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1. Sobre sono e repouso, assinale a alternativa correta. 
 
A) O sono e a vigília não se relacionam com o movimento de rotação da terra no período de 24 horas. 
B) É cientificamente comprovado que o sono é uniforme ao longo do período de repouso. 
C) Os indivíduos que conseguem relaxar e se refazer facilmente do cansaço em estado de vigília geralmente se 

sentem bem com mais horas de sono. 
D) O sono é um estado de inconsciência relativa caracterizada por ciclos de sono profundo e sono superficial, 

necessário para o organismo refazer-se das atividades desenvolvidas no estado de vigília. 
 

2. A higienização das mãos é o ato de higienizar as mãos com sabonete líquido ou solução antisséptica. Em relação à 
higienização das mãos, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta. 
 
I- Realizar a higienização das mãos entre 40 a 60 segundos. 
II- Utilizar, preferencialmente, torneiras de acionamento não manual em instituições de saúde. 
III- Recomenda-se a utilização do secador elétrico para secagem das mãos em serviços de saúde. 
IV- A higienização das mãos é dispensada após utilização de luvas cirúrgicas.  
 
A) Apenas as frases III e IV estão corretas. 
B) Apenas as frases I e II estão corretas. 
C) Apenas a frase III está correta. 
D) Apenas a frase II está correta. 
 

3. Segundo a classificação dos hospitais, o hospital _______________ é particular, de caráter não lucrativo, destinado a 
assistir grupos específicos de pessoas, mantido pela contribuição de associados e da clientela que o utiliza, não 
distribui dividendo e reaplica os resultados financeiros em beneficio da instituição. 
 
Complete a frase acima assinalando a alternativa correta. 
 
A) filantrópico 
B) oficial 
C) beneficente 
D) privado 
 

4. Um paciente, sexo masculino, 34 anos, foi admitido com diagnóstico de Tuberculose Pulmonar. A equipe de 
enfermagem deve adotar precauções __________________, que incluem uso de ________________ e 
__________________.  
 
Preencha as lacunas acima assinalando a alternativa correta. 
 
A) para transmissão de aerossóis; máscara N95; quarto privativo 
B) para transmissão de gotículas; máscara cirúrgica; quarto privativo 
C) para transmissão de contato; máscara cirúrgica; quarto coletivo 
D) padrão; avental; luvas 
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5. De acordo com a Portaria n
o
 485, de 11 de novembro de 2005, que aprova a Norma Regulamentadora n.º 32 

(Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde), é correto afirmar que, a todo trabalhador dos 
serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra _____________________ 
e os estabelecidos no PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional).  
 
Preencha a lacuna acima assinalando a alternativa correta. 
 
A) influenza e Sarampo 
B) hepatite B, Tétano e BCG 
C) tétano, difteria, hepatite B 
D) tétano, Hepatite B e C 
 

6. Assinale a alternativa que contemple a descrição de hipertermia do tipo recrudente. 
 
A) Temperatura mantém-se elevada com poucas oscilações. 
B) Ocorre alternância regular entre período de hipertermia e período de normotermia. 
C) Após um período de normalidade, há nova manifestação de hipertermia. 
D) É a hipertermia que oscila em vários graus, porém a temperatura não normaliza. 
 

7. Considerando a prevenção do Câncer de Colo Uterino, leia os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta. 
 
I- A prevenção dessa doença é de baixo custo, sendo considerada de fácil realização, pois a lesão ocorre em 

órgão de fácil acesso ao exame, os fatores de risco são conhecidos, o câncer é precedido por lesões de fácil 
diagnóstico e as lesões precursoras tem tratamentos eficazes. 

II- A colposcopia é um exame de primeira escolha e considerado de rastreamento por excelência para o câncer de 
colo uterino. 

III- São considerados fatores de risco: idade precoce de início da atividade sexual, múltiplos parceiros sexuais, 
multiparidade e história familiar de câncer de colo uterino. 

IV- Recomenda-se a vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV), que previne contra todos os subtipos do HPV, 
não sendo necessária a continuidade da realização dos exames preventivos para as mulheres vacinadas. 

 
A) Apenas os itens II e IV estão corretos. 
B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
C) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
D) Apenas o item I está correto.  
 

8. Os agravos decorrentes das doenças crônicas não transmissíveis têm sido as principais causas de óbito na 
população idosa, seguindo uma tendência mundial. Quando são analisadas as causas específicas, a doença 
cerebrovascular ocupa o primeiro lugar em mortalidade no país, tanto em idosos quanto na população geral, e as 
doenças cardiovasculares, o segundo lugar. O principal fator modificável da doença cerebrovascular é: 
 
A) hipertensão arterial. 
B) dislipidemia. 
C) idade. 
D) diabetes. 
 

