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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei n. 8080/1990, também denominada 
de Lei Orgânica da Saúde, que criou o Sistema Único de 
Saúde (SUS), determina  que os serviços de saúde para a 
população serão prestados 

(A) pelos  órgãos  e  instituições  públicas  federais, 
estaduais  e  municipais,  da  administração  direta  e 
indireta e das fundações mantidas pelo poder público. 

(B) pelos órgãos e instituições públicas e privadas e por 
fundações.

(C) pelos hospitais públicos e privados e postos de saúde 
municipais.

(D) pelo  Ministério  da Saúde,  as Secretarias Estaduais 
de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Constituição Federal/1988 e a Lei Orgânica da Saúde 
determinam as competências da União, dos Estados e dos 
Municípios  no  âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde. 
Segundo essa legislação,

(A) os Municípios são responsáveis por realizar as ações 
de  vigilância  sanitária  nos  portos  e  aeroportos 
existentes no seu território.

(B) os Estados  devem executar os serviços de atenção a 
saúde no âmbito dos municípios do estado.

(C) os  Municípios  devem  controlar  e  fiscalizar  os 
procedimentos dos serviços privados de saúde.

(D) a  União  deve  executar  as  ações  de  vigilância 
epidemiológica nos estados e municípios.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  Decreto  n.  7508/2011,  que  regulamenta  a  Lei  n. 
8080/1990, conceitua  Região de Saúde e determina as 
ações  mínimas  que  devem  ser  prestadas  no  âmbito 
dessas regiões. Entre as ações, está 

(A) a atenção psicossocial.

(B) a produção de medicamentos.

(C) a vigilância sanitária de alimentos.

(D) a vigilância dos agravos transmissíveis.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Portaria/GM 687/2006 estabelece a Política Nacional de 
Promoção da Saúde e define algumas ações específicas 
de promoção relativas à

(A) saúde reprodutiva da população brasileira.

(B) controle da dengue em área urbana.

(C) expansão  da  estratégia  saúde  da  família  nos 
municípios brasileiros.

(D) redução  da  morbimortalidade  por  acidentes  de 
trânsito.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre os principais Sistemas de Informações em Saúde 
existentes no SUS, considera-se que

(A) as notificações de violência contra crianças, mulheres 
e idosos são informadas ao Sistema de Informações 
sobre Agravos de Notificação – SINAN.

(B) o  Sistema  de  Informações  de  Mortalidade  (SIM) 
apresenta  como  documento  base  a  declaração  de 
óbito,  que  deve  ser  preenchida  por  médicos  e 
enfermeiros.

(C) o  Sistema  de  Informações  Hospitalares  (SIH)  é 
alimentado  pelas  autorizações  de  internações 
hospitalares  oriundas  dos  hospitais  públicos, 
filantrópicos  e  privados  contratados  e  não 
contratados pelo SUS.

(D) o  Sistema  de  Informações  sobre  Nascidos  Vivos 
(SINASC)  apresenta  como  documento  base  a 
certidão de nascimento, emitida pelo registro civil.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Publicações  recentes  mostraram  o  perfil  epidemiológico 
das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, entre 
1996 e 2007. Com base nesses dados observou-se que

(A) as  doenças  cardiovasculares  apresentaram  uma 
tendência de aumento de 31%.

(B) as doenças respiratórias apresentaram uma redução 
de 38%. 

(C) a  mortalidade  por  doenças  crônicas  não 
transmissíveis,  nas  regiões  Norte  e  Nordeste, 
diminuiu significativamente.

(D) o  câncer  de  estômago  e  o  câncer  de  mama  nas 
mulheres apresenta uma tendência de aumento. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos últimos anos, várias políticas e programas de saúde 
foram implantados com o objetivo de melhorar os indica-
dores de saúde da mulher. Alguns fatores estão relaciona-
dos com a melhoria desses indicadores, como

(A) o  uso  de  métodos  modernos  de  contracepção,  o 
acesso  ao  pré-natal  e  o  aumento  dos  partos 
cirúrgicos.

