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GRUPO MAKIYAMA

Língua Portuguesa
A TRANSFIGURAÇÃO PELA POESIA.
Vinícius de Moraes - Publicado no Jornal A Manhã.
Creio firmemente que o confinamento em si mesmo,
imposto a toda uma legião de criaturas pela guerra, é
dinamite se acumulando no subsolo das almas para as
explosões da paz. No seio mesmo da tragédia sinto o
fermento da meditação crescer. Não tenho dúvida de que
poderosos artistas surgirão das ruínas ainda não
reconstruídas do mundo para cantar e contar a beleza e
reconstruí-lo livre. Pois na luta onde todos foram soldados - a
minoria nos campos de batalha, a maioria nas solidões do
próprio eu, lutando a favor da liberdade e contra ela, a favor
da vida e contra ela - os sobreviventes, de corpo e espírito, e
os que aguardaram em lágrimas a sua chegada imprevisível,
hão de se estreitar num abraço tão apertado que nem a
morte os poderá separar. E o pranto que chorarem juntos há
de ser água para lavar dos corações o ódio e das
inteligências o mal-entendido.
Porque haverá nos olhos, na boca, nas mãos, nos pés de
todos uma ânsia tão intensa de repouso e de poesia, que a
paixão os conduzirá para os mesmos caminhos, os únicos
que fazem a vida digna: os da ternura e do despojamento.
Tenho que só a poesia poderá salvar o mundo da paz
política que se anuncia - a poesia que é carne, a carne dos
pobres humilhados, das mulheres que sofrem, das crianças
com frio, a carne das auroras e dos poentes sobre o chão
ainda aberto em crateras.
Só a poesia pode salvar o mundo de amanhã. E como que é
possível senti-la fervilhando em larvas numa terra prenhe de
cadáveres. Em quantos jovens corações, neste momento
mesmo, já não terá vibrado o pasmo da sua obscura
presença? Em quantos rostos não se terá ela plantado,
amarga, incerta esperança de sobrevivência? Em quantas
duras almas já não terá filtrado a sua claridade indecisa?
Que langor, que anseio de voltar, que desejo de fruir, de
fecundar, de pertencer, já não terá ela arrancado de tantos
corpos parados no antemomento do ataque, na hora da
derrota, no instante preciso da morte? E a quantos seres
martirizados de espera, de resignação, de revolta já não
terão chegado as ondas do seu misterioso apelo?
Sofre ainda o mundo de tirania e de opressão, da riqueza de
alguns para a miséria de muitos, da arrogância de certos
para a humilhação de quase todos. Sofre o mundo da
transformação dos pés em borracha, das pernas em couro,
do corpo em pano e da cabeça em aço. Sofre o mundo da
transformação das mãos em instrumentos de castigo e em
símbolos de força. Sofre o mundo da transformação da pá
em fuzil, do arado em tanque de guerra, da imagem do
semeador que semeia na do autômato com seu lançachamas, de cuja sementeira brotam solidões.
A esse mundo, só a poesia poderá salvar, e a humildade
diante da sua voz. Parece tão vago, tão gratuito, e no
entanto eu o sinto de maneira tão fatal! Não se trata de
desencantá-la, porque creio na sua aparição espontânea,
inevitável. Surgirá de vozes jovens fazendo ciranda em torno
de um mundo caduco; de vozes de homens simples,
operários, artistas, lavradores, marítimos, brancos e negros,
cantando o seu labor de edificar, criar, plantar, navegar um
novo mundo; de vozes de mães, esposas, amantes e filhas,
procriando, lidando, fazendo amor, drama, perdão. E contra
essas vozes não prevalecerão as vozes ásperas de mando
dos senhores nem as vozes soberbas das elites. Porque a
poesia ácida lhes terá corroído as roupas. E o povo então
poderá cantar seus próprios cantos, porque os poetas serão
em maior número e a poesia há de velar.
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Questão 01
O texto se caracteriza como
A crônica.
B reportagem.
C entrevista.
D apólogo.
E técnico.
Questão 02
Sobre o texto, assinale a alternativa correta.
A O autor não usa a primeira pessoa, por isso o texto não é
opinativo.
