medidas	cabíveis,	inclusive	com	
prisão	em	flagrante	dos	envolvidos.

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

R E F .  E D I T A L  N º 0 1 / 2 0 1 3  -  C O N C U R S O  P Ú B L I C O

ATENÇÃO 
●	 O	Caderno	de	questões	possui	50	(cinquenta)	questões	objetivas	numeradas	sequencialmente,	de	acordo	com	o	exposto	no	quadro	a	seguir:

●	 Será	entregue,	pelo	fiscal,	a	Folha	de	Respostas	personalizada,	na	qual	deverão	ser	transcritas	as	respostas	das	questões	da	prova	objetiva.

 P R O V A  0 1 P R O V A  0 1

ATENÇÃO CANDIDATO! 
MARQUE NA FOLHA DE RESPOSTAS O NÚMERO CORRESPONDENTE À SUA PROVA

 NÚMERO DE QUESTÕES MATÉRIA

Língua Portuguesa

Informática

Conhecimentos Gerais

 01 a 10

11 a 15

16 a 20

Conhecimentos Específicos 21 a 50

C A R G O :C A R G O :

N Í V E L  S U P E R I O R
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O	gabarito	oficial	preliminar	e	o	caderno	de	questões	da	prova	objetiva	estarão	disponíveis	no	
endereço	eletrônico	www.aocp.com.br		no	dia	seguinte	à	aplicação	da	prova.

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão

Resp.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Questão

Resp.

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

21 22 23 24 25

46 47 48 49 50

 P R O V A  0 1 P R O V A  0 1
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PROVA 013
Cargo: Enfermeiro do Trabalho

limitação das meias-entradas tende a ser convertido em 
lucro empresarial – foi o que aconteceu com a isenção 
de PIS/Cofins concedida ao setor editorial em 2004: as 
editoras prometeram redução dos preços dos livros, 
mas os preços permaneceram os mesmos, e o valor 
da isenção foi incorporado pelas empresas. Além de 
provavelmente não baratear os ingressos, a limitação 
das meias-entradas substituiria um mecanismo coerente 
e justo de subsídio cruzado pelo princípio de que os 
últimos subsidiam os primeiros.

6.§ Se é verdade que em alguns eventos juvenis o 
percentual de meias-entradas chega a 80% dos ingressos, 
então, com a cota, os primeiros 40% que teriam direito 
ao benefício seriam subsidiados não pelos adultos que 
têm mais renda, mas por outros jovens, nas mesmas 
condições, que perderam seu direito apenas porque 
chegaram tarde. 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2013/04/1269799-pablo-
ortellado-e-luciana-lima-direito-sem-ordem-de-chegada.shtml

De acordo com o texto, 
(A)	 a	supervalorização	dos	ingressos	serve	para	cobrir	os	

40%	de	meias-entradas	fraudadas.
(B)	 os	jovens	e	os	idosos	não	têm	condições	financeiras	

de	arcar	com	o	ingresso	inteiro.
(C)	 as	 entidades	 estudantis	 aproveitam	 o	 novo	 projeto	

para	emitir	carteiras	falsas	a	estudantes.
(D)	 os	 empresários	 não	 cumpriram	 a	 promessa	 e	

mantiveram	a	entrada	inteira	com	aumento.
(E)	 a	meia-entrada	a	todos	os	jovens	beneficiará	a	todos	

sem	distinção	de	classe	social	e	faixa	etária.

“Como os consumidores estão acostumados ao 
patamar de preços atual, o valor economizado 
com a limitação das meias-entradas tende a 
ser convertido em lucro empresarial...” (5.§). O 
fragmento acima está pautado em uma relação de

(A)	 concessão	e	adição.
(B)	 contraste	e	conclusão.
(C)	 causa	e	consequência.	
(D)	 concessão	e	tempo.
(E)	 comparação	e	finalidade.

A preposição “com” estabelece relação de causa 
em

(A)	 “criam	uma	identidade	estudantil	com	cadastro”(3.§).
(B)	 “setores	com	renda	significativamente	inferior.”	(2.§).
(C)	 “aconteceu	com	a	isenção	de	PIS/COFINS”	(5.§).
(D)	 “Com	a	limitação,	empresários	argumentam”	(4.§).
(E)	 “então,	com	a	cota,	os	primeiros	40%”	que”	(6.§).

QUESTÃO 01

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Atenção! Não ESQUEÇA de marcar o número correspondente à sua prova na Folha de 
Respostas.

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

Pablo Ortellado e Luciana Lima: Direito sem ordem de 
chegada

1.§ Dois projetos de lei em tramitação no Congresso 
propõem a regulamentação nacional da meia-entrada 
para estudantes em atividades culturais e esportivas 
– a qual já existe em alguns Estados. A concessão de 
meia-entrada é criticada por empresários e produtores 
com base em dois argumentos. O primeiro é o de que 
essa política seria uma ingerência sobre a atividade 
empresarial, pois obrigaria o setor privado a subsidiar 
os ingressos dos estudantes. O segundo é o de que os 
preços dos ingressos estariam sobrevalorizados para 
cobrir os custos de uma grande quantidade de meias-
entradas fraudadas. Para lidar com esses problemas, os 
projetos propõem uma cota de 40% dos ingressos para 
meias-entradas. 

