
CADERNO: 1 ENF50

PROFISSIONAL NÍVEL SUPERIOR I

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 - A duração das provas será de 5 (cinco) horas, já incluído o tempo de 
preenchimento do Cartão de Respostas. 

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela 
não retornar será eliminado. 

3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova permanecerão na sala 
e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas 
respectivas assinaturas. 

4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (provas 
objetivas) e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos).  A imagem 
do seu Cartão de Respostas será disponibilizada na página do concurso 
em http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões, que contém 50 
(cinquenta) questões objetivas, está completo.

2 - Cada questão da prova objetiva contém 5 (cinco) opções, somente uma 
correta.

3 - Confira se seus dados pessoais e o cargo/perfil escolhido, indicados 
no cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, 
notifique imediatamente o Fiscal de Sala ou o Chefe de Local. Terminada a 
conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.

4 - Confira atentamente se o cargo/perfil e o número do caderno que estão 
no caderno de questões são os mesmos que constam em seu cartão 
de respostas e na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira 
designada para você sentar. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente o Fiscal de Sala ou o Chefe de Local.

5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado, 
dobrado nem manchado.

6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada 
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

7 - No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital no 
selo que está no seu cartão de respostas.                                                                          

AGENDA 

l 13/04/2014, Provas Objetivas/
Discursivas e Entrega de Títulos 
(candidatos de Nível Superior). 

l 14/04/2014, Divulgação dos Exemplares 
dos Cadernos de Questões (Provas) das 
Provas Objetivas e das Provas Discursivas.

l 14/04/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Preliminares das Provas Objetivas e das 
Provas Discursivas

l 15/04/2014, Disponibilização das 
Imagens dos Cartões Respostas das 
Provas Objetivas.

l 16/04 e 17/04/2014, Interposição de 
Recursos contra as questões das Provas 
Objetivas e das questões das Provas 
Discursivas. 

l 28/04/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Definitivos das Provas Objetivas e das 
Provas Discursivas.

l 28/04/2014, Divulgação das Notas 
Preliminares das Provas Objetivas.

l 06/05 e 07/05/2014, Interposição de 
Recursos contra das Notas Preliminares 
das Provas Objetivas.

l 05/05/2014, Resultado dos Recursos 
contra as Notas Preliminares das 
Provas Objetivas.

INFORMAÇÕES: 
l Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
l Internet: http://concursos.biorio.org.br 

l E-mail: cepel2014@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 

MACONHA E CLASSE SOCIAL

Em recente entrevista, o presidente Barak Obama 
afirmou que fumar maconha é menos nocivo do que 
ingerir álcool. Defensor da legalização do uso recreativo, 
acrescentou que a criminalização dessa droga prejudica 
mais os jovens negros e latinos das classes pobres do 
que os garotos de classe média, que raramente vão para 
a prisão pelo seu uso.
 Os dois argumentos revelam muito da ideologia 
dita progressista do presidente.
 Adepto do que se convencionou chamar de Estado-
babá, ele pauta suas opiniões e decisões de acordo com 
o perigo que determinada atividade possa representar 
aos cidadãos. Assim, se a maconha é menos nociva que o 
tolerado álcool, pode ser liberada. Já o argumento segundo 
o qual a legalização beneficiará os mais pobres, que 
costumam ser punidos com mais rigor pela lei opressora, 
denota sua firme adesão à teoria da luta de classes.
 O consumo e comercialização da maconha devem 
ser liberados sim, mas não pelos fracos argumentos usados 
pelo presidente. O primeiro é cientificamente controverso 
e o segundo, embora verdadeiro, é tosco, uma vez que, no 
limite, pode ser usado para defender a descriminalização 
de qualquer atividade ilícita, inclusive os crimes contra a 
vida e a propriedade. Afinal, os mais pobres costumam 
ser punidos com mais rigor por quaisquer crimes, e não 
só tráfico e consumo de drogas. A questão relevante aqui 
deveria ser: devemos criminalizar atividades que não 
prejudiquem ninguém, além dos próprios agentes?
 Ora, se uma atividade deve ser proibida ou 
autorizada de acordo com os níveis de risco à vida 
ou à saúde de seus praticantes, deveríamos aplaudir 
a proibição de esportes radicais, consumo de 
açúcares, gorduras, álcool, cigarros e, até mesmo, 
guiar automóveis. Se tais atividades são admitidas, 
malgrado todos os perigos a elas inerentes, é porque 
consideramos que temos o direito de escolher o nosso 
próprio caminho, de buscar a própria felicidade de 
acordo com os nossos valores e avaliações, não os do 
governo, dos cientistas ou de qualquer outra atividade.