B O título foca o tema do texto, sem, contudo, evidenciar o
ponto de vista do autor.
C O texto é uma crônica lírica, na qual o autor usa uma
linguagem poética e metafórica.
D O texto tem por eixo uma história, o que a aproxima do
conto e é narrado na 3ª pessoa do singular.
E O autor apresenta uma visão irônica ou cômica dos fatos
em forma de um comentário, ou de um relato curto.
Questão 03
Das assertivas abaixo, qual justifica o título?
A Sofre ainda o mundo de tirania e de opressão, da riqueza
de alguns para a miséria de muitos, da arrogância de
certos para a humilhação de quase todos.
B E como que é possível senti-la fervilhando em larvas
numa terra prenhe de cadáveres.
C E o pranto que chorarem juntos há de ser água para
lavar dos corações o ódio e das inteligências o malentendido.
D Creio firmemente que o confinamento em si mesmo,
imposto a toda uma legião de criaturas pela guerra, é
dinamite se acumulando no subsolo das almas para as
explosões da paz.
E E o povo então poderá cantar seus próprios cantos,
porque os poetas serão em maior número e a poesia há
de velar.
Questão 04
“Creio firmemente que o confinamento em si mesmo, imposto
a toda uma legião de criaturas pela guerra, é dinamite se
acumulando no subsolo das almas para as explosões da
paz.”
De acordo com o trecho acima, o que é dinamite se
acumulando no subsolo das almas para as explosões da
paz?
A O confinamento em si mesmo.
B Legião de criaturas pela guerra.
C O crer firmemente.
D Criaturas.
E Uma legião.
Questão 05
De acordo com o primeiro parágrafo do texto, julgue as
afirmativas seguintes:
I.
O autor acredita que o isolamento imposto pela
guerra faz com que as pessoas meditem.
II.
Todas as pessoas envolvidas na guerra foram
soldados, uma minoria lutando nos campos de
batalhas e uma maioria na solidão do próprio eu.
III.
Os artistas irão surgir do meio das ruínas deixada
pela guerra para reconstruir um mundo livre.
É correto apenas o que se afirma em
A
B
C
D
E

I e II.
II e III.
III.
II.
I, II e III.
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Questão 06
“Porque haverá nos olhos, na boca, nas mãos, nos pés de
todos uma ânsia tão intensa de repouso e de poesia, que a
paixão os conduzirá para os mesmos caminhos, os únicos
que fazem a vida digna...”
De acordo com o trecho acima e com o texto, quais desejos
intensos existirão nos olhos, na boca, nas mãos de todos?
A de choro e de ódio.
B de repouso e de poesia.
C de inteligências e de mal-entendidos.
D de vida e de lágrimas.
E de confinamento e de meditação.
Questão 07
Para o autor quais os caminhos que fazem a vida digna?
A os da ternura e do despojamento.
B os do repouso e da poesia.
C os da inteligências e dos mal-entendidos.
D os de poesias e de lágrimas.
E os de confinamento e de meditação.
Questão 08
“Só a poesia pode salvar o mundo de amanhã. E como que é
possível senti-la fervilhando em larvas numa terra prenhe de
cadáveres....”
Considerando o trecho acima e o texto, ao escrever “prenhe
de cadáveres” o autor quis dizer numa terra:
A com corpos de mortos grávidos.
B morta com larvas como sobreviventes.
C repleta de corpos mortos.
D plena de vida e excitação.
E borbulhando poesias.
Questão 09
“.(...) Em quantas duras almas já não terá filtrado a sua
claridade indecisa?(...)”
Considerando o trecho acima e o texto, ao falar em
claridade indecisa , o autor está se referindo:
A a guerra.
B ao mundo.
C a poesia.
D aos cadáveres.
E ao pranto.
Questão 10
“.(...) Em quantas duras almas já não terá filtrado a sua
claridade indecisa?(...)”
Ainda sobre o trecho citado na questão acima e o texto, o
termo “filtrado” pode ser substituído, sem modificar o
sentido da frase no texto, por:
A selecionado.
B insinuado.
C escolhido.
D retido.
E separado.
Questão 11
“.(...)E a quantos seres martirizados de espera, de
resignação, de revolta já não terão chegado as ondas do
seu misterioso apelo? (...)”