9. Assinale a alternativa que contemple um exemplo de sintoma da Síndrome de Burnout. 
 
A) Aumento da produtividade profissional. 
B) Irritabilidade. 
C) Disposição. 
D) Alegria. 
 

10. As arritmias de condução são caracterizadas por alterações no intervalo PR, ou seja, o batimento iniciado no nó 
sinusal é retardado ou totalmente impedido de ativar os ventrículos. Uma das principais arritmias de condução é: 
 
A) Bradicardia Sinusal. 
B) Flutter Atrial. 
C) Extrassístole Ventricular. 
D) Bloqueio Atrioventricular de terceiro grau. 
 

11. ________________, um dos tipos de cirurgia reparadora, é realizado(a) para fazer a derivação de uma obstrução 
arterial causada por arteriosclerose.  
 
Preencha a lacuna acima assinalando a alternativa correta. 
 
A) Bypass 
B) Fleboextração 
C) Embolectomia 
D) Reparação de aneurisma aórtico 
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12. A hérnia de disco é uma patologia da coluna vertebral que acomete grande número de pessoas e os fatores 
ocupacionais desempenham um papel de destaque em seu aparecimento. Sobre este assunto, leia as afirmativas a 
seguir e assinale a alternativa correta. 
 
I- Os sintomas mais comuns desta patologia são as parestesias, com ou sem dor na coluna, com irradiação para 

os membros inferiores e superiores. 
II- Na hérnia de disco cervical pode ocorrer dor no pescoço, nos ombros, na escápula, nos braços ou no tórax 

associada a uma diminuição da sensibilidade ou de fraqueza no braço ou nos dedos. 
III- O tratamento das herniações dos discos cervicais e lombares, em geral, é cirúrgico, mesmo sem a presença de 

déficit neurológico importante. 
IV- As complicações pós-cirurgia são: hemorragia, fibrose e recidiva da hérnia. 
 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I, II, III e IV. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) I, II e IV, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
 

13. A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. De acordo com a classificação de risco, o 
paciente com manifestações hemorrágicas espontâneas ou prova do laço positiva é classificado como: 
 
A) Grupo A – Azul. Esse paciente necessita de atendimento em Unidades de Atenção Primária em Saúde. 
B) Grupo B – Verde. Esse paciente necessita de atendimento em unidade com suporte para observação. 
C) Grupo C – Amarelo. Esse paciente necessita de atendimento de urgência e deve ser encaminhado para um 

hospital de referência com maior suporte técnico. 
D) Grupo D – Vermelho. Esse paciente necessita de atendimento imediato, em hospital de referência com leitos de 

UTI. 
 

14. Todos os marca-passos cardíacos liberam um estímulo elétrico para o coração. Assinale a alternativa que contemple 
um exemplo de contraindicação de marca-passo. 
 
A) Bradicardia. 
B) Instabilidade hemodinâmica. 
C) Crianças com bradicardia primária. 
D) Hipotermia grave. 
 

15. Uma pessoa, sexo feminino, 61 anos, estava fazendo compras na cidade e repentinamente caiu no chão. Um 
profissional de saúde que estava próximo do local testemunhou sozinho, o colapso repentino e verificou que a vítima 
sofreu uma Parada Cardiorrespiratória (PCR). A Reanimação Cardiopulmonar (RCP) deve ser iniciada por 
_______________________________ e a relação compressão-ventilação sem via aérea avançada é de _______.  
 
Preencha as lacunas acima assinalando a alternativa correta. 
 
A) ventilações de resgate antes das compressões torácicas; 15:2 
B) compressões torácicas antes de aplicar as ventilações de resgate; 30:2 
C) compressões torácicas antes de aplicar desfibrilação; 5:2 
D) ventilações de resgate antes da intubação orotraqueal; 10:2 
 

16. Considerando o Suporte Básico de Vida (SBV), para obter uma Reanimação Cardiopulmonar (RCP) de alta qualidade 
para adultos, os socorristas devem: 
 
A) realizar compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120/min. 
B) apoiar-se sobre o tórax entre as compressões. 
C) interromper as compressões por mais de 10 segundos. 
D) comprimir o tórax a uma profundidade inferior  a 2 polegadas (5 cm). 
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17. Em relação à Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), leia os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa 
correta. 
 