João Luiz Mauad, o Globo, 19/02/2014

QUESTÃO 1
Os termos do título – maconha / classe social aparecem 
relacionados, no texto, do seguinte modo:

(A) os mais ricos fumam mais maconha que os pobres, mas são 
menos penalizados.

(B) os mais pobres fumam maconha, mas por uso recreativo.
(C) o uso da maconha está disseminado por todas as classes sociais.
(D) os mais pobres são mais penalizados que os que pertencem 

à classe média.
(E) os mais ricos defendem a legalização do uso recreativo da 

maconha.

QUESTÃO 2
Infere-se da declaração inicial do presidente Obama que:

(A) fumar maconha e ingerir álcool são atos de diferentes graus 
de nocividade.

(B) fumar maconha é mais benéfico do que ingerir bebida 
alcoólica.

(C) devemos fumar maconha, mas não ingerir álcool.
(D) fumar maconha é menos nocivo do que ingerir álcool, 

desde que em uso recreativo.
(E) ingerir álcool é tão nocivo quanto fumar maconha, mas 

deve-se preferir aquele a essa.

QUESTÃO 3
A frase abaixo que NÃO está estruturada na voz passiva é:

(A) “...pode ser usado para defender a descriminalização de 
qualquer atividade...”.

(B) “...se a maconha é menos nociva que o tolerado álcool, 
pode ser liberada”.

(C) “Se tais atividades são admitidas,...”.
(D) “O consumo e comercialização da maconha devem ser 

liberados sim...”.
(E) “A questão relevante aqui deveria ser: devemos criminalizar 

atividades...”.

QUESTÃO 4
 “Adepto do que se convencionou chamar de Estado-babá...”; a 
designação se prende ao fato de as autoridades

(A) tratarem todos os cidadãos como irresponsáveis.
(B) se atribuírem a proteção de todos os cidadãos.
(C) considerarem os jovens como adultos em miniatura.
(D) decidirem os pleitos sem consulta à população.
(E) informarem continuamente à população os problemas 

encontrados.

QUESTÃO 5
Observe as frases abaixo:

I.  “...a criminalização dessa droga prejudica mais os jovens 
negros...”.

II.  “...a legalização beneficiará os mais pobres...”
III.  “...costumam ser punidos com mais rigor pela lei...”

Sobre o emprego do vocábulo sublinhado, podemos afirmar 
com correção que:

(A) todas as frases apresentam formas de comparativo ou 
superlativo.

(B) em todas as frases o vocábulo sublinhado pertence à 
mesma classe.

(C) na frase III, o vocábulo “mais” pertence a uma classe 
diferente das demais.

(D) nas frases II e III, o vocábulo “mais” pertence à classe dos 
advérbios.

(E) em todas as frases o vocábulo “mais” apresenta classes 
diferentes.
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QUESTÃO 6
Segundo o texto, os argumentos do presidente Obama devem 
ser considerados

(A) igualmente errados.
(B) atualmente ultrapassados.
(C) cientificamente ultrapassados.
(D) diferentemente condenados.
(E) socialmente preconceituosos.

QUESTÃO 7
“O primeiro é cientificamente controverso e o segundo, embora 
verdadeiro, é tosco, uma vez que, no limite, pode ser usado 
para defender a descriminalização de qualquer atividade ilícita, 
inclusive os crimes contra a vida e a propriedade”.  Nesse caso, 
o argumento do autor do texto apela para:

(A) uma analogia indevida. 
(B) uma estatística falsa.
(C) uma simplificação exagerada.
(D) uma fuga do assunto.
(E) uma fragmentação argumentativa.

QUESTÃO 8
A alternativa em que a equivalência das estruturas não é 
verdadeira é:

(A) proibir uma atividade / proibição de uma atividade
(B) ingerir álcool / a ingerência de álcool
(C) defender a criminalização / defesa da criminalização
(D) buscar a felicidade / busca da felicidade
(E) escolher nosso próprio caminho / escolha de nosso próprio 

caminho

QUESTÃO 9
“Ora, se uma atividade deve ser proibida ou autorizada...”; o 
vocábulo “ora”, nesse segmento do texto, tem valor de:

(A) oposição
(B) explicação
(C) conclusão
(D) comparação
(E) concessão

QUESTÃO 10
A conclusão do texto permite reconhecer que o objetivo do texto é:

(A) condenar as declarações do presidente Obama.
(B) defender as liberdades individuais.
(C) criticar a condenação generalizada da maconha.
(D) advogar em favor dos mais pobres.
(E) alertar as autoridades para os desvios de conduta.