Assinale a alternativa em que as 2 (duas) palavras
destacadas no texto acima (resignação; apelo) possam ser
substituídas, sem causar danos de sentido ao texto.
A renúncia - chamamento.
B danação - equilíbrio.
C pressão - sossego.
D indignação - conhecimento.
E complacência - denodo.
Concurso Público – CPTM – 002 – Enfermeiro do Trabalho

Questão 12
Assinale a alternativa em que o que se diz entre parênteses
tenha um valor equivalente à expressão extraída do texto,
tais expressões estão sublinhadas no texto.
A “firmemente” – (inconstantemente).
B “pranto” – (riso)
C “despojamento” – (roubo).
D “pasmo” – (espanto).
E “langor” – (vigor).
Questão 13
“Sofre o mundo da transformação da pá em fuzil, do arado
em tanque de guerra, da imagem do semeador que semeia
na do autômato com seu lança-chamas, de cuja sementeira
brotam solidões.”
No trecho acima é incorreto inferir que:
A O mundo da plantação com a guerra mudou e sofre,
agora existe fuzil, tanque de guerra, lança-chamas, no
lugar de pá, arado e semeador.
B A imagem do semeador que planta transformou-se em
um robô com seu lança-chamas.
C A transformação foi necessária, as novas ferramentas só
trazem união.
D Diante da transformação a pá que era instrumento de
trabalho foi substituída pelo fuzil.
E Agora das sementes plantadas pelo lança-chamas
nascem solidões.
Questão 14
“(...)E contra essas vozes não prevalecerão as vozes
ásperas de mando dos senhores nem as vozes soberbas das
elites.”(...)
Considerando o trecho acima e o texto, contra que vozes não
prevalecerão as vozes ásperas de mando dos senhores nem
as vozes soberbas das elites?
A de vozes jovens fazendo ciranda em torno de um mundo
caduco; de vozes de homens déspotas; de vozes de
mães, esposas, amantes e filhas.
B de vozes jovens; de vozes de homens simples,
operários, artistas, lavradores, marítimos, brancos e
negros; de vozes de mães, esposas, amantes e filhas.
C de vozes jovens autoritários; de vozes de operários,
artistas, lavradores, marítimos, brancos e negros,
cantando o seu labor de edificar, criar, plantar, navegar
um novo mundo;
D de vozes de mães, esposas, amantes e filhas, choronas,
tristes e ciumentas a espera dos homens.
E de vozes dos soldados autoritários.
Questão 15
“(...)E contra essas vozes não prevalecerão as vozes
ásperas de mando dos senhores nem as vozes soberbas
das elites.”(...)”
Considerando o trecho acima e o texto, ao escrever “vozes
soberbas das elites” o autor quis dizer, vozes:
A humildes da minoria que detém o prestígio e o domínio
sobre o grupo social mais pobre.
B de submissão do grupo de pessoas influentes na cidade.
C orgulhosas da minoria que detém o prestígio e o domínio
sobre o grupo social.
D de prudência do grupo de pessoas influentes na cidade.
E de temperança do grupo de pessoas influentes na cidade
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Questão 16
Assinale a alternativa que justifique a acentuação do termo
em destaque: “...fervilhando em larvas numa terra prenhe de
cadáveres.”
A São acentuados os monossílabos tônicos terminados com
a(s), e(s), o(s).
B Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas.
C Levam acento as oxítonas terminadas em vogais
tônicas/tónicas a(s), e(s), o(s) ou em(ns).
D São acentuadas as paroxítonas que apresentam, na sílaba
tônica/tónica, as vogais abertas a, e, o e ainda i ou u.
E São acentuadas as paroxítonas que terminam em l, n, r e x.
Questão 17
Assinale a alternativa correta quanto à classificação do
acento tônico.
A São paroxítonas terminadas em ditongo crescente as
palavras: miséria - tragédia - sobrevivência - inevitável.
B São proparoxítonas e devem ser acentuadas as
palavras: espírito - lágrimas - operários - arrogância.
C São monossílabos átonos e devem ser acentuadas as
palavras: pés - pá - só.
D São proparoxítonas e devem ser acentuadas,
obrigatoriamente, as palavras: autômato - número operários.
