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TIPO A

MANHÃ
INSTRUÇÕES

Confira seus dados pessoais constantes da sua folha de respostas. Verifique também se o nome
do emprego e o tipo de prova impressos neste caderno correspondem aos indicados na sua folha de
respostas. Em seguida, verifique se este caderno contém trinta questões, corretamente ordenadas de
1 a 30. As provas objetivas são constituídas de questões com quatro opções (A, B, C e D) e uma única
resposta correta.
Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no caderno de provas, solicite providências ao
fiscal de sala mais próximo.
Transcreva as respostas das questões para a sua folha de respostas, que é o único documento
válido para a correção das provas e cujo preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade. Serão
consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com o estabelecido no edital de
abertura ou na folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada, ou campo de marcação
não preenchido integralmente. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro
de preenchimento por parte do candidato.
Para a marcação na folha de respostas, utilize somente caneta esferográfica de tinta preta. Não
é permitida a marcação na folha de respostas por outra pessoa, ressalvados os casos de atendimento
especial previamente deferidos.
É vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de
respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura
óptica.
A duração das provas é de três horas. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por,
no mínimo, uma hora após o início das provas e poderá levar este caderno somente no decurso dos
últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado para o seu término.
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nos editais do processo, no
presente caderno ou na folha de respostas implicará a anulação das suas provas.

CRONOGRAMA
ETAPA
Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas, no endereço eletrônico
www.movens.org.br, a partir das 17 horas
Data para entrega de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas
Data provável para divulgação do resultado final das provas objetivas e do processo seletivo

DATA
1.º/6/2009
2/6/2009

Das 9h às 18h

15/6/2009

ATENÇÃO
Os candidatos aprovados deverão acompanhar as convocações para
recrutamento e contratação, que serão publicadas no endereço eletrônico
www.movens.org.br.
As convocações serão feitas em conformidade com os itens 11 e 12 do edital de
abertura do processo seletivo.
Os candidatos convocados para recrutamento e contratação deverão se
apresentar para a comprovação de requisitos munidos da documentação devida
(listada nos itens do edital acima referidos).
O não-comparecimento na data prevista na convocação acarretará a
eliminação do candidato do processo seletivo público.
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Conhecimentos
GERAIS

Leia o texto abaixo para responder às questões 3 e 4.

um conceito mais amplo, o do “trabalho digno”, que deve

Leia o texto abaixo para responder às questões 1 e 2.
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Secretaria de Estado de Saúde
Gerência de Licitações

O conceito de “meio ambiente laboral sadio” integra

1

ser assegurado a todo trabalhador em decorrência do
reconhecimento de sua condição humana e de seu direito à
5

dignidade, presente em todas as constituições e no direito

TERMO DE REFERÊNCIA 34/2009

internacional.

Proposta: Contratação de empresa para o fornecimento
de tiras reativas e lancetas para determinação de glicemia
em servidores diabéticos (tipos 1 e 2), com cessão de
equipamentos.
Justificativa: Após pesquisas feitas no ambiente laboral
desta Secretaria pela Comissão Acadêmica de Diabetes,
constatou-se um elevado número de servidores diabéticos.
As manifestações da doença têm ocasionado absentismo
e acidentes de trabalho. No intuito de zelar pela saúde do
trabalhador, a Gerência de Recursos Humanos implementou
programa que demanda controle de glicemia, mas a
quantidade de material para coleta sanguínea em estoque é
insuficiente para garantir o abastecimento das unidades da
Secretaria de Estado de Saúde. A cessão de equipamentos
justifica-se pela prerrogativa do controle da doença por
parte do próprio servidor, não onerando, assim, os trabalhos
da Enfermaria.

bandeira da Organização Internacional do Trabalho, sendo

Questão 1
No que diz respeito aos aspectos lingüísticos do texto,
julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção
correta.
I

– Na oração “constatou-se um elevado número de
servidores diabéticos” (linha 10), seriam mantidos
os sentidos do texto e a correção gramatical caso a
forma verbal “constatou-se” fosse substituída por foi
constatado.
II – Na linha 11, a forma verbal “têm” está empregada
inadequadamente, pois se refere à “doença” e,
portanto, deveria ser grafada sem o acento.
III – A retirada da vírgula imediatamente após “onerando”
(linha 19) acarretaria erro gramatical.
A quantidade de itens certos é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)

0.
1.
2.
3.

