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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Artigo 198 da Constituição Federal de 
1988, as ações e os serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único organizado de acordo com diretrizes. Uma 
dessas diretrizes é 

(A) a resolutividade.

(B) o atendimento integral.

(C) a intersetorialidade.

(D) a igualdade.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

J. é conselheiro de saúde e participa das deliberações so-
bre as políticas públicas para a saúde em seu município. A 
atuação de J. obedece a qual princípio do Sistema Único 
de Saúde (SUS)?

(A) Universalidade.

(B) Equidade.

(C) Participação da comunidade.

(D) Descentralização.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei n. 8.142, de 28 dezembro de 1990, a 
Conferência de Saúde deve reunir-se a cada quatro anos 
com a representação dos vários segmentos sociais. O ob-
jetivo da realização da Conferência de Saúde é 

(A) fiscalizar as ações e os serviços de assistência à saú-
de no âmbito do SUS. 

(B) promover  o  pleno  exercício  das  responsabilidades 
das secretarias de saúde.

(C) propor as diretrizes para a formulação da política de 
saúde nos níveis correspondentes.

(D) formular políticas públicas intersetoriais e de saúde 
no âmbito do SUS.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Artigo 24 da Lei n. 8.080, de 19 setembro de 1990, men-
ciona “Quando as suas disponibilidades forem insuficien-
tes para garantir a cobertura assistencial à população de 
uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) 
poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa pri-
vada”. Têm preferência para participar do Sistema Único 
de Saúde (SUS) as entidades

(A) multinacionais.

(B) comerciais.

(C) assistenciais com fins lucrativos.

(D) filantrópicas.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São iniciativas que antecederam a implantação do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) no Brasil:

(A) o Instituto Nacional de Assistência Médica de Previ-
dência Social (INAMPS) e a Norma Operacional Bási-
ca (NOB).

(B) as Ações Integradas de Saúde (AIS) e os Sistemas 
Unificados e Descentralizados de Saúde  (SUDS).

(C) o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e a 
Estratégia Saúde da Família  (ESF).

(D) o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CO-
NASS) e o Pacto pela Saúde.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Constitui um direito do trabalhador acidentado:

(A) receber da empresa o salário  correspondente a 30 
dias de trabalho.

(B) ter fundo de garantia referente à metade do seu salá-
rio, depositado mensalmente pela empresa.

(C) ter garantia de seu posto na empresa, durante seis 
meses após o acidente.

(D) receber todo atendimento necessário do SUS (Siste-
ma Único de Saúde).

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São ações específicas da Política Nacional de Promoção 
da Saúde:

(A) alimentação saudável e acompanhamento da saúde 
bucal de crianças.

(B) redução da morbimortalidade em decorrência do uso 
abusivo de álcool e outras drogas e orientação sobre 
programas sociais.

(C) redução da morbimortalidade por acidentes de trânsi-
to e prevenção da violência e estímulo à cultura de 
paz.

(D) prática corporal/atividade física e implementação de 
visitas domiciliares. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os sistemas de informação que compõem o Sistema Naci-
onal de Vigilância Ambiental em Saúde (SINVAS) agregam 
dados sobre fatores biológicos, contaminantes ambientais, 
qualidade do ar, água e solo, desastres naturais e 

(A) acidentes com produtos perigosos.

(B) qualidade e higiene dos alimentos.

(C) resíduos de agrotóxicos e saneantes.

(D) descarte de resíduos hospitalares.
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▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A fiscalização  de  medicamentos,  alimentos  e  bebidas, 
equipamentos e materiais médicos, odontológicos e hospi-
talares,  hemoterápicos,  radioisótopos  e  radiofármacos  e 
produtos  obtidos  por  engenharia  genética  constitui  uma 
atribuição da 

(A) vigilância sanitária.

(B) vigilância ambiental.

(C) vigilância nutricional.

(D) vigilância epidemiológica.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crô-
nica,  que  apresenta  elevada  prevalência  na  população. 
Uma das medidas de vigilância da HAS é

(A) promover práticas saudáveis na comunidade.