E Não possuem acentuação própria os monossílabos
tônicos a seguir: o - lhe - me - se - a.
Questão 18
Assinale o item em que o pronome grifado tenha sua
definição de classificação entre parênteses
A “... Creio firmemente que o confinamento em si mesmo
...” - (pronome pessoal do caso reto)
B “... artistas surgirão das ruínas ainda não reconstruídas
do mundo para cantar e contar a beleza e reconstruí-lo
livre...” - (pronome de tratamento).
C “...e os que aguardaram em lágrimas a sua chegada
imprevisível...” - (pronome possessivo).
D “.... Parece tão vago, tão gratuito, e no entanto eu o sinto
de maneira tão fatal!” - (pronome indefinido).
E “...Não se trata de desencantá-la, porque creio na sua
aparição espontânea...” - (pronome demonstrativo).
Questão 19
“Creio firmemente que o confinamento em si mesmo, imposto
a toda uma legião de criaturas pela guerra, é dinamite se
acumulando no subsolo das almas para as explosões da
paz.”
No primeiro parágrafo, o autor ao dizer “... dinamite se
acumulando no subsolo das almas para as explosões da
paz”, o autor utiliza-se de qual figura de linguagem?
A Eufemismo.
B Metáfora.
C Catacrese.
D Silepse.
E Prosopopéia.
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Questão 20
Assinale a alternativa incorreta quanto à classificação dos
verbos (entre parênteses) assinalados nas frases.
A “... Sofre o mundo da transformação dos pés em
borracha, das pernas em couro, do corpo em pano e da
cabeça em aço...” (verbo: sofrer – presente do indicativo
– 3ª pessoa do singular).
B “...E o pranto que chorarem juntos há de ser água para
lavar dos corações o ódio e das inteligências o malentendido...” ( verbo: chorar – futuro do subjuntivo – 3ª
pessoa do plural).
C “...E o povo então poderá cantar seus próprios cantos...”
( verbo: cantar – infinitivo).
D “...hão de se estreitar num abraço tão apertado que nem
a morte os poderá separar...” (verbo: haver – presente do
subjuntivo - 3ª pessoa do plural).
E “...mundo; de vozes de mães, esposas, amantes e filhas,
procriando, lidando, fazendo amor, drama, perdão...”
(verbo: procriar – gerúndio).

Conhecimentos Específicos
Questão 21
A doença do trabalho é aquela adquirida ou desencadeada
em função de condições especiais em que o trabalho é
realizado e com ele se relacione diretamente, devendo
também constar no Anexo II do Decreto 3.048/1999. Neste
sentido, é considerada doença do trabalho:
A a doença degenerativa.
B a doença inerente a grupo etário.
C a doença que não produz incapacidade laborativa.
D a doença endêmica adquirida por segurado habitante de
região em que ela se desenvolva, sem comprovação que
é resultado da exposição ou contato direto determinado
pela natureza do trabalho.
E Conjuntivite.
Questão 22
Assinale
a
alternativa
que
contenha
a
Norma
Regulamentadora (NR) que visa a 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 NR 5
B NR 12
C NR 32
D NR 17
E NR 9
Questão 23
Considerando a atividade microbiana e as aplicações do
Peróxido de Hidrogênio assinale a alternativa INCORRETA.
A Desinfetante de alto nível, principalmente para materiais
termossensíveis.
B Possui ampla e rápida eficácia sobre bactérias Gramnegativas e Gram-positivas.
C A inativação de microorganismos independe do tempo,
temperatura e concentrações.
D Por causa de sua sensibilidade à luz e ao calor, não é
eficaz se for mantido muito tempo incubado à
temperaturas maiores que o ambiente.
E Pode ser aplicado em ambientes, ar, água, material de
descarte, meios de cultura, superfícies como anti-séptico
e desinfetante.
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Questão 24
Todos os trabalhadores da área de saúde devem utilizar
rotineiramente todas as precauções de barreira adequadas
para prevenir a exposição cutânea ou mucosa quando
entrarem em contato com sangue e outros líquidos corporais
de qualquer paciente. Para tanto não é recomendado:
A usar luvas para manipulação de sangue, líquidos e
fluidos em geral.