2.§ Além de equivocada nos seus pressupostos, 
essa medida viola o princípio da universalidade do 
direito e gera grandes iniquidades. A alegação de que as 
políticas de meia-entrada interferem na administração 
das atividades empresariais, obrigando o setor privado 
a fazer política pública, não procede. A política de 
meia-entrada introduz um mecanismo de subsídio 
cruzado no qual os consumidores adultos subsidiam o 
consumo dos jovens e dos idosos – setores com renda 
significativamente inferior. Ao estabelecer sua política de 
preços, o empresário nada mais faz do que transferir os 
custos da meia-entrada para os não beneficiados. Quem 
subsidia o benefício, portanto, são os consumidores 
adultos.

3.§ Por outro lado, a queixa de que a fraude é 
disseminada parece ser verdadeira. As propostas em 
votação criam uma identidade estudantil com cadastro 
e emissão controlados por entidades estudantis. Outra 
possibilidade, mais justa, seria retomar a proposta 
defendida nas discussões iniciais do Estatuto da 
Juventude de conceder o benefício a todos os jovens 
independente do vínculo estudantil, já que o sistema de 
identificação por idade é mais difícil de ser fraudado. 
Mais do que evitar fraudes, a ampliação do benefício para 
todos os jovens incluiria aqueles que não têm acesso ao 
ensino superior, que são os mais vulneráveis não apenas 
do ponto de vista da idade como também da classe social.

4.§ O principal argumento para limitar a meia-entrada 
a 40% dos ingressos é o de que existe uma grande 
desproporção entre quem paga o preço cheio e quem 
paga a metade, o que, na prática, duplicaria o preço dos 
ingressos. Com a limitação, empresários argumentam que 
o preço dos ingressos poderia ser reduzido em 35%. No 
entanto essa promessa parte da falsa premissa de que os 
preços são apenas decorrência dos custos. Na verdade, 
em uma economia de mercado, os custos só determinam 
o patamar mínimo dos preços, e o valor efetivamente 
praticado é aquele que maximiza os rendimentos.

5.§ Como os consumidores estão acostumados ao 
patamar de preços atual, o valor economizado com a 
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Cargo: Enfermeiro do Trabalho

PROVA 01

“Ao estabelecer sua política de preços, o 
empresário nada mais faz do que transferir os 
custos da meia-entrada para os não beneficiados.” 
(2.§). A oração destacada pode ser substituída, 
sem prejuízo ao contexto, pela oração

(A)	 porque	estabelece	sua	política	de	preços.
(B)	 embora	estabeleça	sua	política	de	preços.
(C)	 quando	estabelece	sua	política	de	preços.
(D)	 visto	que	estabelece	sua	política	de	preços.
(E)	 se	estabelece	sua	política	de	preços.

Assinale a expressão em destaque que NÃO 
funciona no contexto como adjunto adverbial.

(A)	 “Se	 é	 verdade	 que	 em	 alguns	 eventos	 juvenis o 
percentual	de	meias-entradas	chega	a	80%”	(6.§).

(B)	 “conceder	o	benefício	a	todos	os	jovens	independente 
do	vínculo	estudantil”	(3.§).

(C)	 “subsidiam	 o	 consumo	 dos	 jovens	 e	 dos	 idosos	  - 
setores	com	renda	significativamente	inferior.”	(2.§).

(D)	 “os	 custos	 só	 determinam	 o	 patamar	 mínimo	 dos	
preços, e o valor efetivamente	praticado”	(4.§).

(E)	 “Além	de	provavelmente	não	baratear	os	ingressos	a	
limitação	das	meias-entradas	substituiria”	(5.§).

“Para lidar com esses problemas, os projetos 
propõem uma cota de 40% dos ingressos para 
meias-entradas.” (1.§). A relação estabelecida pela 
primeira oração é a de 

(A)	 proporção.
(B)	 finalidade.
(C)	 conclusão.
(D)	 causa.
(E)	 tempo.

Assinale o que está INCORRETO em relação aos 
elementos empregados no texto.

(A)	 “então”	 (6.§)	 estabelece	 uma	 relação	 temporal	 no	
fragmento.

(B)	 “apenas”	 (6.§)	 delimita	 o	 motivo	 da	 perda	 da	 meia-
entrada.

(C)	 “Por	 outro	 lado”	 (3.§)	 introduz	 um	 contraste	 entre	
ideias	expostas.

(D)	 “mas”	 (5.§)	 estabelece	 um	 contraste	 entre	 as	 ideias	
apresentadas.

(E)	 “Além”	 (5.§)	 é	 empregado	 para	 acrescentar	 um	
argumento.

Assinale o que está correto em relação aos 
elementos empregados no texto.

(A)	 “mas”	(6.§)	estabelece	contraste	e	pode	ser	substituído	
por	“e	sim”.	 	