(B) definir protocolos para atendimento do hipertenso.

(C) ampliar o acesso aos medicamentos.

(D) cadastrar o hipertenso no HiperDia.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme a Política Nacional de Atenção Básica, é uma 
atribuição comum a todos os membros da equipe de saú-
de da família:

(A) participar do processo de territorialização e mapea-
mento da área de atuação da equipe, por meio da 
identificação de grupos, famílias e indivíduos expos-
tos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho.

(B) acompanhar, por meio de visita domiciliar,  todas as 
famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, con-
forme prevê o plano de cuidados definido pelo gestor 
da unidade de saúde.

(C) realizar consultas clínicas e procedimentos na Unida-
de de Saúde da Família e, quando indicado ou ne-
cessário, no domicílio e/ou nos demais espaços co-
munitários (escolas, associações, etc).

(D) encaminhar, quando necessário, usuários a serviços 
de média e alta complexidade, respeitando os fluxos 
de referência e contrarreferência locais.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O modo de operar da Política Nacional de Humanização 
está centrado no trabalho em equipe, na construção coleti-
va e em colegiados, que garantem o compartilhamento do 
poder, da análise, da decisão e da avaliação. Essa carac-
terística  da Política  Nacional  de Humanização traduz-se 
em

(A) cooperação.

(B) cogestão.

(C) coordenação.

(D) coparticipação.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O indicador de saúde que estima o risco de morte de nas-
cidos vivos durante o seu primeiro ano de vida, em deter-
minada população é

(A) mortalidade perinatal.

(B) mortalidade neonatal.

(C) mortalidade pós-neonatal.

(D) mortalidade infantil.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As informações disponibilizadas pelo Sistema de Informa-
ção de Mortalidade (SIM) são oriundas das secretarias de 
saúde, que coletam as informações contidas 

(A) nas fichas de notificação compulsória.

(B) nas declarações de óbitos.

(C) nos prontuários médicos.

(D) nas autorizações de internação hospitalar.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São atividades de um sistema de investigação epidemioló-
gica:

(A) prevenir riscos à saúde e intervir em problemas sani-
tários.

(B) controlar os bens de consumo e a prestação de servi-
ços.

(C) coletar, analisar e interpretar dados sobre a saúde da 
população.

(D) recomendar intervenções e participar da distribuição 
de insumos.

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

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As pneumoconioses são doenças pulmonares relaciona-
das ao trabalho e são muito recorrentes. Além da suscepti-
bilidade individual e do tempo de exposição, são fatores 
de risco para se adquirir esse tipo de doença:
(A) concentração de poeira respirável; dimensões das partí-

culas; composição mineralógica da poeira respirável. 
(B) concentração de fumaça respirável; presença de áca-

ros; composição mineralógica da fumaça respirável. 
(C) disseminação mineralógica da poeira respirável; con-

tato com pessoas doentes.
(D) concentração de gases respiráveis; composição mi-

neralógica dos gases respiráveis.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O ruído é uma das principais e mais preocupantes causas 
de  doenças  no  trabalho.  A exposição  ao  ruído  intenso 
pode lesar os órgãos sensoriais da orelha interna e causar
(A) irritação da parede interna do ouvido médio, levando 

à dor e a zumbidos intensos.
(B) escamação do conduto auditivo, provocando prurido 

em decorrência da secreção sanguinolenta.
(C) redução permanente  e  irreversível  da  sensibilidade 

auditiva, sendo que o risco de lesão aumenta com o 
aumento do nível sonoro e da duração da exposição.

(D) edema das partes moles da orelha, sendo que o risco 
de infecção aumenta com o aumento do nível sonoro, 
mesmo com menor duração da exposição.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Norma Regulamentadora 7 (NR-7), da Secretaria de Se-
gurança e Saúde no Trabalho, de 01/10/1996, prevê a rea-
lização  obrigatória  de  exames  médicos  no  trabalhador. 
Quando o ambiente de trabalho oferece riscos para a audi-
ção, devem ser realizados exames 
(A) psicométricos.
(B) audiométricos.
(C) eletromanométricos.
(D) eletrofisiométricos.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As Lesões por esforços repetitivos (LER)/Distúrbios osteo-
musculares  relacionados  ao  trabalho  (DORT)  abrangem 
quadros  clínicos  do  sistema musculoesquelético  adquiri-
dos pelo trabalhador submetido a determinadas condições 
de trabalho. São características das LER/DORT: 

(A) paralisia,  ocorrência  esporádica,  geralmente  nos 
membros inferiores. 