I- Compreende uma atuação contínua e sistemática, ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, 

pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos 
e ambientes de trabalho.  

II- É um dos componentes do Sistema Nacional do Ministério do Trabalho e Emprego.  
III- Visa à promoção da saúde e à redução da morbimortalidade da população trabalhadora, por meio da integração 

de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e 
processos produtivos. 

IV- Como componente da vigilância em saúde e visando à integralidade do cuidado, a VISAT deve inserir-se no 
processo de construção da Rede de Atenção à Saúde, coordenada pela Atenção Primária à Saúde. 

 
A) Os itens I, II, III e IV estão corretos. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas o item IV está correto. 
D) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
 

18. Considerando a Portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012, que institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador 
e da Trabalhadora, são atribuições dos CERESTs (Centros de Referência em Saúde do Trabalhador), no âmbito da 
RENAST (Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador): 
 
A) atuar como centro articulador e organizador das ações intra e intersetoriais de saúde do trabalhador, assumindo 

a retaguarda técnica especializada para o conjunto de ações e serviços da rede SUS e se tornando pólo 
irradiador de ações e experiências de vigilância em saúde, de caráter exclusivamente epidemiológico. 

B) planejar as ações de forma integrada para as equipes de saúde do trabalhador no âmbito do Ministério da 
Saúde, sob a coordenação dos gestores federais. 

C) dar apoio matricial para o desenvolvimento das ações de saúde do trabalhador na atenção primária em saúde, 
nos serviços especializados e de urgência e emergência, bem como na promoção e vigilância nos diversos 
pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde. 

D) desempenhar as funções de suporte técnico e de educação permanente à saúde dos trabalhadores, 
exclusivamente no âmbito estadual. 

 
19. Sobre a regra geral da aposentadoria por tempo de contribuição completo, assinale a alternativa correta. 

 
A) Idade mínima de 48 anos (mulher) e 53 anos (homem). 
B) O tempo total de contribuição para mulher é 35 anos. 
C) O tempo total de contribuição para mulher é 30 anos de contribuição mais adicional. 
D) 180 meses efetivamente trabalhados, para efeito de carência. 
 

20. Sobre auxílio-doença, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. 
 
I- O auxílio-doença é um benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS (Instituto Nacional do Seguro 

Social) acometido por uma doença ou acidente que o torne temporariamente incapaz para o trabalho.  
II- Como requisito deve possuir a carência de 24 contribuições, inclusive em caso de acidente de trabalho ou 

doenças previstas em lei. 
III- O empregado em empresa deve estar afastado do trabalho há pelo menos 15 dias (corridos ou intercalados 

dentro do prazo de 60 dias). 
IV- O fim do benefício ocorre quando o segurado recupera a capacidade ou retorna ao trabalho. 
 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I, II, III e IV. 
B) I, III e IV, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. 
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21. Sobre Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), analise as afirmativas abaixo, marque (V) para verdadeiro ou 
(F) para falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. 
  
(  ) A CAT é um documento emitido para reconhecer tanto um acidente de trabalho ou de trajeto bem como uma 

doença ocupacional. 
(  ) Acidente de trabalho ou de trajeto: é o acidente ocorrido no exercício da atividade profissional a serviço da 

empresa ou no deslocamento residência / trabalho / residência, e que provoque lesão corporal ou perturbação 
funcional que cause a perda ou redução (permanente ou temporária) da capacidade para o trabalho ou, em 
último caso, a morte 

(  ) Doença ocupacional: é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada 
atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 

(  ) A empresa é obrigada a informar à Previdência Social todos os acidentes de trabalho ocorridos com seus 
empregados, ou melhor, apenas aqueles em que ocorre afastamento das atividades, até o quinto dia útil ao da 
ocorrência. Em caso de morte, a comunicação deverá ser imediata. 

 
A) V, V, V, F. 
B) V, V, V, V. 
C) V, F, V, V. 
D) F, V, F, V. 
 

22. Sobre episódios depressivos, leia as afirmativas abaixo a seguir e assinale a alternativa correta. 
 
I- O paciente pode se queixar de dificuldade de concentração, pode apresentar elevada autoestima e 

autoconfiança, porém, as ideias de culpa e inutilidade; visões desoladas e pessimistas do futuro, ideias ou atos 
suicidas são mais comuns. 

II- O sono encontra-se frequentemente perturbado, geralmente por insônia terminal. O paciente se queixa de 
diminuição do apetite, geralmente com perda de peso sensível. Sintomas de ansiedade são muito frequentes. 