(B)	 “portanto”	 (2.§)	 estabelece	 conclusão	 e	 pode	 ser	
substituído	por	“porquanto”.

(C)	 “já	que”	(3.§)	estabelece	tempo	e	pode	ser	substituído	
por	“ainda”.	

(D)	 “No	 entanto”	 (4.§)	 estabelece	 conclusão	 e	 pode	 ser	
substituído	por	“entretanto”.	

(E)	 “porque”	 (6.§)	 estabelece	 explicação	 e	 pode	 ser	
substituído	por	“que”.	

No 2.§, a expressão que melhor se adapta ao 
contexto, em vez de “iniquidades”, é 

(A)	 perversidades.
(B)	 desonestidades.
(C)	 improbidades.
(D)	 injustiças.
(E)	 falcatruas.

A expressão que NÃO faz referência a algo 
anteriormente mencionado no texto é

(A)	 “os	ingressos”.	(1.§)
(B)	 “dois	argumentos”.	(1.§)
(C)	 “esses	problemas”.	(1.§)
(D)	 “essa	medida”.	(2.§)
(E)	 “essa	política”.	(1.§)

*    *    *

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 08

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

I N F O R M Á T I C A

Atenção! Não ESQUEÇA de marcar o número 
correspondente à sua prova na 

Folha de Respostas.

QUESTÃO 11

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05

A figura a seguir ilustra parte de uma planilha do 
Microsoft Excel 2010 (instalação padrão português 
– Brasil). Nesta planilha, para obter o resultado 
contido na célula C19, foi inserida uma função 
que faz a soma apenas das mensalidades pagas. 
Baseado nesta planilha, assinale a alternativa que 
apresenta a função correta.
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Cargo: Enfermeiro do Trabalho

Em relação à Segurança da Informação, a garantia 
de que os usuários autorizados obtenham acesso 
à informação e aos ativos correspondentes é o 
princípio da

(A)	 autenticidade.
(B)	 integridade.
(C)	 criptografia.
(D)	 disponibilidade.
(E)	 confiabilidade.

O usuário de um computador digitou um texto no 
processador de texto Microsoft Word. Ao salvar 
esse documento, ele utilizou o nome “TRABALHO” 
seguido de um símbolo (sinal) para ser mais fácil 
localizá-lo posteriormente. Assinale a alternativa 
que apresenta a opção que pode ser utilizada por 
este usuário.
Obs.: A utilização das “” (aspas) é apenas para 
interpretação.
Considere o Sistema Operacional Windows 7 
Ultimate (instalação padrão português – Brasil).

(A)	 TRABALHO+
(B)	 TRABALHO*
(C)	 TRABALHO?
(D)	 TRABALHO/
(E)	 TRABALHO\

*    *    *

(A)	 =SOMA(B4:B17)
(B)	 =SOMASE(C4:C17;”PAGO”;B4:B17)
(C)	 =SOMASE(C4:C17;&&;B4:B17)
(D)	 =SOMA(C4:C17;&&;B4:B17)
(E)	 =SOMASE(C4:C17:PAGO:B4:B17)

Com relação à Guia Layout de Página do 
processador de texto Microsoft Word 2010 
(instalação padrão português – Brasil), analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) 
correta(s). 

I. Permite trabalhar os documentos de texto 
em várias formas de visualização de página 
tais como: rascunho, Layout de web, Layout 
em Tela Inteira, Layout de Impressão e 
Estrutura de Tópicos.

II. Permite selecionar os tamanhos de margem 
do documento inteiro ou da seção atual.

III. Permite alterar o zoom e a divisão do 
documento para visualização.

IV. Permite inserir textos fantasmas atrás do 
conteúdo da página.

V. Permite utilizar régua, linha de grade e 
Painel de navegação para alinhar objetos 
no documento.

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

Considerando o Sistema Operacional Linux e 
Windows 7 Ultimate (instalação padrão português 
– Brasil). Assinale a alternativa INCORRETA.
Obs.: O caractere + é usado apenas para 
interpretação.

(A)	 A	combinação	das	teclas	Shift+Del	são	teclas	de	atalho	
utilizadas	no	Windows	que	permitem	apagar	arquivos	
sem	que	os	mesmos	sejam	enviados	à	lixeira.

(B)	 O	 pacote	 Samba,	 instalado	 em	 um	 servidor	 Linux,	
permite	 o	 compartilhamento	 de	 arquivos	 e	 serviços	
de	 impressão,	 sem	 necessidade	 de	 instalação	 de	
software	 especial	 no	 lado	 do	 cliente	 Windows	 que	
esteja	configurado	como	rede	Microsoft.

(C)	 No	 Gerenciador	 de	 Tarefas	 do	 Windows	 é	 possível	
visualizar	 o	 quanto	 cada	 programa	 em	 execução	
consome	da	memória	RAM

(D)	 O	 Linux	 é	 um	 software	 livre,	 desenvolvido	
voluntariamente	 por	 programadores	 experientes,	
hackers,	 e	 contribuidores	 espalhados	 ao	 redor	 do	
mundo.