(B) aparecimento acelerado, hipotermia e rigidez do local 
acometido.

(C) cianose, calcificação, sintomas arrítmicos e de apare-
cimento tardio.  

(D) dor, parestesia, sintomas concomitantes e de apareci-
mento insidioso.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As LER/DORT representam um dos grupos de doenças 
ocupacionais mais prevalentes no Brasil. Além do esforço 
físico, da invariabilidade de tarefas, da pressão mecânica 
em determinada parte do corpo, da vibração, dos impactos 
e dos choques, estão implicados nessas lesões

(A) hipertermia, fibromialgia, espondilite e fatores motiva-
cionais.

(B) repetividade  de  movimentos,  posturas  inadequadas 
por  tempo  prolongado,  trabalho  muscular  estático, 
frio, fatores organizacionais e psicossociais.

(C) movimentos bruscos, atividades requerentes de força 
muscular  diversificada,  espaço  físico  inadequado  e 
fatores biológicos. 

(D) epicondilite, artralgias, fatores institucionais e emocio-
nais.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No caso de LER, a confirmação diagnóstica e a avaliação 
prognóstica  na  suspeita  de  síndromes  compressivas  de 
nervos periféricos como Túnel do Carpo, de Guyon, do ca-
nal cubital e interóssea posterior são realizadas por exame 
complementar, via  

(A) eletromiografia.

(B) ressonância.

(C) ultrassonografia.

(D) radiografia.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ergonomia  contemporânea apresenta  uma visão  mais 
holística sobre o ser humano em sua relação com o traba-
lho, colocando-se à disposição das empresas para colabo-
rar na solução ou redução dos problemas decorrentes do 
mundo do trabalho. A ergonomia objetiva, então,

(A) humanizar  o  trabalho  por  meio  da  adaptação  das 
condições laborais às características psicofisiológicas 
dos trabalhadores, conforme a natureza do trabalho a 
ser executado, e também proporcionar o máximo de 
conforto, segurança e de desempenho.

(B) ajustar  o trabalho ao potencial do trabalhador, a suas 
condições laborais e características psicomotoras. 

(C) qualificar o indivíduo e avaliar as condições laborais 
de acordo com os preceitos da legislação trabalhista 
referentes às características psicofisiológicas.

(D) adaptar as condições laborais às características psi-
cobiológicas dos trabalhadores e estimular a ordem e 
a segurança entre os membros da equipe laboral a 
fim de se alcançarem resultados específicos, de con-
formidade com o padrão de qualidade esperado.
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▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Norma  Regulamentadora  n.  17/1990,  da  Portaria  n. 
3.214/78, da Secretaria de Segurança e Saúde do Traba-
lhador, do Ministério do Trabalho e Emprego, estabelece 
que cabe ao empregador realizar a análise 

(A) do fluxo do trabalho desenvolvido pela equipe.

(B) da organização de trabalho, contemplando as condi-
ções pessoais do trabalhador.

(C) conjuntural relativa ao índice de absenteísmo.

(D) ergonômica relativa às condições de desenvolvimen-
to do trabalho.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em 1857, Woitiejch Jastrzebowshi, no artigo denominado 
Esboço da Ergonomia ou ciência do trabalho, aplica pela 
primeira vez o nome e o conceito de Ergonomia, como a 
ciência da utilização das forças e das capacidades huma-
nas.  Entretanto,  a  ergonomia  somente  foi  considerada 
como ciência, em Oxford, na Inglaterra, em

(A) 1949. 

(B) 1999. 

(C) 2009.