B usar luvas para venopunção e todo o tipo de
procedimento que envolva o acesso vascular.
C somente trocar as luvas ao final de cada plantão ou
depois do contato com paciente portador de patologias
diferentes.
D usar máscara e óculos de proteção durante
procedimentos que possam liberar partículas de sangue
ou líquidos que poderiam entrar em contato com as
mucosas.
E usar avental ou jalecos para procedimentos de maior
risco.
Questão 25
A tomada de decisões é a maneira de concretizar as idéias e
as tarefas de um gestor. Neste sentido, para que as decisões
alcancem as metas e os objetivos definidos para a instituição
fazem-se necessário:
A envolver todas as pessoas relevantes ou não no
problema.
B resolver vários assuntos por vez.
C obter o maior número de informações dentro de um
período de tempo razoável.
D buscar assessoria e aconselhamento sobre aspectos
relevantes com todos os envolvidos.
E tomar a decisão com base no que conhece e em seus
temores.
Questão 26
São objetivos da gestão de risco, EXCETO:
A segurança da comunidade usuária.
B aumento de perdas.
C preservação da organização.
D atendimento a legislação vigente.
E alinhamento aos padrões para certificação de qualidade.
Questão 27
“Avaliação sistemática da qualidade da assistência de
enfermagem prestada ao cliente pela análise dos
prontuários, acompanhamento do cliente in loco e verificação
da compatibilidade entre o procedimento realizado e os itens
que compõem a conta hospitalar cobrados, garantindo um
pagamento justo mediante a cobrança adequada”, é
denominada:
A Legislação de enfermagem.
B Processo de enfermagem.
C Auditoria de enfermagem.
D Registro de enfermagem.
E Indicadores de enfermagem.
Questão 28
A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece que o
desenvolvimento das ações de Promoção da Saúde deve ser
formulado e implementado em torno de cinco pontos. Neste
sentido, não faz parte do que estabelece a OMS:
A desenvolvimento de políticas públicas articuladas e
saudáveis.
B o incremento do poder técnico e político das
comunidades.
C o desenvolvimento de habilidades e atitudes pessoais
favoráveis apenas à saúde infantil.
D a reorientação dos serviços de saúde.
E a criação de ambientes favoráveis à saúde.
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Questão 29
Assinale a alternativa que corresponda ao documento criado
o
0
pela lei n 8.213/91, confirmado na instrução normativa n
095 do INSS de outubro de 2003, caracterizado como um
histórico laboral individualizado do trabalhador, que reúne as
informações sobre as condições em que o trabalhador realiza
as suas tarefas, incluindo registros ambientais e resultados
de monitorização biológica.
A Perfil profissiográfico previdenciário – PPP.
B Programa de conservação auditiva- PCA.
C Comunicação de acidente do trabalho – CAT.
D Comissão interna de prevenção de acidentes – CIPA.
E Conselho nacional de metrologia, normalização e
qualidade industrial – CONMETRO.
Questão 30
O mapa de risco deve ser elaborado (representado na forma
de figuras) sobre o layout da empresa, de acordo com
determinados padrões. Neste sentido assinale a alternativa
correta.
A Riscos físicos: cor vermelha (frio, umidade, radiação,
gases).
B Riscos químicos: cor verde (poeira, fumos, névoa, gases,
umidade).
C Riscos ergonômicos: cor marrom (esforço físico, ritmos
excessivos).
D Riscos de acidentes: cor azul (arranjo físico inadequado,
máquinas sem proteção).
E Riscos biológicos: cor preta (sangue, secreção).
Questão 31
Utilizando como referência o protocolo: “Anamnese
Ocupacional”, elaborado pelo Ministério da Saúde,
recomenda-se que, além dos itens normalmente abordados
na anamnese da consulta de enfermagem, o enfermeiro
acrescente, EXCETO:
A ocupação atual e local de trabalho.
B interrogatório sobre mapa de risco da empresa em que
trabalha o paciente.
C história ocupacional pregressa.
D anamnese ocupacional.
E situação previdenciária e emissão da CAT.
Questão 32
Assinale a alternativa que contenha a unidade que não
presta Atendimento Pré-Hospitalar Fixo previsto na portaria
GM/MS 2048, de 05 de novembro de 2002.
