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Você deverá receber do ﬁscal:
a) um caderno com o enunciado das 60 (sessenta) questões, sem repetição ou falha;
b) uma folha destinada à marcação das suas respostas.
Ao receber a folha de respostas, você deve:
a) conferir se seu nome, número de identidade, cargo e perﬁl estão corretos.
b) veriﬁcar se o cargo, perﬁl e código da prova que constam nesta capa são os mesmos da folha de
respostas. Caso haja alguma divergência, por favor comunique ao ﬁscal da sala.
c) ler atentamente as instruções de preenchimento da folha de respostas;
d) assinar a folha de respostas.
É sua responsabilidade preencher a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção.
Você deverá preencher a folha de respostas utilizando caneta esferográﬁca de tinta azul ou preta.
Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro cometido por você.
As questões da prova são identiﬁcadas pelo número que se situa acima do enunciado.
O tempo disponível para essa prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para a marcação da folha de
respostas.
Durante as primeiras duas horas você não poderá deixar a sala de prova, salvo por motivo de força maior.
Você somente poderá levar o caderno de questões caso permaneça em sala até 30 (trinta) minutos antes
do tempo previsto para o término da prova.
Ao terminar a prova, você deverá entregar a folha de respostas ao ﬁscal e assinar a lista de presença.
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Língua Portuguesa
Texto
A era do sustentável
Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as
florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma
forma para que elas possam coexistir com a lógica do
mundo moderno, inclusive no Brasil. Ambientalistas do
mundo inteiro reconhecem, no íntimo, que nesses países de
enormes desigualdades sociais, onde estão as últimas
florestas tropicais intactas, a pressão sobre os recursos
naturais é grande e as formas de fiscalização das eventuais
leis de proteção são muito frágeis.
Esta lógica significa uma função econômica para a
floresta, explorando-a sem destruí-la e sem exaurir seus
recursos naturais. É nesta linha que o uso sustentado das
florestas ganhou grande força na consciência dos
formadores de opinião que defendem o meio ambiente.
É também neste caminho que várias experiências e
inúmeras pesquisas estão fervilhando no momento, pelo
Brasil e pelo mundo afora. Aqui, vemos o trabalho nas
reservas extrativistas, o fornecimento de matéria-prima para a
indústria de cosméticos e farmacêutica, a exploração de
madeira certificada.
O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai
muito além das florestas, para hoje estar incorporado a todas
as atividades da humanidade. O ressiclar, reutilizar, substituir
e otimizar deixaram de ser “moda” para se tornarem
obrigação de quem deseja garantir a qualidade das futuras
gerações.
(Peter Milko)

01
O pensamento nuclear do texto pode ser expresso do
seguinte modo:
(A) a exploração das florestas deve ser feita de maneira
sustentável, sem que haja perdas futuras com a
devastação da reserva natural.
(B) para a salvação das florestas tropicais brasileiras, é
indispensável definir uma estratégia que possa preservar
ecossistemas, como a Mata Atlântica.
(C) é indispensável, para a preservação das nossas florestas,
a adoção de uma política preservacionista e do
aprimoramento da fiscalização.
(D) o Brasil precisa adotar urgentemente medidas que
estejam no mesmo caminho das inúmeras pesquisas
modernas.
(E) o futuro de nossas florestas está dependente da adoção
de medidas urgentes de preservação ambiental, que só
pode ser obtida se for permitido um extrativismo limitado.

02
No título do texto ocorre o seguinte fato gramatical:
(A) a modificação de classe gramatical do vocábulo
sustentável.
(B) o uso indevido de uma forma verbal como substantivo.
(C) a utilização de um substantivo por outro.
(D) o emprego inadequado de um adjetivo.
(E) um erro de concordância nominal.

Como epígrafe deste texto aparece um pensamento de
Lester Brown: “Uma sociedade sustentável é aquela que
satisfaz suas necessidades, sem diminuir as perspectivas das
gerações futuras”.
O segmento do texto que se relaciona mais de perto a esse
pensamento é:
(A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as
florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma
forma para que elas possam coexistir com a lógica do
mundo moderno, inclusive no Brasil”.
(B) “Ambientalistas do mundo inteiro reconhecem, no íntimo,
que nesses países de enormes desigualdades sociais,
onde estão as últimas florestas tropicais intactas, a
pressão sobre os recursos naturais é grande e as formas
de fiscalização das eventuais leis de proteção são muito
frágeis”.
(C) “Esta lógica significa uma função econômica para a
floresta, explorando-a sem destruí-la e sem exaurir seus
recursos naturais”.
(D) “É nesta linha que o uso sustentado das florestas ganhou
grande força na consciência dos formadores de opinião
que defendem o meio ambiente”.
(E) “O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai
muito além das florestas, para hoje estar incorporado a
todas as atividades da humanidade”.

04
O texto é um editorial de uma revista intitulada Horizonte
geográfico.
A respeito do conteúdo desse texto é correto afirmar que:
(A) trata-se de uma opinião pessoal sustentada por
pesquisadores de todo o mundo.
(B) refere-se a uma sugestão de atuação na área ambiental
para o governo brasileiro.
(C) mostra um caminho moderno para o desenvolvimento
econômico.
(D) apresentado no primeiro parágrafo, o assunto é analisado
nos dois seguintes.
(E) ainda que argumentativo, o texto carece de uma
conclusão.

05
O título do texto fala da “era do sustentável”, referindo-se:
(A) a um tempo distante, quando o equilíbrio ambiente
/ economia estará presente.
(B) a um tempo passado, quando as florestas permaneciam
intactas.
(C) ao momento presente, quando a política da
sustentabilidade é dominante.
(D) à expressão de um desejo para a preservação das
florestas tropicais.
(E) a uma época imediatamente futura em que o meio
ambiente ficará intacto.