Questão 2
Acerca das idéias e dos aspectos lingüísticos do
texto, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou
Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.
I

– A falta ao trabalho e os acidentes laborais são
decorrentes das complicações ocasionadas pela
diabetes.
II – É vantagem para a rede de saúde fornecer
equipamentos de controle de glicemia, pois não
sobrecarrega os servidores da enfermaria.
III – É possível substituir a palavra “demanda” (linha 14)
por requer sem que haja prejuízo aos sentidos do
texto.

A luta por um trabalho digno tem sido a principal
que a exigência de que o trabalho seja prestado em um
10

ambiente sadio constitui um de seus principais elementos.
As demandas, hoje, concentram-se em frear o ritmo
da exploração global da mão-de-obra, que tem levado ao
aumento do número de horas trabalhadas no mundo, além
da precarização do emprego e da deterioração do ambiente

15

de trabalho, com o aumento dos acidentes de trabalho e
das doenças profissionais.
Luiz Alberto de Vargas e Luiz Antonio Colussi. Meio ambiente laboral sadio.
Internet: http://lavargas.sites.uol.com.br. Acesso em 11/5/2009
(com adaptações).

Questão 3
No que se refere aos aspectos lingüísticos do texto,
assinale a opção correta.
(A) As palavras “constituições” (linha 5) e “bandeira”
(linha 8) estão empregadas com o sentido denotativo.
(B) Nas linhas 4 e 5, a palavra “direito” está empregada
com sentido de prerrogativa legal.
(C) Na linha 12, o pronome “que” pode ser substituído por
cuja sem acarretar prejuízo gramatical.
(D) Os vocábulos “sadio” (linha 1) e “digno” (linha 2) têm
função adjetiva.

Questão 4
Quanto às idéias do texto, julgue os itens abaixo como
Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a
opção correta.
I

– A exploração de mão-de-obra, além de ocasionar
a escassez de emprego, tem como conseqüência a
elevação das doenças profissionais.

II

– Atualmente, uma das reivindicações dos trabalhadores
é a adoção de meio ambiente laboral sadio, não
havendo demandas pela diminuição da carga horária
laboral.

III – Em razão de sua condição humana, é prerrogativa de
todo trabalhador a carga horária reduzida.
A seqüência correta é:

A seqüência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)
3

V, F, V.
V, V, V.
V, V, F.
F, V, V.

(A) V, F, F.
(B) V, V, F.
(C) V, F, V.
(D) F, V, V.
Processo Seletivo – HRSM/2009
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Questão 5
Senhor Diretor,
A Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal desenvolveu
programa de apoio aos servidores acometidos por doenças crônicas.
A primeira fase do programa consta de diagnóstico de diabetes,
que será feito por meio de exame simples de sangue.
Conhecedores da missão institucional desse Hospital, solicitamos a
vossa senhoria a gentileza de autorizar esta Comissão a entrevistar o corpo
de servidores da instituição, no intuito de analisar a ocorrência de diabetes
em ambiente laboral. Em caso de confirmação da doença, nosso Núcleo de
Apoio ao Diabético (NAD) colocar-se-á à disposição desses servidores.
Aproveitamos o ensejo para reiterar a vossa senhoria protestos de
consideração e apreço.
Considerando o texto acima como parte de uma correspondência oficial, assinale a opção correta.
(A) Trata-se de requerimento simples.
(B) Em razão do último parágrafo, dispensar-se-ia o uso de fecho.
(C) Nesse tipo de correspondência, a numeração de parágrafos é desnecessária.
(D) Trata-se de ofício endereçado a uma autoridade da rede de saúde.
___________________________________________________________________________________________
Considere as seguintes informações para as questões de 6 a 10.
Todos os programas citados estão em português e configuração-padrão. Considere também que o mouse está configurado
para pessoas destras e que informações como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo
do mouse.
Não há restrições de proteção, funcionamento e uso em relação a programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos
mencionados, a menos que sejam explicitamente citadas na questão.
___________________________________________________________________________________________

Questão 6

A figura abaixo ilustra uma janela do Microsoft Word 2003, com um documento em processo de edição.

Considerando essa janela e o texto nela contido, assinale a opção correta.
(A) A opção

permite que sejam pesquisadas palavras dentro do texto.

