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ENSINO SUPERIOR COMPLETO
ENFERMEIRO - ENFERMAGEM DO TRABALHO
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 08 (oito) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Noções Básicas de Informática (05 questões)
e Conhecimentos Específicos (35 questões).

II.

Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.

III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
V.

Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão
de respostas.

VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1(uma) hora após seu início.
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBfC, no prazo
recursal contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X.

O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.

XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!
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RASCUNHO

Para responder às questões de 4 e 5, leia o texto abaixo,
de Rubem Braga.

LíNGUA PORTUGUESA
Para responder às questões 1 e 2, considere a tirinha abaixo.

CAFEZINHO
NÃO ESTOU ENTENDENDO,
MIGUELITO. QUE HISTÓRIA É
ESSA DE FICAR SENTADO
ESPERANDO ALGUMA
COISA DA VIDA?

É ISSO MESMO: VOU
FICAR AQUI SENTADO
ESPERANDO
A VIDA ME DAR ALGUMA
COISA

Leio a reclamação de um repórter irritado que precisava
falar com um delegado e lhe disseram que o homem havia
ido tomar um cafezinho. Ele esperou longamente e chegou
à conclusão de que o funcionário passou o dia inteiro
tomando café.
Tinha razão o rapaz de ficar zangado. Mas, com um
pouco de imaginação e bom humor, podemos pensar que
uma das delícias do gênio carioca é exatamente esta frase:
- Ele foi tomar café.
A vida é triste e complicada. Diariamente é preciso falar
com um número excessivo de pessoas. O remédio é ir tomar
um “cafezinho”. Para quem espera nervosamente, esse
“cafezinho” é qualquer coisa infinita e torturante. Depois de
esperar duas ou três horas, dá vontade de dizer: - Bem,
cavaleiro, eu me retiro. Naturalmente o Sr. Bonifácio morreu
afogado no cafezinho.

SERÁ QUE O MUNDO
ESTÁ ASSIM PORQUE
ESTÁ CHEIO DE
MIGUELITOS?

Ah, sim, mergulhemos de corpo e alma no cafezinho.
Sim, deixemos em todos os lugares este recado simples e
vago: - Ele saiu para tomar um café e disse que volta já.
1) Considere as afirmações abaixo.
I. Infere-se que a personagem Mafalda não aprova a atitude
passiva das pessoas diante da vida.
II. O terceiro quadrinho, sem falas, não acrescenta sentido
ao texto.
Está correto o que se afirma em

Quando a Bem-amada vier com seus olhos tristes e
perguntar: - Ele está? – alguém dará o nosso recado sem
endereço. Quando vier o amigo e quando vier o credor, e
quando vier o parente, e quando vier a tristeza, e quando
a morte vier, o recado será o mesmo: - Ele disse que ia
tomar um cafezinho...
Podemos, ainda, deixar o chapéu. Devemos até comprar
um chapéu especialmente para deixá-lo. Assim dirão: - Ele
foi tomar um café. Com certeza volta logo. O chapéu dele
está aí...
Ah! fujamos assim, sem drama, sem tristeza, fujamos
assim. A vida é complicada demais. Gastamos muito
pensamento, muito sentimento, muita palavra. O melhor é
não estar.

a) somente I.
b) somente II.
c) I e II.

Quando vier a grande hora de nosso destino, nós
teremos saído há uns cinco minutos para tomar um café.
Vamos, vamos tomar um cafezinho.

d) nenhuma.
2) Considere as afirmações abaixo.
I. No último quadrinho, a palavra “porque” está escrita de
forma incorreta.
II. No primeiro quadrinho, a vírgula antes de “Miguelito”
está colocada incorretamente.
Está correto que se afirma em

4) Considere as afirmações abaixo.
I. A expressão “tomar um cafezinho” é entendida apenas
no sentido denotativo.
II. O uso do diminutivo em “café” indica o seu tamanho.
Está correto que se afirma em
a) somente I.

a) somente I.

b) somente II.

b) somente II.

c) I e II.

c) I e II.

d) nenhuma.

d) nenhuma.
3) Considere as orações abaixo.
I. Devem fazer dois anos que ele foi embora para a Europa.