(B) a  utilização  de  métodos  contraceptivos  menos 
evasivos, a melhoria da qualidade da assistência ao 
pré-natal e o aumento dos partos cirúrgicos. 

(C) o uso da camisinha feminina e o incentivo ao  partos 
normal, principalmente na rede pública de saúde. 

(D) a utilização do DIU e a disponibilização da pílula do 
dia  seguinte  como  métodos  contraceptivos  para  a 
população de baixa renda.
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▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Atualmente, o Brasil convive com uma carga dupla de do-
enças: infecciosas agudas e crônicas. A tendência de au-
mento da morbimortalidade por causas crônicas está rela-
cionada  

(A) à falta de diagnóstico precoce, dificuldade de acesso 
aos serviços de saúde e às desigualdades sociais.

(B) ao  envelhecimento  da  população,  mudanças  no 
padrão  de  consumo,  nos  estilos  de  vida  e  à 
urbanização acelerada.

(C) à  falta  de  intervenções  tecnológicas  efetivas,  às 
iniquidades sociais e ao aumento da pobreza.

(D) às mudanças demográficas, à falta de um modelo de 
atenção  às  doenças  crônicas  e  à  transição 
epidemiológica.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Brasil figura entre os países de maior desigualdade so-
cial e, consequentemente, de iniquidades em saúde. Os 
principais fatores que têm contribuído para a redução das 
desigualdades regionais e socioeconômicas são:

(A) o programa Fome Zero  e  a  inserção  do jovem no 
mercado de trabalho.

(B) o programa Bolsa família e a melhoria de infraestrutu-
ra nas cidades.

(C) o aumento da expectativa de vida e a ampliação da 
rede privada de assistência à saúde.

(D) a diminuição da pobreza e a melhoria do acesso aos 
serviços de saúde. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância epidemiológica é um componente da vigilância 
em  saúde,  cuja  ações  estão  centradas  no  controle  de 
agravos e doenças consideradas prioritárias para a saúde 
pública. Suas ações consiste em 

(A) executar  as  medidas  de  prevenção  e  controle  dos 
fatores  de  riscos  à  saúde,  englobando  os  agravos 
prioritários à saúde da população.

(B) coletar,  consolidar  e  analisar  dados,  distribuir 
informações e recomendar medidas de controle  de 
doenças específicas.

(C) organizar os serviços de saúde e os programas de 
prevenção de maior impacto nas ações de saúde.

(D) monitorar  os  serviços  de  saúde  e  organizar  as 
campanhas de vacinação. 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dengue é uma doença infecciosa de grande magnitude na 
saúde pública brasileira, e faz parte da lista de notificação 
compulsória (LNC). Conforme a Portaria 104/2011, os cri-
térios definidos para a notificação dos casos de dengue 
são:

(A) óbito por dengue e de caso de dengue pelo sorotipo 4 
em áreas sem transmissão endêmica são agravos de 
notificação imediata.

(B) caso  de  dengue  clássico  e  febre  hemorrágica  da 
dengue são de notificação compulsória semanal.

(C) caso  de  síndrome  do  choque  da  dengue  e  febre 
hemorrágica  da  dengue   são  agravos  notificados 
pelas Unidades Sentinela.

(D) caso de dengue pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4 deverão 
ser registradas no Sinan no prazo máximo de 7 dias.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doenças Emergentes são doenças infecciosas novas que 
apareceram na população recentemente ou doenças anti-
gas cuja incidência aumentou nas duas últimas décadas 
ou tendem a aumentar no futuro. No Brasil, são considera-
das doenças emergentes em saúde pública 

(A) o sarampo, poliomielite e meningites.

(B) a febre amarela, sífilis congênita e chagas aguda.

(C) a leishmaniose, a dengue e influenza. 