(D) 2010. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tal qual a Enfermagem do Trabalho e a Medicina do Tra-
balho, a Ergonomia está baseada nas ciências biológicas 
e se relaciona diretamente com outras áreas do saber, tais 
como:

(A) arqueologia, engenharia de redes, engenharia de ali-
mentos, neurologia, paleontologia, psiquiatria.

(B) anatomia, arquitetura, administração, fisiologia, psico-
logia, engenharia de produção.

(C) gerontologia, epidemiologia, engenharia ambiental.

(D) embriologia, entomologia, engenharia genética.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ciência e a arte do conhecimento, da avaliação e do con-
trole de riscos de acidentes é denominada 

(A) segurança no trabalho.

(B) seguridade social. 

(C) vigilância epidemiológica.

(D) vigilância sanitária.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  acidente  de  trabalho,  regulamentado  pela  Lei  n. 
6.367/76, pressupõe estreita vinculação entre o acidente e 
o trabalho do acidentado. Assim, legalmente, acidente de 
trabalho é definido como:

(A) atividade voluntária exercida a serviço da coletivida-
de, que comprometa a saúde do trabalhador.

(B) tarefa espontânea executada fora do expediente, que 
comprometa a saúde do executante ou reduza sua 
capacidade para o trabalho.

(C) tarefa executada a serviço da empresa, que provoque 
redução  permanente  ou  temporária  da  capacidade 
para a ação laboral ou morte.

(D) atividade técnica exercida no período de férias labo-
rais, que provoque alteração funcional irreversível.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os acidentes de trabalho sempre ocorrem como resultado 
da soma de atos e condições inseguras, denominados fa-
tores pessoais de insegurança relacionados às falhas hu-
manas. Esses fatores, muitas vezes, são de ordem: 

(A) etiológica, espiritual. 

(B) biológica, institucional, funcional. 

(C) fisiológica, psicológica, social. 

(D) neurológica, emocional. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Muitos acidentes de trabalho ocorrem devido à imprudên-
cia, que é considerada como 

(A) demora em evitar um dano à saúde e à segurança do 
trabalhador. 

(B) medo de intervir em uma situação de perigo à saúde 
do trabalhador. 

(C) falta involuntária de observância de medidas de pre-
caução e segurança. 

(D) equívoco quanto ao grau de periculosidade da ação a 
ser executada. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trabalho, imperícia significa, além da ausência de habi-
lidade ou experiência no exercício de determinada função, 
a falta de

(A) atenção criteriosa. 

(B) segurança rigorosa.

(C) força impulsora.

(D) aptidão especial.
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▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A intervenção de enfermagem acontece em todos os ní-
veis de prevenção, ou seja, na prevenção primária, secun-
dária e na terciária. Em relação à saúde do trabalhador, na 
prevenção secundária, a intervenção  

(A) reduz os efeitos nocivos identificados.

(B) incrementa a tecnologia existente.

(C) substitui a reabilitação.

(D) investiga fatores de risco.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A principal alegação do empregado para não aderir ao EPI 
é:

(A) o padrão estético do material.

(B) o modo de acondicionamento do material.

(C) a baixa funcionalidade do equipamento.

(D) a procedência do equipamento.   

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O trabalho pode apresentar tanto aspectos bons quanto 
ruins na vida de um indivíduo.  As formas de atividade la-
boral influenciam no desgaste da saúde e no adoecimento 
do profissional, dependendo do tipo de sua ocupação. Os 
fatores ambientais que propiciam a ocorrência de aciden-
tes de trabalho ou adoecimento nos locais de trabalho são 
decorrentes de condições 
(A) legais, específicas ou operacionais.
(B) físicas, organizacionais, administrativas ou técnicas. 
(C) funcionais, legais ou sociais. 
(D) sociais, especiais, institucionais  ou hierárquicas. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Consolidação das Leis  do Trabalho – 
CLT - , Art. 165, caberá à empresa fornecer gratuitamente 
os Equipamentos de Proteção Individual – EPI – ,  quando 
medidas de ordem geral da empresa 

(A) reduzem parte das doenças e de problemas psicos-
sociais que acometem os trabalhadores.