06
Assinale a alternativa que apresente o adjetivo que indica
uma opinião do enunciador do texto.
(A) Recursos naturais.
(B) Reservas extrativistas.
(C) Inúmeras pesquisas.
(D) Futuras gerações.
(E) Única chance.
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“Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as
florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma
forma para que elas possam coexistir com a lógica do
mundo moderno, inclusive no Brasil. Ambientalistas do
mundo inteiro reconhecem, no íntimo, que nesses países de
enormes desigualdades sociais, onde estão as últimas
florestas tropicais intactas, a pressão sobre os recursos
naturais é grande e as formas de fiscalização das eventuais
leis de proteção são muito frágeis”.
Nesse primeiro parágrafo do texto, o único termo sublinhado
que tem o referente anterior corretamente identificado é:
(A) aqueles = que lá vivem.
(B) que = aqueles.
(C) elas = florestas tropicais e aqueles que lá vivem.
(D) nesses países = mundo inteiro.
(E) onde = Brasil.

08
Assinale a alternativa que mostra uma modificação
inadequada de um segmento por um outro equivalente
semanticamente.
(A) Lógica do mundo moderno = lógica mundial moderna.
(B) Ambientalistas do mundo inteiro = ambientalistas de todo
o mundo.
(C) Leis de proteção = leis protecionistas.
(D) Uso dos recursos naturais = uso natural dos recursos.
(E) Para a indústria de cosméticos e farmacêutica = para a
indústria farmacêutica e de cosméticos.

09
O segmento do texto que mostra um erro ortográfico é:
(A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as
florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma
forma para que elas possam coexistir com a lógica do
mundo moderno, inclusive no Brasil”.
(B) “É também neste caminho que várias experiências e
inúmeras pesquisas estão fervilhando no momento, pelo
Brasil e pelo mundo afora”.
(C) “Aqui, vemos o trabalho nas reservas extrativistas, o
fornecimento de matéria-prima para a indústria de
cosméticos e farmacêutica, a exploração de madeira
certificada”.
(D) “O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai
muito além das florestas, para hoje estar incorporado a
todas as atividades da humanidade”.
(E) “O ressiclar, reutilizar, substituir e otimizar deixaram de
ser “moda” para se tornarem obrigação de quem deseja
garantir a qualidade das futuras gerações”.

10
Assinale a alternativa que não mostra ideia ou forma
aumentativa / superlativa.
(A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as
florestas tropicais...”.
(B) “...nesses países de enormes desigualdades sociais...”.
(C) “a pressão sobre os recursos naturais é grande”.
(D) “as formas de fiscalização das eventuais leis de proteção
são muito frágeis”.
(E) “o uso sustentado das florestas ganhou grande força na
consciência...”.

Saúde do trabalhador e biossegurança
11
Em relação à acidentes com material biológico
potencialmente contaminantes, a conduta correta após o
acidente é:
(A) Lavagem do local exposto com água deionizada nos
casos de exposição percutânea ou cutânea.
(B) Nas exposições cutâneas, deve-se lavar exaustivamente
com água ou solução salina fisiológica.
(C) Usar solução de glutaraldeído 2% nas lesões.
(D) É contra-indicado o uso de antisséptico.
(E) É contra-indicado o uso de éter.

12
O programa de treinamento e educação em saúde do
trabalhador é fundamental e deve ser repetido regularmente a
fim de seformar consciência prevencionista. Seu conteúdo
deve contemplar:
(A) o uso correto de instrumento, máquinas e equipamentos.
(B) o tempo de viabilidade dos microorganismos.
(C) a adequação do uso de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) de acordo com a NR 32.
(D) o registro de agravos.
(E) o esquema vacinal do trabalhador.

13
Todos os casos de acidente com material biológico devem
ser comunicados por meio da Comunicação de Acidente de
Trabalho (CAT) e ao Ministério da Saúde por meio do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan),
conforme previsto na:
(A) NR 32
(B) RDC 302/2005
(C) RDC 306/2004
(D) Portaria 777 do Ministério da saúde
(E) Portaria 344 do Ministério da Saúde

14
Considera-se Risco Biológico a probabilidade da exposição
ocupacional a agentes biológicos. O Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais – PPRA, além do previsto na NR-09
deve conter, exceto:
(A) fontes de exposição e reservatórios.
(B) medidas corretivas aplicáveis.
(C) persistência do agente biológico no ambiente.
(D) transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente.
(E) estudos epidemiológicos ou dados estatísticos.

15
O prazo de validade do PPRA é:
(A) 6 meses
(B) 2 anos
(C) 5 anos
(D) 15 meses
(E) 12 meses
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O Programa de Controle Médico de saúde Ocupacional –
PCMSO, além do previsto na NR-07, prevê o reconhecimento
e a avaliação dos riscos biológicos e à possibilidade de
exposição acidental aos agentes biológicos pelos
trabalhadores, deve constar no PCMSO:

O PCMSO deve estar à disposição dos trabalhadores, bem
como da inspeção do trabalho. Medidas de proteção devem
ser adotadas a partir do resultado da avaliação prevista no
PPRA, é correto afirmar:
(A) Todo local onde exista possibilidade de exposição ao
agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene
das mãos
(B) Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de
pacientes de doenças infectocontagiosas devem conter
lavatório em seu interior
(C) O uso de luvas substitui o processo de lavagem das
mãos, as luvas devem ser trocadas sempre que houver
necessidade.
(D) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros
superiores só podem iniciar suas atividades após
avaliação médica obrigatória
(E) Em caso de exposição acidental ou incidental, medidas
de proteção devem ser adotadas imediatamente, mesmo
que não previstas no PPRA

(A) a avaliação de riscos físicos.
(B) a utilização de pias de trabalho para fins diversos do
previsto
(C) o consumo de alimentos e bebidas nos postos de
trabalho
(D) as medidas para descontaminação do local de trabalho
(E) o uso de calçados fechados.

