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CCAARRGGOO::  TTÉÉCCNNIICCOO  DDEE  EENNFFEERRMMAAGGEEMM  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO  ((TTEENN..)) 
 
Texto 

1º/4/1964 – Cena de rua 
 

Minha filha chega da escola dizendo que há revolução na rua. Em companhia de Carlos Drummond de Andrade, 
meu vizinho no Posto 6, fui ver o que estava se passando. 

Vejo um general comandar alguns rapazes naquilo que mais tarde um repórter chamou de “gloriosa barricada”. Os 
rapazes arrancam bancos e árvores impedem o cruzamento da av. Atlântica com a rua Joaquim Nabuco. O general 
destina-se a missão mais importante: apanha dois paralelepípedos e concentra-se na façanha de colocar um em cima do 
outro. Vendo-o em tarefa tão insignificante, pergunto-lhe para que aqueles paralelepípedos tão sabiamente colocados 
um sobre o outro. “Isso é para impedir os tanques do 1º Exército!” 

Acreditava, até então, que dificilmente se deteria um exército com dois paralelepípedos ali na esquina da rua onde 
moro. Ouço no rádio que a medida do general foi eficaz: o 1º Exército, em sabendo que havia tão sólida resistência, 
desistiu do vexame: aderiu aos que se chamavam de rebeldes. 

Nessa altura, há confusão na av. N. S. de Copacabana, pois ninguém sabe o que significa “aderir aos rebeldes”. A 
confusão é rápida. Não há rebeldes e todos, rebeldes ou não, aderem, que a natural tendência da humana espécie é 
aderir. Erguem o general em triunfo. Vejo o bravo general passar em glória sobre minha cabeça.  

Olho o chão, os dois paralelepípedos lá estão, intactos, invencidos, um em cima do outro. Vou lá, com a ponta do 
sapato tento derrubá-los. É coisa fácil. Das janelas, cai papel picado. Senhoras pias exibem seus pios lençóis e surge uma 
bandeira nacional. Cantam o hino e declaram todos que a pátria está salva. 

Minha filha, ao meu lado, pede uma explicação para aquilo tudo. “É carnaval, papai?” “Não.” “É Copa do Mundo?” 
“Também não.” 

Ela fica sem saber o que é. Eu também. Recolho-me ao sossego e sinto na boca um gosto azedo de covardia.  
(Carlos Heitor Cony. Cena de rua. Folha de São Paulo. 01/04/2014.  

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/carlosheitorcony/2014/04/1433846-141964---cena-de-rua.shtml.) 

 

01 
A linguagem verbal pode ser utilizada com finalidades bem diferentes. As ações de narrar e relatar, por exemplo, 
diferenciam-se porque, numa narração, busca-se recriar, fantasiar fatos que aconteceram, ou poderiam acontecer, ou 
não aconteceram, ou não poderiam acontecer na realidade, isto é, no mundo conhecido. Por outro lado, relatar é 
representar experiências vividas. Então, de acordo com essa distinção entre narração e relato, é correto afirmar que o 
fato mencionado por Carlos Heitor Cony é um exemplo da linguagem verbal sendo utilizada para   
A) narrar um acontecimento verídico.                                                                                               
B) narrar um acontecimento que não poderia acontecer.  
C) relatar um acontecimento que poderia vir a acontecer.  
D) relatar um acontecimento que pode ser reconhecido como verdadeiro. 
  

02 
Quando escrevem textos, os autores podem optar entre dois modos diferentes para ordenar o tempo: instalar um 
marco temporal no texto ou usar o próprio momento de produção (momento da escrita: agora) como ponto de 
referência temporal. No caso da crônica lida, o autor optou por  
A) referir-se ao próprio momento de produção do texto, pois todos os fatos já aconteceram. 
B) um ponto de referência temporal instalado no futuro, pois alguns fatos ainda vão acontecer. 
C) instalar no texto um marco temporal anterior ao momento da fala, já que os fatos estão situados no passado.                                                                                          
D) usar como referência o próprio momento da fala, já que os fatos mencionados são concomitantes a esse momento.  

