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de Prova

maio
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27 de maio
das 14:10 às 17:10 h
3 h de duração*
40 questões

M01 Auxiliar de Enfermagem do Trabalho
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

8 questões

Texto
“Ninguém ama outra pessoa pelas qualidades que ela
tem; caso contrário, os honestos, simpáticos e não
fumantes teriam uma fila de pretendentes batendo à
porta.
O amor não é chegado a fazer contas, não obedece à
razão. O verdadeiro amor acontece por empatia, por
magnetismo, por conjunção estelar.
Ninguém ama outra pessoa porque ela é educada,
veste-se bem e é fã do Caetano. Isso são só referenciais.
Ama-se pelo cheiro, pelo mistério, pela paz que o outro
lhe dá, ou pelo tormento que provoca. Ama-se pelo
tom de voz, pela maneira como os olhos piscam, pela
fragilidade que se revela quando menos se espera.”
Arnaldo Jabor, adapt.

(20 questões)
2. Assinale a alternativa correta, de acordo com o
texto.
a. ( ) O amor é contraditório, apesar de ilógico.
b. ( X ) A expressão “pelas qualidades que ela tem”
equivale a por suas qualidades.
c. ( ) Existe apenas uma forma de verdadeiro amor:
o casual.
d. ( ) A fragilidade de uma pessoa é requisito para
ela ser amada.
e. ( ) Em “porque ela é educada” há ideia de
exclusão.

3. Assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.

1. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) Em “Ninguém ama outra pessoa porque ela é
educada” a expressão sublinhada equivale a
pois.
b. ( ) A expressão “acontece por empatia” compreende a capacidade de se idealizar outra
pessoa.
c. ( ) O ponto e vírgula da primeira linha pode ser
substituído por parênteses, sem prejuízo para
a estrutura da frase em que se encontra.
d. ( ) A expressão “caso contrário” pode ser substituída por mas, sem prejuízo para a compreensão
da frase em que se encontra.
e. ( X ) Em “O verdadeiro amor acontece por empatia, por magnetismo, por conjunção estelar.”
/ “Ama-se pelo cheiro, pelo mistério, pela paz
que o outro lhe dá, ou pelo tormento que
provoca.” as vírgulas separam elementos de
mesma função sintática.

d.
e.

) Em “Isso são só referenciais”, a palavra sublinhada tem ideia de inclusão.
( ) Em “obedece à razão” o acento indicativo de
crase é opcional.
( X ) Em “Isso são só referenciais” a forma verbal
concorda com seu predicativo.
( ) Em “porque ela é educada” o pronome se refere
a “Ninguém”.
( ) De acordo com a norma culta da língua, em
“pela paz que o outro lhe dá” o pronome pode
ser posposto ao verbo.

4. Assinale a alternativa que completa corretamente
a afirmativa abaixo.
Em “teriam uma fila de pretendentes” a forma verbal
corresponde a um fato:
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

totalmente concluído no passado.
que certamente ainda acontecerá.
passado, mas ainda não concluído.
passado, anterior a outro fato também
passado.
e. ( X ) futuro, que se relaciona a outro fato, no
passado.
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5. Analise o texto abaixo:
Se for aprovado(a) neste concurso, eu me       
muito feliz.
Assinale a alternativa com a forma verbal que complementa corretamente a frase.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

senti
sentia
sentira
sentirei
sentisse

6. Em “porque ela é educada, veste-se bem”, o se é
pronome reflexivo.

8. Cada alternativa abaixo apresenta uma proposta
de mudança para o período apresentado.
Assinale a alternativa em que a proposta não altera o
sentido da frase anterior.
a. (
b.
c.
d.

e.

Assinale a alternativa com a frase em que o se tem a
mesma classificação.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Necessita-se de amor e paz.
Arnaldo se julga expert em amor.
Não sei se você me compreende.
Foram-se os melhores dias do ano!
Aqui se aluga um coração solitário.