17
A portaria que dispõe sobre o preenchimento de Autorização de
Internação Hospitalar (AIH), em casos de quadro compatível com
causas externas e com doenças e acidentes relacionados ao
trabalho, é:

(A) Portaria N.119 de 9 de setembro de 1993
(B) Portaria N. 11 de 04 de julho de 1995
(C) Portaria N.14 de 13 de fevereiro de 1996
(D) Portaria N. 1339 de 19 de novembro de 1999
(E) Portaria N.1969 de 25 de outubro de 2001

18
O conjunto das Informações sobre os agravos à saúde
relacionados ao trabalho visa atender a especificidades e
necessidades da área de saúde do trabalhador no que diz
respeito ao SIH/SUS. Das informações Básicas que deverão
constar da Autorização de Internação Hospitalar (AIH) e do
respectivo Laudo Médico para Emissão de AIH, não deve
constar:
(A) Doença prévia ao trabalho
(B) Descrição da Natureza da lesão
(C) Doença relacionada ao trabalho
(D) CID principal
(E) CID secundário

19
Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do
trabalho a serviço da empresa, com o empregado segurado,
trabalhador avulso, médico residente, bem como com o
segurado especial no exercício de suas atividades,
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que
cause a morte, a perda ou redução, temporária ou
permanente, da capacidade para o trabalho.
Não é considerado acidente de trabalho:
(A) doença do trabalho, adquirida ou desencadeada em
função de condições especiais.
(B) doença profissional, produzida ou desencadeada pelo
exercício do trabalho.
(C) acidente sofrido no local e no horário do trabalho.
(D) acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e
horário de trabalho na prestação espontânea de qualquer
serviço à empresa.
(E) doença pré-existente agravada pelo exercício do trabalho.

21
O empregador deve assegurar capacitação aos
trabalhadores, antes do início das atividades e de forma
continuada. A capacitação deve ser adaptada à evolução do
conhecimento e à identificação de novos riscos biológicos,
deve incluir:
(A) normas e procedimentos de higiene.
(B) relação de agentes biológicos.
(C) medidas para a prevenção de acidentes e incidentes.
(D) dados disponíveis sobre riscos potenciais para a saúde.
(E) medidas que minimizem a exposição aos agentes.

22
A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido,
gratuitamente, programa de imunização ativa contra:
(A) Tétano
(B) Difteria
(C) Sarampo
(D) Hepatite B
(E) estabelecidos pelo PCMSO

23
No PPRA dos serviços de saúde deve constar inventário de
todos os produtos químicos, inclusive intermediários e
resíduos, estes produtos devem ter uma ficha descritiva,
contendo:
(A) Riscos à segurança e saúde do trabalhador e ao meio
ambiente
(B) Composição química e possíveis reações com outros
produtos químicos
(C) Condições e local de estocagem
(D) Procedimentos em situações de emergência
(E) Medidas de proteção coletiva e individual

24
A Portaria Interministerial N 482/MS/MTE de 16/04/1999,
estabelece que todo estabelecimento que realiza
esterilização, reesterilização ou reprocessamento por gás
deve atender a essa portaria.
O gás em questão é:
(A) o óxido de etileno.
(B) o óxido nítrico.
(C) o CO2.
(D) o óxido nitroso.
(E) o óxido de propileno.
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De acordo com a Norma Operacional da Saúde do
Trabalhador (NOST-SUS), a Gestão Plena do Sistema
Municipal, assumirá, além das já previstas pela condição de
Gestão Plena da Atenção Básica, as seguintes ações de
saúde do trabalhador, exceto:

As áreas da instalação radiativa devem estar devidamente
sinalizadas em conformidade com a legislação em vigor, e
deve conter:

(A) emissão de laudos e relatórios circunstanciados sobre os
agravos relacionados com o trabalho ou limitações
(seqüelas) deles resultantes, por meio de recursos
próprios ou do apoio de outros serviços de referência.
(B) realização sistemática de ações de vigilância ao processo
do trabalhador, compreendendo o levantamento e análise
de informações, a inspeção sanitária nos locais de
trabalho; a identificação e avaliação das situações de
risco, a elaboração de relatórios, a aplicação de
procedimentos administrativos e a investigação
epidemiológica.
(C) instituição e manutenção de cadastro atualizado das
empresas classificadas nas atividades econômicas
desenvolvidas no município, com indicação dos fatores
de risco que possam ser gerados para o contingente
populacional, direta ou indiretamente a eles expostos.
(D) instituição e operacionalização de um sistema de
referência para o atendimento ao acidentado do trabalho
e ao suspeito ou portador de doença profissional ou do
trabalho.
(E) ser capaz de dar suporte técnico especializado para o
estabelecimento da relação do agravo com o trabalho, a
confirmação diagnóstica, o tratamento, a recuperação e a
reabilitação da saúde, assim como para a realização dos
encaminhamentos necessários que a situação exigir.

26
De acordo com a Portaria N.3120 de 01 de julho de 1998,
que aprovou a Instrução Normativa de Vigilância em Saúde
do Trabalhador no SUS, tem como princípios, exceto:
(A) universalidade.
(C) uniisntitucionalidade.
(E) interdisciplinaridade.

(B) integralidade das ações.
(D) controle social.

27
O atendimento das exigências da NR-32, com relação às
radiações ionizantes, é correto afirmar que:
(A) desobriga o empregador de observar as disposições
estabelecidas pela Comissão nacional de Energia
Nuclear- CNEM, sendo obrigação do trabalhador
(B) é facultativo manter no local de trabalho e à disposição
do trabalho o Plano de Proteção radiológica – PPR,
aprovado pelo CNEN
(C) o trabalhador que realize atividades em áreas onde
existam fontes de radiações ionizantes deverá
permanecer por tempo indeterminado.
(D) deve fazer parte do plano de prevenção de riscos
ambientais.
(E) toda instalação radiativa deve dispor de monitoração
coletiva.

28
Programa Integrado de Assistência ao Acidentado do Trabalho
(PIAT), O referido programa deverá englobar, nos casos de acidentes
de trabalho ou doenças profissionais ou do trabalho, exceto:

(A) atendimento ambulatorial.
(B) atendimento hospitalar.
(C) fornecimento de medicamentos.
(D) reabilitação física.
(E) atendimento domiciliar.

(A) a utilização do símbolo Internacional de presença de risco
químico e físico.
(B) a identificação de vias de permanência em situações de
perigo.
(C) a localização dos equipamentos de segurança.
(D) os procedimentos a serem obedecidos pelo empregador
no caso de acidentes.
(E) os valores das taxas de doses e data de medição devem
estar há uma distância de no mínimo um metro das fontes
de radiação.