QUESTÃO 11
“Em recente entrevista, o presidente Barak Obama afirmou 

que fumar maconha é menos nocivo do que ingerir álcool. 
Defensor da legalização do uso recreativo, acrescentou que a 
criminalização dessa droga prejudica mais os jovens negros e 
latinos das classes pobres do que os garotos de classe média...”. 
Entre esses dois períodos, poderíamos, respeitando o sentido 
do texto, inserir o seguinte conectivo:

(A) como
(B) embora
(C) já que
(D) apesar de
(E) visto que

 
QUESTÃO 12
“Os dois argumentos revelam muito da ideologia dita 
progressista do presidente”. Sobre os componentes desse 
segmento do texto, a afirmação inadequada é:

(A) o termo “muito” se prende à forma verbal “revelam”.
(B) o termo “dita” mostra distanciamento do autor em face da 

declaração do presidente.
(C) o termo “presidente” estabelece coesão com um termo 

anterior a que se refere.
(D) o termo “progressista” traz uma ironia crítica.
(E) “os dois argumentos” vão ser citados na progressão do texto.

QUESTÃO 13
“Se tais atividades são admitidas, malgrado todos os perigos 
a elas inerentes, é porque consideramos que temos o direito 
de escolher o nosso próprio caminho, de buscar a própria 
felicidade de acordo com os nossos valores e avaliações, não 
os do governo, dos cientistas ou de qualquer outra atividade”. 
Nesse segmento do texto, os elementos que se ligam por 
coesão a qualquer elemento anterior são:

(A) a elas / que / os  nossos
(B) tais atividades / elas / os
(C) tais atividades / que /os
(D) que / elas / os
(E) os nossos valores / os do governo / dos cientistas

QUESTÃO 14
“Se tais atividades são admitidas, malgrado todos os perigos 
a elas inerentes, é porque consideramos que temos o direito 
de escolher o nosso próprio caminho, de buscar a própria 
felicidade de acordo com os nossos valores e avaliações, não 
os do governo, dos cientistas ou de qualquer outra atividade”. 
O vocábulo “malgrado” é equivalente semanticamente a:

(A) apesar de
(B) ainda que
(C) mesmo que
(D) assim que
(E) embora
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QUESTÃO 15
“Ora, se uma atividade deve ser proibida ou autorizada 
de acordo com os níveis de risco à vida ou à saúde de seus 
praticantes, deveríamos aplaudir a proibição de esportes 
radicais, consumo de açúcares, gorduras, álcool, cigarros e, até 
mesmo, guiar automóveis”. O argumento do autor do texto, 
nesse caso, se apoia num(a):

(A) apelo ao absurdo
(B) estatística tendenciosa
(C) generalização excessiva
(D) fuga do assunto
(E) analogia com outro elemento

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16
Corresponde às atividades básicas desempenhadas pelo 
Enfermeiro do Trabalho:

(A) atender as necessidades de promoção, proteção e 
recuperação da saúde do trabalhador.

(B) promover estudos e investigações permanentes no campo 
profissional.

(C) promover a educação continuada para os trabalhadores.
(D) executar tarefas relacionadas às entidades de classe e às 

organizações sociais na melhoria da saúde.
(E) desenvolver tarefas de planejamento, organização e 

controle de atividades, visando ao meio ambiente.

QUESTÃO 17
O Exame Médico Demissional, de acordo com o que estabelece 
a NR-7 do MTE, deverá ser realizado até a data da homologação 
da dispensa do trabalhador:

(A) em todos os casos.
(B) apenas para trabalhadores em atividades insalubres.
(C) desde que o último exame periódico tenha sido realizado 

há mais de 90 dias para empresa de risco III e IV.
(D) desde que o último exame periódico tenha sido realizado 

há mais de 180 dias para empresa de risco I e II.
(E) apenas para trabalhadores em atividades periculosas.