(D) a raiva humana,  tuberculose e botulismo.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As análises sistemáticas e periódicas dos dados coletados 
pelo sistema de vigilância epidemiológica de um município 
têm o objetivo de

(A) identificar as possíveis fontes de infecção de surtos e 
epidemias em  áreas geográficas específicas.

(B) identificar os fatores de risco para o adoecimento da 
população e estabelecer medidas de prevenção.

(C) prover informações aos profissionais de saúde sobre 
a  ocorrência  de agravos  específicos e  medidas de 
controle.

(D) documentar  as  investigações  epidemiológicas  dos 
agravos de notificação compulsória.
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância em saúde de um município é formada por um 
conjunto de saberes e de práticas de saúde pública, cons-
tituindo um modelo ampliado de saúde, que integra 

(A) a  vigilância  epidemiológica,  vigilância  sanitária,  o 
controle e a regulação.

(B) a  vigilância  epidemiológica,  vigilância  sanitária,  o 
controle e a avaliação e a saúde do trabalhador.

(C) a vigilância epidemiológica, a saúde do trabalhador, a 
vigilância sanitária e ambiental.

(D) a  vigilância  sanitária,  a  promoção  à  saúde,  a 
vigilância nutricional e ambiental.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle do câncer de colo de útero e de mama constitui 
uma das prioridades do Pacto pela Vida. Dentre as metas 
pactuadas  pelos  gestores  das  três  esferas  de  governo, 
está 

(A) garantir insumos e medicamentos farmacêuticos para 
o tratamento de 100% das pacientes com câncer de 
colo de útero.

(B) ampliar  para  60%  a  cobertura  de  exames  de 
mamografia, conforme protocolo.

(C) reduzir em 50% a razão de mortalidade de mulheres 
diagnosticada com câncer de mama.

(D) atingir pelo menos 60% de cura de casos novos de 
câncer de colo de útero, diagnosticados a cada ano.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O benzeno é um líquido incolor, volátil, com odor aromáti-
co característico, que age de forma preponderante sobre o 
sistema nervoso

(A) central, como depressor, fazendo surgir fadiga, cefa-
leia, tontura, convulsões, coma e morte.

(B) central, como excitante, provocando diarreia, vômitos, 
convulsão e vertigens.

(C) periférico,  como excitante,  fazendo surgir  sudorese, 
alucinações, câimbras e quedas.

(D) periférico, como depressor, provocando tremores, hi-
pertermia, náuseas e hemoptise.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A lombalgia de esforço caracteriza-se por:

(A) contratura muscular de forma insidiosa, com alternân-
cia de enzima entre plexos e sinapses nervosas.

(B) lesão na coluna vertebral, determinando compressibi-
lidade  com sensação  dolorosa,  que  compromete  a 
deambulação.

(C) contratura muscular,  notadamente dos canais verte-
brais que determinam as diversas atitudes antálgicas.

(D) deslizamento de uma vértebra sobre a outra, o que 
provoca sensação de dormência e compromete a res-
piração.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A doença do trabalho derivada da intoxicação aguda ou 
crônica pelo chumbo ou seus derivados,  cujos sintomas 
são orla  gengival  negra,  anemias,  hipertensão,  neurites, 
encefalopatia,  paralisias,  fenômenos  meníngeos,  nefrite, 
perturbações da visão, denomina-se:

(A) Saturnismo.

(B) Asbestose.

(C) Silicose.

(D) Uveíte.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os primeiros sintomas de bissinose (pneumoconiose) são 
idênticos aos do processo alérgico de vias aéreas superio-
res. Esses sintomas são os seguintes:

(A) tosse e lacrimejamento.

(B) coriza e espirros contínuos.

(C) febre e tosse produtiva.

(D) expectoração e prurido nasal.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No início do séc. XX, Jules Amar trouxe informações bási-
cas para a ergonomia, ao estudar

(A) a influência da criação dos primeiros institutos, labo-
ratórios e centros de pesquisa como forma de apoio a 
estudos relacionados à atividade ocupacional.