III- A angústia tende a ser tipicamente mais intensa à noite.  
IV- As alterações da psicomotricidade podem variar da lentificação à agitação. Pode haver lentificação do 

pensamento.  
 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) II e IV, apenas. 
B) I, II, III e IV. 
C) I e II, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
 

23. Sobre a Pneumoconiose dos trabalhadores do carvão, analise as afirmativas abaixo, marque (V) para verdadeiro ou 
(F) para falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. 
 
(  ) A principal fonte de exposição é a extração de carvão vegetal. 
(  ) A quantidade de poeira respirável varia com o tipo de carvão, sendo menor no betuminoso quando comparado 

ao antracitoso. 
(  ) Nas minas brasileiras em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, há uma alta concentração de sílica devida ao 

teor de contaminantes minerais existentes na rocha.  
(  ) A Pneumoconiose dos trabalhadores do carvão é uma doença profissional causada pela inalação de poeiras de 

carvão vegetal, caracterizada pela deposição destas poeiras nos alvéolos pulmonares e pela reação tissular 
provocada por sua presença. 

 
A) V, F, F, V. 
B) V, V, V, V. 
C) F, V, V, F. 
D) V, F, V, F. 
 

http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/todos-os-servicos/comunicacao-de-acidente-de-trabalho/
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24. Sobre a Norma Regulamentadora número 5 (NR-5), de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), analise 
as afirmativas abaixo, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
 
(  ) Devem constituir CIPA, por estabelecimento, e mantê-la em regular funcionamento as empresas privadas, 

públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, 
associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como 
empregados. 

(  ) As empresas instaladas em centro comercial ou industrial estabelecerão, através de membros de CIPA ou 
designados, mecanismos de integração com objetivo de promover o desenvolvimento de ações de prevenção de 
acidentes e doenças decorrentes do ambiente e instalações de uso coletivo, podendo contar com a participação 
da administração do mesmo. 

(  ) Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual 
participem, independentemente de filiação sindical. 

(  ) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de dois anos, permitida uma reeleição. 
 
A) F, V, F, F. 
B) V, V, V, V. 
C) F, F, V, V. 
D) V, V, F, F. 
 

25. Sobre a Norma Regulamentadora número 6 (NR-6), de Equipamento de Proteção Individual (EPI), analise as 
afirmativas abaixo, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo. 
 
(  ) Entende-se como Equipamento Conjugado de Proteção Individual, todo aquele composto por vários dispositivos, 

que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam 
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

(  ) O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou 
utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação (CA), expedido pelo órgão nacional competente em 
matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. 

(  ) Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), ouvida a 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o 
EPI adequado ao risco existente em determinada atividade. 

(  ) Nas empresas desobrigadas a constituir SESMT, cabe ao empregador selecionar o EPI adequado ao risco, 
mediante orientação de profissional tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA ou, na falta desta, o designado e 
trabalhadores usuários. 

 
A) V, F, V, F. 
B) V, V, V, V. 
C) F, V, F, V. 
D) F, V, F, F. 
 

26. Sobre as diretrizes da Norma Regulamentadora número 7 (NR-7), do Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO), leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. 
 
I- O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde dos 

trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais normas regulamentadoras. 
II- O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, 

privilegiando o instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho. 
III- O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde 

relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de 
doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. 

IV- O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os 
identificados nas avaliações previstas nas demais normas regulamentadoras. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I, II, III e IV. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) III e IV, apenas. 
D) I, II e III, apenas. 
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27. Sobre as medidas de controle contidas na Norma Regulamentadora número 9 (NR-9), do Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA), leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. 
 
I- Deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes para a eliminação, a minimização ou o controle dos 

riscos ambientais sempre que ocorrer identificação, na fase de antecipação, de risco potencial à saúde. 
II- Deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes para a eliminação, a minimização ou o controle dos 

riscos ambientais sempre que ocorrer constatação, na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde. 
III- Deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes para a eliminação, a minimização ou o controle dos 

riscos ambientais quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores 
abrandarem os valores dos limites previstos na norma regulamentadora 3 (NR-3) ou aqueles que venham a ser 
estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, desde que menos rigorosos do que os critérios técnico-legais 
estabelecidos. 

IV- Deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes para a eliminação, a minimização ou o controle dos 
riscos ambientais quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo causal entre danos 
observados na saúde os trabalhadores e a situação de trabalho a que eles ficam expostos. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) I, II e IV, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
 

28. A Norma Regulamentadora número 17 (NR-17) sobre Ergonomia, refere que nas atividades que exijam sobrecarga 
muscular estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros superiores e inferiores, e a partir da análise 
ergonômica do trabalho, devem ser observados alguns itens. Sobre este assunto, analise as afirmativas abaixo, 
marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para 
baixo. 
 