QUESTÃO 18
Os registros em Prontuários Médicos Ocupacionais deverão 
ser guardados pela empresa contratante, após o desligamento 
do trabalhador, por um período de:

(A) 5 (cinco) anos.
(B) 10 (dez) anos.
(C) 20 (vinte) anos.
(D) 15 (quinze) anos. 
(E) 30 (trinta) anos.

QUESTÃO 19
Para o rastreamento precoce do uso abusivo de álcool por 
trabalhadores de uma empresa, a seguinte medida pode ser 
adotada pelo Enfermeiro do Trabalho:

(A) uso consentido de “bafômetro” durante a jornada de 
trabalho.

(B) dosagem de álcool etílico na urina antes da jornada de 
trabalho.

(C) pesquisa de granulações tóxicas em neutrófilos.
(D) dosagem de fosfatase alcalina e gama glutamil-tansferase 

no sangue.
(E) aplicação de questionários validados internacionalmente 

(por exemplo, CAGE).

QUESTÃO 20
São achados clínicos do Saturnismo:

(A) encefalopatia, anemia, dispneia.
(B) neuropatia, arterioesclerose, anemia. 
(C) hiperglobulia, dispneia e hipoacusia.
(D) ataxia, irritação conjuntival, dispneia. 
(E) anemia, neuropatia, cólicas abdominais.

QUESTÃO 21
Trabalhadores expostos continuamente à poeira de algodão, 
sem uso de EPIs e sem proteção coletiva em seu ambiente de 
trabalho, podem desenvolver:

(A) pneumonite. 
(B) fibrose intersticial. 
(C) bissinose. 
(D) silicose. 
(E) berilose.

QUESTÃO 22
É considerada fator de risco, do ponto de vista epidemiológico, 
para a neoplasia maligna da laringe, a exposição ocupacional a:

(A) poeiras da indústria do couro.
(B) névoas de ácidos inorgânicos fortes.
(C) cloreto de vinila.
(D) dicloro-difenil-tricloroetano (DDT).
(E) radiações ionizantes.

QUESTÃO 23
Sobre a associação de movimentos repetitivos com a ocorrência de 
Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT), 
avalie se as seguintes associações entre doença que compõe o 
grupo LER/DORT e a respectiva condição causadora estão corretas:

I.  Síndrome do Túnel Cubital → carregar pesos em sacolas ao 
lado do corpo.

II.  Síndrome do Canal de Guyon → carimbar.
III.  Síndrome do Desfiladeiro Torácico → operar ferramentas 

manuais vibratórias.
IV.  Lombociatalgia → operação de tratores e empilhadeiras.

Estão corretas apenas as associações:

(A) I e II.
(B) II e III.
(C) I, II e III.
(D) II e IV.
(E) I, II e IV.
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QUESTÃO 24
O enfermeiro do trabalho deve estar atento ao uso de EPIs, 
pois as perdas auditivas induzidas por ruído no ambiente 
laboral estão cada dia mais prevalentes. Para o diagnóstico da 
PAIR (Perda Auditiva Induzida por Ruído), a  audiometria tonal 
liminar é o exame indicado. Em relação a esse exame é correto 
afirmar que:

(A) o exame é classificado COMO “dentro dos limites 
aceitáveis” quando todos os limiares tonais são iguais ou 
menores que 40 dB (NA).

(B) a perda nunca ultrapassa os 40 dB (NA) nas baixas e médias 
frequências (média aritmética dos limiares em 500, 1000 e 
2000 Hz).

(C) a ocorrência de piora igual ou superior a 25 dB em 
frequências isoladas é sugestiva de agravamento de PAIR.

(D) o exame é classificado dentro dos limites aceitáveis quando 
todos os limiares tonais são iguais ou menores que 30 dB NA.

(E) a ocorrência de piora igual ou superior a 25 dB na média 
aritmética no grupo de frequências de 500 a 2000 HZ é 
sugestiva de agravamento de PAIR.

QUESTÃO 25
Em relação à NR 7 − Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional é correto afirmar que:

(A) o programa é um documento que necessita ser homologado 
e registrado nas Delegacias Regionais do Trabalho, além de 
ter uma cópia arquivada nas dependências da empresa.

(B) as empresas de grau de risco 1 e 2 com até 25 empregados 
e as empresas de grau de risco 3 e 4 com até 10 empregados 
estão desobrigadas da elaboração do Programa.

(C) o programa deve ter caráter de prevenção, rastreamento 
e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados 
ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da 
constatação da existência de casos de doenças profissionais 
ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores.