5) Assinale a alternativa em que o termo destacado no
período abaixo está, corretamente, substituído pelo
pronome.

II. Houve muitos reprovados no curso.

Sim, deixemos em todos os lugares este recado simples e
vago.

A concordância está correta em

a) Sim, deixemo- lhe em todos os lugares.

a) somente I.

b) Sim, deixemo-no em todos os lugares.

b) somente II.

c) Sim, deixemos ele em todos os lugares.

c) I e II.

d) Sim, o deixemos em todos os lugares.

d) nenhuma.
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6) Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna.

12) No Windows 7 tipicamente personalizamos as
configurações do sistema usando o:

Não conheci o rapaz _____ ela falava ontem.

a) Windows Update.

a) o qual

c) com quem

b) Painel de Controle.

b) que

d) quem

c) Prompt de Comando.
d) Monitor de Recursos.

7) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.
13) No Microsoft Office Word 2007, utilizamos a seguinte
tecla de função para a verificação da “Ortografia e
Gramática” do documento:

I. O menino não estava _____ de fazer a lição.
II. O diretor não estava _____ do novo projeto.
a) a fim – a par

a) f12.

c) f7.

b) a fim – ao par

b) f10.

d) f1.

c) afim – a par
d) afim – ao par
8) Considere o texto compartilhado em redes sociais e as
afirmações abaixo.

14) Se as células de uma planilha do Microsoft Office Excel
2007 estiverem preenchidas da seguinte forma: A1=2,
A 2 = 3 , A 3 = 5 , A 4 = 3 , o r e s u l ta d o d a f ó r m u l a
=SOMA(A1:A3)^A4 será:
a) 30.

c) 343.

b) 100.

d) 1000.

15) No Microsoft Office Excel 2007 quando ocorre a união de
duas ou mais células horizontais ou verticais adjacentes,
formando uma célula maior, chamamos isso de:
a) Mesclar.

c) Macro.

b) Validar.

d) Autosoma.

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

I. A pontuação está de acordo com a norma culta.
II. Há uniformidade no tratamento do interlocutor, tratado
apenas na segunda pessoa do singular.
Está correto que se afirma em
a) somente I.

c) I e II.

b) somente II.

d) nenhuma.

9) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.
I. Não quero vê-lo, _____________ ouvir sua voz.

16) Os equipamentos de proteção individual são
imprescindíveis para a proteção do trabalhador, uma
vez que quando em uso, são a última barreira de
proteção humana em determinado processo produtivo.
Assinale a alternativa correta:
a) Os equipamentos de proteção individual substituem os
equipamentos de proteção coletiva com maior eficácia
e eficiência.
b) Os equipamentos de proteção individual são definidos
na NR 4 do Ministério do Trabalho e Emprego.

II. Nunca vi ___________interesse por um assunto.
a) tampouco – tampouco

c) Somente são classificados como equipamentos de
proteção individual quando têm o Certificado de
Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.

b) tampouco – tão pouco
c) tão pouco – tão pouco
d) tão pouco – tampouco
10) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.
Não direi _____ ela que ____ vi no clube.
a) a - a

c) à - a

b) a - à

d) à - à

d) Os trabalhadores obtêm seus equipamentos de proteção
individual a preço de custo, junto ao Ministério do Trabalho
e Emprego.
17) O calendário vacinal do adulto, do Ministério da Saúde,
em 2012 estabeleceu, exceto:
a) Tríplice viral (SCR), sendo uma dose a cada dez anos,
visando evitar sarampo, caxumba e rubéola.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA

b) Dupla Adulto (dT), sendo uma dose a cada dez anos,
visando evitar difteria e tétano.