(  ) Todo e qualquer sistema de avaliação de desempenho para efeito de remuneração e vantagens de qualquer 

espécie deve levar em consideração as repercussões sobre a saúde dos trabalhadores. 
(  ) Devem ser incluídas pausas para descanso. 
(  ) Quando do retorno do trabalho, após qualquer tipo de afastamento igual ou superior a 60 (sessenta) dias, a 

exigência de produção deverá permitir um retorno gradativo aos níveis de produção vigentes na época anterior 
ao afastamento. 

 
A) V, V, V. 
B) F, V, V. 
C) F, V, F. 
D) V, V, F. 
 

29. O trabalhador de uma Indústria Têxtil passou mal e procurou o Ambulatório de Saúde do Trabalhador. O médico 
estava em horário de almoço e o enfermeiro fez o atendimento do trabalhador. Como o enfermeiro tinha experiência 
de quase 15 anos no Ambulatório de Saúde do Trabalhador, prescreveu e administrou um medicamento injetável 
para o trabalhador e solicitou para que ele retornasse ao trabalho. O trabalhador passou mal novamente e 
apresentou parada cardiorrespiratória (PCR), sendo atendido pelo médico, que acabou evoluindo para óbito. 
Posteriormente, foi constatado que o medicamento administrado pelo enfermeiro foi a causa da morte do paciente. 
Em relação aos aspectos éticos, é correto afirmar que: 
 
A) o profissional de enfermagem cometeu negligência.  
B) o profissional de enfermagem cometeu imperícia. 
C) o profissional de enfermagem agiu corretamente, pois é seu dever prestar atendimento à comunidade. 
D) o profissional de enfermagem tinha experiência para prestar o atendimento, entretanto agiu de maneira 

precipitada, caracterizando imprudência. 
 

30. Um homem, 46 anos, estava andando na rua e sofreu uma queda, batendo a boca e resultando na perda de um 
dente. Uma mulher, que morava próximo do local, foi ajudá-lo. Como a socorrista não tinha habilidade para 
reimplantar o dente imediatamente, armazenou temporariamente o dente avulsionado numa solução comprovada de 
eficácia para prolongar as células dentárias. Dentre as soluções comprovadas de eficácia estão: 
 
A) o leite integral. 
B) a gema de ovo. 
C) a água gaseificada. 
D) o Manitol. 
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31. Sobre as atribuições que envolvem o enfermeiro do trabalho, segundo a Associação Nacional de Enfermagem do 
Trabalho (ANENT), leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. 
 
I- Conhecer as condições de segurança e de periculosidade da empresa, efetuando observações nos locais de 

trabalho e discutindo-as em equipe, para identificar as necessidades no campo de segurança, higiene e melhoria 
do trabalho. 

II- Executar e avaliar apenas programas de prevenção de acidentes e de doenças profissionais, propiciando a 
preservação da integridade física do trabalhador. 

III- Prestar primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidente ou doença, fazendo curativos ou 
imobilizações especiais, administrando medicamentos e tratamentos e providenciando o posterior atendimento 
médico adequado, para atenuar consequências e proporcionar apoio e conforto ao paciente. 

IV- Planejar e executar programas de educação sanitária, divulgando conhecimentos e estimulando a aquisição de 
hábitos sadios, para prevenir doenças profissionais e melhorar as condições de saúde do trabalhador. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I, II, III, IV. 
B) II e III, apenas. 
C) I, III e IV, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. 
 

32. Para pacientes com sinais e sintomas clássicos de Dengue (sem sangramentos e sem sinais de alarme), é indicado o 
uso de: 
 
A) Ibuprofeno. 
B) Nimesulida. 
C) Diclofenaco.  
D) Paracetamol. 
 

33. Postura é a posição do corpo ou de suas partes (cabeça, tronco e membros), é o modo de manter o corpo e os seus 
movimentos. A saúde do trabalhador também depende das posturas adotadas durante o desempenho de suas 
atividades laborais. Sobre este assunto, assinale a alternativa correta. 

 
A) A posição sentada é a única postura adequada, que mesmo depois de certo tempo, não causa dor ou 

desconforto. 
B) A posição deitada ou de repouso é a única que permite o relaxamento completo dos músculos, promovendo a 

recuperação do indivíduo.  
C) O homem não foi projetado para o movimento, então, para sentir-se bem e evitar problemas, não são 

necessárias variações posturais. 
D) É necessário fazer apenas uma pausa de 5 minutos a cada 6 horas para aliviar ossos, músculos, tendões e 

articulações de uma mesma posição. 
 