(D) há obrigatoriedade de elaboração e implementação 
do programa por parte de todos os empregadores e 
instituições que admitam trabalhadores como empregados, 
exclusivamente com objetivo de dar assistência médica ao 
conjunto dos seus trabalhadores.

(E) há obrigatoriedade de elaboração e implantação do 
programa por empregadores e instituições, com o objetivo 
de monitorar, individualmente, somente os trabalhadores 
expostos aos agentes químicos, físicos e biológicos 
definidos pela NR 9 (Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais − PPRA).

QUESTÃO 26
O contágio e adoecimento por carbúnculo é mais incidente nos 
seguintes trabalhadores:

(A) jardineiros.
(B) lavradores.
(C) limpadores de fossa.
(D) lixeiros.
(E) vaqueiros.

QUESTÃO 27
Em relação à Legislação Previdenciária (Lei no 8.213, de 
24/07/1991), avalie as afirmativas a seguir:

I.  acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do 
trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal 
ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou 
redução, permanente ou temporária, da capacidade para 
o trabalho.

II.  consideram-se acidente do trabalho a doença profissional, 
assim entendida a produzida ou desencadeada pelo 
exercício do trabalho peculiar a determinada atividade 
e constante da respectiva relação elaborada pelo 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social; e a doença 
degenerativa.

III. a doença endêmica adquirida por trabalhador segurado, 
habitante de região em que ela se desenvolva, será sempre 
considerada Acidente de Trabalho.

IV. no percurso da residência para o local de trabalho ou deste 
para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, 
inclusive veículo de propriedade do segurado; e nos 
períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião 
da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local 
do trabalho ou durante este, o empregado é considerado 
no exercício do trabalho.

Estão corretas:

(A) I e II.
(B) III e IV.
(C) II e III.
(D) I e IV. 
(E) II e IV.

QUESTÃO 28
O trabalhador vítima de acidente de trabalho, cuja recuperação 
exija um tempo superior a 15 dias para tratamento, terá direito 
ao auxílio doença acidentário, a ser pago pela Previdência 
Social, a partir do 16o dia de afastamento e 

(A) terá direito ao depósito do Fundo de Garantia somente até 
o terceiro mês de afastamento do trabalho e garantia de 
12 meses de estabilidade.

(B) terá direito a indenização de 50% de seu salário e garantia 
de estabilidade de 6 meses.

(C) terá direito, a partir de sua alta, a uma estabilidade de 18 
meses e depósito de Fundo de Garantia no período de 
afastamento.

(D) poderá retornar ao trabalho, sem garantia de seu emprego, 
mas com depósito de Fundo de Garantia de todo o período 
de afastamento.

(E) terá direito a uma estabilidade de 12 meses e depósito do 
Fundo de Garantia no período de afastamento.
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QUESTÃO 29
O assédio moral existe em toda a parte e, apesar de não ser 
um assunto novo, é uma questão delicada e pouco discutida. O 
referencial teórico é insipiente e ainda são poucas as pesquisas 
no Brasil. Com a intensificação e a gravidade do fenômeno, 
observamos apenas um aumento do número de Leis, projetos 
de Lei e discussões sindicais sobre o tema.  Assédio moral no 
trabalho é definido como:

(A) qualquer conduta abusiva (gesto, palavra, comportamento, 
atitude) que atente, por sua repetição ou sistematização, 
contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de 
uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o 
clima de trabalho.

(B) estado biológico gerado por situações sociopsicológicas 
e constituído tanto pelo agente estressante quanto 
pela reação do organismo submetido à ação do agente 
estressante (sobrecarga e más condições de trabalho), 
podendo levar à depressão por esgotamento.

(C) tipo de comportamento despótico de certos 
administradores despreparados, que submetem todos os 
empregados, sem distinção, a uma pressão terrível ou os 
tratam com violência e falta de respeito.

(D) atitude agressiva, desrespeitosa e discriminatória de um 
superior hierárquico sobre um subordinado, devido a um 
descontentamento com uma tarefa realizada.

(E) conjunto de decisões administrativas que dizem respeito à 
organização do trabalho, como transferências e mudanças 
de função à revelia do trabalhador envolvido.

QUESTÃO 30
Na análise de estudos epidemiológicos do tipo______ , a 
principal medida de associação estimada é a Odds Ratio (OR).
A lacuna é corretamente preenchida por:

(A) seccional.
(B) de coortes.
(C) caso-controle.
(D) ecológico.
(E) de intervenção.