(B) É possível a definição de um zoom personalizado, bastando para isso digitar um valor entre 10 e 500 no campo
.
(C) Antes de imprimir o documento, a opção

deverá estar desabilitada, para que o símbolo

não seja exibido na

impressão.
(D) Após a seleção do texto, ao clicar na opção
Processo Seletivo – HRSM/2009

, o texto será centralizado verticalmente.
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Considere a figura abaixo, que ilustra uma janela do Microsoft Excel 2003 sendo utilizada para a elaboração de uma
planilha, para responder às questões 7 e 8.

Questão 7
Sabendo

que

Questão 8
a

seguinte

fórmula

=SE(D3>6000;

”Superou”;SE(D3>3000;”Atendeu”;”Não Atingiu”)) foi
digitada na célula E3 e, logo depois, foi pressionada a
tecla ENTER, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V)
ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.
I

– A fórmula dará erro de sintaxe.

II

– O conteúdo exibido na célula E3 será Atendeu.

III – Ao clicar na célula D3 e apagar o seu conteúdo, vai
ser exibido na célula E3 o valor #######.
IV – Ao clicar na célula E3 e pressionar simultaneamente
as teclas CTRL e C, e, em seguida, clicar sobre a
célula E4 e pressionar simultaneamente as teclas
CTRL e V, a fórmula =SE(D4>6000;”Superou”;
SE(D4>3000;”Atendeu”;”Não
disponibilizada na célula E4.
A seqüência correta é:
(A) F, V, F, V.
(B) F, V, V, F.
(C) V, F, F, F.
(D) V, F, V, V.
5

Atingiu”))

será

É possível configurar a planilha de forma que as linhas
1 e 2 permaneçam visíveis durante a utilização da barra
de rolagem. Assinale a opção que contém o correto
acionamento desse recurso.
(A) Clicar na célula A2 e, em seguida, acionar o menu
Ferramentas e clicar na opção Congelar Painéis.
(B) Clicar na célula A2 e, em seguida, acionar o menu
Janela e clicar na opção Congelar Painéis.
(C) Clicar na célula A3 e, em seguida, acionar o menu
Janela e clicar na opção Congelar Painéis.
(D) Clicar com o botão esquerdo do mouse na célula A3 e,
em seguida, clicar na opção Congelar Painéis.

Questão 9
O Microsoft Word 2003 possibilita a proteção de
documentos, limitando o acesso a eles e restringindo as
alterações que outros usuários podem realizar. Acerca
do recurso Proteger Documento, julgue os itens abaixo
e, em seguida, assinale a opção correta.
I
II

– É possível a configuração de senha.
– É possível permitir apenas a configuração de
comentários no documento.
III – É possível limitar a formatação para apenas uma
seleção de estilos.
IV – É possível ocultar o documento, tornando-o invisível
a outros usuários.
A quantidade de itens certos é igual a
(A)
(B)
(C)
(D)

1.
2.
3.
4.
Processo Seletivo – HRSM/2009
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CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

Questão 10

Questão 11
Um dos objetivos das vacinas de interesse ocupacional
é proteger os trabalhadores de doenças relacionadas
diretamente às suas atividades e ao ambiente de
trabalho. Acerca das vacinas, assinale a opção correta.
(A) A vacina tríplice viral imuniza o trabalhador contra o
tétano.
(B) A vacina contra influenza é administrada no período da
primavera.
(C) Profissionais que trabalham com rede de esgoto e
tratamento de água devem receber, além das demais
vacinas, a vacina contra febre tifóide.
(D) Para aplicação de vacinas, a via intravenosa é melhor
que a intramuscular, devido ao rápido poder de
absorção.
Acerca do Internet Explorer 6.0 (IE6) e dos conceitos de
internet, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou
Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.
I

– O botão Limpar Histórico permite que seja excluído
todo o histórico de páginas visitadas ou as páginas
visitadas em determinado intervalo de tempo.

II

– Por meio do botão Configurações, é possível a
definição do espaço em disco a ser usado para os
arquivos temporários da internet.

III – Por meio da guia Privacidade, é possível o bloqueio
de exibição das janelas pop-up.
IV – O

supervisor

de

conteúdo,

disponível

na

guia

Conteúdo, ajuda a controlar o tipo de conteúdo
que o computador pode acessar na internet. Depois
que ele for ativado, apenas o conteúdo classificado
que atenda ou exceda os seus critérios poderá ser
exibido.
A seqüência correta é:
(A) F, V, F, F.
(B) F, V, V, V.
(C) V, F, V, F.
(D) V, F, F, V.