(B) são capazes de proteger os trabalhadores que atuam 
em ambientes salubres da empresa.

(C) minimizam a ocorrência de agravos à integridade bio-
psicológica e espiritual dos empregados.

(D) são insuficientes para a proteção contra os riscos de 
acidentes e danos à saúde dos empregados.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As empresas com mais de vinte empregados ficam obriga-
das a contratar ou constituir um Serviço Especializado em 
Segurança e Saúde do Trabalho -  SEST, nas seguintes 
modalidades:  

(A) SEST próprio, SEST externo e SEST coletivo.

(B) SEST comunitário e SEST terceirizado.

(C) SEST privado, SEST qualificado e SEST social.

(D) SEST municipal e  SEST funcional .

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho tem por finalidade zelar pela segu-
rança e saúde do trabalhador e, por consequência, influen-
ciar: 

(A) na projeção do fluxo de carreira do trabalhador.

(B) na participação dos lucros da empresa.

(C) na produtividade da empresa.

(D) na profissionalização do trabalhador.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tipo e a quantidade dos equipamentos de que o SESMT 
irá dispor  dependerão dos fatores nocivos existentes na 
empresa, assim como do número de trabalhadores expos-
tos a riscos de acidentes. Os equipamentos imprescindí-
veis para o SESMT são: 

(A) fita métrica, soluções, negatoscópio, lanterna e cadei-
ra de rodas.

(B) balança antropométrica, aparelho para esterilização, 
nebulizador,  esfigmomanômetro,  estetoscópio,  otos-
cópio e termômetro.

(C) mesa, desfibrilador, aparelho de raios infravermelho, 
vaporizador e umidificador.

(D) maca, laringoscópio, afastador de língua, aparelho de 
raio X, tomógrafo, glicosímetro, tesoura e aparelho de 
eletrocardiograma.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Norma Regulamentadora – NR. 4 – estabelece a seguin-
te  jornada  de  trabalho  dos  profissionais  de  nível  médio 
atuantes no SESMT: 

(A) trinta e seis horas semanais.

(B) trinta horas semanais.

(C) doze horas diárias.

(D) oito horas diárias.
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre a Re-
gulamentação do Exercício  da Enfermagem e dá outras 
providências.  No Artigo 12,  prescreve que o Técnico de 
Enfermagem exerce  atividade  de nível  médio,  cabendo-
lhe, especialmente,

(A) participar da programação da assistência de enferma-
gem, orientação e supervisão do trabalho de enfer-
magem em grau auxiliar.

(B) realizar atividades privativas do enfermeiro e partici-
par da equipe de saúde.

(C) elaborar o planejamento e a programação da assis-
tência de enfermagem condizentes com a proposta 
da saúde do trabalhador.

(D) participar da coordenação das equipes de enferma-
gem e multiprofissional de saúde.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A enfermagem do trabalho caracteriza-se por um conjunto 
de ações educativo-assistenciais que visa interferir no pro-
cesso  trabalho-saúde-adoecimento,  cabendo  ao  técnico 
de enfermagem 

(A) promover e valorizar o ser humano.

(B) proporcionar educação em saúde à família do traba-
lhador.

(C) coordenar  a  reabilitação  do  trabalhador  acometido 
por agravos laborais.

(D) intervir individualmente em situações de emergência.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Portaria n. 24/94, que altera a redação 
da NR7– Programa de Controle Médico de Saúde Ocupa-
cional –, os Serviços de Saúde do trabalhador devem ter 
um prontuário pessoal e confidencial.  Assim, do registro 
sistemático devem constar exames de saúde, adoecimen-
to no trabalho, além de

(A) aumentos salariais e promoção na empresa. 

(B) acidente  do  trabalho,  consultas  clínicas,  absenteís-
mo, tratamentos e procedimentos executados.

(C) incentivos pessoais e cumprimento de horas extras.