QUESTÃO 31
Um trabalhador procura o ambulatório da empresa em que 
você trabalha, relata que iniciará tratamento para sífilis e 
expressa sua preferência por receber 5 ml de penicilina 
benzatina no deltoide. Ao observar que essa região apresenta 
pouca massa muscular, você, como enfermeiro, deve:

(A) ministrar a medicação fracionada nos dois deltoides e nos 
dois glúteos.

(B) intercalar aplicações frias com compressas quentes no 
deltoide, durante 15 minutos, antes e após a aplicação da 
medicação.

(C) aplicar pomada trombolítica no deltoide 15 minutos antes 
e logo após a aplicação da medicação.

(D) conversar com o cliente sobre a inadequação da escolha 
desse local de aplicação, orientando-o sobre outras regiões 
mais indicadas.

(E) ministrar 1 ml em cada deltoide e 3 ml em um dos glúteos.

QUESTÃO 32
O enfermeiro do trabalho deve monitorar a realização dos 
exames de saúde dos trabalhadores da empresa em que é 
responsável técnico de acordo com a demanda de riscos a que 
estão expostos e à doenças preexistentes. Um trabalhador 
desenvolve atividades em ambiente de ruído intenso, com 
exposição à poeira em área de mineração e apresenta glaucoma 
e afecção musculoesquelética relacionada ao trabalho.

Diante dessas alterações de saúde advindas do ambiente 
ocupacional e com base nesses diagnósticos, é correto realizar, 
respectivamente, os exames de:

(A) audiometria, ergometria, dinamometria e tonometria.
(B) audiometria, espirometria, dinamometria e tonometria.
(C) audiometria, espirometria, tonometria e dinamometria.
(D) espirometria, ergometria, tonometria e dinamometria.
(E) ergometria, espirometria, tonometria e dinamometria.

QUESTÃO 33
O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, 
PCMSO, é importante instrumento de trabalho da saúde 
ocupacional. No que se refere à avaliação de perda auditiva, de 
acordo com a NR 7, é correto afirmar que:

(A) o exame audiométrico será realizado, no mínimo, na 
admissão, seis meses após a mesma, anualmente, a partir 
de então, e na demissão.

(B) o exame audiométrico será em cabine audiométrica cujos 
níveis ultrapassem os máximos permitidos.

(C) repouso auditivo é facultativo para a realização do exame 
audiométrico.

(D) o diagnóstico conclusivo, o diferencial e a definição de 
aptidão para o trabalho, na suspeita de perda auditiva, são 
de responsabilidade do fonoaudiólogo responsável pela 
realização do exame.

(E) perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora 
elevados é indicativa de inaptidão ao trabalho, o que 
desconsidera, portanto, história anterior do trabalhador.

QUESTÃO 34
Avalie se o mapeamento concreto dos riscos é contemplado 
nas seguintes etapas:

I.  suposição dos prováveis agentes, imaginando situações 
que podem gerar acidentes.

II.  levantamento e identificação dos riscos.
III.  avaliação dos riscos, examinando cada risco identificado.
IV.  elaboração da planta baixa (croqui) do mapa de risco.
V.  fixação do mapa de risco em local visível.

Estão corretas:

 (A) I, II, III, IV e V.
(B) I, II, III, IV, apenas.
(C) II, III, V, apenas.
(D) I, II, III, V, apenas.
(E) II, III, IV, V, apenas.
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QUESTÃO 35
Conforme dispõe o art. 19 da Lei nº 8.213/91, “acidente de 
trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da 
empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos 
no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal 
ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou 
redução, permanente ou temporária, da capacidade para o 
trabalho”. 
Muitos acidentes de trabalho são causados por atos inseguros, 
condições inseguras e fatores pessoais de insegurança. Para 
a avaliação e identificação da causa específica do acidente é 
utilizada a árvore de causas, por ser considerada: 

(A) um mapa de causas específicas com todos os riscos a que 
o trabalhador está exposto, em todos os locais de trabalho, 
no trajeto e em domicílio.

(B) um instrumento que permite avaliar a falha humana de 
maneira mais fidedigna, ao estudar de forma aprofundada 
a causa do acidente.

(C) uma modalidade de análise das condições de trabalho e 
empregabilidade do trabalhador.

(D) uma coletânea geral de todos os eventos ocorridos no 
local de trabalho, colaborando no estabelecimento das 
medidas preventivas.