(E)	 No	 Linux,	 a	 partição	 swap	 é	 uma	 extensão	 da	 sua	
memória	ROM.

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

www.pciconcursos.com.br
 




6
Cargo: Enfermeiro do Trabalho

PROVA 01

O Estado de Sergipe guarda em seu território uma 
grande quantidade de grupos folclóricos originais 
que mantêm vivas as tradições populares. Uma 
verdadeira explosão de cores e sons expressos 
em criativas cantigas, belíssimas danças e 
encenações. O folclore sergipano é parte do 
patrimônio imaterial do Estado, e demonstra a 
capacidade criativa de seu povo em perpetuar a 
sua arte de brincar, cantar, dançar e representar, 
recriando suas tradições. Uma destas celebrações 
encena a chegada dos reis magos e tem como 
principal finalidade louvar o menino Jesus. O 
bailado e a alegria, representados pelo grupo, 
formam um teatro contagiante. Essa manifestação 
acontece principalmente nas cidades históricas 
de Laranjeiras, São Cristóvão e em Japaratuba. 
Assinale a alternativa que corresponde à 
manifestação relatada no texto acima.

(A)	 Cavalhadas.
(B)	 Reisado.
(C)	 Bacamarteiros.
(D)	 Cacumbi.
(E)	 Taieiras.	

O dia 08 de Julho de 1820 é motivo de comemoração 
para a população Sergipana, porque nessa data 

(A)	 surgiu	a	chamada	“música	popular	sergipana”.
(B)	 Sergipe	passou	a	ser	Estado	da	Federação	e	teve	sua	

primeira	Constituição	promulgada.
(C)	 Sergipe	emancipou-se	politicamente	de	Alagoas.	
(D)	 iniciaram-se	as	festas	folclóricas	de	Sergipe.
(E)	 Sergipe	emancipou-se	politicamente	da	Bahia.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
A Agência da ONU, _____________________, 
lançou em Roma, no dia 13 de Maio de 2013, um 
programa que incentiva a criação em larga escala 
de insetos para reforçar a segurança alimentar. 
Segundo o órgão, insetos são alimentos ricos 
em nutrientes, de baixo custo, ecológicos e 
“deliciosos”. 

(A)	 FAO	 (Organização	 das	 Nações	 Unidas	 para	 a	
Alimentação	e	a	Agricultura).

(B)	 IFAD	 (Fundo	 Internacional	 do	 Desenvolvimento	
Agrícola).

(C)	 OMS	(Organização	Mundial	da	Saúde).
(D)	 OMC	(Organização	Mundial	do	Comércio).
(E)	 PAM	(Programa	Alimentar	Mundial).

O governador do Estado de Sergipe sancionou no 
mês de Maio do ano de 2013 os projetos de lei 63 
e 64/2013, aprovados pela Assembleia Legislativa 
e que autorizam o Poder Executivo Estadual a 
contratar a operação de crédito do programa 
Proinveste.
Qual o nome do governador do Estado de Sergipe?

(A)	 João	Eloy	de	Menezes.
(B)	 Genival	Nunes.
(C)	 Aloizio	Mercadante.
(D)	 Marcelo	Déda	Chagas.
(E)	 João	Alves	Filho.

Um falso boato sobre a suspensão do pagamento 
do programa bolsa família, na segunda quinzena 
do mês de Maio de 2013, em estados da região 
do Nordeste, gerou tumultos com beneficiários 
correndo às agências e casas lotéricas para sacar 
o dinheiro do programa. O falso boato sobre a 
suspensão dos pagamentos do Bolsa Família 
chegou a pelo menos 12 estados Brasileiros. 
Assinale a alternativa que apresenta o órgão 
responsável pelo Programa Bolsa Família.

(A)	 Caixa	Econômica	Federal.
(B)	 Ministério	Público.
(C)	 Ministério	 do	 Desenvolvimento	 Social	 e	 Combate	 à	

Fome.
(D)	 Ministério	do	Planejamento,	Orçamento	e	Gestão.
(E)	 Tribunal	de	Contas	da	União.

*    *    *QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21

Não ESQUEÇA de marcar o número 
correspondente à sua prova na 

Folha de Respostas.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

Atenção!

C O N H E C I M E N T O S  G E R A I S

Não ESQUEÇA de marcar o número 
correspondente à sua prova na  

Folha de Respostas.

Atenção!

QUESTÃO 16

Em decorrência da Constituição Federal de 1988, 
foi estabelecida uma Lei que reafirma a Saúde 
do Trabalhador como integrante do campo de 
atuação do SUS e regulamenta os dispositivos 
constitucionais sobre a Saúde do Trabalhador.  
Esta Lei é a

(A)	 Lei	Orgânica	de	Saúde	8080/90.
(B)	 Lei	de	Saúde	Ocupacional	3245/92.
(C)	 Lei	de	Aposentadorias	e	Pensões	1026/01.
(D)	 Lei	de	Saúde	do	Trabalhador	9478/03.
(E)	 Lei	Elói	Chaves.
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Cabe aos Centros de Referência em Saúde do 
Trabalhador (CEREST).