11) No Windows XP para capturar a tela que está sendo
exibida no monitor e armazená-la na área de
transferência devemos pressionar a tecla:

c) febre amarela, sendo uma dose a cada dez anos, visando
evitar a febre amarela.
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a) Caps Lock.

c) Page Down.

b) Scroll Lock.

d) Print Screen.

d) Hepatite B (grupos vulneráveis), em três doses, visando
evitar a hepatite B.
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18) Sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais,
PPRA, definido na NR 9, assinale a incorreta:

21) São profissionais que compõem os SESMT descritos a
seguir, segundo a NR 4. Assinale a incorreta:

a) O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá
incluir as seguintes etapas: antecipação e
reconhecimentos dos riscos, estabelecimento de
prioridades e metas de avaliação e controle, avaliação
dos riscos e da exposição dos trabalhadores, implantação
de medidas de controle e avaliação de sua eficácia,
monitoramento da exposição aos riscos, registro e
divulgação dos dados.

a) Enfermeiro do Trabalho - enfermeiro portador de
certificado de conclusão de curso de especialização em
Enfermagem do Trabalho, em nível de pós-graduação,
ministrado por universidade ou faculdade que mantenha
curso de graduação em enfermagem.

b) Os empregadores deverão informar os trabalhadores de
maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais
que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre
os meios disponíveis para prevenir ou limitar tais riscos
e para proteger-se dos mesmos.
c) Sempre que vários empregadores realizem
simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho,
o SESMT da empresa que realiza a atividade principal
terá o dever de executar ações para aplicar as medidas
previstas no PPRA visando a proteção de todos os
trabalhadores expostos aos riscos ambientais gerados.
d) As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito
de cada estabelecimento da empresa, sob a
responsabilidade do empregador, com a participação
dos trabalhadores, sendo sua abrangência e profundidade
dependentes das características dos riscos e das
necessidades de controle.

19) Segundo a NR 32 – Segurança e Saúde no trabalho em
serviços de saúde, em relação aos riscos biológicos o
PCMSO deve constar, exceto:
a) O reconhecimento e avaliação dos riscos biológicos.
b) A organização e procedimentos de trabalho.
c) A vigilância médica dos trabalhadores potencialmente
expostos.
d) O programa de vacinação.

b) Engenheiro de Segurança do Trabalho - engenheiro ou
arquiteto ou dentista portador de certificado de conclusão
de curso de especialização em Engenharia de Segurança
do Trabalho, em nível de pós-graduação.
c) Médico do Trabalho - médico portador de certificado de
conclusão de curso de especialização em Medicina do
Trabalho, em nível de pós-graduação, ou portador de
certificado de residência médica em área de concentração
em saúde do trabalhador ou denominação equivalente,
reconhecida pela Comissão Nacional de Residência
Médica, do Ministério da Educação, ambos ministrados
por universidade ou faculdade que mantenha curso de
graduação em Medicina.
d) Auxiliar de Enfermagem do Trabalho - auxiliar de
enfermagem ou técnico de enfermagem portador de
certificado de conclusão de curso de qualificação de
auxiliar de enfermagem do trabalho, ministrado por
instituição especializada reconhecida e autorizada pelo
Ministério da Educação.

22) A Sociedade Brasileira de Imunizações tem um
Calendário de Vacinação Ocupacional, sugerido por
ocupações. Assinale a incorreta:
a) A vacinação preventiva a hepatite A é indicada para
profissionais de saúde, militares e coletores de lixo.
b) A vacinação preventiva a febre tifoide está indicada para
trabalhadores expostos a dejetos e água contaminada,
bem como para coletores de lixo.
c) A vacinação preventiva a febre amarela está indicada
para militares, policiais e bombeiros.
d) A vacinação preventiva ao HPV está indicada para
manicures e pedicures.

20) Em relação à proteção contra incêndios, estabelecida
na NR 23, assinale a incorreta:
a) Os locais de trabalho deverão dispor de saídas, em
número suficiente e dispostas de modo que aqueles que
se encontrem nesses locais possam abandoná-los com
rapidez e segurança, em caso de emergência.
b) Um décimo das saídas de emergência poderão ser
fechadas à chave ou presas durante a jornada de
trabalho, desde que sinalizadas.
c) As saídas de emergência podem ser equipadas com
dispositivos de travamento que permitam fácil abertura
do interior do estabelecimento.
d) O empregador deve providenciar para todos os
trabalhadores informações sobre a utilização dos
equipamentos de combate ao incêndio, os procedimentos
para evacuação dos locais de trabalho com segurança,
e os dispositivos de alarme existentes.

