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provas. É proibido o uso de boné.

1

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões numeradas de 01 a 15
QUESTÃO 01
A nossa exposição a poluentes atmosféricos pode, de acordo com a forma de exposição, provocar impactos
à saúde dos trabalhadores. Qual é o agravo decorrente de problemas de curto prazo devidos à alta
concentração de poluentes?
A) Desenvolvimento de cardiopatias.
B) Irritação nas mucosas do nariz e dos olhos.
C) Redução da expectativa de vida em até dois anos.
D) Diminuição das chances de desenvolvimento de câncer de pulmão.
QUESTÃO 02
Segundo o Calendário Nacional de Vacinação, quando um trabalhador não vacinado viaja para áreas de
risco, deve tomar a vacina contra a febre amarela. Quantos dias antes da partida a vacina deve ser
administrada?
A) 8 dias.
B) 10 dias.
C) 6 dias.
D) 4 dias.
QUESTÃO 03
É considerado acidente de trabalho toda lesão corporal ou perturbação da capacidade funcional que, no
exercício do trabalho, ou por motivo dele, resultar de causa externa, súbita, imprevista ou fortuita, que cause
a morte ou a incapacidade para o trabalho, total ou parcial, permanente ou temporária. De acordo com a
classificação dos acidentes, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Acidentes típicos – decorrentes da característica da atividade profissional desempenhada pelo
acidentado.
( ) Acidentes de trajeto – quando ocorridos no trajeto entre a residência e o local de trabalho e vice-versa.
( ) Doenças adquiridas antes da entrada na empresa – de acordo com a Lei n.º 8.213/91 são estabelecidas
cotas para a contratação de portadores de deficiência física.
( ) Doenças profissionais – desencadeadas pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) V, V, F, V.
B) V, F, F, V.
C) F, V, V, F.
D) F, F, F, V.
QUESTÃO 04
Sistema e base de dados do Ministério da Saúde que devem incorporar informações de interesse da Saúde
do Trabalhador, EXCETO
A) Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).
B) Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB).
C) Sistema de Informações Geográficas (SIG).
D) Sistema de Informações de Mortalidade (SIM).
QUESTÃO 05
Sobre Higiene Ocupacional, a fase de ______________ considera os riscos ambientais que poderão
ocorrer nos ambientes de trabalho, e visa a introdução de sistemas de controle durante as fases de
projeto, instalação, ampliação, modificação ou substituição de equipamentos e /ou processos. Assinale a
alternativa que completa corretamente a lacuna.
A) avaliação
B) controle
C) antecipação
D) reconhecimento
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QUESTÃO 06
De acordo com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (NR 9), a utilização de Equipamento de
Proteção Individual − EPI − deverá considerar as Normas Legais e Administrativas em vigor e envolver, no
mínimo:
A) Relação do EPI adequado ao risco a que o trabalhador está exposto e a todas as atividades já exercidas
durante a sua vida profissional.
B) Introdução de medidas que minimizem a formação de agentes prejudiciais à saúde, eliminando o fator
de desvio.
C) Descaracterização das funções dos trabalhadores, com a respectiva identificação dos EPIs utilizados
para os meios de trabalho.
D) Programa de treinamento dos trabalhadores quanto à sua correta utilização e orientação sobre as
limitações de proteção que o EPI oferece.
QUESTÃO 07
De acordo com a Norma Regulamentadora − NR 7 −, devem ser submetidos a exames audiométricos de
referência e sequenciais, no mínimo, todos os trabalhadores que:
A) Exerçam ou exercerão suas atividades em ambientes cujos níveis de pressão sonora ultrapassem os
limites de tolerância estabelecidos na NR 15 e seus anexos 1 e 2, independentemente do uso de protetor
auditivo.
B) Exercerão suas atividades em ambientes cujos níveis de pressão sonora não ultrapassem os limites de
tolerância estabelecidos na NR 15 e anexos 1 e 2.
C) Já exerceram suas atividades em ambientes cujos níveis de pressão sonora não ultrapassaram os limites
de 42 (quarenta e dois) dB.
D) Exerçam ou exercerão suas atividades em ambientes cujos níveis de pressão sonora não ultrapassem os
limites de 40 (quarenta) dB.
QUESTÃO 08
Em seus artigos normatizadores, a Norma Regulamentadora − NR 32 −, diante da probabilidade da
exposição ocupacional a agentes biológicos, estabelece, entre outros, que:
I - O empregador deve assegurar o início da capacitação dos trabalhadores, após o período de experiência,
a fim de que eles possam aplicar as recomendações, associando-as com a prática.
II - Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem usar vestimenta de
trabalho, não devendo ser o conforto um requisito.
III - O empregador deve vedar a utilização de pias de trabalho para os fins diversos dos previstos.
IV - Os trabalhadores, com ferimentos ou lesões nos membros superiores, só poderão iniciar suas atividades
após avaliação médica obrigatória, com emissão de documento de liberação para o trabalho.
Está CORRETO o que se afirma em
A) II e IV, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) III e IV, apenas.
QUESTÃO 09
Com relação à biossegurança nas ações de cuidado ao cliente, podemos afirmar:
A) Checar o estado vacinal dos funcionários, em instituições de saúde, evitaria a necessidade de instituir
medidas de precaução para a maioria das doenças transmissíveis.
B) O conhecimento das vias de transmissão dos agentes etiológicos do paciente é de suma importância para
a escolha do tipo de precaução e, assim, prevenir a disseminação de doenças.
C) A capacitação de profissionais e a supervisão das atividades têm baixo impacto na prevenção de
infecções.
D) Precauções padrão são aquelas aplicadas de acordo com o diagnóstico estabelecido ou o presumido
estado de infecção do paciente.
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QUESTÃO 10
A Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador − CIST − está prevista na Lei n.º 8.080, de 19 de
setembro de 1990, tendo como objetivo:
A) Prevenção de doenças ocupacionais, promoção da saúde, consolidação das Leis Trabalhistas.
B) Promoção da saúde, Consolidação das leis trabalhistas (CLT), INPS e INAMPS.
C) Promoção da saúde, prevenção de doenças ocupacionais ou relacionadas ao trabalho.
D) Conhecimento específico sobre a PNSST – Política Nacional sobre Saúde e Segurança do Trabalho − e
o sistema do INPS e INAMPS.
QUESTÃO 11
Na unidade de internação da clínica médica de um hospital, encontra-se um paciente internado com
infecção por agentes multirresistentes, com precaução de contato. Desse modo, assinale a alternativa que
apresenta somente equipamentos de proteção individual relacionados à precaução de contato.
A) Óculos e avental.
B) Máscara e gorro.
C) Máscara e luva de procedimentos.
D) Luva de procedimento e avental.
QUESTÃO 12
Atualmente, sabe-se que a repetição de vivências traumáticas originadas no trabalho desencadeiam o quadro
clínico de sofrimento psicológico, emocional e mental no trabalhador. Esse quadro clínico é associado ao
fenômeno denominado:
A) Status quo.
B) Assédio moral.
C) Síndrome de Raynaud.
D) Tríade de Cushing.
QUESTÃO 13
De acordo com a Norma Regulamentadora 32 (NR-32), o vírus da hepatite B é um agente biológico
classificado na classe de risco 2, considerando os seguintes aspectos:
A) Risco individual moderado para o trabalhador, com baixa probabilidade de disseminação para a
coletividade, podendo causar doenças ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia
ou tratamento.
B) Elevado risco individual para o trabalhador, com probabilidade de disseminação para a coletividade,
podendo causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios
eficazes de tratamento.
C) Risco individual moderado para o trabalhador, com elevada probabilidade de disseminação para a
coletividade, devido ao grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro, podendo causar
doenças graves ao ser humano, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia.
D) Moderado risco individual para o trabalhador, com probabilidade elevada de disseminação para a
coletividade, com pouca probabilidade de causar outras doenças ao ser humano.
QUESTÃO 14
Em relação à síndrome de Burnout, considere as afirmações a seguir:
I - A síndrome de Burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio psíquico que está
registrado no Grupo V da CID-10 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde), cuja principal característica é o estado de tensão emocional e estresse crônico,
provocados por condições de trabalho físicas, emocionais e psicológicas desgastantes.
II - A síndrome manifesta-se especialmente em pessoas cuja profissão exige envolvimento interpessoal
direto e intenso, e os profissionais da área da beleza, da moda e da educação são os que correm maior
risco.
Assinale a alternativa CORRETA.
A) As duas afirmações são verdadeiras e a segunda complementa a primeira.
B) A primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira.
C) A primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa.
D) As duas afirmações são falsas.
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QUESTÃO 15
A seguir apresentamos algumas doenças para que sejam relacionadas aos seus respectivos fatores de risco:
1 - Transtornos mentais decorrentes de lesão e disfunção cerebrais e de doença física, transtorno cognitivo
leve.
2 - Hipertensão arterial.
3 - Queratite e queratoconjuntivite.
4 - Ulceração ou necrose do septo nasal.