Questão 12
Em 8 de junho de 1978, o Ministério do Trabalho
aprovou a Portaria n.º 3.214, que criou as Normas
Regulamentadoras (NR) que orientam as obrigações das
empresas com relação ao trabalho. Acerca do conteúdo
das Normas Regulamentadoras, relacione a primeira
coluna à segunda e, em seguida, assinale a opção
correta.
I
II
III
IV
(
(
(
(

–
–
–
–
)
)
)
)

NR-06
NR-07
NR-17
NR-25

resíduos industriais
exames médicos ocupacionais
equipamentos de proteção individual (EPI)
ergonomia

A seqüência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)

II, I, IV, III.
III, II, IV, I.
IV, II, I, III.
IV, III, I, II.

Questão 13
Com base na evolução da história da saúde ocupacional,
é correto afirmar que Ramazzini, considerado o pai da
medicina do trabalho:
(A) preocupou-se com o saturnismo.
(B) revelou a origem das doenças profissionais que
acometiam os trabalhadores nas minas de estanho.
(C) constatou e apresentou enfermidades específicas do
esqueleto que acometiam determinados trabalhadores
no exercício de suas profissões.
(D) publicou o livro “De Morbis Artificum Diatribe”, que
estudava as doenças relacionadas a cerca de 50
diferentes profissões.
Processo Seletivo – HRSM/2009
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Questão 14
As exigências da área ocupacional são grandes e
desafiadoras, no entanto é necessário proporcionar
aos trabalhadores um serviço mais humanizado,
preocupado com os envolvimentos e as conseqüências
dele decorrentes. A respeito dos fatores psicossociais
relacionados com o trabalhador e o meio ambiente,
assinale a opção INCORRETA.
(A) Possibilidade de promoção e de reconhecimento
pode influenciar na saúde e no desempenho do
trabalhador.
(B) A sobrecarga de trabalho pode ser entendida como um
estressor dividido em qualitativo (quando se refere ao
excesso de tarefas) e quantitativo (quando se refere à
dificuldade do trabalho).
(C) As longas horas de trabalho, o ritmo acelerado, e
os turnos noturnos e a instabilidade, associados ao
crescimento da competitividade podem desencadear
ou agravar doenças cardiovasculares.
(D) O assédio moral e o uso de premiação de forma injusta
são alguns dos fatores responsáveis pelo desgaste no
trabalho.

Questão 15
Em 1950, o Comitê Misto OIT/OMS (Organização
Internacional do Trabalho/Organização Mundial da
Saúde) aprovou uma Resolução que seria a primeira
definição sobre as funções da medicina do trabalho:
promover e manter o mais alto nível de bem-estar físico,
mental e social do trabalhador em todas as profissões e
adaptar o trabalho ao homem e cada homem à sua tarefa.
Em 1959, esse Comitê adotou a Recomendação n.º 112
(OIT), que foi o primeiro instrumento internacional. Com
relação a esta Recomendação, assinale a opção correta.
(A) Define com clareza o trabalho da mulher na indústria.
(B) Estabelece a criação do Programa de Valorização do
Trabalhador.
(C) Define objetivamente os adicionais de insalubridade e
periculosidade.
(D) Define de maneira precisa e objetiva as funções,
a organização e os meios de ação dos serviços de
medicina do trabalho.

Questão 16
O dimensionamento do Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
(SESMT) tem em sua composição profissionais de nível
médio e superior. Com base no SESMT, assinale a opção
que NÃO corresponde a uma atribuição do enfermeiro
do trabalho.
(A) Planejar e executar programas de educação sanitária,
divulgando conhecimentos e estimulando a aquisição de
hábitos sadios, para prevenir doenças profissionais.
(B) Treinar trabalhadores, instruindo-os sobre o uso de
roupas e de material adequado ao tipo de trabalho,
para reduzir a incidência de acidentes.
(C) Executar e avaliar programas de prevenção de
acidentes e de doenças profissionais ou nãoprofissionais, para propiciar a preservação de
integridade física e mental do trabalhador.
(D) Inspecionar estabelecimentos fabris, comerciais e
de outro gênero, verificando se existem riscos de
incêndios, desmoronamentos ou outros perigos, para
fornecer indicações quanto às precauções a serem
tomadas.
7

Questão 17
A ergonomia é usada para descrever a ciência de
“conceber uma tarefa que se adapte ao trabalhador, e
não forçar o trabalhador a adaptar-se à tarefa”. Com
base em seus princípios e na sua influência sobre a saúde
do trabalhador, julgue os itens abaixo e, em seguida,
assinale a opção correta.
I