30
A exposição ocupacional a material biológico deve ser
avaliada quanto ao potencial de transmissão de HIV, HBV e
HCV com base nos seguintes critérios, exceto:
(A) tipo de exposição.
(B) tipo de fluido ou tecido.
(C) status sorológico da fonte.
(D) status sorológico do acidentado.
(E) disponibilidade de testes sorológicos.

Enfermagem do trabalho
31
Durante a coleta de sangue para realização do exame
periódico de saúde, o enfermeiro, acidentalmente, espetouse na agulha usada. Em relação aos cuidados que devem
ser considerados frente aos acidentes com materiais
biológicos e a consequente exposição aos vírus HIV, vírus da
Hepatite B e o vírus da Hepatite C, é correto afirmar que:
(A) os acidentes de trabalho com sangue e outros fluidos
potencialmente contaminados devem ser tratados como
casos de atendimento eletivo, já que as intervenções para
profilaxia da infecção pelo HIV e hepatite B podem ser
iniciadas em um prazo de 24 horas após a ocorrência do
acidente, para a sua maior eficácia.
(B), o uso combinado de anti-retrovirais (a duração da
quimioprofilaxia é de 4 semanas) é, atualmente,
recomendado nos casos de exposição percutânea, com
agulha com lúmen, e com presença de sangue, pela sua
possibilidade de maior eficácia na redução do risco de
transmissão ocupacional da Hepatite C.
(C) as precauções universais, atualmente denominadas
precauções básicas, são medidas de prevenção que
devem ser utilizadas somente na assistência com
diagnóstico definido ou presumido de HIV, Hepatite B ou
hepatite C, na manipulação de sangue, secreções e
excreções e contato com mucosas e pele não-íntegra.
(D) as medidas profiláticas pós-exposição são totalmente
eficazes, mas, ainda assim, são necessárias ações
educativas que familiarizem os profissionais de saúde
com as precauções universais e os conscientizem da
necessidade de empregá–las adequadamente, como
medida para a redução do risco de infecção pelo HIV ou
Hepatite em ambiente ocupacional.
(E) após exposição ocupacional a material biológico, mesmo
para profissionais de saúde não imunizados, o uso da
vacina, associado ou não a gamaglobulina hiperimune
para Hepatite B, é uma medida que, comprovadamente,
reduz o risco de infecção.
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34

Com relação à competência do Enfermeiro do Trabalho no
exercício de suas funções, analise as afirmativas a seguir.
I. Coordenar, elaborar e executar o Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e seus
desdobramentos técnicos e legais.
II. Utilizar o processo de enfermagem (histórico de saúde,
diagnóstico, plano assistencial, plano de cuidados,
evolução e prognóstico) para identificar, analisar e avaliar
os problemas de saúde dos trabalhadores.
III. Coordenar, executar e avaliar as atividades de
enfermagem nas ações de saúde, nas urgências,
emergências e em procedimentos como imobilização,
curativos, retirada de corpo estranho, entre outras.
Assinale:

A norma que estabelece a obrigatoriedade da elaboração e
implementação, por parte dos empregadores e instituições
que admitam trabalhadores do Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais (PPRA), visando à preservação da saúde e
da integridade dos trabalhadores, por meio da antecipação,
reconhecimento, avaliação e controle da ocorrência de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de
trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente
e dos recursos naturais é:

(A) se somente a ação I estiver correta.
(B) se somente a ação II estiver correta.
(C) se somente a ação I e II estiverem corretas.
(D) se somente as ações II e III estiverem corretas.
(E) se somente as ações I e III estiverem corretas.

33
Com base nas Normas Regulamentadoras (NRs) aprovadas
e modificadas por meio de portarias do Ministério do
Trabalho e Emprego, assinale a afirmativa correta.
(A) A observância das NRs desobriga as empresas do
cumprimento de outras disposições que, com relação à
matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou
regulamentos sanitários e outras, oriundas de
convenções e acordos coletivos de trabalho.
(B) Segundo a NR 9, as empresas privadas e públicas, os
órgãos públicos da administração direta e indireta e dos
poderes Legislativo e Judiciário, que possuam
empregados regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT – têm a obrigatoriedade de manter um
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho, com a finalidade de promover a
saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de
trabalho.
(C) De acordo com a NR 4, os Serviços Especializados em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
deverão ser integrados pelos seguintes profissionais:
Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do
Trabalho, Técnico de Segurança do Trabalho, Enfermeiro
do Trabalho e Auxiliar de Enfermagem do Trabalho,
obedecido o dimensionamento vinculado à gradação do
risco da atividade principal e ao número total de
empregados do estabelecimento.
(D) De acordo com a NR 7, são considerados agentes físicos
as substâncias, compostos ou produtos que possam
penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas
de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores,
ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam
ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da
pele ou por ingestão.
(E) No Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO), os exames médicos devem incluir a avaliação
clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame
físico e mental, além de exames complementares,
realizados de acordo com os termos específicos da NR 7,
e devem ser custeados pelos próprios empregados.
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(A) Norma Regulamentadora 17.
(B) Norma Regulamentadora 4.
(C) Norma Regulamentadora 32.
(D) Norma Regulamentadora 7.
(E) Norma Regulamentadora 9.

35
Acidentes são causados
Por tarefas inseguras,
Com máquinas, produtos químicos,
Trabalho em grandes alturas,
Tanto em indústrias terrestres
Quanto no mar, nas funduras.
Na indústria e nos serviços
Os acidentes são fortes,
A armazenagem de cargas,
A construção e os transportes,
São, segundo indicadores,
Os que mais provocam mortes.
Antonio de Lisboa e outros. Literatura de Cordel - Acidentes de
Trabalho.