7. Observe as frases abaixo.
1. Helena está       apaixonada por
Eduardo.
2.       Jabor quer chegar, com seu
texto?
3. É para Luísa       hoje ao nosso
encontro?
4. 91% dos usuários da COMCAP       de
seus serviços.
Assinale a alternativa que completa corretamente os
espaços.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

meio – Aonde – vir – gostam
meia – Onde – ver – gostam
meio – De onde – vir – gosta
meia – Aonde – vim – gostam
meio – Donde – vim – gosta
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) Qualquer pessoa aprecia poesia. /
Uma pessoa qualquer aprecia poesia?
( ) Arnaldo é um velho amigo. /
Arnaldo é um amigo velho.
( ) Tenho um bravo cão de guarda. /
Tenho um cão de guarda bravo.
( ) “teriam uma fila de pretendentes batendo
à porta.” / “teriam uma fila de pretendentes
batendo a porta.”
( X ) Lemos Dois irmãos (de Milton Hatoum), atendendo a nossa colega, que o recomendou. /
Lemos Dois irmãos (de Milton Hatoum), atendendo à nossa colega, que o recomendou.

Atualidades

6 questões

9. Está cada vez mais vigente nos dias de hoje o
debate acerca da ecologia e da preservação ambiental.
Neste sentido, atuam as diversas ONGs (Organizações
não governamentais) que procuram, de maneira efetiva,
promover medidas de conservação do meio-ambiente.
Dentre elas destaca-se o(a)            ,
fundado(a) em 1971, em Vancouver. Ganhou o caráter
de organização global e independente que atua para
defender o ambiente e promover a paz, inspirando as
pessoas a mudarem atitudes e comportamentos.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Rotary
Unicef
UNESCO
Greenpeace
Cruz Vermelha
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10. O premiado documentário “Lixo Extraordinário”
(2010), produção cooperativa entre ingleses e brasileiros, com a direção de Lucy Walker, João Jardim e Karen
Harley, foi indicado ao Oscar de melhor documentário
no ano de 2012.
O roteiro do documentário trata sobre:
a. ( ) o ciclo de vida de um bem de consumo.
b. ( ) a poluição dos rios, nas grandes cidades, que
afeta a vida dos personagens principais.
c. ( X ) a produção de obras de arte a partir de lixo
reciclado.
d. ( ) a história de uma família que vive da reciclagem do lixo.
e. ( ) o desperdício encontrado nos aterros
sanitários.

11. Duas vezes vice-presidente dos Estados Unidos da
America, escreveu três livros sobre problemas ambientais, lançou em 2007 o documentário sobre o aquecimento global “Uma verdade inconveniente”, e recebeu
o Nobel da Paz “pelos seus esforços na construção e
disseminação de maior conhecimento sobre as alterações climáticas induzidas pelo homem e por lançar as
bases necessárias para inverter tais alterações”.
Trata-se de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Albert Arnold “Al” Gore Jr.
George W. Bush.
Hillary Clinton.
Joe Biden.
Richard Bruce Cheney.

12. A Casa Civil é um órgão que faz parte do Poder
Executivo brasileiro e que tem como principais finalidades a assistência e o assessoramento direto e
imediato ao Presidente da República no desempenho
de suas atribuições, em especial nos assuntos relacionados à coordenação e na integração das ações do
Governo. A atual Ministra da Casa Civil é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

13. COMCAP significa:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Centro de Monitoramento da Capital.
Companhia de Lixo da Capital.
Companhia de Limpeza da Capital.
Companhia Melhoramentos da Capital.
Companhia Sanitária Municipal da Capital.

14. No que se refere à saúde pública, o Brasil acompanhou nos últimos dias o debate no Supremo Tribunal
Federal referente à descriminalização do aborto de
fetos anencéfalos (sem cérebro).
Como resultado, o Supremo Tribunal Federal:
a. ( X ) autorizou a mulher a optar, em caso de anencefalia, pela interrupção da gravidez.
b. ( ) aprovou a obrigatoriedade da interrupção da
gravidez em casos de fetos anencéfalos, até os
cinco meses de gestação.
c. ( ) criminalizou a interrupção da gravidez de
fetos portadores da anencefalia.
d. ( ) suspendeu os debates que deverão ser retomados no âmbito do Congresso Federal.
e. ( ) autorizou o aborto de fetos anencéfalos
somente em caso de estupro, desde que seja
efetuado até os cinco meses de gestação.