– A forma como o trabalho é organizado e as relações
de trabalho têm significativos papéis na determinação
da saúde mental dos trabalhadores.
II – Os objetivos práticos da ergonomia são a segurança e
o bem-estar dos trabalhadores no seu relacionamento
com os sistemas produtivos.
III – Quando se modificam os elementos parciais do posto
de trabalho, como dimensões, iluminação, ruído e
temperatura, obtém-se a ergonomia participativa.
IV – A lesão por esforço repetitivo (LER) é classificada
conforme a localização e os fatores agravantes,
variando do grau I ao grau VII.
Estão certos apenas os itens
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II.
I e IV.
II e III.
III e IV.

Questão 18
Segundo a legislação brasileira,
acidentes de trabalho, EXCETO:

são

considerados

(A) desabamento, inundação e incêndio.
(B) doença degenerativa, como diabetes.
(C) acidente ocorrido no percurso da residência para o
trabalho, ou deste para aquela.
(D) ato de imprudência ou de negligência de terceiros,
inclusive de companheiro de trabalho.

Questão 19
Antônio, 40 anos de idade, que trabalha na indústria
automobilística, procura o serviço de saúde apresentando
palidez, dor abdominal e Orla Gengival de Burton. Refere
cansaço e insônia.
É correto afirmar que Antônio provavelmente apresenta
intoxicação por
(A)
(B)
(C)
(D)

benzeno.
chumbo.
cromo.
mercúrio.

Questão 20
A NR referente à segurança e à saúde no trabalho
em serviços de saúde surgiu das necessidades
características do setor, tais como riscos biológicos,
agentes químicos e acidentes do trabalho. Acerca desse
tema, assinale a opção correta.
(A) O uso de máquinas e equipamentos antigos facilita o
desempenho do trabalhador.
(B) Os aventais plumbíferos não devem ser indicados para
trabalhadores do setor de radiologia.
(C) Os agentes biológicos, classe de risco I, significam
baixa probabilidade de desencadear doença no ser
humano, no setor de trabalho.
(D) É competência da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA) recomendar ao trabalhador o uso de
equipamentos de proteção individual (EPI) adequados
ao risco de exposição.
Processo Seletivo – HRSM/2009
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Questão 21
Saneamento do meio é o controle de todos os fatores do
meio físico do homem, que exercem ou podem exercer
efeito deletério sobre seu bem-estar físico, mental e
social (OMS). Com relação a esse assunto, assinale a
opção correta.
(A) A dengue não está relacionada à falta de
saneamento.
(B) O sistema de esgotamento sanitário não contribui para
a contaminação crescente das águas.
(C) Denomina-se assoreamento a introdução na água
de substâncias nocivas à saúde e a espécies da vida
aquática.
(D) No Brasil, as doenças resultantes da falta ou da
inadequação do saneamento, principalmente em áreas
pobres, têm agravado o quadro epidemiológico.

Questão 22
A Norma Regulamentadora que exige a realização
obrigatória de exames médicos em cinco níveis —
admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de
mudança de função e demissional — também estabelece
que:
(A) no exame periódico, os dados antropométricos são
desnecessários.
(B) qualquer que seja o exame médico de saúde
ocupacional, o atestado de saúde ocupacional (ASO)
é o documento indicador de aptidão ou inaptidão do
candidato ou empregado.
(C) o exame médico admissional deverá ser realizado
até dois dias após o trabalhador ter assumido suas
funções.
(D) o exame de retorno ao trabalho está inserido no
programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA).

Questão 23
Os riscos ou agentes causadores de doenças ocupacionais
representam os fatores ou as condições existentes no
ambiente de trabalho, capazes de causar danos à saúde
do trabalhador. Quanto aos principais grupos de riscos
ocupacionais segundo classificação pela padronização
das cores, relacione a primeira coluna à segunda e, em
seguida, assinale a opção correta.
I
II
III
IV
V
(
(
(
(
(

–
–
–
–
–
)
)
)
)
)

riscos
riscos
riscos
riscos
riscos

físicos
químicos
biológicos
ergonômicos
de acidentes

amarelo
azul
verde
marrom
vermelho

A seqüência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)