(A)	 emitir	 a	 Comunicação	 de	Acidente	 de	 Trabalho	 nos	
casos	de	lesão	grave.

(B)	 elaborar	e	atualizar	a	lista	de	notificação	compulsória	
de	doenças	agravadas	pelo	trabalho.

(C)	 promover	 ações	 para	 melhorar	 as	 condições	 de	
trabalho	e	a	qualidade	de	vida	do	trabalhador	por	meio	
da	prevenção	e	vigilância.

(D)	 assumir	 as	 funções	 ou	 atribuições	 correspondentes	
aos	Serviços	Especializados	de	Segurança	e	Medicina	
do	Trabalho	(SESMT)

(E)	 fiscalizar	a	atuação	dos	serviços	de	saúde	ocupacional	
em	empresas	com	mais	de	300	funcionários.

Existem dois tipos de Centros de Referência em 
Saúde do Trabalhador (CERESTs): os estaduais e 
os regionais. Assim, a implantação de CERESTs 
de abrangência Municipal está condicionada a 
uma população superior a

(A)	 20	mil	habitantes.
(B)	 500	mil	habitantes.
(C)	 30	mil	habitantes.
(D)	 400	mil	habitantes.
(E)	 100	mil	habitantes.

Em casos de acidente de trabalho e doença 
ocupacional, o trabalhador possui o direito a 
ter o registro na Previdência Social através do 
preenchimento da

(A)	 Comunicação	Interna	de	Acidentes.
(B)	 Ficha	de	Notificação	Imediata.
(C)	 Ficha	de	Responsabilidade	Técnica.
(D)	 Comunicação	de	Acidente	de	Trabalho.
(E)	 Isenção	de	Responsabilidade	pelo	acidente.

Assinale a alternativa que apresenta o Sistema 
de Informação utilizado para notificar agravos 
relacionados ao trabalho.

(A)	 SINAN
(B)	 SINAT
(C)	 SINASC
(D)	 SIAB
(E)	 SIA/SUS

Sobre a assistência do enfermeiro na saúde 
ocupacional, são corretas as afirmativas a seguir, 
EXCETO

(A)	 o	enfermeiro	do	trabalho	realiza	análise	dos	problemas	
de	saúde	relacionando-os	ao	ambiente	de	trabalho.

(B)	 a	 assistência	 do	 enfermeiro	 do	 trabalho	 caracteriza-
se	 pelo	 conjunto	 de	 cuidados	 e	 medidas	 visando	
promover,	proteger	e	recuperar	a	saúde	do	trabalhador.

(C)	 o	 enfermeiro	 do	 trabalho	 participa	 na	 identificação,	
controle	 e	 avaliação	 dos	 fatores	 nocivos	 à	 saúde,	

identificando	 os	 trabalhadores	 de	 alto	 risco	
ocupacional.

(D)	 o	 enfermeiro	 pode	 elaborar	 programas	 preventivos	
para	doenças	mentais,	crônicas,	degenerativas	entre	
outras,	de	acordo	com	a	necessidade.

(E)	 o	 diagnóstico	 de	 enfermagem	 não	 faz	 parte	 do	
processo	 de	 enfermagem	 relacionado	 à	 saúde	
ocupacional.

Analise as assertivas e assinale a alternativa 
que aponta aquelas que representam riscos 
Ergonômicos.

I. Temperatura entre 20 e 23°C.

II. Umidade do ar superior a 40%.

III. Mobiliário mal projetado.

IV. Postura incorreta.

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

A síndrome caracterizada por esgotamento 
físico e emocional em decorrência do estado de 
tensão emocional e estresse crônicos provocado 
por condições de trabalho físicas, emocionais e 
psicológicas desgastantes é chamada de

(A)	 Síndrome	de	Asperger.
(B)	 Síndrome	de	Burnout.
(C)	 Síndrome	HELLP.
(D)	 Síndrome	do	Pânico.
(E)	 Síndrome	de	Gilbert.

Sobre a Imunização, assinale a alternativa correta.
(A)	 Os	 fatores	 inerentes	 ao	 organismo	 que	 recebe	 a	

vacina	 (como	 idade	 ou	 tratamento	 imunosupressor)	
não	interferem	no	processo	de	imunização.

(B)	 Os	 antígenos	 são	 proteínas	 produzidas	 pelos	
plasmócitos	 (imunoglobulinas),	 em	 resposta	 à	
presença	de	um	anticorpo	que	pode	ser	inoculado	no	
organismo	sob	a	forma	de	vacina.

(C)	 Dentre	as	vacinas	recomendadas	ao	trabalhador	está	
a	 vacina	 DTP	 que	 protege	 contra	 difteria,	 tétano	 e	
coqueluche.

(D)	 Compostos	 contendo	 alumínio	 são	 comumente	
utilizados	 para	 aumentar	 o	 poder	 imunogênico	 de	
algumas	vacinas,	amplificando	o	estímulo	provocado	
por	esses	agentes	imunizantes.

