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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A educação à saúde é uma das funções do serviço de saúde do
trabalhador. Acerca das orientações educativas que podem ser
dadas aos trabalhadores para garantir a sua saúde, julgue os itens a
seguir.
41

O trabalhador exposto ao manganês é obrigado a tomar banho
após a jornada de trabalho.

42

As medidas de prevenção à exposição ao benzeno
recomendadas para as empresas de produção são diferentes das
medidas de proteção indicadas para as empresas de
manipulação dessa substância.

43

O processo de trabalho de jateamento que utiliza areia seca ou
úmida como abrasão é proibido.

Nas empresas onde há a presença de agentes nocivos à saúde, deve
ser estimulada a adoção de medidas de proteção coletiva e
individual dos trabalhadores. Acerca das medidas de proteção
recomendadas para os ambientes e para os trabalhadores expostos
ao benzeno, julgue os itens que se seguem.
55

Deve-se orientar a organização do trabalho com sinalização
apropriada e as formas de proteção para evitar o contato com
a pele.

56

O treinamento específico para o uso de equipamento de
proteção individual é desnecessário, pois a área de risco já é
sinalizada.

57

É necessário propor alternativas para a ventilação apropriada
e a proteção respiratória adequada.

O exame médico periódico é um procedimento utilizado na
organização dos serviços de saúde do trabalhador para
acompanhamento da sua saúde e deve ser realizado de acordo com
a legislação pertinente. Julgue os itens subsequentes, relativos a
esse assunto.

Julgue os itens a seguir, que associam as condições de trabalho e os
riscos presentes no ambiente laboral com as ações indicadas para o
seu controle, visando garantir a saúde dos trabalhadores.

44

O exame para confirmar a gravidez é exigido para garantir a
permanência da mulher em determinadas funções laborais.

58

45

Como é um procedimento padronizado pelas normas
regulamentadoras, o exame periódico pode ser executado pelo
enfermeiro do trabalho e pelo técnico de enfermagem do
trabalho devidamente treinados.

Os veículos utilizados para o transporte de agrotóxicos devem
ser lavados e descontaminados em coleções de água antes de
retornarem à empresa.

59

Em locais confinados deve-se utilizar oxigênio para promover
a ventilação local.

60

Para trabalhar como mergulhador, o candidato não pode
apresentar manifestações de problemas gastrointestinais e nem
endócrinos.

46

Os trabalhadores entre 18 e 45 anos de idade que não tenham
nenhuma condição especial, devem realizar o exame periódico
a cada dois anos.

47

O exame audiométrico pode ser realizado pelo técnico de
enfermagem do trabalho treinado.

Considerando as formas de monitoramento da saúde dos
trabalhadores expostos às insalubridades do ambiente de trabalho,
julgue os itens seguintes.

Uma empresa de teleatendimento ou telemarketing apresenta alto
índice de absenteismo e quer investigar as causas para propor ações
visando reduzir e evitar esse problema. Considerando as estratégias
utilizadas para a caracterização dos trabalhadores afetados, a
identificação dos fatores relacionados e a proposta para a redução
e eliminação do absenteismo, julgue os itens subsequentes.

48

Somente o médico do trabalho e o engenheiro de segurança do
trabalho podem avaliar a concentração ambiental e a
caracterização da insalubridade.

61

Levantar as características dos trabalhadores afetados quanto
ao gênero, idade e tempo de serviço.

49

A exposição às vibrações localizadas ou de corpo inteiro não
são consideradas insalubres, pois são de difícil medição.

62

Identificar as fontes de risco e sua propagação no ambiente de
trabalho.

50

Os locais com umidade excessiva, alagados ou encharcados
sempre serão considerados como grau de insalubridade I.

63

Garantir pausas no trabalho imediatamente após operação onde
haja ocorrido ameaças, abuso verbal ou agressões.

64

Estimular as condições de trabalho que promovam a contínua
e forte competição.

65

Utilizar procedimentos de escuta e gravação de ligações sem
o consentimento do operador.