23) Em relação à NR 26 responda a incorreta:
a) O uso de cores deve ser o mais intenso possível, a fim
de não ocasionar distração, confusão e fadiga ao
trabalhador.
b) A rotulagem preventiva deve conter os elementos:
identificação e composição do produto químico,
pictograma(s) de perigo, palavra de advertência, frase(s)
de perigo, frase(s) de precaução, informações
suplementares.
c) Devem ser adotadas cores para segurança em
estabelecimentos ou locais de trabalho, a fim de indicar
e advertir acerca dos riscos existentes.
d) O empregador deve assegurar o acesso dos
trabalhadores às fichas com dados de segurança dos
produtos químicos que utilizam no local de trabalho.
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24) Em relação ao Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional – PCMSO, assinale a alternativa incorreta:

27) Em relação à NR 4, que estabelece os SESMT, assinale
a alternativa incorreta:

a) No exame médico de mudança de função, será
obrigatoriamente realizada até sete dias após a data da
mudança.

a) As empresas que possuam mais de 50% (cinquenta por
cento) de seus empregados em estabelecimentos ou
setor com atividade cuja gradação de risco seja de grau
superior ao da atividade principal deverão dimensionar
os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho, em função do maior grau
de risco.

b) Inexistindo médico do trabalho na localidade, o
empregador poderá contratar médico de outra
especialidade para coordenar o PCMSO.
c) No exame médico de retorno ao trabalho, deverá ser
realizada obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao
trabalho de trabalhador ausente por período igual ou
superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou
acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto.
d) Por determinação do Delegado Regional do Trabalho,
com base em parecer técnico conclusivo da autoridade
regional competente em matéria de segurança e saúde
do trabalhador, ou em decorrência de negociação coletiva,
as empresas poderão ser obrigadas a realizar o exame
médico demissional independentemente da época de
realização de qualquer outro exame, quando suas
condições representarem potencial de risco grave aos
trabalhadores.

25) Segundo a NR 32 – Segurança e Saúde no trabalho em
serviços de saúde, com relação à possibilidade de
exposição acidental aos agentes biológicos, deve
constar do PCMSO, exceto:
a) Os procedimentos a serem adotados para diagnóstico,
acompanhamento e prevenção da soroconversão e das
doenças.
b) As formas de remoção para atendimento dos
trabalhadores.
c) O tratamento médico de emergência para os
trabalhadores.
d) As medidas para descontaminação, quarentena e
demolição do local de trabalho.

26) Em relação à vigilância epidemiológica em saúde do
trabalhador há um fenômeno particular encontrado, no
qual se observa que com o tempo, a população de
trabalhadores em determinada função é a que conseguiu
resistir às condições adversas do trabalho sobre sua
saúde, ou seja, ali há mais pessoas resistentes a
determinada exposição se comparado à população geral
para mesma idade e sexo. Esse fenômeno estatístico é
denominado:
a) Efeito do trabalhador sadio.
b) Efeito borboleta.
c) Efeito Bishop.

b) Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho das empresas que operem
em regime sazonal deverão ser dimensionados, tomandose por base a média aritmética do número de
trabalhadores do ano civil anterior.
c) Ao profissional especializado em Segurança e em
Medicina do Trabalho é permitido parcialmente o exercício
de outras atividades na empresa, durante o horário de
sua atuação nos Serviços Especializados em Engenharia
de Segurança e em Medicina do Trabalho.
d) A empresa poderá constituir Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
centralizado para atender a um conjunto de
estabelecimentos pertencentes a ela, desde que a
distância a ser percorrida entre aquele em que se situa
o serviço e cada um dos demais não ultrapasse a 5.000
(cinco mil metros), dimensionando-o em função do total
de empregados e do risco.

28) São atribuições do Enfermeiro do Trabalho as descritas
a seguir, exceto:
a) Prestação dos primeiros socorros no local de trabalho,
em caso de acidente ou doença, fazendo curativos ou
imobilizações especiais, administrando medicamentos
e tratamentos e providenciando o posterior atendimento
médico adequado, para atenuar consequências e
proporcionar apoio e conforto ao paciente.
b) Planejamento e execução do PCMSO, divulgando
conhecimentos e estimulando a aquisição de hábitos
sadios, para prevenir doenças profissionais e melhorar
as condições de saúde do trabalhador.
c) Elaboração, execução e avaliação das atividades de
assistência de enfermagem aos trabalhadores,
proporcionando-lhes atendimento ambulatorial, no local
de trabalho, controlando sinais vitais, aplicando
medicamentos prescritos, curativos, inalações e testes,
coletando material para exame laboratorial, vacinações
e outros tratamentos, para reduzir o absenteísmo
profissional.
d) Treinamento de trabalhadores, instruindo-os sobre o uso
de roupas e material adequado ao tipo de trabalho, para
reduzir a incidência de acidentes.