5 - Infertilidade masculina.
( ) Chumbo, exposição ao ruído, problemas relacionados ao emprego e desemprego.
( ) Tolueno e outros solventes, chumbo, mercúrio e tricloroetileno.
( ) Arsênico, cádmio, cromo, ácido cianídrico e seus compostos.
( ) Chumbo, radiações ionizantes, dibromocloropropano e calor.
( ) Arsênico, ácido sulfídrico, radiações ionizantes, infravermelho e ultravioleta.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) 1, 5, 4, 3, 2.
B) 2, 1, 4, 5, 3.
C) 3, 2, 5, 4, 1.
D) 5, 1, 3, 4, 2.
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Questões numeradas de 16 a 25
INSTRUÇÃO: Leia com atenção o texto abaixo para responder às questões que se seguem.

O grande apagão
Sempre me impressionou o tabu que envolve algumas palavras. Por muito tempo palavrões
pronunciados em outro idioma apareciam nas legendas de nossos cinemas e TV substituídos por
reticências, ou numa tradução mais branda, enquanto na tela se desenrolavam cenas então ditas “fortes”.
Hoje pouca coisa seria considerada imprópria, pois a qualquer hora do dia crianças ligam a TV e, a não ser
5 que haja algum adulto presente propondo algo mais divertido, assistem a cenas tórridas. A intimidade
pessoal vem sendo tão banalizada que pouca coisa nos choca – ou escondemos isso para que não pareçamos
antiquados?
Voltando aos tabus verbais: procuramos evitar o nome de certas enfermidades que nos assustam,
como se, pronunciadas, elas pudessem nos contaminar. O Diabo tem centenas de apelidos – um dos
10 encantos na minha obra predileta, Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, é ver os nomes que lhe dão,
sobretudo no interior, de “Coisa Ruim”, “Renegado” e outros: é a poderosa e colorida imaginação do povo,
criativa como a das crianças.
Atualmente, ao menos nos escalões do governo, “recessão”, “apagão” e “racionamento” são os
malditos, como se, mascarados por eufemismos, eles não fossem o flagelo real de empresas e indivíduos,
15 pela incompetência ou interesses políticos das autoridades responsáveis (que vinham sendo avisadas),
provocando a falta de água e os apagões elétricos, dentro de todo um quadro seriíssimo de falhas estruturais
pelo país.
“Recessão”, como mencionada (logo corrigida) pelo ministro da Fazenda, poderia ter uma conotação
positiva, com o significado de controlar para arrumar, e depois refazer a casa, buscando o bem real de seus
20 moradores – até onde isso interessa ao Estado.
Empenhado numa batalha feroz pela manutenção do poder, o governo nos arrastou a este fundo de
oceano onde estamos ancorados, raspando as areias e ameaçando ali ficar: estimulou com
veemência o consumo, deixando multidões inadimplentes ou gravemente endividadas. Tratou adversários de
maneira abominável, iludiu o povo com promessas vãs, de muitas maneiras colaborou para o apagão das
25 nossas estruturas públicas e a fragilidade dos nossos valores morais.
Volto a mencionar algumas mazelas, além de água e energia: o caos na educação (vejam as redações
do Enem e o desinteresse pela melhor qualificação do ensino), que deveria obter os maiores investimentos,
pois é onde tudo começa: posso tomar banho frio e enxergar à luz de velas, mas preciso de uma cabeça
instruída para decidir minha vida e a do meu país.
30
Lembro o precaríssimo saneamento, a segurança falida, as leis ineficientes e a impunidade que
causam uma carnificina diária; a situação da saúde é criminosa; os meios de transporte atormentam as
pessoas e entravam a economia; a comunicação corre o risco de ser controlada; e relações internacionais
inadequadas nos afastam dos países adiantados (lembrem que a diplomacia leva a imagem do país).
Sozinho, o ministro Joaquim Levy será um curativo sobre um imenso corpo doente. Seriam
35 necessários muitos competentes como ele para consertar o que aí está. Esperemos que, apesar dos problemas
(não sabemos da missa nem dezoito avos), ele não desista, a fim de que este povo não seja mais massacrado,
e a nação não passe vexames iguais ao exemplo que cito aqui: como muitas entidades públicas no Brasil,
várias embaixadas brasileiras estão com as contas atrasadas. O governo não lhes envia os recursos
essenciais, elas precisam economizar energia e água, não pagam a funcionários e fornecedores, falta papel
40 para as impressoras – logo até o papel higiênico será uma preciosidade.