Os trabalhadores da saúde estão sujeitos à presença de agentes
químicos, físicos, biológicos e ergonômicos no seu ambiente de
trabalho. Com respeito às medidas de prevenção e proteção da
saúde desses trabalhadores, que são consideradas como uma
responsabilidade do empregador, julgue os próximos itens.
51

Nos locais onde há manipulação ou fracionamento de produtos
químicos, deve-se dispor de chuveiro e lava-olhos higienizado
semanalmente.

52

Apenas o trabalhador recém-admitido no setor de radioterapia
precisa ser treinado em procedimentos de proteção radiológica
e em caso de exposições acidentais.

53

Para trabalhadores que manipulam quimioterápicos
antineoplásicos deve-se providenciar avental confeccionado
com material impermeável, com frente resistente e fechado nas
costas, manga comprida e punhos justos.

54

Deve-se manter um kit de derramamento identificado e
disponível, nas áreas de preparo, armazenamento,
administração e transporte de quimioterápicos.
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Julgue os itens a seguir, relativos aos agravos à saúde dos
trabalhadores expostos a agentes químicos no ambiente laboral.
66

As propriedades físico-químicas do chumbo são determinantes
para a conclusão de que houve contaminação do organismo.

67

A exposição ao benzeno causa anemia, leucemia e doença de
Hodking.

68

Os organoclorados são inseticidas que penetram no organismo
apenas pela via dérmica.

69

Os trabalhadores que foram vítimas da intoxicação por cromo
devem ser monitorados por duas semanas, pois essa substância
é rapidamente eliminada pelo organismo.

70

A exposição crônica ao mercúrio produz gengivite, sialorreia,
irritabilidade e tremores.
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O programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO)
descrito em norma regulamentadora especifica as condutas e
procedimentos a serem adotados pelas empresas, em decorrência da
função e dos riscos aos quais os trabalhadores estão expostos. A
respeito desse assunto, julgue os itens a seguir.
71

O atestado de saúde ocupacional (ASO) é emitido em três vias,
destinados à Delegacia Regional do Trabalho, ao Ministério do
Trabalho e Emprego e ao Ministério da Saúde,
respectivamente.

No ano de 2009, ocorreu uma pandemia do novo vírus da influenza
A (H1N1), considerada no Brasil como de predominância de casos
leves e com baixa letalidade, sendo classificado pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) como em transição (sem indícios de
transmissão comunitária). A respeito dessa doença, julgue os
próximos itens.
87

Uma das ações recomendadas pela OMS foi a suspensão
temporária das atividades escolares e em locais de trabalho
quando indicado.

88

Os trabalhadores transplantados estão excluídos de grupos de
risco para complicações por influenza.

89

Para um trabalhador adulto, com exame positivo, a dosagem do
oseltamivir recomendada é de 100 mg quatro vezes ao dia
durante 15 dias.

90

São exemplos de EPIs eficazes as máscaras de proteção
respiratória tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3.

91

Para higienização das mãos, o álcool gel a 70% é tão eficaz
quanto a solução na mesma porcentagem.

92

Os resíduos gerados no tratamento dessa doença devem ser
acondicionados em sacos de cor preta e substituídos quando
estes estiverem totalmente cheios.

72

Os ônus dos exames demissionais são de competência dos
trabalhadores por estarem se afastando definitivo da empresa.
73 É garantido às mulheres o direito de realização dos exames
médicos de retorno ao trabalho após licença maternidade.
74

Para trabalhadores menores de 18 anos e maiores de 45 anos
de idade, os exames periódicos são indicados anualmente,
desde que os riscos não impliquem em doenças.
75 A análise laboratorial do ácido metil-hipúrico é feita em urina
de trabalhadores que têm contato com xileno.
76

A espirometria é um exame complementar indicado apenas
para trabalhadores expostos a aerodispersoides fibrogênicos.

Equipamento de proteção individual (EPI) é todo dispositivo de uso
individual, de fabricação nacional, ou estrangeira, usado para
proteger a saúde e a integridade física dos trabalhadores, enquanto
equipamentos de proteção coletiva (EPC) são aqueles usados para
proteger a segurança de mais de um trabalhador. Acerca de EPI ou
EPC, julgue os itens seguintes.
77

Na aquisição de um EPI por uma empresa, 5% de seu valor
deverá ser pago pelo empregado que irá usá-lo e o valor
restante será pago pela empresa.
78 Contra poeiras, névoas e fumos, indica-se o respirador
purificador de ar para proteção das vias respiratórias.
79

O extintor de incêndio tipo espuma é indicado nos fogos de
classes A ou B.
80 Em apicultura, são indicados equipamentos conjugados de
proteção individual.
81

Os sprinklers são usados para lançar jatos d’água com o
objetivo de fazer o resfriamento e combater um foco de
incêndio.