 
03 
De modo geral, os verbos são flexionados no presente do indicativo para exprimirem fatos que ocorrem no mesmo 
momento em que o falante os observa. Porém, esse tempo verbal também pode ser empregado para fazer referência 
a fatos passados,  
A) indicando uma ocorrência habitual, costumeira.  
B) que foram totalmente concluídos antes do momento da fala.   
C) que não haviam chegado ao seu final no momento em que outro fato aconteceu. 
D) mostrando-os como se tivessem acontecendo no momento da fala, a fim de aproximá-los do leitor.                                                                                               
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04 
Em “Acreditava, até então, que dificilmente se deteria um exército com dois paralelepípedos ali na esquina da rua 

onde moro.” (3º§), as duas palavras destacadas retomam informações  

A) espaciais.   B) temporais.   C) hipotéticas.   D) indefinidas.   

 

05 
No trecho “O general destina-se a missão mais importante: apanha dois paralelepípedos e concentra-se na façanha de 

colocar um em cima do outro. Vendo-o em tarefa tão insignificante, pergunto-lhe para que aqueles paralelepípedos tão 

sabiamente colocados um sobre o outro.” (2º§), as palavras destacadas foram utilizadas com a finalidade de  

A) indefinir o sujeito.      C) retomar um termo expresso anteriormente.                                                                                               

B) expressar uma circunstância.     D) antecipar um termo que ainda será mencionado. 

 

06 
O vocábulo “que” desempenha, na Língua Portuguesa, funções morfossintáticas diferentes. Releia, então, os seguintes 

trechos do texto: 

1. “Minha filha chega da escola dizendo que há revolução na rua.” (1º§) 

2. “Acreditava, até então, que dificilmente se deteria um exército com dois paralelepípedos [...]” (3º§) 

Com base nos trechos apresentados, analise as afirmativas. 

I. O trecho 1 é formado por três verbos e o trecho 2, por dois verbos. 

II. Nos dois trechos, o vocábulo “que” desempenha a mesma função sintática. 

III. O vocábulo “que” foi usado, em ambos os trechos, para retomar informações anteriormente expressas.     

 Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 

A) I, II e III.   B) I, apenas.   C) I e II, apenas.   D) II e III, apenas. 

 

07 
O trecho “[...] declaram todos que a pátria está salva.” (5º§) está, sintaticamente, estruturado na ordem inversa, ou 

indireta. Assinale a alternativa em que ele foi devidamente reorganizado na ordem canônica, ou direta.  

A) Todos declaram que a pátria está salva.   C) Que a pátria está salva declaram todos.  

B) A pátria todos declaram que está salva.   D) Que a pátria está salva todos declaram. 

 

08 
No trecho “Erguem o general em triunfo.” (4º§), o sujeito da ação expressa pelo verbo “erguer”   

A) é indeterminado.      C) está explícito na oração. 

B) está implícito na oração.     D) deve ser classificado como inexistente. 

 

09 
A palavra “invencidos”, que aparece no 5º§ do texto, foi formada pelo processo de  

A) derivação prefixal.      C) derivação prefixal e sufixal. 

B) composição prefixal.      D) composição sufixal e prefixal.                                                                                               

 

10 
Releia o trecho a seguir. 
 

Minha filha, ao meu lado, pede uma explicação para aquilo tudo. “É carnaval, papai?” “Não.” “É Copa do Mundo?” 

“Também não.” 
 

As frases que aparecem entre aspas reproduzem um diálogo cujas falas foram enunciadas, respectivamente, pela filha, 

A) pelo pai, pela filha e pelo pai.     C) pela filha, pelo pai e pela filha.  

B) pela filha, pelo pai e pelo pai.     D) pelo pai, pela filha e pela filha. 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

11 
Sejam os conjuntos A = {0, {1}, {2}, {3, 4}} e B = {ø, 2, {3}, {0, 3}}. Diante das informações, analise. 
I. 3 ∈ B 
II. {3, 4} ∈ A    
III. ø � A  
IV. ø ∈ B  
Estão corretas apenas as alternativas 
A) I e III.   B) II e IV.   C) III e IV.   D) II, III e IV. 