II, I, V, IV, III.
III, V, II, IV, I.
IV, V, I, III, II.
V, III, II, I, IV.
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Questão 24
Com relação aos conceitos de acidente, incidente, perigo,
risco e dano, julgue os itens abaixo como Verdadeiros (V)
ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a opção correta.
I

– Acidente é o evento não-programado nem planejado
que resulta em lesão, doença ou morte, dano ou
outro tipo de perda.
II – Incidente é o evento que tem o potencial de levar a
um acidente ou que deu origem a um acidente.
III – Perigo é a fonte ou situação com potencial para
provocar danos ao homem, à propriedade ou ao meio
ambiente, ou à combinação destes.
IV – Risco é a combinação da probabilidade de ocorrência
e da gravidade de um determinado evento perigoso.
V – Dano é a conseqüência de um perigo, em termos de
lesão, doença ou prejuízo à propriedade, ao meio
ambiente ou a uma combinação destes.
A seqüência correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)

F, F, F, F, F.
F, V, F, V, F.
V, F, V, F, V.
V, V, V, V, V.

Questão 25
Um funcionário do setor de autopeças que realiza
a limpeza de sua máquina enquanto ela está em
funcionamento, pratica um ato de
(A)
(B)
(C)
(D)

imperícia.
imprudência.
inaptidão.
negligência.

Questão 26
O cuidado com a segurança no setor de quimioterapia
é indispensável para a redução dos riscos de acidentes de
contaminação. Assim, para uma central de quimioterapia
funcionar de forma segura, é preciso observar algumas
condições básicas.
É necessário que haja uma correta distribuição de
áreas e setores, visando adequar o fluxo do serviço às
atividades específicas de cada um; a central deve estar
munida de equipamentos e materiais que permitam garantir
a segurança e o conforto dos funcionários; e, além disso,
é preciso que as normas e os procedimentos de segurança
estejam definidos claramente, a fim de orientar e alertar os
profissionais para os riscos inerentes.
Com base no texto acima e com relação à capela de fluxo
laminar, assinale a opção correta.
(A) Deve ser do tipo escoamento horizontal descendente.
(B) Deve ser instalada de modo a prevenir a dispersão de
aerossóis.
(C) A troca do filtro deverá ser feita anualmente ou a cada
200 horas.
(D) A pressão negativa utilizada na CFL deverá ser de
25mmHg.
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Questão 27
“São consideradas atividades ou operações insalubres
aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de
trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à
saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão
da natureza, de intensidade do agente e de tempo de
exposição e seus efeitos” (art. 189 da CLT).
Considerando a definição
assinale a opção correta.

de

insalubridade

acima,

(A) O grau máximo de insalubridade refere-se aos
trabalhadores expostos a poeira, minerais, radiações
ionizantes e pressões hiperbáricas.
(B) Os trabalhadores que estão expostos a explosivos têm
adicional de insalubridade de 35%.
(C) Trabalhadores expostos a agentes biológicos têm
direito ao adicional de periculosidade.
(D) O adicional de insalubridade é calculado sobre o salário
do contratado.

Questão 28
Um hospital está em fase de inauguração. Após formar
a equipe que fará parte do SESMT, precisará organizar as
rotinas a serem realizadas.
Nesse contexto, NÃO será função do SESMT:
(A)
(B)
(C)
(D)

participar em atividades de ensino e pesquisa.
promover vigilância sanitária e epidemiológica.
revisar e criar novas normas regulamentadoras.
controlar doenças não ocupacionais que atuam com
um potencial de risco no acidente de trabalho.

Questão 29
“É uma ciência e uma arte que têm por objetivo o
reconhecimento, a avaliação, a análise e o controle dos
agentes agressivos nos postos de trabalho, prevenindo
contra riscos operacionais que possam gerar acidentes
de trabalho ou provocar enfermidades, prejuízos à saúde
e mal-estar, desconforto significativo e ineficiência nos
trabalhadores ou entre as comunidades vizinhas e prejuízos
ao meio ambiente.”
A definição acima refere-se à
(A)
(B)
(C)
(D)

dinamometria.
ação assistencial.
ginástica laboral.
higiene ocupacional.

Questão 30
Para organizar e implementar um serviço de saúde
do trabalhador é necessário seguir um roteiro. Nesse
sentido, é correto afirmar que a análise de informações
estatísticas pertinentes, como acidente, doenças,
absenteísmo, corresponde à atividade de
(A)
(B)
(C)
(D)
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diagnóstico situacional.
diagnóstico institucional.
diagnóstico político.
implantação.
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