(E)	 As	vacina	conferem	imunização	passiva	ao	organismo,	
uma	vez	que	o	sistema	 imunológico	é	ativado	pelos	
anticorpos	presentes	na	dose	imunizante.

QUESTÃO 22

QUESTÃO 24

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 25

QUESTÃO 23

QUESTÃO 29
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Sobre a vacinação combinada, a vacinação 
associada e a vacinação simultânea, é correto 
afirmar que

(A)	 são	 contraindicadas	 em	 todos	 os	 casos,	 em	
decorrência	do	aumento	dos	eventos	adversos.

(B)	 é	 indicada	 apenas	 em	 adultos	 sem	 histórico	 de	
reações	alérgicas	a	medicamentos.

(C)	 na	 vacinação	 combinada,	 dois	 ou	mais	 agentes	 são	
administrados	em	uma	mesma	preparação.

(D)	 a	vacinação	associada	e	a	combinada	são	permitidas,	
porém	a	vacinação	simultânea	é	contraindicada.

(E)	 na	 vacinação	 associada,	 duas	 ou	mais	 vacinas	 são	
administradas	em	diferentes	locais.

Assinale a alternativa correta.
(A)	 As	 vacinas	 de	 bactérias	 ou	 vírus	 vivos	 atenuados	

devem	ser	administradas	precocemente	em	pessoas	
com	imunodeficiência	congênita	ou	adquirida.

(B)	 Deve	ser	adiada	a	aplicação	de	qualquer	tipo	de	vacina	
em	pessoas	com	doenças	agudas	febris	graves,	para	
que	 seus	 sintomas	 e	 sinais	 não	 sejam	 atribuídos	 à	
vacina	administrada.

(C)	 A	 aplicação	 de	 vacinas	 em	 pessoas	 submetidas	
a	 tratamento	 com	 medicamentos	 em	 doses	
imunodepressoras	não	deve	ser	adiada.

(D)	 O	limite	superior	de	idade	para	aplicação	de	vacinas	
infantis	é	de	02	anos,	assim	como	das	vacinas	tríplice	
DTP	e	dupla	tipo	infantil.

(E)	 A	vacina	de	Hepatite	B	deve	ser	adiada	em	crianças	
que	apresentaram	reação	alérgica	grave	à	ovo.

Para que sejam mantidas as condições ideais de 
conservação dos imunobiológicos, é recomendado 
fazer a limpeza da geladeira periodicamente, a 
cada

(A)	 15	 dias,	 ou	 quando	 a	 camada	 de	 gelo	 atingir	 0,5	
centímetros.

(B)	 28	 dias,	 ou	 quando	 a	 camada	 de	 gelo	 atingir	 0,8	
centímetros.

(C)	 20	 dias,	 ou	 quando	 a	 camada	 de	 gelo	 atingir	 1,5	
centímetros.

(D)	 30	 dias,	 ou	 quando	 a	 camada	 de	 gelo	 atingir	 1,0	
centímetro.

(E)	 45	 dias,	 ou	 quando	 a	 camada	 de	 gelo	 atingir	 2,0	
centímetros.

Na conservação de imunobiológicos, em 
situações de emergência como o corte de energia 
elétrica, se a geladeira está em perfeito estado 
de funcionamento apresentando variação de 
temperatura de +2°C a +4°C, recomenda-se mantê-
la fechada por um período máximo de

(A)	 uma	hora.
(B)	 duas	horas.
(C)	 quatro	horas.
(D)	 oito	horas.
(E)	 doze	horas.

Paciente E.L. 32 anos, dá entrada no serviço de 
saúde com história de ferimento pontiagudo em 
mão direita causado por espinho de uma planta 
frutífera. Na carteira de vacinação apresenta 04 
doses de vacina antitetânica (três doses + um 
reforço) sendo o reforço realizado há 08 anos, no 
ano de 2005. Em relação a vacinação na profilaxia 
do tétano após ferimento, 

(A)	 recomenda-se	um	reforço	da	vacina	DTP	com	dose	de	
0,5	ml	por	via	intramuscular.

(B)	 recomenda-se	 aplicação	 de	 5.000	 unidades	 de	 Soro	
antitetânico	(SAT)	por	via	intramuscular.

(C)	 recomenda-se	reforço	da	vacina	dT	com	dose	de	0,5	
ml	por	via	intramuscular.

(D)	 recomenda-se	 reiniciar	 o	 esquema	 de	 3	 doses	 de	
vacina	dT	com	dose	de	0,5	ml	por	via	intramuscular.

(E)	 não	 é	 necessária	 vacinação,	 pois	 o	 esquema	 está	
completo.

Pertence à Lista Nacional de Doença de 
Notificação Compulsória Imediata, caso suspeito 
ou confirmado de

(A)	 Sífilis.
(B)	 Síndrome	de	Imunodeficiência	adquirida.
(C)	 Otite	Média	Aguda.
(D)	 Hepatites	Virais.
(E)	 Doença	de	Chagas	Aguda.

Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta.
A intoxicação por ______________________, 
a exposição ao _____________________, a 
exposição e a cessação súbita da exposição 
aos__________________ em trabalhadores 
cronicamente expostos e os problemas 
relacionados com o emprego e o desemprego são 
exemplos de agentes patogênicos e/ou fatores de 
risco de natureza ocupacional relacionados com o 
desenvolvimento de Infarto Agudo do Miocárdio.

(A)	 monóxido	de	carbono	/	sulfeto	de	carbono	/	nitratos
(B)	 silicose	/	aminoglicosídeo	/	dissulfatos
(C)	 aldeído	fórmico	/	chumbo	e	seus	compostos	/	estirenos
(D)	 mistura	de	solventes	/	tolueno	/	tricloroetilenos
(E)	 gás	 sulfídrico	 /	 arsênio	 e	 seus	 compostos	 /	

tricloroetilenos

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). Labirintite é uma disfunção 
vestibular secundária a fatores irritantes, tóxicos, 
endócrinos, exócrinos, metabólicos, infecciosos 
ou traumáticos. Entre os fatores capazes de 
causar labirintite está o trabalho sob condições 
hiperbáricas que inclui algumas atividades, 
destacando-se entre elas:

I. a aviação.

QUESTÃO 35

QUESTÃO 36

QUESTÃO 37

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34
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II. a construção civil: tubulão pneumático e 
túnel pressurizado.

III. o mergulho militar: convencional, 
operações militares táticas.

IV. a medicina: recompressão terapêutica e 
oxigenoterapia hiperbárica.

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

A associação do Hipotireoidismo com o trabalho 
tem sido descrita em trabalhadores expostos às 
substâncias descritas a seguir, EXCETO

(A)	 tiocinatos.
(B)	 hidrocarbonetos	halogenados.
(C)	 mercúrio.
(D)	 chumbo	ou	seus	compostos	tóxicos.
(E)	 tiouracil.

Os dispositivos utilizados pelos trabalhadores 
para proteção da sua saúde e de sua integridade 
física no ambiente laboral são chamados de

(A)	 instrumentos	de	proteção	ambiental.
(B)	 equipamento	de	proteção	individual.
(C)	 equipamento	de	proteção	coletiva.
(D)	 instrumento	segundo	grau	de	risco.
(E)	 material	de	higiene	ocupacional.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que 
se afirma a seguir e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta.

(   ) A ginástica laboral, pode ser preparatória e 
compensatória, consistindo em exercícios 
específicos realizados no próprio local de 
trabalho, atuando de forma preventiva e 
terapêutica.

(   ) A ginástica laboral tem como único objetivo 
promover maior integração no ambiente de 
trabalho sendo ineficiente para prevenir a 
fadiga muscular e corrigir vícios posturais.

(   ) A ginástica laboral é considerada uma 
perda de tempo e produtividade, pois essa 
prática não traz benefícios empresariais 
provenientes da sua implantação.

(   ) Dentre os benefícios da ginástica laboral 
estão o aumento da produtividade do 
trabalhador e a diminuição de incidência de 
doenças ocupacionais.

(A)	 V	–	F	–	V	–	F.
(B)	 F	–	F	–	V	–	V.

(C)	 F	–	V	–	F	–	V.
(D)	 V	–	F	–	F	–	V.
(E)	 F	–	V	–	V	–	V.

Sobre lesões por esforços repetitivos (LER) e 
distúrbios osteomusculares relacionados ao 
trabalho (Dort), assinale a alternativa correta.

(A)	 A	prevalência	pode	ser	considerada	igual	para	todos	
os	 ramos	 de	 ocupação,	 não	 estando	 relacionada	 a	
ocupações	com	maior	ou	menor	risco.

(B)	 Podem	 ser	 consideradas	 doenças	 psicossomáticas,	
pois	estão	mais	relacionadas	a	fatores	psicológicos	do	
que	a	fatores	físicos	e	ergonômicos.

(C)	 Como	são	casos	de	difícil	diagnóstico	e	as	medidas	
de	 prevenção	 são	 pouco	 eficazes,	 a	 atuação	 dos	
profissionais	 de	 saúde	 tem	 baixo	 impacto	 nestas	
condições.

(D)	 A	 cada	 caso	 diagnosticado,	 o	 profissional	 de	 saúde	
deve	buscar	a	possibilidade	de	uma	ação	de	vigilância	
e	intervenção,	para	que	se	evitem	novos	casos.

(E)	 Como	 a	 etiologia	 dos	 casos	 de	 LER	 e	 Dort	 são	
claramente	 identificáveis	 e	 mensuráveis	 devem	 ser	
levados	 em	 conta	 apenas	 os	 fatores	 sensoriais	 e	
afetivos	em	seu	diagnóstico.

Atividades como: jateamento de areia com a 
finalidade de limpeza de metais, trabalho em 
pedreiras, preparação de mistura a seco na 
produção de cerâmica branca ou porcelana, 
atividade de construção/reforma de fornos 
industriais com o corte e lixamento a seco de 
tijolos refratários são atividades ocupacionais 
com risco para desenvolvimento de

(A)	 Silicose.
(B)	 Pneumonia	por	hipersensibilidade	à	poeira	orgânica.
(C)	 Bissinose.
(D)	 Beriliose.
(E)	 Pneumonia	bacteriana.