d) Efeito de superfície atuarial.
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29) Ainda segundo a NR 32 – Segurança e Saúde no trabalho
em serviços de saúde, assinale a incorreta:
a) Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos
biológicos, somente com afastamento do trabalhador,
deve ser emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho
– CAT.
b) Todo local onde exista possibilidade de exposição ao
agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene
das mãos provido de água corrente, sabonete líquido,
toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura
sem contato manual.
c) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros
superiores só podem iniciar suas atividades após
avaliação médica obrigatória com emissão de documento
de liberação para o trabalho.
d) O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das
mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do
uso das mesmas.

30) Segundo a NR 24, relativa às condições sanitárias e de
conforto nos locais de trabalho, assinale a incorreta:
a) Será exigido 1 (um) chuveiro para cada 10 (dez)
trabalhadores nas atividades ou operações insalubres,
ou nos trabalhos com exposição a substâncias tóxicas,
irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou substâncias
que provoquem sujidade, e nos casos em que estejam
expostos a calor intenso.
b) Serão previstos 10 litros diários de água por trabalhador
para o consumo nas instalações sanitárias.
c) Em todos os estabelecimentos industriais e naqueles em
que a atividade exija troca de roupas ou seja imposto o
uso de uniforme ou guarda-pó, haverá local apropriado
para vestiário dotado de armários individuais, observada
a separação de sexos.
d) As instalações sanitárias deverão ser separadas por
sexo.
31) Segundo material divulgado pelo COREN-SP, relativo à
NR 32, em 2009, apresentam-se algumas informações,
assinale a incorreta:
a) O objetivo de vedar o reencape de agulhas está vinculado
à significativa ocorrência de acidentes pérfuro-cortantes
ao realizar esse tipo de procedimento.
b) A frequência de acidentes pérfuro-cortantes é menor
entre auxiliares e técnicos quando comparados a
profissionais de nível de escolaridade superior.
c) Entre 60 a 80% dos acidentes pérfuro-cortantes ocorrem
após a realização do procedimento.
d) Entre 30 a 35% dos casos de exposição percutâneas
estão associados à retirada de sangue ou de punção
venosa periférica.

32) Segundo a NR 15, a insalubridade é classificada, para
fins de percepção de adicionais, incidente sobre o salário
mínimo da região, conforme descrito a seguir, exceto:
a) 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau
máximo.
b) 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo.
c) 30% (trinta por cento), para insalubridade de grau máximo.
d) 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio.

33) Ainda segundo a NR 32 – Segurança e Saúde no trabalho
em serviços de saúde, especifica que todos
trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes
biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho
adequada e em condições de conforto. Sobre o tema,
assinale a incorreta:
a) A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o
empregado.
b) Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI,
descartáveis ou não, deverão estar à disposição em
número suficiente nos postos de trabalho, de forma que
seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.
c) O empregador deve providenciar locais apropriados para
fornecimento de vestimentas limpas e para deposição
das usadas.
d) Os trabalhadores poderão, em curtas distâncias, deixar
o local de trabalho com os equipamentos de proteção
individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades
laborais.