A Unidades do Programa de Saúde da Família (PSF).
B Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
C Ambulatórios especializados, serviços de diagnóstico e
terapia.
D Unidades hospitalares de atendimento às urgências e
emergências.
E Serviços de atendimento pré-hospitalar móvel.
Questão 33
Estabelecer políticas para a geração de emprego e renda, a
modernização das relações do trabalho e a política salarial
do país, fiscalizar o trabalho, estabelecer diretrizes para a
formação e o desenvolvimento profissional e normatizar a
área de segurança e saúde no trabalho, são atribuições do:
A Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
B Ministério da Previdência Social (MPS).
C Conselho Nacional de Saúde (CNS).
D Ministério da Saúde (MS).
E Organização Internacional do Trabalho (OIT).
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Questão 34
Considerando o programa de imunização do trabalhador e as
vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS),
assinale a alternativa que contenha a vacina que em
situação ocupacional está indicada para todos os
trabalhadores, independente do tipo de trabalho:
A Vacina Tríplice viral – SCR .
B Vacina dupla bacteriana – dT.
C Vacina contra hepatite B.
D Vacina contra influenza.
E Vacina contra febre tifóide.
Questão 35
Considerando a Resolução COFEN – 289/2004 fica
autorizado ao enfermeiro do trabalho, inscrito e reconhecido
como especialista no respectivo Conselho Regional de
Enfermagem e que seja vinculado a ANENT – Associação
Nacional de Enfermagem do Trabalho a seguinte função:
A preencher, emitir e assinar o laudo de monitorização
biológica,
previsto
no
Perfil
Profissiográfico
Previdenciário – PPP.
B Administrar tecnicamente as atividades de medicina da
empresa.
C Estabelecer a orientação doutrinária e a modalidade de
gestão das atividades médicas da empresa.
D Implantar e supervisionar as atividades de medicina do
trabalho estabelecidas na legislação e na programação
da empresa.
E Elaborar o Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional na empresa.
Questão 36
Na situação de consulta, a relação enfermeiro-trabalhador
deve proporcionar a ação-reflexão. Os aspectos centrais
nesta inter-relação devem considerar três pontos
importantes: em relação aos estressores, em relação aos
recursos e em relação as metas da enfermagem. Neste
sentido faz parte das ações relacionadas aos estressores:
A identificar os recursos disponíveis no ambiente de
trabalho com auxílio de uma equipe multidisciplinar.
B visar às defesas do cliente através da educação aos
estressores.
C fortalecer as defesas do cliente através do evitamento
dos estressores.
D identificar na história pessoal e laboral os fatores nocivos
físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, dentre outros.
E fortalecer os fatores individuais de resistência.
Questão 37
Para o conhecimento e a análise da empresa no
planejamento de um serviço de saúde do trabalhador é
necessário que sejam definidos, inicialmente, o tipo e os
propósitos do serviço. Quanto á estrutura organizacional,
devem ser considerados os seguintes aspectos, EXCETO:
A unidades estruturais e equipamentos.
B processos de trabalho e capacidade instalada.
C categoria e dimensionamento de pessoal.
D planta física e material permanente, apenas.
E recursos financeiros disponíveis e características da área
atendida.
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Questão 38
Os dados demográfico-epidemiológicos mais significativos
fornecem as bases do planejamento específico das ações do
serviço de saúde do trabalhador. São eles:
A mortalidade, morbidade, natalidade, média dos acidentes
de trabalho, coeficiente de freqüência de atestados,
coeficiente de gravidade dos atestados e promoção de
saúde.
B mortalidade, morbidade, natalidade, média dos acidentes
de trabalho, coeficiente de freqüência de atestados e
limitação da incapacidade.
C mortalidade, morbidade, natalidade, média dos acidentes
de trabalho, coeficiente de freqüência de atestados,
coeficiente de gravidade dos atestados, absenteísmo
turn over – causas e controle.
D mortalidade, morbidade, natalidade, reabilitação do dano,
coeficiente de freqüência de atestados, coeficiente de
gravidade dos atestados, absenteísmo turn over –
causas e controle.