34. De acordo com a lista nacional de notificação compulsória, vigente no Brasil, o acidente de trabalho com exposição a 
material biológico: 
 
A) deve ser notificado imediatamente (menor que 24 horas) à Secretaria Municipal de Saúde. 
B) deve ser notificado semanalmente. 
C) deve ser notificado imediatamente (menor que 24 horas) ao Ministério da Saúde. 
D) deve ser realizado controle no local de trabalho diariamente e notificação anual ao Ministério do Trabalho. 
 

35. Considerando a lista nacional de notificação compulsória, vigente no Brasil, um exemplo de doença ou agravo que 
deve ser notificado de forma imediata (menor de 24 horas) é: 
 
A) Febre Amarela. 
B) Intoxicação Exógena (por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados). 
C) Leishmaniose Visceral. 
D) Tuberculose. 
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36. Sobre a vacina da raiva (inativada), leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. 
 

I- A vacina é indicada para a profilaxia da raiva humana na pré-exposição ao vírus rábico em indivíduos que, por 
força de suas atividades, estão permanentemente expostos ao risco da infecção pelo vírus, como médicos 
veterinários, biólogos, profissionais e auxiliares de laboratórios de virologia e anatomopatologia para a raiva, 
estudantes de veterinária, biologia e agrotecnia; para profissionais que atuam no campo na captura, vacinação, 
identificação e classificação de mamíferos passíveis de portar o vírus, bem como funcionários de zoológicos; 
indivíduos que desenvolvem trabalho de campo (pesquisas, investigações ecoepidemiológicas) com animais 
silvestres; espeleólogos, guias de ecoturismo, pescadores, carteiros e outros profissionais que atuam em áreas 
de risco. Também está indicada para indivíduos com risco de exposição ocasional ao vírus, como turistas que 
viajam para áreas de raiva não controladas (que devem ser avaliadas individualmente) e gestantes, estas após 
avaliação criteriosa do risco pelo benefício. 

II- A vacina é indicada na pós-exposição ao vírus rábico em indivíduos que sofreram mordedura, arranhadura e 
lambedura de mucosa provocadas por animais transmissores da doença. 

III- A vacina é contraindicada na reexposição ao vírus rábico em indivíduos que já tenham recebido profilaxia 
anteriormente. 

IV- Quando o usuário estiver fazendo o uso de corticoide e/ou imunossupressores, suspenda o tratamento logo que 
iniciar o esquema de vacinação e retorne logo após completar o esquema vacinal. 

 

Estão corretas as afirmativas: 
 

A) I, II, III e IV. 
B) I, II e III, apenas. 
C) I, II e IV, apenas. 
D) I e II, apenas. 
 

37. Uma trabalhadora procurou o enfermeiro do Ambulatório de Saúde do Trabalhador para obter orientações sobre a 
vacina papilomavírus humano (HPV). De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, é correto afirmar que, o 
enfermeiro deverá orientar que: 
 

A) a vacinação substitui a rotina de triagem de câncer do colo do útero. 
B) há contraindicação específica para vacina em usuários imunocomprometidos, incluindo doentes com HIV/aids. 
C) a vacinação consiste na administração de três doses com o seguinte esquema vacinal: zero, 6 e 12 meses 

(esquema estendido). O volume a ser administrado é 1,0 mL. 
D) a vacina HPV é indicada para jovens do sexo feminino de 9 a 13 anos de idade, para a imunização ativa contra o 

HPV, a fim de prevenir contra câncer do colo do útero, vulvar, vaginal e anal, lesões pré-cancerosas ou 
displásicas, verrugas genitais e infecções causadas pelo HPV. 

 

38. Os complexos eventos envolvidos na intoxicação, desde a exposição às substâncias químicas até o aparecimento de 
sinais e sintomas, podem ser desdobrados, para fins de operacionalização da vigilância em saúde, em quatro fases. 
A fase __________________ corresponde ao período de “movimentação” do agente tóxico no organismo. Nesta fase 
destacam-se os processos de absorção, distribuição, armazenamento, biotransformação e eliminação do agente 
tóxico ou de seus metabólitos pelo organismo. As propriedades físico-químicas das substâncias químicas 
determinam o grau de acesso aos órgãos alvo, assim como a velocidade de eliminação do organismo.  
 