34) Em relação à NR 16 – Atividades e operações perigosas,
assinale a incorreta:
a) As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou
gasosos liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel,
são consideradas em condições de periculosidade,
exclusão para o transporte em pequenas quantidades,
até o limite de 200 (duzentos) litros para os inflamáveis
líquidos e 135 (cento e trinta e cinco) quilos para os
inflamáveis gasosos liquefeitos.
b) Não caracterizam periculosidade, para fins de percepção
de adicional: o manuseio, a armazenagem e o transporte
de recipientes de até cinco litros, lacrados na fabricação,
contendo líquidos inflamáveis, independentemente do
número total de recipientes manuseados, armazenados
ou transportados, sempre que obedecidas as Normas
Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho
e Emprego e a legislação sobre produtos perigosos
relativa aos meios de transporte utilizados.
c) O exercício de trabalho em condições de periculosidade
assegura ao trabalhador a percepção de adicional de
50% (cinquenta por cento), incidente sobre o salário,
sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios
ou participação nos lucros da empresa.
d) É exemplo de atividade e operação perigosa com radiação
ionizante ou substâncias radioativas o manuseio e
aplicação de radioisótopos para diagnóstico médico e
terapia.
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35) Ainda, na NR 32 define-se que os quimioterápicos
antineoplásicos somente devem ser preparados em área
exclusiva e com acesso restrito aos profissionais
diretamente envolvidos. A seguir descrevemos aspectos
que a área deve dispor, exceto:
a) Sala de preparo dos quimioterápicos.
b) Vestiário de barreira com dupla câmara.
c) Local destinado para as atividades administrativas.
d) Local de armazenamento compartilhado para estocagem.

36) Em relação à abertura de CAT (Comunicação de Acidente
do Trabalho), assinale a incorreta:
a) Pode ser feita até 2 anos após o fato ocorrido, para fins
previdenciários.
b) Deve ser realizada mesmo se não houver afastamento
do trabalho.
c) Pode ser feita pelo médico do trabalho da empresa, por
médico assistente, e até pelo sindicato.
d) Deve ser realizada se houver afastamento do trabalho,
para mais de 15 dias.

39) Segundo a NR 17, que trata da Ergonomia, são
parâmetros descritos a seguir, exceto:
a) A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída
e difusa.
b) Nos locais de trabalho onde são executadas atividades
que exijam solicitação intelectual e atenção constantes
são recomendadas condições de conforto como índice
de temperatura efetiva entre 20ºC (vinte) e 23ºC (vinte
e três graus centígrados) e velocidade do ar não superior
a 0,75m/s.
c) Nas atividades de processamento eletrônico de dados,
deve-se, salvo o disposto em convenções e acordos
coletivos de trabalho, observar que o empregador não
deve promover qualquer sistema de avaliação dos
trabalhadores envolvidos nas atividades de digitação,
baseado no número individual de toques sobre o teclado,
inclusive o automatizado, para efeito de remuneração e
vantagens de qualquer espécie.
d) 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, não devem ser incluídas pausas para
descanso intrajornada, ficando estas reservadas para o
pós-jornada.

37) São atribuições da CIPA – NR 5, exceto:
a) Requisitar à empresa as cópias das CAT emitidas.
b) Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar
o mapa de riscos, com a participação do maior número
de trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde
houver.
c) promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde
houver, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes
do Trabalho – SIPAT.
d) Implementar e controlar a qualidade das medidas de
prevenção necessárias, bem como da avaliação das
prioridades de ação nos locais de trabalho.

38) Em relação ao alcoolismo crônico relacionado ao
trabalho, assinale a incorreta:
a) Uma frequência maior tem sido observada, por exemplo,
em atividades que implicam contato com cadáveres, lixo
ou dejetos em geral.
b) Havendo evidências epidemiológicas de excesso de
prevalência em determinados grupos ocupacionais, essa
ocorrência poderá ser classificada como doença
relacionada ao trabalho, do Grupo I da Classificação de
Schilling, ou seja o trabalho é uma causa necessária
para a doença.
c) É exemplo de ação que auxilia na prevenção da patologia
a disponibilidade de pausas em ambientes agradáveis
e confortáveis, visando alívio da tensão.
d) Ao suspeitar a relação da patologia com o trabalho devese orientar o empregador para que adote os recursos
técnicos e gerenciais adequados para eliminação ou
controle dos fatores de risco.
6

40) Por princípio a atenção à saúde do trabalhador exige o
envolvimento de uma equipe multiprofissional em
enfoque interdisciplinar. Assinale a alternativa que não
corresponde a um espaço institucional onde essa
atenção é desenvolvida:
a) SESMT das empresas.
b) As organizações dos trabalhadores.
c) Rede pública de serviços de saúde, pela própria figura
do Estado.
d) Consultório médico individual.