Tomando por base o fragmento acima, assinale a afirmativa
incorreta.
(A) Acidente de trabalho é o evento súbito ocorrido no
exercício de atividade laboral, independentemente da
situação empregatícia e previdenciária do trabalhador
acidentado, e que acarreta dano à saúde, potencial ou
imediato, provocando lesão corporal ou perturbação
funcional que causa, direta ou indiretamente a morte, ou a
perda ou redução, permanente ou temporária, da
capacidade para o trabalho.
(B) Para o trabalhador vinculado ao regime geral de
previdência social (RGPS), o prazo para a comunicação
do acidente de trabalho (CAT) é de uma semana após a
sua ocorrência. Somente em caso de morte a
comunicação deve ser imediata.
(C) Para o trabalhador vinculado ao regime geral de
previdência social (RGPS), o acidente do trabalho deverá
ser caracterizado tecnicamente pela perícia médica do
INSS, mediante a identificação do nexo entre o trabalho e
o agravo.
(D) Os equipamentos de proteção individual e de proteção
coletiva devem ser usados como medidas de prevenção
e de proteção aos acidentes e doenças do trabalho.
(E) Os acidentes fatais e com mutilações, os acidente com
exposição a material biológico, assim como os acidentes
em crianças e adolescentes são de notificação
compulsória.
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De acordo com Portaria Nº 777 de 28 de abril de 2004, que
dispõe sobre os procedimentos técnicos para a notificação
compulsória de agravos à saúde do trabalhador em rede de
serviços sentinela específica, no Sistema Único de Saúde
(SUS), assinale a alternativa que apresente agravos de
Notificação Compulsória.
(A) Acidentes de trabalho fatais e com mutilações, acidentes
com exposição à material biológico e acidentes de
trabalho com crianças e adolescentes;
(B) Botulismo, carbúnculo ou antraz, doença de Creutzfeldt–
Jacob e doença meningocócica.
(C) Influenza humana por novo subtipo (pandêmico),
sarampo, difteria e tétano neonatal.
(D) Esquistossomose (em área não endêmica), eventos
adversos pós-vacinação, febre amarela e febre maculosa.
(E) Hepatites virais, infecção pelo vírus da imunodeficiência
humana – HIV, influenza humana por novo subtipo
(pandêmico) e meningite por Haemophilus influenzae.

37
De acordo com a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, entende-se por saúde do trabalhador, o
conjunto de atividades que se destina, por meio das ações
de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à
promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim
como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das
condições de trabalho.
A respeito da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, analise as afirmativas a seguir.
I. A Lei abrange a assistência ao trabalhador vítima de
acidente de trabalho ou portador de doença profissional e
do trabalho.
II. A Lei abrange a participação na normatização,
fiscalização e controle dos serviços de saúde do
trabalhador somente nas instituições e empresas
públicas.
III. A Lei dá ao empregador a garantia de proibir que o
sindicato dos trabalhadores venha a requerer ao órgão
competente a interdição de máquina, de setor de serviço
ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver
exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos
trabalhadores.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

38
As doenças das vias aéreas estão diretamente relacionadas
com materiais inalados nos ambientes de trabalho e
dependem das propriedades físico-químicas desses agentes,
da susceptibilidade individual e do local de deposição de
partículas - nariz, traquéia, brônquios ou parênquima
pulmonar.
Assinale a alternativa que apresente somente exemplos
de doenças ocupacionais do aparelho respiratório
(pneumoconioses):
(A) saturnismo e hidrargirismo.
(B) silicose e saturnismo.
(C) hidrargirismo e benzenismo.
(D) silicose e asbestose.
(E) benzenismo e asbestose.

39
De acordo com a Resolução COFEN – 289 / 2004, assinale a
alternativa que apresente atribuições do enfermeiro do
trabalho.
(A) Preencher, emitir e assinar laudo de monitorização
biológica, previsto no Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP).
(B) Realizar entrevista laboral e análise clinica (anamnese
clínico-ocupacional) para estabelecer relação entre o
trabalho e o agravo que está sendo investigado.
(C) Colaborar e participar de atividades educativas com
trabalhadores, entidades sindicais e empresas.
(D) Notificar acidentes e doenças do trabalho por meio de
instrumentos de notificação utilizados pelo setor saúde.
(E) Realizar investigações em ambientes de trabalho e junto
ao trabalhador em seu domicilio.

40
Trata-se de uma certificação reconhecida internacionalmente
para Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho
(SST). Ela“têm por objetivo fornecer às organizações
elementos de um sistema de gestão da SST eficaz, que possa
ser integrado a outros requisitos de gestão, e auxiliá-las a
alcançar seus objetivos de SST e econômicos” e está
baseada na metodologia do PDCA (Plan-Do-Check-Act =
Planejar-Fazer-Verificar-Agir).
Assinale a alternativa que indique a certificação citada no
trecho acima.
(A) OHSAS 18001.
(B) ISO 9001.
(C) ISO 14001.
(D) SA 8000.
(E) ISO 10011-1.

41
Ao levarmos em consideração o processo de organização do
trabalho de enfermagem, o desenvolvimento de um
Programa de Saúde Ocupacional consistente da gestão de
segurança e saúde do trabalhador exige que, inicialmente,
seja feito(a):
(A) um programa minucioso de prevenção de riscos
ambientais e ocupacionais.
(B) um levantamento das reais condições de saúde e
segurança apresentadas e dos riscos a que estão
expostos os trabalhadores.
(C) um programa detalhado de saúde e segurança do
trabalho.
(D) uma definição da política de promoção e de prevenção
de saúde, bem como dos riscos que pretendemos
observar.
(E) uma definição da política assistencial de intervenção
baseada nos riscos ocupacionais.