 
12 

A soma de todos os números inteiros que pertencem ao domínio da função
5x

9x
f(x)

−

+−
= é igual a 

A) 25.    B) 27.    C) 30.    D) 33.  

 
13 
João formou um baralho de 30 cartas numeradas de 1 a 5, cada número com cartas de 6 cores distintas. A probabili-
dade de se tirar ao mesmo tempo deste baralho 3 cartas de mesmo número é 
A) 1/6.    B) 1/30.    C) 3/205.   D) 5/203. 

 

14 
Carlos fez a seguinte compra em um mercado: 
 

Produto Preço (em reais) do quilo Quantidade 

Queijo 6x 400 g 

Presunto 3x + 1 400 g 

Pão 2x – 0,50 800 g 
   

Produto Preço (em reais) da unidade Quantidade 

Refrigerante x 3 

Pote de sorvete 3x 1 

Doce 0,40 5 

Batata palha 2x – 1 2 
 

Ele pagou R$ 54,72, tendo um desconto de 10%. O preço da unidade do refrigerante neste mercado é igual a 
A) R$ 3,50.   B) R$ 4,00.   C) R$ 5,00.   D) R$ 6,00. 

 

15 
Em uma construção, 80 trabalhadores demoram 32 minutos para assentar 640 tijolos. O número de trabalhadores 
necessários para assentar 500 tijolos em 20 minutos é 
A) 80.    B) 90.    C) 100.    D) 120. 

 
INFORMÁTICA 

16 
Considere as afirmativas sobre a ferramenta Microsoft Office 2007 (configuração padrão – idioma português Brasil). 
I. Para salvar um documento existente como um novo documento deve-se clicar no botão Microsoft Office e selecionar a 

opção Salvar Como. 
II. O recurso de Letra Capitular é utilizado para formatar a primeira letra de um documento ou capítulo em um tamanho 

maior do que as outras, destacando esta letra.  
III. O recurso de Letra Capitular pode ser acessado na ferramenta através da guia Página Inicial (Início) no grupo Fonte. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 

A) I.    B) II.     C) III.    D) I e II. 
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17 
Um professor recebeu dois trabalhos produzidos que aparentemente são muito semelhantes. Utilizando a ferramenta 
Microsoft Office Word 2007 (configuração padrão), o recurso para exibir os dois arquivos lateralmente para que seja 
possível realizar uma comparação é conhecido como 
A) Exibir Lado a Lado.      C) Mesclar Documentos. 
B) Exibir Verticalmente.      D) Comparar Documentos. 

 
18 
Sobre o tipo de referência na ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão), analise as afirmativas. 
I. “As referências relativas não mudam ao copiar uma fórmula de uma célula para a outra. Para este tipo de referência 

é predominante a utilização do caractere $.” 
II. “As referências absolutas são caracterizadas pela alteração automática de todas as referências quando a fórmula é 

copiada verticalmente numa coluna ou horizontalmente em uma linha.” 
Assinale a alternativa correta. 
A) As duas afirmativas são falsas.    C) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 
B) Apenas a afirmativa I é verdadeira.    D) As duas afirmativas são verdadeiras. 

 
19 
Um usuário está utilizando o navegador Internet Explorer 11 para realizar a impressão de um boleto bancário. Na 
tentativa de realizar a impressão do documento, foram efetuadas diversas impressões que ficaram desconfiguradas, 
ocupando mais de uma página. Para evitar o desperdício de papel, o usuário pode realizar um processo de visualização 
prévia do documento que proporciona a noção real de como o documento será efetivamente impresso. Este recurso 
pode ser acessado, executando como procedimento: clicar no botão 
A) Preferências, selecionar Segurança e clicar em Visualização de Impressão. 

B) Ferramentas , selecionar Imprimir e clicar em Visualização de Impressão. 
C) Preferências, selecionar Configurar Impressão e clicar em Visualização de Impressão. 

D) Ferramentas , selecionar Configurar Impressão e clicar em Visualização de Impressão. 