41) Ainda segundo a NR 24, relativa às condições sanitárias
e de conforto nos locais de trabalho, assinale a incorreta:
a) Nos refeitórios deve haver água potável, em condições
higiênicas, fornecida por meio de copos coletivos, ou
bebedouros de jato inclinado e guarda-protetora,
proibindo-se sua instalação em pias e lavatórios, e o uso
de copos coletivos.
b) Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 300
(trezentos) operários, é obrigatória a existência de
refeitório, não sendo permitido aos trabalhadores tomarem
suas refeições em outro local do estabelecimento.
c) ficam dispensados das exigências desta NR, em relação
aos refeitórios os estabelecimentos comerciais bancários
e atividades afins que interromperem suas atividades
por 2 (duas) horas, no período destinado às refeições.
d) Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 30
(trinta) até 300 (trezentos) empregados, embora não seja
exigido o refeitório, deverão ser asseguradas aos
trabalhadores condições suficientes de conforto para a
ocasião das refeições.
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42) Sobre o trabalho em turnos, assinale a alternativa
incorreta:
a) Trabalhadores em turnos e trabalhadores noturnos estão
sujeitos a sofrerem maiores riscos de doenças
cardiovasculares, gastrointestinais e transtornos mentais.
Portanto, os transtornos de ciclo sono-vigília podem ser
acompanhados de outros efeitos à saúde.
b) No tratamento de transtorno do ciclo sono-vigília
recomenda-se que o início do sono diurno após o trabalho
noturno deve ser, na medida do possível, postergado.
c) Em função dos horários de trabalho em turnos e noturno
somente ocorre o atraso de fases do ciclo sono-vigília.
d) Na suspeita ou diagnóstico de um transtorno de ciclo
sono-vigília relacionado ao trabalho cabe promover
acompanhamento médico, psicológico e social do
indivíduo e a mudança do horário de trabalho, em turno
fixo.
43) No Anexo 14 da NR 15, há a caracterização das atividades
insalubres decorrentes a exposição biológica. Assinale
a incorreta:
a) Insalubridade de grau máximo para trabalho ou
operações, em contato permanente com pacientes em
isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como
objetos de seu uso, não previamente esterilizados.
b) Insalubridade de grau médio para trabalhos e operações
em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, hospitais, ambulatórios,
postos de vacinação e outros estabelecimentos
destinados ao atendimento e tratamento de animais
(aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais
animais).
c) Insalubridade de grau médio para trabalhos e operações
em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infecto-contagiante, em hospitais, serviços de
emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de
vacinação e outros estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao
pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como
aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes,
não previamente esterilizados).
d) Insalubridade de grau máximo para trabalhos e
operações, em cemitérios (exumação de corpos).
44) Em relação à NR 32, o empregador deve assegurar
capacitação aos trabalhadores, antes do início das
atividades e de forma continuada, devendo: ser
ministrada sempre que ocorra uma mudança das
condições de exposição dos trabalhadores aos agentes
biológicos; ser realizado durante a jornada de trabalho;
ser administrado por profissionais de saúde
familiarizados com os riscos inerentes aos agentes
biológicos. Assinale a incorreta, em relação ao que deve
ser incluso nessa capacitação:
a) Medidas a serem adotadas pelos trabalhadores no caso
de ocorrência de incidentes e acidentes.
b) Descrição do ambiente físico de trabalho.
c) Normas e procedimentos de higiene.
d) Os dados disponíveis sobre riscos potenciais para a
saúde.

45) São atribuições do enfermeiro do trabalho, exceto:
a) Prestar os primeiros socorros no local de trabalho, em
caso de acidente ou doença, fazendo curativos ou
imobilizações especiais, administrando medicamentos
e tratamentos e providenciando o posterior atendimento
médico adequado, para atenuar consequências e
proporcionar apoio e conforto ao paciente.
b) Treinar os trabalhadores, instruindo-os sobre o uso de
roupas e material adequado ao tipo de trabalho, para
reduzir a incidência de acidentes.
c) Executar e avaliar programas de prevenção de acidentes
e de doenças profissionais e não profissionais, coordenar
do PCMSO, fazendo análise de fadiga, dos fatores de
insalubridade, dos riscos e das condições de trabalho
do menor e da mulher, para propiciar a preservação da
integridade física e mental do trabalhador.
d) Estudar as condições de segurança e periculosidade da
empresa, efetuando observações nos locais de trabalho
e discutindo-as em equipe, para identificar as
necessidades no campo de segurança, higiene e melhoria
do trabalho.