42
Para cada exame médico realizado por um serviço de saúde
ocupacional deverá ser emitido um ASO (Atestado de Saúde
Ocupacional) em duas vias.
As duas vias devem ter o seguinte destino, respectivamente:
(A) uma deve ser entregue ao MTE (Ministério do Trabalho e
Emprego) e a outra, ao trabalhador.
(B) uma deve ser arquivada no local de trabalho à disposição
da fiscalização e a outra, deve ser entregue ao
trabalhador.
(C) uma deve ser entregue ao INSS (Instituto Nacional de
Seguridade Social) e a outra, ao trabalhador.
(D) uma deve ser arquivada no local de trabalho à disposição
da fiscalização e a outra, entregue a chefia imediata do
trabalhador.
(E) uma deve ser arquivada no serviço de saúde que gerou o
atestado à disposição da fiscalização e a outra deve ser
enviada ao INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
se o trabalhador tiver sofrido acidente ou apresentar
doença ocupacional.
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O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde (PGRSS) é o documento que aponta e descreve as
ações relativas ao manejo dos resíduos, observadas suas
características,
no
âmbito
dos
estabelecimentos,
contemplando os aspectos referentes à geração,
segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento,
transporte, tratamento e disposição final, bem como a
proteção à saúde pública.
A esse respeito, assinale a afirmativa incorreta.
(A) A responsabilidade de gerir o resíduo sólido é do
estabelecimento que o gerou. Esta responsabilidade é
compartilhada com outros atores sociais: poder público e
empresas de coleta, tratamento e disposição final dos
resíduos.
(B) Todos os serviços relacionados com o atendimento à
saúde humana ou animal, inclusive os serviços de
assistência domiciliar e de trabalhos de campo, devem
elaborar e cumprir o PGRSS, de acordo com a RDC
ANVISA n.º 306/04 e a Resolução CONAMA n.º 358/2005.
(C) É vedado ao profissional Enfermeiro assumir a
coordenação, como Responsável Técnico, do PGRSS.
(D) Os princípios de uma política de gestão de resíduos de
serviços de saúde devem ser os seguintes: evitar ou
minimizar a geração de resíduos, buscar a reutilização de
materiais e tratar os resíduos gerados dispondo destes
da forma mais adequada (destinação final).
(E) Excretas de pacientes tratados com quimioterápicos
antineoplásicos podem ser eliminadas no esgoto, desde
que haja tratamento de esgotos na região onde se
encontra o serviço. Caso não exista tratamento de
esgoto, devem ser submetidas a tratamento prévio no
próprio estabelecimento, antes de liberados no meio
ambiente.

44
Um trabalhador, vinculado ao Regime Geral de Previdência
Social (RGPS), sofreu uma queda na calçada do prédio que
dá acesso à sua empresa, antes de entrar no edifício,
durante seu horário de almoço. Em consequência disso, foi
encaminhado para o serviço médico e necessitou imobilizar o
braço, sendo afastado do serviço por 14 dias. Depois desse
período, recebeu orientação médica para retornar ao
trabalho, sem sequelas.
Com base no caso exposto, analise as afirmativas a seguir.
I.

Não é um acidente de trabalho já que o mesmo
aconteceu fora da empresa onde o trabalhador exerce
suas atividades.
II. O trabalhador deveria ter sido encaminhado ao Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS) já que fez jus ao
seguro-acidente de trabalho.
III. Deverá ser emitida Comunicação de Acidente de
Trabalho (CAT), sem a realização de perícia pelo INSS
pois o afastamento foi inferior a 15 dias.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

45
De acordo com a Norma Regulamentadora 32, analise as
afirmativas a seguir.
I. O uso de adornos está vedado nos serviços de saúde.
II. Nos serviços de saúde está vedada, nas áreas internas, a
varrição seca.
III. Uma trabalhadora com gravidez confirmada, trabalhando
nas atividades com radiações ionizantes, deve ser
remanejada para atividade compatível com seu nível de
formação está vedada nos serviços de saúde.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

46
A necessidade de funcionamento de unidades produtivas por
24 horas impõe às empresas a adoção de turnos de
revezamento para seus trabalhadores.
Turnos de revezamento ocorrem na área de serviços, como
os de saúde, distribuição de energia elétrica e segurança,
entre outros. O trabalho em turnos de revezamento, em todo
o mundo, é objeto de um tratamento especial, uma vez que
se reconhece serem penosas as condições a que estão
expostos aqueles que têm de se submeter a esse regime.
No que diz respeito ao trabalho em turnos, assinale a
afirmativa incorreta.
(A) Há um processo de desorganização do ciclo biológico do
trabalhador, com a alternância frequente de seus horários
de sono, vigília, alimentação e metabolismo gástrico.
(B) A Constituição Federal/88 afirma ser direito dos
trabalhadores urbanos e rurais a jornada de doze horas
para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de
revezamento, salvo na negociação coletiva.
(C) Este tipo de trabalho propicia o aumento dos riscos de
acidentes, devido ao sono e cansaço dos trabalhadores.
(D) O trabalhador tem dificuldade em organizar sua vida
privada, com graves prejuízos no que se refere ao
convívio familiar e outras atividades sociais, educacionais
ou de reciclagem profissional.
(E) O trabalhador vivencia uma redução da capacidade de
recuperação do desgaste físico e mental, devido à
alternância do horário de sono, principalmente em função
da jornada de trabalho noturna.

47
As atividades ou operações insalubres são aquelas que, por
sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os
trabalhadores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites
de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade
do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.
Assinale a alternativa que apresente exemplos de condições
de trabalho onde encontramos fatores de risco de natureza
química, relacionados às atividades insalubres.
(A) Trabalhadores de saúde do setor de hemodinâmica.
(B) Trabalhadores de câmaras frigoríficas.
(C) Fabricantes de artigos de borracha e de tecidos
impermeáveis à base de hidrocarbonetos.
(D) Mergulhadores submarinos.

(E) Trabalhadores de saúde com contato permanente com
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.
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Considerando os estudos acerca dos distúrbios
ósteomusculares relacionadas ao trabalho, assinale a
afirmativa incorreta.
(A) Os distúrbios musculoesqueléticos ocupacionais têm
origem multifatorial complexa e ocupam o primeiro lugar
nas estatísticas de doenças profissionais nos países
industrializados.
(B) Os principais fatores de risco físicos e biomecânicos são
força e esforços físicos realizados, repetitividade dos
gestos e dos movimentos, posições extremas e vibrações
originadas de máquinas.
(C) A abordagem dos casos que não apresentam sinais
clínicos objetivos exigirá, a análise ergonômica do
trabalho que, ao esclarecer a exposição aos fatores de
risco conhecidos, poderá trazer elementos importantes
para facilitar o raciocínio clínico.
(D) Os distúrbios apresentam como característica comum o
seu caráter insidioso e os inúmeros fatores de risco em
sua origem. Sabe-se que as demandas físicas são
determinadas
pelos
fatores
econômicos
e
organizacionais.
(E) Estes distúrbios resultam de lesões súbitas, que podem
se tornar sistêmicas. Os traumatismos de grande
intensidade e repetidos durante curtos períodos sobre as
estruturas musculoesqueléticas normais, ou alteradas por
um processo pré-existente, são responsáveis pela
evolução destes distúrbios.