Noções de Informática

6 questões

15. São argumentos da função SE, quando todos
são declarados, do MS Excel 2010 em português,
respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Teste lógico; valor exato; valor aproximado.
Teste lógico; valor se falso; valor se verdadeiro.
Teste lógico; valor se verdadeiro; valor se falso.
Teste léxico; valor se verdadeiro; valor se falso.
Teste léxico; valor se falso; valor se verdadeiro.

Ana Hollanda.
Gleisi Hoffmann.
Ideli Salvatti.
Miriam Belchior.
Tereza Campello.
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16. Qual a melhor forma, dentre as opções abaixo,
de criar um índice automático de tabelas no MS Word
2010 em português?
a. ( ) Menu Referências  Sumário, desde que tenha
utilizado o recurso ‘inserir legenda’ nas tabelas.
b. ( ) Menu Inserir  Sumário, desde que tenha
utilizado os estilos de títulos para as legendas
das tabelas.
c. ( ) Menu Inserir  Inserir índice de ilustrações,
desde que tenha utilizado o recurso ‘inserir
legenda’ nas tabelas.
d. ( X ) Menu Referências  Inserir índice de ilustrações, desde que tenha utilizado o recurso
‘inserir legenda’ nas tabelas.
e. ( ) Menu Inserir  Inserir índice de ilustrações,
desde que tenha utilizado os estilos de títulos
para as legendas das tabelas.

17. Selecione a política de backup que consome mais
espaço de armazenamento, para um mesmo conjunto
de dados, copiados uma vez por semana, ao longo do
tempo:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Backup normal
Backup incremental
Combinação de backup normal e incremental
Combinação de backup normal e diferencial
Combinação de backup diferencial e
incremental

18. Selecione, dentre as opções abaixo, a alternativa
que melhor contribui para a segurança da informação
nas organizações:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

IP spoofing
Criptografia
Criptoanálise
Desfragmentação
Formatação lógica
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19. Os atalhos de teclado do MS Word 2010 em
português para abrir um documento existente e
para selecionar todo o texto de um documento são,
respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl
Ctrl

+
+
+
+
+

T e Ctrl + A
T e Ctrl + S
A e Ctrl + T
Alt + A e Ctrl + T
Alt + T e Ctrl + A

20. Selecione a alternativa que melhor descreve um
procedimento de melhores práticas de segurança da
informação:
a. (
b. (
c. (

) Aumentar a memória RAM do computador.
) Ampliar a capacidade do HD e memória RAM.
) Trocar esporadicamente as senhas utilizadas
na internet.
d. ( ) Evitar o uso da internet fora do horário
comercial.
e. ( X ) Realizar cópias regulares de arquivos em
mídias externas.
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Conhecimentos Específicos
21. Dentro da classificação de Riscos Ocupacionais,
são considerados Riscos Físicos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ruídos
Vibrações
Radiações
Frio
Calor
Pressões anormais
Umidade

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 6 e 7.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 6 e 7.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4, 5 e 6.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

22. Dentro da classificação de Riscos Ocupacionais,
são considerados Riscos Químicos:
a. ( X ) Poeiras; Fumos; Névoas; Neblinas; Gases;
Vapores; Produtos químicos em geral.
b. ( ) Poeiras; Fumos; Radiações; Umidade; Gases;
Vapores; Produtos químicos em geral.
c. ( ) Poeiras; Fumos; Névoas; Ruídos; Gases; Calor;
Produtos em geral.
d. ( ) Radiações; Umidade; Névoas; Neblinas; Gases;
Vapores; Produtos químicos em geral.
e. ( ) Poeiras; Fumos; Névoas; Neve; Gases; Vapores;
Produtos em geral.