(D) relacionamento  interpessoal,  hobby,  transferências, 
mudança de função e qualificação para o trabalho.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Serviço Especializado em Segurança e Saúde no traba-
lho – SEST – é constituído por uma unidade organizada 
composta por profissionais dedicados exclusivamente ao 
cumprimento de atribuições relativas à 
(A) proteção contra distúrbios fisiológicos.
(B) prevenção da automedicação.
(C) prevenção de riscos laborais.
(D) proteção contra alterações ortodônticas.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Decreto-Lei n. 7.036, de 10 de novembro de 1944, de-
termina que ficam obrigados a criar a Comissão Interna de 
Proteção de Acidentes (CIPA)  os empregadores cujo nú-
mero de empregados seja superior a
(A) 500.
(B) 250.
(C) 180.
(D) 100.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para atendimento de primeiros socorros, o profissional de 
enfermagem de nível médio deverá ter conhecimento sóli-
do, segurança, além de

(A) coordenação, capacidade de reflexão, autonomia na 
escolha do procedimento a ser executado.

(B) entrosamento rápido, gentileza, afinidade com o clien-
te.

(C) raciocínio  rápido,  iniciativa,  criatividade,  capacidade 
de improvisação, bom senso.

(D) sensibilidade, capacidade de organização, senso de 
coletividade, relacionamento vertical.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Salvo em caso de impossibilidade absoluta, a empresa é le-
galmente obrigada a comunicar o acidente de trabalho ao 
INSS dentro de 

(A) 24 horas.

(B) 36 horas.

(C) 42 horas.

(D) 48 horas.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação aos EPI, pode-se dizer que, enquanto os re-
cursos coletivos destinam-se a combater os riscos, procu-
rando diminuí-los  ou  eliminá-los,  os  recursos  individuais 
estão voltados para 

(A) garantir ao trabalhador proteção integral contra riscos.

(B) proteger o trabalhador contra os riscos ainda existentes.

(C) assegurar ao trabalhador tratamento contra doenças 
infecciosas e viroses.

(D) promover  conforto  e  segurança  do  trabalhador  no 
ambiente laboral.
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▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A NR – 5, Portaria n. 3214/78, classifica os principais ris-
cos ocupacionais em cinco grupos de acordo com a sua 
natureza e a padronização das cores correspondentes: 

(A) VIOLETA (risco físico),  LARANJA (risco radioativo), 
PRETO (risco de morte), ROSA (risco de umidade), 
VERDE (risco de fumaça).

(B) PRATA (risco de inundação), DOURADO (risco de ex-
plosão),   MAGENTA (risco de poeira),  VERMELHO 
(risco de incêndio), TURQUESA  (risco de queda).

(C) AMARELO (riscos de choque), AZUL (risco de afoga-
mento), MARROM (risco de hipertermia), VERDE (ris-
co sonoro) CINZA (risco químico).

(D) VERDE  (risco  físico),  VERMELHO  (risco  químico), 
MARROM (risco biológico), AMARELO (risco ergonô-
mico), AZUL (risco de acidente).

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A silicose é uma doença do trabalho comumente associa-
da a trabalhos exercidos em 

(A) indústrias petrolíferas, fornos, portos e ferrovias.

(B) frigoríficos, indústria têxtil, indústria automobilística.

(C) minas, túneis, rochas de granito, manuseio de areia e 
pedreiras.

(D) rodovias, pontes, indústrias de celulose, indústria far-
macêutica.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A bandagem é um dos recursos utilizados em primeiros 
socorros com a finalidade de 

(A) higienizar  e medicar  as partes lesadas,  protegendo 
contra infecções. 

(B) prender e proteger partes lesadas, manter curativos e 
talas no local adequado.

(C) aumentar a circulação das partes lesadas, evitar ede-
mas e cianose.

(D) evitar prurido, protegendo contra acúmulo de secre-
ções.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em primeiros socorros, é comum a aplicação de frio nos 
casos de entorses, contusões, distensões, dor e hemorra-
gias. Esse recurso age no organismo promovendo 

(A) a vasodilatação.

(B) a vasoconstrição.

(C) a cicatrização.

(D) a circulação.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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