Não sou pessimista, mas de um realismo moderado. Enquanto os responsáveis por essa escandalosa
situação não tiverem a coragem de encarar a realidade, assumir e consertar seus malfeitos com honestidade
e firmeza, continuaremos uma nação avestruz, com as ignorantes cabeças escondidas na areia. E não
conseguiremos dar um passo à frente: será o escuro do apagão geral.
1

(LUFT, Lya. O grande apagão. Revista Veja. p. 23, 4 de fevereiro de 2015.)
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QUESTÃO 16
Todos os recursos de argumentação foram usados pela autora na construção do texto, EXCETO
A) Intertextualidade.
B) Interrogação.
C) Dados estatísticos.
D) Linguagem figurada.
QUESTÃO 17
Ao longo do texto, verifica-se o uso da linguagem metafórica como recurso de expressão. Assinale a
alternativa em que NÃO se observa esse uso.
A) “Empenhado numa batalha feroz pela manutenção do poder, o governo nos arrastou a este fundo de
oceano...” (Linhas 21-22)
B) “... de muitas maneiras colaborou para o apagão das nossas estruturas públicas e a fragilidade dos
nossos valores morais.” (Linhas 24-25)
C) “Sozinho, o ministro Joaquim Levy será um curativo sobre um imenso corpo doente.” (Linha 34)
D) “Seriam necessários muitos competentes como ele para consertar o que aí está.” (Linhas 34-35)
QUESTÃO 18
Considere o trecho:
“Atualmente, ao menos nos escalões do governo, “recessão”, “apagão” e “racionamento” são os malditos,
como se, mascarados por eufemismos, eles não fossem o flagelo real de empresas e indivíduos, pela
incompetência ou interesses políticos das autoridades responsáveis (que vinham sendo avisadas),
provocando a falta de água e os apagões elétricos, dentro de todo um quadro seriíssimo de falhas estruturais
pelo país.” (Linhas 13-17)
Tendo em vista o contexto em que foi empregada, a palavra eufemismo é um recurso de expressão que
significa o uso de
A) expressões mais grosseiras.
B) palavras mais brandas.
C) termos técnicos.
D) vocábulos coloquiais.
QUESTÃO 19
O termo “apagão” é usado reiteradamente no texto tanto com sentido denotativo, como com sentido
conotativo. Marque a alternativa em que se verifica o uso desse termo com sentido denotativo.
A) “O grande apagão” ( Título)
B) “... provocando a falta de água e os apagões elétricos, dentro de todo um quadro seriíssimo de falhas
estruturais pelo país.” (Linhas 16-17)
C) “E não conseguiremos dar um passo à frente: será o escuro do apagão geral.” ( Linhas 43-44)
D) “... iludiu o povo com promessas vãs, de muitas maneiras colaborou para o apagão das nossas estruturas
públicas...” (Linhas 24-25)
QUESTÃO 20
Entre os problemas sociais brasileiros apontados pela autora, NÃO se encontra:
A) educação.
B) saúde.
C) moradia.
D) transporte.
QUESTÃO 21
Considere o trecho: “Sozinho, o ministro Joaquim Levy será um curativo sobre um imenso corpo doente.”
(Linha 34) Nesse trecho, a autora aponta, EXCETO
A) a falta de preparo do ministro.
B) a necessidade de competência coletiva.
C) A importância de um trabalho em equipe.
D) a ineficácia da competência solitária do ministro.

7

QUESTÃO 22
Através de seus argumentos sobre a situação do Brasil, a autora revela-se, EXCETO
A) realista.
B) crítica.
C) indignada.
D) pessimista.
QUESTÃO 23
Considere o trecho: “... um dos encantos na minha obra predileta, Grande Sertão: Veredas, de Guimarães
Rosa, é ver os nomes que lhe dão, sobretudo no interior, de “Coisa Ruim”, “Renegado” e outros...”
(Linhas 9-11)
Todos os termos abaixo correspondem ao referente “lhe”, negritado no trecho acima, EXCETO
A) “Diabo.
B) “Coisa ruim”.
C) “Renegado”
D) Guimarães Rosa.
QUESTÃO 24
As alternativas abaixo apresentam ações realizadas pelo governo para manter-se no poder, EXCETO
A) Cumpriu promessas de campanha.
B) Estimulou o consumismo.
C) Desrespeitou adversários políticos.
D) Enganou o povo.
QUESTÃO 25
Entre as consequências das ações do governo para manter-se no poder, NÃO se encontra:
A) Inadimplência de milhares de brasileiros.
B) Fortalecimento da economia.
C) Endividamento de multidões.
D) Agravamento de problemas sociais.
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