(20 questões)

23. Dentro da classificação de Riscos Ocupacionais,
são considerados Riscos Biológicos:
1.
2.
3.
4.
5.

Vírus
Bactérias
Insetos
Fungos
Bacilos

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

24. Dentro da classificação de Riscos Ocupacionais,
são considerados Riscos Ergonômicos:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Esforço físico intenso; Posturas adequadas;
Imposição de ritmos cardiovasculares excessivos; Jornadas de trabalho programadas;
Monotonia e repetitividade.
( ) Esforço mental intenso; Posturas inadequadas;
Imposição de ritmos excessivos; Jornadas
de trabalho prolongadas; Monotonia e
repetitividade.
( X ) Esforço físico intenso; Posturas inadequadas;
Imposição de ritmos excessivos; Jornadas
de trabalho prolongadas; Monotonia e
repetitividade.
( ) Esforço físico intenso; Posturas inadequadas;
Posição de para ritmos aeróbicos; Jornadas
de trabalho prolongadas; Monotonia e
repetitividade.
( ) Esforço físico; Posturas inadequadas;
Imposição de ritmos excessivos; Jornadas de
trabalho de 20 horas semanais; Monotonia.
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25. São exemplos de Equipamentos de Proteção
Coletiva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sistema de exaustão
Sistema desenclausuramento
Equipamentos de proteção contra incêndio
Para-raios
Sinalização de segurança
Aterramento elétrico

27. O que significa a sigla LER/DORT?:
a. (
b.
c.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

d.

a.
b.
c.
d.
e.

e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 5 e 6.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

26. São consideradas doenças relacionadas ao
trabalho:
a. ( ) dermatite ocupacional; intoxicações endógenas; LER/DORT; pnemoconiose; perda auditiva
induzida por ruído; transtornos mentais; câncer ocupacional.
b. ( X ) dermatose ocupacional; intoxicações exógenas; LER/DORT; pneumoconiose; perda auditiva induzida por ruído; transtornos mentais;
câncer ocupacional.
c. ( ) dermatose ocupacional; intoxicações exógenas; LER; pneumonia; perda auditiva induzida
por radiação; transtornos mentais; câncer
ocupacional.
d. ( ) dermatite ocupacional; intoxicações exógenas; LER/DORT; pneumonia; perda auditiva
induzida por gases; transtornos mentais
comuns; câncer de laringe.
e. ( ) dermatose ocupacional; intoxicações endógenas; LER/DORT; pneumoconiose; perda
auditiva induzida por radiação; transtornos
mentais; câncer de laringe.

28. O que deve ser observado nos sinais vitais?
a. ( ) Apenas a temperatura e pressão arterial.
b. ( X ) Apenas a temperatura, frequência cardíaca,
frequencia respiratória e pressão arterial.
c. ( ) Apenas a frequência cardíaca e a frequência
respiratória.
d. ( ) Apenas a temperatura, frequência respiratória
e pressão arterial.
e. ( ) Apenas a temperatura, frequência cardíaca e
pressão arterial.

29. Com relação à administração de medicamentos, é
correto afirmar:
a. (
b.
c.
d.

e.
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) LER: lesão por esforço de risco;
DORT: distúrbio ósseo de retenção transitória.
( ) LER: lesão evidenciada por repetição;
DORT: doença óssea relacionada ao trabalho.
( ) LER: lesões por esforços ritmados;
DORT: distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho
( X ) LER: lesões por esforços repetitivos;
DORT: distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho.
( ) LER: ligamento externo restringido;
DORT: doença osteomolecular de repetição
tardia.

) Na aplicação de medicação pela via subcutânea, deve haver formação de pápula.
( ) A seringa mais adequada para a aplicação de
injeção intradérmica é a de 10 ml.
( ) Medicamentos iguais provocam reações
iguais em indivíduos diferentes.
( X ) Quando for necessária a aplicação de medicamento por via intramuscular durante um
tempo mais prolongado, é indicado o rodízio
entre os locais de aplicação.
( ) Tendo em vista a tolerância medicamentosa
que pode ser desenvolvida pelo indivíduo
que está em tratamento, as doses prescritas
devem ser cada vez menores para que seja
obtido o efeito desejado.
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30. A sífilis congênita é resultado da infecção do feto
pelo Treponema pallidum, bactéria causadora da sífilis.
Essa infecção se dá através da placenta de uma mulher
grávida que esteja infectada pela sífilis.
Os problemas de saúde que o feto pode apresentar
em decorrência da sífilis congênita são:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

resfriado, cólicas.
verminose, diarréia.
tétano, tuberculose.
fibromialgia, distrofias.
surdez, retardo mental.