Complete a frase acima assinalando a alternativa correta. 
 

A) exposição 
B) toxicocinética 
C) toxicodinâmica 
D) clínica 
 

39. Sobre acidente de trabalho com exposição a material biológico, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
correta. 
 

I- Acidente envolvendo sangue e outros fluidos orgânicos, ocorrido com o indivíduo durante seu trabalho, no qual 
houve exposição a materiais biológicos potencialmente contaminados. 

II- Deve ser preenchida a Ficha de Investigação de Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico do 
Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), além das fichas individuais, de acordo com os 
agravos de notificação compulsória, tais como nos casos de aids, tétano e hepatites. 

III- Exposição a material biológico – sangue, fluidos orgânicos potencialmente infectantes (sêmen, secreção vaginal, 
líquor, líquido sinovial, líquido pleural, peritoneal, pericárdico e amniótico), fluidos orgânicos potencialmente não 
infectantes (suor, lágrima, fezes, urina e saliva), exceto se contaminado com sangue. 

IV- As exposições de maior gravidade envolvem menor volume de sangue e maior inoculação viral. 
 

Estão corretas as afirmativas: 
 

A) I, II, III e IV. 
B) I, III e IV, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) I, II e III, apenas. 
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40. Sobre abuso de substâncias, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. 
 
I- Padrão de uso inadequado, com prejuízo clinicamente pouco significativo, ocorrendo no período de 2 anos, 

chegando a preencher critérios para dependência de substância. 
II- Um dos critérios diagnósticos para abuso de substâncias é o uso recorrente da substância, resultando em 

fracasso no cumprimento de importantes obrigações no trabalho, escola ou lar. 
III- Um dos critérios diagnósticos para abuso de substâncias é o uso continuo da substância, apesar dos problemas 

sociais ou interpessoais persistentes ou recorrentes causados ou exacerbados pelos efeitos da substância. 
 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I e III, apenas. 
 

41. Sobre intoxicação por substâncias, analise as afirmativas abaixo, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. 
 
(  ) A intoxicação representa uma síndrome reversível específica à ingestão recente de determinada droga. 
(  ) Os critérios que a definem baseiam-se nas evidências recentes do uso e incluem comportamento inadequado, 

agressividade, labilidade do humor, prejuízo na coordenação psicomotora e julgamento de realidade, lentificação 
psicomotora e déficit cognitivo.  

(  ) Comportamento adaptado clinicamente pouco significativo ou alterações psicológicas decorrentes do efeito da 
droga no sistema nervoso central, evidenciado unicamente após o uso da substância. 

 
A) V, V, V. 
B) V, F, V. 
C) F, V, F. 
D) V, V, F. 
 

42. Sobre contenção mecânica de paciente de saúde mental, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. 

 
I- É o uso de artifícios que impedem a movimentação do paciente. No Brasil, é muito comum a utilização da camisa 

de força ainda para pacientes de saúde mental. 
II- Uma das indicações de contenção mecânica é para isolar um cliente agitado dos estímulos ambientais, ou seja, 

minimização de estímulos. 
III- A contenção mecânica serve unicamente para impedir um cliente de se ferir. 
IV- A contenção mecânica é um componente de terapia comportamental cognitiva planejada. 

 
Estão corretas as afirmativas: 

 
A) I, II, III e IV. 
B) II e IV, apenas. 
C) I, II e III, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
 

43. Sobre comportamento de heteroagressividade e de violência, analise as afirmativas abaixo, marque (V) para 
verdadeiro ou (F) para falso e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. 
 
(  ) A agitação psicomotora é um quadro de tensão, inquietação, hiperatividade, manifestado por um estado 

psicomotor. 
(  ) Apresenta, necessariamente, um enfoque específico ou um objeto, sendo a agressividade um estado de 

violência e uma atitude sempre dirigida a alguém ou algo.  
(  ) São considerados sinais de agitação como prévios a uma violência eminente: caminhar constante, impaciência, 

tensão muscular e dentes cerrados. 
 
A) V, V, V. 
B) V, F, V. 
C) F, V, F. 
D) V, V, F. 
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44. O planejamento é um processo contínuo, que tem a finalidade de possibilitar uma postura ativa dos gestores de uma 
organização na sua relação com os usuários e com o meio em que ela atua. Considerando os tipos de planejamento, 
correlacione as colunas abaixo, enumerando-as de cima para baixo, e a seguir assinale a resposta correta. 
 

1- Planejamento Normativo. 
2- Planejamento Estratégico Situacional. 