(B) a evolução dos problemas referentes à ergonomia no 
trabalho,  favorecendo a introdução das medidas de 
esforço e do estresse muscular durante a atividade fí-
sica.

(C) os diferentes tipos de contração muscular e os pro-
blemas  da  fadiga,  como  resultantes  de  fatores  do 
meio ambiente, tais como, temperatura, ruído e clari-
dade.

(D) os valores admissíveis de levantamento de peso oca-
sional para o homem adulto, oportunidade em que fi-
caram determinados 50 kg para o gênero masculino e 
20 kg para o feminino.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O “sistema homem-máquina”, adotado por ocasião do sur-
gimento da ergonomia como ciência, foi definido como a 
combinação dinâmica entre o homem e a máquina, que

(A) fortalece o desenvolvimento de tarefas domésticas.

(B) transfere para a máquina o potencial para as ativida-
des voltadas para o lazer, o trabalho e a saúde.

(C) influencia  os  aspectos  estruturais  e  financeiros  da 
instituição.

(D) ajusta as atividades humanas de modo a levar o tra-
balhador a tirar proveito do trabalho sem afetar sua 
saúde.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A sede mais frequente de lesão por esforços repetitivos si-
tua-se

(A) no terço proximal dos ossos do antebraço e epicôndi-
los.

(B) paralelamente aos ossos do braço e do ombro.

(C) em pontos específicos ao longo do braço e da ulna.

(D) nas articulações do cotovelo e do punho.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O enfermeiro do trabalho exerce as funções assistencial, 
administrativa, educativa e de

(A) integração e pesquisa.

(B) acolhimento e organização.

(C) treinamento e orientação.

(D) recrutamento e coordenação.
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▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em Bioética, destacam-se os seguintes modelos de análi-
se mais comuns: liberalismo, virtudes, casuística, narrati-
vo,

(A) consciência e defesa.

(B) isenção e decisório.

(C) principialista e cuidado.

(D) autonomia e ciência.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Saúde do Trabalhador é um campo específico da Saúde 
Pública em que os profissionais especializados atuam na 
preservação e na promoção da saúde de uma população 
específica, por meio de medidas de alcance coletivo, que 
implicam em uma atuação multidisciplinar e

(A) independente.

(B) multidimensional.

(C) transdimensional.

(D) interdisciplinar.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Serviço Especializado em Segurança Medicina no Tra-
balho funciona com uma equipe composta por Técnico de 
Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho, Enfermeiro 
do Trabalho e Auxiliar de enfermagem do trabalho e pelo

(A) administrador ocupacional.

(B) engenheiro de segurança do trabalho.

(C) terapeuta ocupacional.

(D) educador físico.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Comissão  Interna  de  Prevenção  de  Acidentes  (CIPA) 
que tem por objetivo a prevenção de acidentes e doenças 
decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível per-
manentemente o trabalho com a preservação da vida e a 
promoção da saúde do trabalhador, foi criada

(A) pelo Decreto Lei nº 8.039 (1960).

(B) pela Norma Regulamentadora8 (NR-8).

(C) pelo Decreto Lei nº 7.036 (1944).

(D) pela Norma Regulamentadora6 (NR-6).

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho deve funcionar no recinto da empre-
sa, sob as normas e a orientação fiscalizadora da Secreta-
ria de Segurança e Saúde no Trabalho, por meio da

(A) Vigilância Sanitária.

(B) Secretaria de Ação Social.

(C) Vigilância epidemiológica.

(D) Delegacia Regional do Trabalho.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 
abrange uma série de providências, visando à preserva-
ção da saúde dos trabalhadores, avaliando e controlando 
os riscos através do

(A) questionamento.

(B) condicionamento.

(C) reconhecimento.
(D) atendimento.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O estresse relacionado ao trabalho pode ocorrer quando 
os integrantes do ambiente onde a pessoa está inserida 
têm diferentes demandas e   não consegue satisfazê-las 
na totalidade ou quando as suas expectativas são

(A) ajustadas com as metas financeiras da empresa.