E mortalidade, diagnóstico precoce e o tratamento
imediato, média dos acidentes de trabalho, coeficiente de
freqüência de atestados, coeficiente de gravidade dos
atestados, absenteísmo turn over – causas e controle.
Questão 39
Considerando os testes de diagnósticos e de rastreamento
no cuidado preventivo, leia as assertivas abaixo e assinale a
correta.
A O teste diagnóstico exige um padrão ouro, enquanto que
para o teste de rastreamento não se faz necessário.
B A prevalência da doença é mais baixa em indivíduos
presumivelmente bem (rastreamento) do que em
pacientes sintomáticos (diagnóstico)
C Em um programa de rastreamento que se inicia, menos
pessoas com a doença são descobertas na primeira
rodada de rastreamento do que nas rodadas
subseqüentes.
D O método de incidência e o de detecção não podem ser
utilizados para calcular a sensibilidade em testes de
rastreamento para câncer.
E O valor preditivo positivo alto de grande parte dos testes
de rastreamento é alto, devido a baixa prevalência da
maioria das doenças, exceto para testes altamente
específicos.
Questão 40
Considerando os dados que devem conter na construção de
uma tabela, de acordo com as normas técnicas ditadas pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), assinale a alternativa correta.
A o título é formado pelos dados, em linhas e colunas.
B a coluna indicadora especifica o conteúdo das colunas
C o cabeçalho especifica o conteúdo das linhas
D o corpo é formado pelos dados, em linhas e colunas
E a coluna indicadora e o corpo o que a tabela contém
Questão 41
De acordo com as características de Ergonomia preventiva
relativas ao trabalho humano é INCORRETO afirmar que:
A Não preserva o bem estar mental do trabalhador
B Agentes ergonômicos atuam provocando distúrbios
fisiológicos ao trabalhador.
C Tem ampla relação com as condições de trabalho do
trabalhador.
D Se preocupa com o nível de esforço durante a jornada de
trabalhado.
E Condições de repetitividade podem ser consideradas
como parte dos riscos ergonômicos.
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Questão 42
São procedimentos adequados perante trabalhadores com
risco de adquirirem doenças infecciosas e parasitárias no
trabalho:
A medidas de educação e informação sobre os riscos e
efeitos para a saúde, os modos de transmissão e de
controle dos agentes envolvidos.
B avaliação quanto a necessidade de afastamento,
temporário ou permanente, do trabalhador da exposição.
C acompanhamento
da
evolução,
registrando
o
agravamento da situação clínica.
D para trabalhadores segurados pelo Seguro Acidente de
Trabalho (SAT) da Previdência Social, deve ser
solicitada a emissão da Comunicação de Acidente de
Trabalho (CAT).
E busca ativa de outros casos no mesmo estabelecimento
de trabalho.
Questão 43
Analise as afirmativas abaixo sobre os requisitos mínimos de
conforto exigidos para os assentos utilizados nos postos de
trabalho e assinale a alternativa correta.
A altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da
função exercida.
B características de pouca ou nenhuma conformação na
base do assento.
C borda frontal arredondada.
D encosto com forma levemente adaptada ao corpo para
proteção da região lombar.
E Todas as alternativas acima contemplam os requisitos
mínimos exigidos.
Questão 44
Um colaborador trabalhava na empresa XPTA na função de
ajudante geral, uma de suas atribuições era a organização
de materiais recicláveis como baterias automotivas e pilhas
com chumbo em sua composição. Qual das seguintes
doenças relacionadas ao trabalho ele poderia desenvolver?
A Pneumonia.
B Saturnismo.
C Silicose.
D Asbestose.
E Dermatite de contato.
Questão 45
Considere as afirmativas sobre ergonomia:
1. Sempre que a atividade puder ser executada na posição
sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou
adaptado para esta posição.
2. Para as atividades em que os trabalhos devam ser
realizados de pé, devem ser colocados assentos para
descanso em locais em que possam ser utilizados por
todos os trabalhadores durante as pausas.
3. Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação
adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar,
apropriada à natureza da atividade.
4. As condições ambientais de trabalho devem estar
adequadas às características psicofisiológicas dos
trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado.