33. Parada cardiorrespiratória (PCR) é a:
a. (
b.

c.

d.

e.
31. São consideradas doenças preveníveis por
imunização:
a. ( ) rubéola, tuberculose, diabetes, varicela, gripe.
b. ( X ) difteria, tétano, coqueluche, rubéola,
tuberculose.
c. ( ) osteoporose, tuberculose, difteria, tétano,
coqueluche.
d. ( ) coqueluche, rubéola, tuberculose, esclerose
múltipla.
e. ( ) leishmaniose, coqueluche, rubéola, tuberculose, gripe.

) a cessação da atividade mecânica cardíaca
confirmada por apneia apenas.
( ) diminuição da atividade mecânica cardíaca
confirmada por ausência de pulso central,
inconsciência e apneia.
( X ) cessação da atividade mecânica cardíaca confirmada por ausência de pulso central, inconsciência e apneia.
( ) irregularidade da atividade mecânica cardíaca
confirmada por ausência de pulso central,
inconsciência e apneia.
( ) diminuição da atividade mecânica cardíaca
confirmada por ausência de pulso central
apenas.

34. Conforme o Currents, nas modificações constantes das Diretrizes 2005 da American Heart Association
(AHA) sobre Ressuscitação Cardiopulmonar, publicada
na edição de 13 de dezembro de 2005, foi determinada a relação Compressão Torácica/Ventilação para
os socorristas que atuam sozinhos.
Em relação a esse assunto, assinale a alternativa
correta.
a. (

32. No manuseio de agulhas e outros materiais
perfurocortantes, são essenciais os seguintes cuidados:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Nunca recapear agulhas antes de descartá-las.
Recapear as agulhas antes de descartá-las.
Recapear as agulhas e desprezá-las no lixo.
Deve-se entortar as agulhas e descartá-las.
Remover as agulhas e seringas antes de
descartá-las.

b.
c.
d.

e.

) Relação Compressão Torácica/Ventilação = 3:1
para todas as vítimas (exceto recém-nascidos).
( ) Relação Compressão Torácica/Ventilação = 5:1
para todas as vítimas (exceto recém-nascidos).
( ) Relação Compressão Torácica/Ventilação = 5:2
para todas as vítimas (exceto recém-nascidos).
( ) Relação Compressão Torácica/Ventilação
= 15:2 para todas as vítimas (exceto
recém-nascidos).
( X ) Relação Compressão Torácica/Ventilação
= 30:2 para todas as vítimas (exceto
recém-nascidos).
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35. Relacione a coluna das vacinas com as doenças
que elas evitam:
Coluna 1 Vacina
1.
2.
3.
4.
5.

BCG
DTP + Hib (vacina tetravalente)
VOP (vacina oral contra pólio)
VORH (vacina oral de Rotavírus Humano)
SRC (tríplice viral)

37. As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) são
consideradas um grave problema de saúde pública
por afetarem muitas pessoas. Uma das principais preocupações relacionadas às DST é o fato de facilitarem
a transmissão sexual do HIV.
São doenças sexualmente transmissíveis:
a. (

Coluna 2 Doença
( ) Poliomielite (paralisia infantil)
( ) Difteria, tétano, coqueluche, meningite e
outras infecções causadas pelo Haemophilus
influenzae tipo b
( ) Formas graves de tuberculose
( ) Sarampo, rubéola e caxumba
( ) Diarreia por rotavírus
Assinale a alternativa que indica a sequência correta
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