49
Segundo a Norma Regulamentadora (NR) 17 e seu manual
de aplicação, a ergonomia visa estabelecer parâmetros que
permitam a adaptação das condições de trabalho às
características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo
a proporcionar um máximo de conforto, segurança e
desempenho eficiente.
A esse respeito, assinale a afirmativa incorreta.
(A) Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual
de cargas, cujo peso seja suscetível de comprometer a
saúde ou a segurança do trabalhador.
(B) Sempre que o trabalho puder ser executado na posição
de pé, o posto de trabalho deve ser planejado ou
adaptado para essa posição.
(C) O esforço de manutenção postural implica uma
contração muscular estática que pode ser nociva à saúde
e, portanto, toda e qualquer postura rígida e fixa deve ser
evitada.
(D) A postura de trabalho adotada é função da atividade
desenvolvida, da exigência da tarefa (visuais, emprego de
forças, precisão dos movimentos etc.), dos espaços de
trabalho e da ligação do trabalhador com as máquinas e
equipamentos de trabalho.
(E) Um posto de trabalho, mesmo quando bem projetado do
ponto de vista antropométrico, pode se revelar
desconfortável se os fatores organizacionais, ambientais
e sociais não forem levados em conta.

50
Nos ambientes de trabalho podemos encontrar agentes
cancerígenos como o amianto, a sílica, solventes aromáticos
como o benzeno, metais pesados, e a radiação ionizante,
entre outros. Seus efeitos podem ser potencializados se
forem somados à exposição a outros fatores de risco, como
a poluição ambiental, dieta rica em gorduras trans, consumo
exagerado de álcool, agentes biológicos e tabagismo.
Relacione o agente carcinogênico e a atividade produtiva que
o utiliza.
I.
II.
III.

Pesticidas ou Praguicidas
Sílica
Benzeno, Xileno e Tolueno

A - Manutenção de materiais que utilizam
jateamento com areia ou outro abrasivo
contaminado com areia.
B - Indústria do Petróleo
C - Agricultura e Pecuária

Assinale a alternativa que apresente a relação correta.
(A) I-A; II-B; e III-C
(B) I-C; II-A; e III-B
(C) I-B; II-C; e III-A
(D) I-C; II-B; e III-A
(E) I-A; II-C; e III-B

51
Uma Enfermeira elaborou um Programa de Qualidade de
Vida e Promoção à Saúde, levando em consideração os
níveis de prevenção de Leavell e Clark.
Como ações de nível primário, a enfermeira deve sugerir:
(A) a identificação dos trabalhadores acometidos por
acidentes e doenças relacionados ao trabalho, que
apresentem algum tipo de sequela, permanente ou
temporária, para promover sua reinserção no ambiente
de trabalho, de modo adaptado.
(B) a ampliação dos turnos de atendimento do ambulatório
da empresa na busca de trabalhadores que apresentem
doenças ocupacionais ou não, visando uma identificação
precoce e um tratamento adequado dos distúrbios
apresentados.
(C) o atendimento em várias especialidades médicas e
aumentar o quantitativo de trabalhadores da área de
saúde para que possam ser montados grupos de
acompanhamento de hipertensão, diabetes, osteoporose
e outras patologias. O objetivo é o controle adequado do
tratamento dos trabalhadores.
(D) a adoção de práticas de vida saudáveis na empresa,
acompanhadas pelos profissionais de saúde, como a
realização de atividade física diária, avaliação e
orientação nutricional e uso de técnicas manuais na
superfície do corpo (massagem relaxante, cromoterapia,
quick massage, shiatsu, reiki). Com isto busca-se um
meio que propicie a remoção ou diminuição de elementos
causadores da fadiga e geradores de estresse.
(E) o monitoramento dos resultados dos exames das
mulheres trabalhadoras desta empresa (exames de
mama e de papanicolau), por meio do exame periódico
de saúde com o objetivo de acompanhar a detecção
precoce dos casos de câncer de mama e de colo uterino
evitando o afastamento destas trabalhadoras.

52
Um técnico de laboratório de autópsia, de anatomia e de
histo-anátomo-patologia, que exerce suas atividades de
trabalho
em
contato
permanente
com
material
infectocontagiante, deve receber adicional de:
(A) periculosidade – 10% sobre salário real.
(B) insalubridade – 30% sobre salário mínimo.
(C) periculosidade – 20% sobre salário real.
(D) insalubridade – 40% sobre salário real.
(E) insalubridade – 20% sobre salário mínimo.
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53
A Síndrome de Esgotamento Profissional, também conhecida
como Síndrome de Burnout, é um distúrbio psíquico de
caráter depressivo, precedido de esgotamento físico e mental
intenso, cuja causa está intimamente ligada à vida
profissional.
Este tipo de agravo acomete, preferencialmente:
(A) trabalhadores da área de transporte: funcionários de
companhias aéreas e motoristas de ônibus.
(B) trabalhadores da área assistencial: voluntários e
filantropos.
(C) trabalhadores da área de saúde: enfermeiros, médicos e
assistentes sociais.
(D) trabalhadores da área de serviços: operadores de
telemarketing e televendas.
(E) trabalhadores da área de administração: empresários e
executivos.

54
Ao cumprir a rotina de convocação para realização de
exames periódicos, o Enfermeiro analisou as condições de
trabalho de profissionais do setor de Radiologia.
Os exames complementares necessários e a periodicidade
de realização dos mesmos são os seguintes:
(A) audiometria e avaliação clínica / bienal.
(B) telerradiografia do tórax e teste de escarro / semestral.
(C) espirometria e prova de esforço / anual.
(D) hemograma completo e contagem de plaquetas /
semestral.
(E) hemograma completo e contagem de plaquetas / anual.