(  ) O sujeito que planeja e o objeto do planejamento são 
independentes. 

(  ) Nega e negligencia a questão de conflito e do poder. 
(  ) Reconhece o conflito e as relações de poder com os quais 

trabalha. 
(  ) O planejamento é anti-histórico, ou seja, não leva em 

consideração a historicidade e dinamicidade dos fenômenos. 
(  ) Admite-se que não há neutralidade e que o planejamento 

tem uma importante dimensão política e social, além da 
dimensão técnica. 

(  ) O sujeito que planeja faz parte da realidade juntamente com 
outros autores. 

 
A) 2, 2, 1, 2, 1, 1. 
B) 2, 1, 2, 1, 2, 1. 
C) 1, 1, 2, 1, 2, 2. 
D) 1, 2, 1, 2, 1, 2. 
 

45. As instituições de saúde podem ser avaliadas de diferentes formas para cumprir as exigências legais, condições de 
classificação e de qualidade. Dentre as categorias de avaliação no sistema de saúde brasileiro, ________________ 
que é um procedimento de avaliação dos recursos institucionais, periódico e reservado para o reconhecimento da 
existência de padrões previamente estabelecidos na estrutura, no processo e no resultado, com a finalidade de 
estimular e manter o desenvolvimento de uma cultura de qualidade.  
 

Preencha a lacuna acima assinalando a alternativa correta. 
 

A) Categorização 
B) Programa de auto-avaliação 
C) Habilitação 
D) Acreditação 
 

46. A Avaliação de Desempenho Profissional (ADP) é um processo dinâmico de mensuração individual da qualidade do 
desempenho profissional, no exercício de seu cargo, a partir de critérios predefinidos. Para este processo, é 
importante a elaboração de um instrumento de avaliação. O passo inicial para construção deste instrumento é o(a): 
 

A) Prognosticador ou fator de desempenho. 
B) Perfil Profissional. 
C) Método de Avaliação. 
D) Técnica de Avaliação. 
 

47. Considerando as organizações do trabalho em saúde por equipes, correlacione as colunas abaixo, enumerando-as 
de cima para baixo, e a seguir assinale a resposta correta. 
 

1- Equipe Integração. 
2- Equipe Agrupamento. 

(  ) Observa-se a busca de articulação das ações e de interação dos 
profissionais. 

(  ) Ocorre a justaposição das ações e a junção de agentes. 
(  ) Tendência à manutenção da fragmentação das ações. 
(  ) Comunicação entre seus componentes, orientada para o entendimento. 
(  ) Mútua influência entre trabalho e interação. 

 
A) 2, 1, 1, 2, 2. 
B) 1, 1, 2, 1, 2. 
C) 1, 2, 2, 1, 1. 
D) 2. 2, 1, 2, 1. 
 

48. Sobre os recursos disponíveis nos aplicativos do Office 2007, podemos afirmar. 
 

1- Se você clicar 3 vezes com o botão esquerdo do mouse sobre uma palavra, dentro de um parágrafo do texto 
editado no Word, a palavra será excluída.  

2- O recurso Classificar faz parte do menu Dados do Excel.  
3- Os slides criados no PowerPoint para uma apresentação eletrônica permitem fazer alterações de última hora na 

sua apresentação além de usar transições de slides, intervalos e animação para controlar o seu ritmo.  
 

São afirmações corretas: 
 

A) 2 e 3, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 1 e 2, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
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49. Considere as afirmações abaixo. 
 
1- Intranet é uma rede interna, utilizada especificamente no mundo corporativo em que o acesso ao conteúdo é 

geralmente restrito.  
2- O recurso Favoritos, oferecido pelos navegadores, é utilizado para armazenar os endereços preferenciais de 

páginas da web visitadas pelo usuário, agilizando novos acessos a elas.  
3- No Outlook você pode criptografar mensagens para que apenas o destinatário possa ler suas mensagens e 

anexos.  
 
Estão corretas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
 

50. Dentre os recursos oferecidos pela maioria dos navegadores, que ajudam o usuário a navegar com segurança pela 
web, NÃO se inclui o de: 
 
A) alertar se sites tentarem instalar extensões ou temas. 
B) bloquear o acesso a sites que foram acessados mais de duas vezes na mesma sessão. 
C) gerenciar Complementos, que permite habilitar ou desabilitar complementos do navegador da Web e exclua 

controles Active X indesejados.  
D) filtro do SmartScreen, que pode ajudar a proteger contra ataques de phishing online, fraudes e sites mal-

intencionados.  
 
 