 
20 
Na ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão), as seguintes funções retornam o valor 10, EXCETO: 
A) =SOMA(3;4;3)      C) =MÁXIMO(10;7;9) 
B) =MÉDIA(20;10)      D) =MÍNIMO(MÉDIA(20;0);SOMA(5;3;3)) 

 
LEGISLAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

21 
Acerca das disposições da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública 
federal, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos. 
B) Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir.  
C) O desatendimento da intimação, regularmente realizada, importará o reconhecimento da verdade dos fatos pelo 

administrado. 
D) A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 
 

22 
Considerando a classificação dos atos de improbidade estampada na Lei nº 8.429/92, assinale a alternativa que NÃO 
descreve um ato de improbidade administrativa que cause prejuízo ao erário. 
A) Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. 
B) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 
C) Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à 

espécie. 
D) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência 

ou declaração a que esteja obrigado. 
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23 
“A administração federal compreende a Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura 
administrativa da Presidência da República e dos Ministérios e a Administração Indireta, que compreende as seguintes 
categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria: autarquias, empresas públicas, sociedades de 
economia mista e fundações públicas. As entidades compreendidas na Administração Indireta vinculam-se ao Ministério 

em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade.”                                           (Decreto Lei nº 200/1967.)  
 

As definições a seguir referem-se a instituições da Administração Pública Indireta. Assinale a definição que faz 
referência a Fundações Públicas. 
A) Serviço autônomo, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios. Executa atividades típicas da Administra-

ção Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.  
B) Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Explora atividade econômica, sob a forma de sociedade 

anônima. As ações com direito a voto pertencem em sua maioria à União ou a entidade da Administração Indireta.  
C) Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União. 

Explora atividade econômica que o exerce por força de contingência ou de conveniência administrativa podendo 
revestir-se de quaiquer das formas admitidas em direito.  

D) Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Desenvolve atividades que não exijam 
execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos 
respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes.  

 
24 
“Quando da elaboração da Constituição Federal de 1988, o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e 
seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, inde-
pendentemente da prova de culpa no cometimento da lesão, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 
casos de dolo ou culpa.” Considerando tais informações, é correto afirmar que as pessoas jurídicas de direito público 
A) e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos são responsáveis por tudo o que acontece com 

o cidadão. Trata-se do respeito ao Princípio da Eficiência. 
B) e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que qualquer cida-

dão causar a terceiros. Trata-se do respeito ao Princípio da Legalidade. 
C) e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Trata-se da 
responsabilidade civil da Administração.  

D) e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo. Trata-se da responsabi-
lidade administrativa e criminal do Estado. 

 
25 
Considerando o disposto na Constituição Federal de 1988 a respeito do servidor público, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) A Lei poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.  
B) São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de 

concurso público. 
C) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração 

de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.  
D) A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único 

e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

26 
São deveres e obrigações do profissional de enfermagem em relação à segurança e saúde ocupacional do trabalhador, 
EXCETO: 
A) Promover um ambiente de trabalho seguro.  
B) Ter ênfase de trabalho na atenção básica de saúde.  
C) Garantir a disponibilização das competências requeridas.                                                                                               
D) Acompanhar a implementação de medidas preventivas de riscos eficientes.  
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27 
Determinado paciente revela a um profissional técnico em enfermagem que é portador de uma doença infectoconta-
giosa de notificação compulsória e pede segredo sobre este assunto. Considerando o Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem, qual deverá ser a atitude do técnico em enfermagem? 
A) Guardar em segredo a informação.                                                                                                
B) Revelar a informação na declaração de doenças infectocontagiosas de notificação compulsória. 
C) Informar ao paciente que, por se tratar de doença infectocontagiosa, não poderá guardar em segredo a informação.  
D) Revelar a informação ao enfermeiro responsável para que ele possa orientar os demais trabalhadores de enfermagem 

da equipe quanto às precauções de isolamento e mantendo em sigilo o nome do trabalhador. 