55
A organização da perícia em saúde integra um conjunto de
iniciativas que compõe a Política de Atenção à Saúde do
Servidor.
A avaliação pericial dos servidores e seus dependentes
legais é ato imprescindível nos processos de licenças,
remoções, aposentadorias, readaptações, nexos de
acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.
Considerando o Manual de Perícia Oficial em Saúde do
Servidor Público Federal (2010), analise as afirmativas a
seguir:
I.

O servidor acometido por alienação mental, doença de
Parkinson, esclerose múltipla e síndrome da
imunodeficiência adquirida, entre outras, e que seja
considerado inválido, terá direito à aposentadoria por
invalidez com proventos parciais, proporcionais ao seu
tempo de contribuição.
II. A atividade pericial oficial em saúde é inerente ao médico
e ao cirurgião-dentista, designados peritos, cabendo aos
outros profissionais de saúde subsidiá-la por meio de
parecer específico.
III. As licenças por motivo de saúde dão ao servidor o direito
de ausentar-se, sem prejuízo da remuneração, por motivo
de tratamento da própria saúde ou de pessoa de sua
família, enquanto durar a limitação laborativa ou a
necessidade de acompanhamento ao familiar.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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Uma enfermeira que trabalha na unidade de quimioterapia de
um hospital, ao dar à luz, teve um neonato com
malformações congênitas.
Assinale a alternativa que identifique o tipo de risco
ocupacional a que esta profissional esteve exposta e os
possíveis agentes causadores, considerando seu ambiente
de trabalho.
(A) Risco químico – cisplatina, 5-fluorouracil e citarabina.
(B) Risco biológico – vírus da hepatite B, vírus da SIDA e o
vírus da Hepatite C.
(C) Risco físico – radiação ionizante, ruídos intensos e
radiações não ionizantes.
(D) Risco biológico – cytomegalovirus, treponema pallidum e
vírus da rubéola
(E) Risco químico – aminoglicosídeos, tamoxifen e mercúrio
orgânico.

57
Assédio moral é toda e qualquer conduta caracterizada como
um comportamento abusivo, frequente e intencional, por
meio de atitudes, gestos, palavras ou escritos que possam
ferir a integridade física ou psíquica de uma pessoa, vindo a
pôr em risco o seu emprego ou degradando o seu ambiente
de trabalho.
As alternativas a seguir apresentam consequências deste
tipo de agressão, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Perda de motivação, criatividade e capacidade de
liderança.
(B) Aumento da ansiedade, insegurança e depressão, entre
outras doenças.
(C) Aumento das doenças profissionais e acidentes de
trabalho.
(D) Aumento da produtividade e estímulo na manutenção do
emprego.
(E) Aumento nas ações trabalhista por danos morais.

58
A assistência à saúde do trabalhador deve se desenvolver
integrada às ações de vigilância epidemiológica e sanitária,
pois, dessa forma, a dinâmica do processo saúde/doença
decorrente do trabalho poderá adquirir contornos mais
definidos.
A vigilância em saúde do trabalhador é o conjunto de
atividades destinadas à promoção e proteção, recuperação e
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos
riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
Assim sendo, as alternativas a seguir apresentam objetivos
da vigilância em saúde do trabalhador, à exceção de uma.
Assinale-a.
(A) Conhecer a realidade de saúde da população
trabalhadora, focando os trabalhadores inseridos
formalmente no mercado de trabalho.
(B) Intervir nos fatores determinantes de agravos à saúde da
população trabalhadora visando eliminá-los ou, na sua
impossibilidade, atenuá-los e controlá-los.
(C) Avaliar o impacto das medidas adotadas para a
eliminação, atenuação e controle dos fatores
determinantes de agravos à saúde.
(D) Subsidiar a tomada de decisões dos órgãos
competentes, nas três esferas do governo (União,
Estados e Municípios).
(E) Estabelecer sistemas de informação em saúde do
trabalhador, junto ás estruturas existentes no setor de
saúde, considerando a criação de base de dados e a
divulgação sistemática das informações analisadas e
consolidadas.
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Trata-se de um tipo de intoxicação aguda causada pela
absorção dérmica da nicotina acometendo principalmente
agricultores, causando náusea, vômito, fraqueza, tontura e
cefaléia. Os principais fatores de risco são trabalhar no
período da colheita, trabalhar com roupas molhadas e não
usar equipamentos de proteção individual.
Assinale a alternativa que apresente o nome dessa
intoxicação.
(A)Doença da raiz do cipó-prata.
(B) Doença do caule verde da samambaia-do-campo.
(C) Intoxicação cianídrica da mandioca brava.
(D) Doença da folha marrom do algodão.
(E) Doença da folha verde do tabaco.

60
As dermatoses ocupacionais podem ser entendidas como
alterações encontradas nas mucosas, pele e seus anexos
que sejam direta ou indiretamente causadas, condicionadas,
mantidas ou agravadas por agentes presentes na atividade
ocupacional ou no ambiente de trabalho.
Com relação às dermatoses ocupacionais, é correto afirmar
que:
(A) os fatores condicionadores que contribuem diretamente
para o seu aparecimento são os agentes ergonômicos
existentes no meio ambiente, atuando diretamente sobre
o tegumento, quer causando, quer agravando dermatose
preexistente.
(B) a inspeção do local de trabalho é pouco produtiva no
recolhimento de dados importantes sobre os agentes
potencialmente irritantes ou alergênicos, causadores de
dermatoses.
(C) os agentes: biológicos (bactérias, fungos, leveduras, vírus
e insetos), físicos (radiações não-ionizantes, calor, frio,
eletricidade) e químicos (cimento, solventes, detergentes,
e ácidos) podem causar dermatoses ocupacionais ou
funcionar como fatores desencadeantes, concorrentes ou
agravantes.
(D) o atendimento no ambulatório da empresa, inspeção
periódica aos locais de trabalho, exames periódicos e
tratamento precoce das lesões são exemplos de
prevenção primária às dermatoses ocupacionais.
(E) a não utilização de proteção adequada ou sua utilização
incorreta, além da não observância pelo trabalhador das
normas de higiene e segurança padronizadas para a
atividade que executa, são fatores que não influenciam no
aparecimento de dermatoses ocupacionais.
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