46) Em relação à CIPA – NR 5, assinale a incorreta:
a) O Presidente da CIPA será eleito entre os membros por
ocasião da primeira reunião ordinária, tendo direito a
voto os membros titulares.
b) É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do
empregado eleito para cargo de direção de Comissões
Internas de Prevenção de Acidentes desde o registro de
sua candidatura até um ano após o final de seu mandato.
c) O empregador deverá garantir que seus indicados tenham
a representação necessária para a discussão e
encaminhamento das soluções de questões de segurança
e saúde no trabalho analisadas na CIPA.
d) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração
de um ano, permitida uma reeleição.

47) Em São Paulo o decreto estadual 58.052 de 16/05/12
regulamenta a Lei Federal 12.527 que regula o acesso
a informações, e através do seu artigo 4º estabelece ser
dever dos órgãos e entidades da Administração Pública
Estadual os seguintes itens, exceto:
a) Promover a divulgação maciça em mídia impressa os
dados referentes a informações pessoais, sigilosas,
classificadas como secretas, após 15 anos dos fatos.
b) Promover a gestão transparente de documentos, dados
e informações, assegurando sua disponibilidade,
autenticidade e integridade, para garantir o pleno direito
de acesso.
c) Divulgar documentos, dados e informações de interesse
coletivo ou geral, sob sua custódia, independentemente
de solicitações.
d) Proteger os documentos, dados e informações sigilosas
e pessoais, por meio de critérios técnicos e objetivos, o
menos restritivo possível.
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48) São limites de tolerância para exposição a ruídos
contínuos ou intermitentes estabelecidos pela NR 15,
os citados a seguir, exceto:
a) 8 horas, para um nível de ruído de 85 dB(A).
b) 1 minuto, para um nível de ruído de 115 dB(A).
c) 3 horas, para um nível de ruído de 92 dB(A).
d) 1 hora, para um nível de ruído de 100 dB(A).
49) A Lei 12527 de 18/11/11 regula direito fundamental de
acesso às informações. Na sua seção V, regula o acesso
às informações pessoais. Assinale a incorreta:
a) O tratamento das informações pessoais deve ser feito
de forma transparente e com respeito à intimidade, vida
privada, honra e imagem das pessoas, bem como às
liberdades e garantias individuais.
b) O consentimento expresso da pessoa a que elas se
referirem não será exigido quando as informações forem
necessárias à prevenção e diagnóstico médico, quando
a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para
utilização única e exclusivamente para o tratamento
médico.

50) Em relação à NR 25, referente aos resíduos industriais,
assinale a incorreta:
a) Os trabalhadores envolvidos em atividades de coleta,
manipulação, acondicionamento, armazenamento,
transporte, tratamento e disposição de resíduos devem
ser capacitados pela empresa, de forma continuada,
sobre os riscos envolvidos e as medidas de controle e
eliminação adequadas.
b) Os resíduos sólidos e líquidos de alta toxicidade e
periculosidade devem ser dispostos com o conhecimento,
aquiescência
e
auxílio
de
entidades
especializadas/públicas e no campo de sua competência.
c) A empresa deve evitar a redução da geração de resíduos
por meio da adoção das melhores práticas tecnológicas
e organizacionais disponíveis.
d) Os resíduos industriais devem ter destino adequado
sendo proibido o lançamento ou a liberação no ambiente
de trabalho de quaisquer contaminantes que possam
comprometer a segurança e saúde dos trabalhadores.

c) O consentimento expresso da pessoa a que elas se
referirem será exigido quando as informações forem
necessárias ao cumprimento de ordem judicial.
d) A restrição de acesso à informação relativa à vida privada,
honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada
com o intuito de prejudicar processo de apuração de
irregularidades em que o titular das informações estiver
envolvido, bem como em ações voltadas para a
recuperação de fatos históricos de maior relevância.
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