(B) incompatíveis com o desempenho de sua função.

(C) decorrentes da reposição salarial à revelia.

(D) alcançadas por meio de estratégias padronizadas.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Enfermagem do Trabalho tem sua origem na Inglaterra, 
no século XIX, e inicialmente era entendida como serviço de

(A) pronto-socorro, o que justificava a ausência de uma 
enfermeira na equipe de saúde do trabalho.

(B) triagem, que funcionava com a presença de um pro-
fissional habilitado na área de saúde do trabalho.

(C) acolhimento e orientações ao trabalhador acidentado, 
o que exigia a presença do enfermeiro.

(D) emergência e prevenção, que funcionava no horário 
de expediente do trabalhador,  sob a supervisão de 
um superior hierárquico.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os adicionais de insalubridade são pagos aos trabalhado-
res quando

(A) acontecem acidentes ou doenças ocupacionais.

(B) os Equipamentos de Proteção Individual são dispen-
sáveis.

(C) os serviços médicos são indisponíveis ao trabalhador.

(D) existem condições que constituem em risco potencial.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O acidente do trabalho que ocorre por exposição do indiví-
duo ao mercúrio metálico ou por sais inorgânicos de mer-
cúrio, provocando entre outras manifestações, a perda da 
memória, do autocontrole, insônia, irritabilidade, excitabili-
dade e ansiedade, denomina-se:

(A) dermatose.

(B) hidrargirismo.

(C) neuropatia.

(D) tenossinovite.
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▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em 1943, um marco importante no campo da proteção le-
gal aos trabalhadores entrou em vigor. Trata-se da

(A) Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

(B) Criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS.

(C) Criação do Serviço de Saúde Ocupacional – SSO.

(D) Instituição das Normas Regulamentadoras – NR.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os manuais de ocupação devem ser elaborados na fase 
de organização e implantação do serviço de enfermagem 
da empresa, tendo como propósito esclarecer dúvidas e 
orientar a execução de ações. Esses manuais devem ser 
atualizados e permanecer em local de fácil  acesso, pois 
são instrumentos de consulta e de

(A) conhecimento da equipe de elaboração.

(B) apoio restrito aos recém-admitidos na empresa.

(C) manipulação específica da equipe de segurança.

(D) conhecimento de todos os usuários.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A consulta de enfermagem em Saúde do Trabalhador é 
uma metodologia própria de ação que potencializa as ativi-
dades de educação para a saúde. Ela resgata elementos 
fundamentais para o acompanhamento das condições de 
saúde e de

(A) distribuição dos trabalhadores com base nos fatores 
de risco, subsidiando a catalogação de medidas de 
prevenção.

(B) diagnóstico de doenças mentais anteriores à ativida-
de  de  trabalho,  prescrevendo medicações  específi-
cas.

(C) exposição dos trabalhadores a fatores  nocivos, sub-
sidiando  o  planejamento  e  as  intervenções  nessa 
área.

(D) advertência judicial aos trabalhadores, visando elimi-
nar a reincidência e a proliferação de ações de risco. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A rotina massacrante e a falta de espaço de expressão 
são fatores de adoecimento do trabalhador, pois estão re-
lacionados à sensação de

(A) insegurança diante das atribuições.

(B) esvaziamento e de desvalorização pessoal.

(C) falta de criatividade no trabalho.

(D) liberdade restrita e de incompetência para inovar.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na saúde do trabalhador existem aspectos estruturais que 
devem ser considerados. No serviço de enfermagem es-
ses aspectos referem-se

(A) à disponibilidade de recursos materiais, financeiros e 
humanos.

(B) à planta estrutural, à quantidade e ao perfil do traba-
lhador.

(C) ao planejamento e sua execução e à padronização 
dos procedimentos a serem adotados.