A quantidade de itens certos é igual a:
A 0
B 1
C 2
D 3
E 4
Concurso Público – CPTM – 002 – Enfermeiro do Trabalho

Questão 46
A morbidade é um tipo de dado indicativo usado em
Vigilância para a saúde do trabalhador. Este dado tem como
indicador o:
A Coeficiente de mortalidade por sexo
B Mapeamento de riscos ocupacionais qualitativos
C Número de Internações hospitalares
D Coeficiente de óbitos por ramo de atividade
E Mapeamento de riscos ocupacionais quantitativos
Questão 47
Nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou
dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros superiores
e inferiores, e a partir da análise ergonômica do trabalho,
deve ser observado o seguinte:
I.
todo e qualquer sistema de avaliação de desempenho
para efeito de remuneração e vantagens de qualquer
espécie deve levar em consideração as repercussões
sobre a saúde dos trabalhadores.
II.
devem ser incluídas pausas para descanso.
III.
quando do retorno do trabalho, após qualquer tipo de
afastamento igual ou superior a 15 (quinze) dias, a
exigência de produção deverá permitir um retorno
gradativo aos níveis de produção vigentes na época
anterior ao afastamento.
Os itens acima representam as observações que devem ser
tomadas, julgue-os e assinale a alternativa correta.
A Apenas o item I é correto.
B Apenas o item II é correto.
C Apenas o item III é correto.
D Apenas os itens I e III são corretos.
E Todos os itens são corretos.
Questão 48
De maneira geral, a concepção dos postos de trabalho não
leva em consideração o conforto do trabalhador na escolha
da postura de trabalho, mas sim as necessidades da
produção. Sobre a postura de trabalho em pé, analise as
afirmativas a seguir:
I.
A manutenção da postura em pé imóvel apresenta
como desvantagem a tendência à acumulação do
sangue nas pernas, o que predispõe ao aparecimento
de insuficiência valvular venosa nos membros
inferiores, resultando em varizes e sensação de peso
nas pernas.
II.
A manutenção da postura em pé imóvel apresenta
também como desvantagem sensações dolorosas
nas superfícies de contato articulares que suportam o
peso do corpo (pés, joelhos, quadris);
III.
A tensão muscular desenvolvida em permanência
para manutenção do equilíbrio traz menos
dificuldades para a execução de trabalhos de
precisão, na manutenção da postura em pé imóvel.
Assinale a alternativa correta.
A Apenas o item II é correto.
B Apenas os itens I e III são corretos.
C Apenas o item III é correto.
D Apenas os itens I e II são corretos.
E Todos os itens são corretos.
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Questão 49
A postura de trabalho sentado, se bem concebida (com
apoios e inclinações adequados), pode apresentar até
pressões intradiscais inferiores à posição em pé imóvel,
desde que o esforço postural estático e as solicitações
articulares sejam reduzidos ao mínimo. As vantagens da
posição sentada são, EXCETO:
A baixa solicitação da musculatura dos membros inferiores,
reduzindo, assim, a sensação de desconforto e cansaço.
B possibilidade de evitar posições forçadas do corpo.
C menor consumo de energia.
D facilitação da circulação sangüínea pelos membros
inferiores.
E adoção de posturas desfavoráveis: lordose ou cifoses
excessivas.
Questão 50
O assento deve ser adequado à natureza da tarefa e às
dimensões antropométricas da população. Não existe uma
cadeira que seja “ergonômica” independentemente da função
exercida pelo trabalhador. Basta lembrar que uma cadeira
confortável para assistir à televisão não é adequada para
uma secretária, que deve se movimentar entre a mesa, um
arquivo e um aparelho de telefax. O contrário também é
verdadeiro. É importante que:
A O encosto do assento forneça um bom suporte lombar.
B A altura do assento seja definida de forma que os pés
não estejam bem apoiados.
C Quando a altura do plano de trabalho for fixa deve-se
disponibilizar suporte de barra fixa para os pés dos que
têm estatura menor para apoiar uma parte da região
subplantar.
D O assento deve ser profundo para que o menor percentil
tenha imobilidade na área popliteal.
E A densidade do assento não é importante para suportar
as tuberosidades isquiáticas.
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FOLHA DE RASCUNHO
O Candidato poderá levar esta folha.
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