 
28 
Assinale a alternativa que apresenta ação do técnico ou auxiliar em enfermagem do trabalho. 
A) Realizar o histórico de enfermagem dos trabalhadores. 
B) Realizar ensino e orientação de grupos de trabalhadores. 
C) Fazer visitas domiciliares e/ou hospitalares (em casos de acidentes ou ausências prolongadas do trabalhador).  
D) Realizar visitas aos locais de trabalho para determinação dos agentes ergonômicos que possam interferir na saúde do 

trabalhador.  

 
29 
Acerca da Resolução COFEN nº 238/2000, que fixa normas para qualificação em nível médio de enfermagem do trabalho, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O registro junto ao COREN do técnico em enfermagem do trabalho será autorizado para os profissionais que concluírem 

o curso de “estudos adicionais” em enfermagem do trabalho. 
B) Compete ao profissional de enfermagem de nível médio, qualificado em enfermagem do trabalho, desempenhar suas 

atividades sob orientação, supervisão e direção do enfermeiro do trabalho.                                                                                                
C) As empresas poderão contratar enfermeiro generalista quando não houver profissional comprovado oficialmente 

junto ao COREN de sua jurisdição, através de solicitação anual de uma listagem dos profissionais, por escrito.  
D) Em empresas de pequeno porte, o profissional de enfermagem de nível médio poderá realizar as suas atividades sem 

a orientação, supervisão e direção do enfermeiro, desde que suas atividades sejam comunicadas ao COREN de sua 
jurisdição.  

 
30 
É competência da União, de acordo com a Constituição Federal de 1988, cuidar da segurança e da saúde do trabalhador. 
Quais ministérios estão envolvidos na segurança e na saúde do trabalhador? 
A) Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério da Saúde.                                                                                                 
B) Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério da Prividência Social.  
C) Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Previdência Social e o Ministério da Saúde.  
D) Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Previdência Social e o Ministério do Meio Ambiente. 

 
31 
Sobre o Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3.048/99), marque V para as afirmativas verdadeiras e F para 
as falsas. 
(     ) A seguridade social é o seguro que o trabalhador tem por direito, caso necessite, ao contribuir com a Previdência 

Social. 
(     ) Os regimes da Previdência Social dos servidores públicos e dos militares estão vinculados à Previdência Social. 
(     ) A Previdência Social é organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória. 
(     ) O trabalhador somente estará protegido pela Previdência Social se estiver trabalhando e contribuindo. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F, V.   B) V, V, F, F.   C) F, V, V, F.   D) F, F, V, V. 

 
32 
A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um dos componentes do(a) 
A) Vigilância Epidemiológica.     C) Vigilância da Situação de Saúde. 
B) Vigilância em Saúde Ambiental.    D) Sistema Nacional de Vigilância em Saúde.                                                                                
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33 
Em relação à habilitação e reabilitação profissional dos beneficiários incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, 
assinale a alternativa correta. 
A) Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social promover a prestação da habilitação e reabilitação aos beneficiários da 

Previdência Social. 
B) Constitui obrigação da Previdência Social a manutenção do segurado no mesmo emprego ou a sua colocação em 

outro para o qual foi reabilitado.                                                                                                
C) A empresa com até 200 empregados está obrigada a preencher 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados ou 

pessoas portadoras de deficiência habilitadas.  
D) A empresa que dispensar empregados portadores de deficiência, com tempo de trabalho superior a 90 dias, deverá 

contratar substituto semelhante para a vaga num prazo de 60 dias.  

 
34 
A etiologia das doenças relacionadas ao trabalho é definida pelo estudo da relação doença/trabalho. Através de que 
forma o trabalho contribui para o aparecimento de determinada doença em um trabalhador, excluindo as particula-
ridades individuais?  
A) Lista das doenças, relacionadas ao trabalho, adotada pelo Ministério da Saúde. 
B) Análise de grupos de indivíduos com determinados agravos à saúde, expostos a determinados riscos por um determi-

nado tempo. 
C) Análise de grupos de indivíduos com determinados agravos à saúde, expostos a determinados riscos, e da compara-

ção com grupos de indivíduos que não estão expostos aos mesmos riscos.                                                                                            
D) Análise de grupos de indivíduos de uma empresa com determinados agravos à saúde, expostos a determinados 

riscos, e da comparação com grupos de indivíduos de outra empresa com os mesmos agravos à saúde e expostos aos 
mesmos riscos.  