(D) à disponibilidade de recursos necessários para a pre-
venção e à manutenção da saúde.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre as motivações que explicam a gênese e o desenvol-
vimento da bioética, destaca-se a transformação ocorrida 
na prática da assistência à saúde com a incorporação das 
conquistas advindas da evolução da biotecnologia. Além 
disto, destaca-se também a preocupação com o futuro da 
vida no planeta e com os avanços

(A) da anatomia molecular e da tecnologia.

(B) da medicina molecular e da farmacologia.

(C) da fisiologia molecular e da nanotecnologia.

(D) nos campos da biologia molecular e da ecologia.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O ponto de partida do diagnóstico de Lesão por Esforços 
Repetitivos  e  Distúrbios  Osteomusculares  Relacionados 
ao Trabalho LER/DORT é

(A) a investigação do ambiente e do posto de trabalho.

(B) a realização de exames complementares sistemáti-
cos.

(C) a análise de síndromes em trabalhos anteriores.

(D) a análise de Raios-X e de hábitos da vida social.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em casos de LER/DORT, qual é o prazo para o segurado 
ser encaminhado ao INSS para fins de perícia?

(A) Após o 16º dia do acidente.

(B) Após o 10º dia do acidente.

(C) Após o 30º dia do acidente.

(D) Após o 7º dia do acidente.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Lautert (1997), uma estratégia de autoproteção 
comumente utilizada pelos profissionais para enfrentarem 
as pressões sofridas no trabalho é

(A) o absenteísmo.

(B) o lazer familiar.

(C) a despersonalização.

(D) a ginástica laboral.
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ato inseguro é aquele capaz de provocar algum dano ao 
trabalhador, a terceiros ou

(A) à produção da empresa.

(B) à simetria da atividade.

(C) ao departamento onde ocorre.

(D) às máquinas e equipamentos.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A falta de aptidão especial, habilidade ou experiência no 
exercício de determinada função é denominada:

(A) imprudência.

(B) imperícia.

(C) insegurança.

(D) inconsequência.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A satisfação ou o sofrimento decorrente das relações de 
trabalho têm como fontes primárias

(A) subjetividades e intersubjetividades.

(B) hierarquias e autoridade.

(C) supervisões de equipes.

(D) atividades grupais.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O adicional de periculosidade é relativo às condições de 
trabalho que expõem o empregado ao acidente que

(A) compromete a sua saúde.

(B) transmita doenças endêmicas.

(C) cause morte ou lesão incapacitante.

(D) dificulta a sequencia das atividades.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Haag e Lopes (2001, p. 8), as formas de ativida-
de laboral decorrentes do processo de trabalho influenci-
am no desgaste da saúde e no adoecimento profissional, 
dependendo

(A) dos fatores bio-psico-sociais.

(B) das instalações físicas.

(C) do tipo de ocupação.

(D) da rede de saúde disponível.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os estressores se constituem em problemas ou condições 
capazes de causar instabilidade ou desequilíbrio no traba-
lho por influência da

(A) motivação e da intensidade.

(B) etnia, do gênero e da classe social.

(C) cultura, dos fatores endógenos e do biótipo.

(D) progênie e do ambiente.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O inventário de Burnout é uma escala auto informe desen-
volvida para

(A) distribuir  as  folgas  mensais  e  férias  programadas 
para os trabalhadores nas empresas.

(B) contagem de horas extras do pessoal de enfermagem 
a serem compensadas em escalas futuras.

(C) verificar os sentimentos e atitudes do enfermeiro em 
seu trabalho e ante seus pacientes.

(D) avaliar  a  assistência  de  enfermagem prestada  nos 
serviços de atenção à saúde do trabalhador.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se o estresse sofrido pelos enfermeiros no 
trabalho hospitalar,  há maior  percepção de esgotamento 
entre as pessoas

(A) com maior tempo de trabalho na profissão.

(B) com filhos e menos comunicativas.

(C) sem filhos e mais envolvidas no trabalho.

(D) com menor tempo de trabalho na profissão.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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