2–1–5–4–3
2–3–5–1–4
3–1–5–4–2
3–2–1–5–4
3–5–4–2–1

36. Em 1983, o vírus da imunodeficiência humana
(HIV) foi isolado de pacientes com AIDS pelos pesquisadores Luc Montaigner, na França, e Robert Gallo, nos
Estados Unidos da América.
Assinale a alternativa que indica a forma em que o HIV
não é transmitido:
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

Picadas de insetos.
Aleitamento materno.
Da mãe a seu filho, durante a gravidez.
Sexualmente, por relações sexuais ou por
contato com sangue infectado.
e. ( ) Transfusões de sangue ou de produtos
sanguíneos.
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b.

c.

d.

e.

) Aids, Cancro mole, Condiloma acuminado
ou HPV, Gonorreia e Clamídia, Herpes,
Linfogranuloma venéreo, Sífilis, Hipertensão,
Doença Inflamatória Pélvica (DIP), Vaginose
Bacteriana, Corrimento Vaginal, Pediculose
Pubiana.
( ) Aids, Cancro mole, Condiloma acuminado
ou HPV, Gonorreia e Clamídia, Herpes,
Linfogranuloma venéreo, Sífilis, Tricomoníase,
Doença Inflamatória Pélvica (DIP), Diabetes
Mellitus, Corrimento Vaginal, Pediculose
Pubiana.
( X ) Aids, Cancro mole, Condiloma acuminado
ou HPV, Gonorreia e Clamídia, Herpes,
Linfogranuloma venéreo, Sífilis, Tricomoníase,
Doença Inflamatória Pélvica (DIP), Vaginose
Bacteriana, Corrimento Vaginal, Pediculose
Pubiana.
( ) Aids, Cancro mole, Condiloma Acuminado
ou HPV, Gonorreia e Clamídia, Herpes,
Fibromialgia, Sífilis, Tricomoníase, Doença
Inflamatória Pélvica (DIP), Vaginose Bacteriana,
Corrimento Vaginal, Pediculose Pubiana.
( ) Aids, Cancro mole, Condiloma acuminado
ou HPV, Gonorreia e Clamídia, Herpes, Lupus
eritematoso, Sífilis, Tricomoníase, Doença
Inflamatória Pélvica (DIP), Vaginose Bacteriana,
Corrimento Vaginal, Pediculose Pubiana.

38. A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa, causada por um micro-organismo que se propaga através do ar, por meio de gotículas, contendo os
bacilos expelidos por um doente com tuberculose (TB)
pulmonar ao tossir, espirrar ou falar em voz alta.

40. A Norma Regulamentadora nº 32 estabelece as
diretrizes básicas para a implementação de medidas de
proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos
serviços de saúde, bem como daqueles que exercem
atividades de promoção e assistência à saúde em geral.

É correto afirmar que o micro-organismo que causa a
tuberculose é o(a):

Segundo essa mesma norma, o que significa a sigla
PPRA?

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.

( )
(X)
( )
( )
( )

Salmonella.
Bacilo de Koch.
Streptococcus pyogenes.
Bordetella pertussis.
Aedes aegypti.

39. Os profissionais de saúde, além de cuidarem da
população promovendo e recuperando a saúde, também não podem se esquecer do seu autocuidado;
contudo, algumas vezes, podem ocorrer acidentes de
trabalho.
Com relação a esses acidentes, é correto afirmar:
a. ( X ) A doença do trabalho e a doença ocupacional
são consideradas como acidente de trabalho.
b. ( ) A doença crônica é considerada como acidente de trabalho.
c. ( ) As doenças degenerativas são consideradas
como acidentes de trabalho.
d. ( ) A doença do trabalho não é considerada
como acidente de trabalho.
e. ( ) A doença ocupacional, por se manifestar a
longo prazo, não é considerada como acidente de trabalho.

.

( )
( )
(X)
( )

e. (

Programa de Prevenção de Riscos Audíveis
Progama de Práticas contra Riscos Audíveis
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
Programa de Práticas contra Riscos
Ambientais
) Programa de Proteção de Recursos
Ambientais
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