 
35 
Relacione as dermatoses ocupacionais de lesões não eczematosas às respectivas características. 
1. Elaioconiose.          
2. Discromia. 
3. Hiperceratose. 
4. Fitotoxidade. 

(     ) Calosidade em áreas da pele sujeitas a atritos. 
(     ) Foliculite por exposição a óleos e graxas. 
(     ) Substância que, em contato com a luz solar, desencadeia lesões, como queimaduras.                                                                                                
(     ) Ocorre por contato com derivados fenólicos e resinas. 

A sequência está correta em 
A) 1, 3, 2, 4.   B) 2, 1, 4, 3.   C) 3, 1, 4, 2.   D) 4, 2, 1, 3.  
 

36 
Muitos trabalhadores, ao executarem suas funções, estão expostos a agentes nocivos que podem causar agravos à 
saúde. É correto afirmar que agentes físicos são 
A) substâncias ou produtos químicos.                                                                                                  
B) formas vivas que causam danos ao trabalhador. 
C) aqueles que se apresentam sob forma de energia.  
D) produtos ou substâncias derivados de formas vivas que causam danos ao trabalhador. 
  

37 
Sobre a ergonomia, é INCORRETO afirmar que 
A) está baseada nas ciências biológicas.                                                                                              
B) a satisfação do trabalhador é um dos seus objetivos. 
C) está relacionada dependentemente e de maneira direta com a sociologia. 
D) para o levantamento de peso frequente e contínuo, é admitido, para os homens, o peso máximo de 25 kg.   

 
38 
O conhecimento da maneira como o trabalhador é exposto aos riscos, das exigências físicas efetuadas e do tipo de 
jornada faz parte da seguinte fase da higiene ocupacional:  
A) Fase da avaliação de riscos.     C) Fase da antecipação de riscos.                                                                                               
B) Fase do controle dos riscos.     D) Fase do reconhecimento de riscos.  
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39 
São ações de profilaxia do tétano após um ferimento, EXCETO: 
A) Realizar a limpeza do ferimento com água, sabão e debridamento profundo, se necessário, o mais rápido possível. 
B) Vacinar o trabalhador com ferimento superficial ou profundo, se sua história de imunização for inferior a 2 doses da 

vacina.  
C) Vacinar o trabalhador se o ferimento for profundo e se a última dose da vacina contra o tétano tiver sido administrada 

há menos de 5 anos.                                                                                                 
D) Não há necessidade de vacinar o trabalhador contra o tétano se o ferimento for superficial e limpo, e a última dose da 

vacina ter sido administrada entre 5 a 10 anos. 

 
40 
Em relação aos tipos de interação entre os agentes tóxicos químicos, entende-se por efeito aditivo 
A) o efeito diferente causado por agentes tóxicos de ações distintas.                                                                                          
B) o efeito que ocorre quando um agente tóxico é aumentado por agir simultaneamente com um agente não tóxico. 
C) quando o efeito produzido, por 2 ou mais agentes tóxicos, for maior que a soma dos efeitos produzidos individualmente 

por cada agente. 
D) quando o efeito produzido, por 2 ou mais agentes tóxicos, é quantitativamente igual à soma dos efeitos produzidos 

individualmente por cada agente.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em 

local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 

anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corretivo. 

Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com 

respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 

palmtop, ipad, ipod, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de 

alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 

4. A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 

identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 

calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término 

da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado. 

6. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas (A a D) e uma única 
resposta correta.  

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 

que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha 

qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.  

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 120 (cento e vinte) minutos após o início de 

sua realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no 

decurso dos últimos 60 (sessenta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 

aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado 

Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da 

unidade. 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no 

endereço eletrônico www.consulplan.net, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 02 
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 

Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net. 

- A interposição de recursos deverá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 

acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, à CONSULPLAN, conforme 

disposições contidas no endereço eletrônico www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso Público. 