A educação em enfermagem do trabalho consiste na aplicação de
conhecimentos sistematizados, tendo o enfermeiro como educador,
direcionando seus ensinamentos aos auxiliares ou técnicos de
enfermagem do trabalho que, por sua vez, são multiplicadores
desses saberes em uma empresa. Com relação à educação em
enfermagem do trabalho, julgue os itens a seguir.

O programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) tem como
objetivo estabelecer uma metodologia de ação que garanta a
preservação da saúde e segurança dos trabalhadores frente aos
riscos nos ambientes de trabalho. Acerca do PPRA, julgue os itens
subsequentes.
93

São considerados riscos ambientais apenas os agentes físicos
e químicos.

94

Faz parte de sua estrutura o planejamento anual contendo
metas, prioridades e cronograma.

95

A elaboração, a implementação, o acompanhamento e a
avaliação do programa é de responsabilidade da comissão
interna de prevenção de acidentes (CIPA).

96

Vapores e neblinas são formas de agentes que podem penetrar
no organismo pelas vias respiratórias.

97

É vedada a participação dos trabalhadores na implantação e
execução do PPRA.

82

A ação de propor e desenvolver técnicas de prevenção e
erradicação de riscos de acidentes de trabalho, devido a sua
complexidade, é exclusiva do enfermeiro do trabalho.
83 Os conhecimentos dos profissionais de enfermagem se
complementam com os de outros profissionais de saúde na
formação de equipes de socorristas.
84

Não compete ao técnico ou auxiliar de enfermagem do trabalho
a identificação e notificação de doenças de notificação
compulsória.
85 A montagem do kit de atendimento pré-hospitalar também é de
competência do técnico de segurança do trabalho.
86

A alta qualificação é um dos requisitos exigidos aos
profissionais de enfermagem frente às novas doenças, formas
de produção e tecnologias.
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A saúde do trabalhador é um ramo da saúde pública que busca a
intervenção na relação entre o sistema de produção e a saúde,
proporcionando um trabalho digno ao invés de doenças ao homem.
Com relação à saúde do trabalhador, julgue os próximos itens.
98

A hipoacusia ototóxica é a perda auditiva induzida por
substâncias químicas.

99

Cabe a emissão de comunicação de acidente de trabalho (CAT)
em casos suspeitos de transtornos do nervo olfatório.

100

A exposição ocupacional às radiações infravermelhas não
provoca conjuntivite.
–2–

UnB/CESPE – INCA

PROVA DISCURSIVA
•

•
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para
a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos
de texto escritos em locais indevidos.
Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer
assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

A servidora Z foi contratada para compor a equipe do serviço de segurança e medicina do trabalho
de uma indústria de alimentos produtora de frangos que compõe um complexo empresarial contendo
ainda as granjas onde são reproduzidos e criados os animais, a transportadora que os leva até a indústria
de abate e processamento e posteriormente se encarrega da distribuição do produto até os pontos de
venda ao consumidor.
A servidora Z é técnica de enfermagem do trabalho e irá desenvolver suas atividades profissionais
junto com a equipe multiprofissional do serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do
trabalho situado nas instalações da indústria.

Com base na situação hipotética acima descrita, considerando que a servidora Z contribuirá com a equipe na identificação das demandas
de todo o complexo empresarial, no planejamento, na organização e execução das ações de enfermagem do serviço de saúde do
trabalhador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.
ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR DO
COMPLEXO EMPRESARIAL PRODUTOR E DISTRIBUIDOR DE FRANGOS
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

<
<
<

identificação dos agentes ou riscos presentes nos diferentes ambientes;
medidas de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais;
estratégias para o monitoramento e registro da saúde dos trabalhadores.
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