Em trabalhadores expostos a poeiras de carvão 
mineral ou de sílica, o desenvolvimento desta 
síndrome deve ser considerado como relacionado 
ao trabalho. A qual síndrome se refere o enunciado?

(A)	 Síndrome	de	Caplan.
(B)	 Síndrome	do	Túnel	do	Carpo.
(C)	 Síndrome	Coronária-Isquêmica.
(D)	 Síndrome	de	Raynaud.
(E)	 Síndrome	Gastrintestinal	Grave.

Assinale a alternativa que apresenta uma doença 
que NÃO faz parte da Lista de Doenças do Sistema 
Digestivo Relacionadas ao Trabalho.

(A)	 Doença	Tóxica	do	Fígado.
(B)	 Diverticulite.
(C)	 Hipertensão	Portal.
(D)	 Gengivite	Crônica.
(E)	 Erosão	Dentária.

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

QUESTÃO 44
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Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s).

I. Os acidentes e doenças relacionados ao 
trabalho são agravos não previsíveis e, 
portanto, inevitáveis que se conectam 
intrinsecamente ao problema da violência 
vivido hoje pela sociedade brasileira nos 
centros urbanos.

II. Se, por um lado, as inovações tecnológicas 
têm contribuído para a redução da 
exposição aos riscos ocupacionais em 
determinados ramos de atividade, tornando 
o trabalho menos insalubre e perigoso, 
também podem gerar novos riscos e danos 
para a saúde.

III. Um modelo de atenção integral à saúde 
dos trabalhadores implica em qualificar 
as práticas de saúde, envolvendo o 
atendimento dos acidentados do trabalho, 
dos trabalhadores doentes, das urgências 
e emergências, às ações de promoção 
e proteção da saúde e de vigilância, 
orientadas por critério epidemiológico.

IV. O processo de construção da Rede Nacional 
de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador 
– RENAST, pela Portaria MS Nº1679/02 no 
SUS, representou o aprofundamento da 
institucionalização e do fortalecimento da 
saúde do trabalhador, no âmbito do SUS.

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

O método pré-hospitalar de desobstrução das 
vias aéreas superiores por um corpo estranho é 
chamado de manobra de

(A)	 Volkmann.
(B)	 Valsalva.
(C)	 Ortolani.
(D)	 Thomas.
(E)	 Heimlich.

De acordo com as Diretrizes de 2010 da 
American Heart Association, sobre a Reanimação 
Cardiopulmonar (RCP) para adultos, é correto 
afirmar que

(A) o	procedimento	“Ver,	ouvir	e	sentir	se	há	respiração”	é	
o	primeiro	passo	da	sequência	de	RCP.

(B)	 na	RCP	a	frequência	de	compressões	torácicas	deve	
ser	de	60	compressões	por	minuto.

(C)	 em	relação	à	profundidade	de	compressão,	o	esterno	
adulto	deve	ser	comprimido,	no	mínimo,	5	cm.

(D)	 o	 soco	 precordial	 deve	 ser	 usado	 como	 medida	 de	
resgate	em	Parada	Cardiorespiratória	extra-hospitalar	
não	presenciada.

(E)	 o	 número	 total	 de	 compressões	 aplicadas	 durante	
a	 ressuscitação	 não	 é	 um	 fator	 importante	 da	
sobrevivência	em	Parada	Cardiorespiratória.

Nas diretrizes de 2010 da American Heart 
Association, na Reanimação Cardiopulmonar 
(RCP) para adultos, se paciente sem via aérea 
avançada e um socorrista, a relação compressão/
ventilação é de

(A)	 20:2.
(B)	 30:2.
(C)	 15:2.
(D)	 20:1.
(E)	 15:1.

A pena de Cassação do direito ao exercício 
profissional da Enfermagem é de competência

(A)	 do	Conselho	Regional	de	Enfermagem.
(B)	 da	Associação	Brasileira	de	Enfermagem.
(C)	 do	Ministério	Público.
(D)	 do	Conselho	Federal	de	Enfermagem.
(E)	 do	Ministério	do	Trabalho.

Cabe privativamente ao Enfermeiro
(A)	 participação	no	planejamento,	 execução	e	avaliação	

da	programação	de	saúde.
(B)	 prevenção	 e	 controle	 sistemático	 da	 infecção	

hospitalar	e	de	doenças	transmissíveis	em	geral.
(C)	 acompanhamento	da	evolução	e	do	trabalho	de	parto.
(D)	 prescrição	 de	 medicamentos	 estabelecidos	 em	

programas	de	saúde	pública.
(E)	 cuidados	diretos	de	enfermagem	a	pacientes	graves	

com	risco	de	vida.

*    *    *
QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50

LEMBRETE

Não ESQUEÇA de marcar o número 
correspondente à sua prova na Folha 

de Respostas.

QUESTÃO 45
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