(E) uma reprodução do fato ocorrido, favorecendo a análise 
do ambiente de trabalho, a classificação dos acidentes e a 
definição de medidas punitivas.

QUESTÃO 36
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) deve ser 
constituída por:

(A) um presidente e um vice-presidente designados 
pelo empregador e por representantes eleitos pelos 
empregados.

(B) representantes de empregadores e empregados que 
devem realizar, trimestralmente, em conjunto com o 
SESMT, atividades educativas tais como a Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes.

(C) meio de reuniões ordinárias realizadas fora do expediente 
normal da empresa, em local apropriado.

(D) representantes do empregador e dos empregados, 
de acordo com o dimensionamento do número de 
trabalhadores da empresa.

(E) implementação de medidas de prevenção e controle de 
qualidade, avaliando as prioridades de ações nos locais de 
trabalho e em domicílio.

QUESTÃO 37
Para a comprovação da efetiva exposição dos empregados 
a agentes nocivos, para o conhecimento de todos os 
ambientes e para o controle da saúde ocupacional de todos os 
trabalhadores, deve ser preenchido o:

(A) perfil profissiográfico previdenciário.
(B) certificado de acidente de trabalho.
(C) laudo técnico de saúde.
(D) comprovante de ocupação.
(E) mapa de risco.

QUESTÃO 38
Cabe ao enfermeiro do trabalho zelar pela saúde do 
trabalhador e contribuir para o estabelecimento do nexo 
causal com a profissão, uma vez que a saúde está condicionada 
a aspectos hereditários, sociais, econômicos, entre outros. 
Nesse contexto, a prevenção efetiva das doenças relacionadas 
ao trabalho depende de fatores como:

(A) orientação e manutenção da saúde do trabalhador, 
extensiva aos familiares.

(B) prevenção e tratamento de doenças mais simples, de baixa 
complexidade, apenas.

(C) prevenção e tratamento de doenças graves, de alta 
complexidade, apenas.

(D) compreensão da saúde, não apenas individual, mas da 
coletividade trabalhadora.

(E) disponibilidade de seguro saúde para o tratamento dessas 
doenças

QUESTÃO 39
O enfermeiro do Trabalho deve atentar para a conservação 
das vacinas, por serem produtos extremamente termolábeis 
e de fácil deterioração. Para sua conservação adequada, é 
necessário que as vacinas que não podem ser congeladas:

(A) permaneçam em local seco e arejado.
(B) sejam estocadas na rede de frio a -10 OC.
(C) permaneçam em caixas de isopor de cor escura, para maior 

proteção.
(D) sejam estocadas em geladeira, entre + 4 OC a + 12 OC.
(E) sejam isoladas do contato direto, na caixa de isopor, com 

blocos de gelo ou gelox.

QUESTÃO 40
A frequência e o prazo de validade dos exames periódicos são 
determinados pelo PCMSO (Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional), previsto pela Norma Regulamentadora 
07 (NR 07), da Portaria do Ministério do Trabalho 3214, de 
08/06/78, e variam de acordo com:

(A) o número de licenças médicas e o local da execução do trabalho.
(B) a mudança de função e cargo ocupado.
(C) os resultados da última coleta de sangue e o turno de trabalho.
(D) a faixa etária, os riscos do ambiente de trabalho, os agentes 

de exposição, entre outros, em função das particularidades 
da empresa ou da função desempenhada.

 (E) o horário de trabalho e a última licença médica.

QUESTÃO 41
Após afastamento do trabalhador por um período igual ou superior 
a trinta dias por motivo de doença, na volta às atividades laborais, é 
obrigatoriamente realizado o exame de retorno ao trabalho:

(A) no primeiro dia útil.
(B) no segundo dia útil.
(C) até o terceiro dia útil.
(D) até o quinto dia útil.
(E) após o décimo dia útil.
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QUESTÃO 42
A Legislação em Saúde e Segurança do Trabalho considera 
cobertos todos os acidentes de trabalho sofridos pelo 
empregado no local e/ou durante o trabalho, inclusive em:

(A) viagem a serviço da empresa, apenas quando o veículo 
utilizado pertencer à empresa.

(B) desabamento, inundação, incêndio e acidentes provocados 
intencionalmente.

(C) ato de imprudência de terceiros e viagem a serviço da 
empresa.

(D) situações de lesão corporal ocasionados na residência, até 
três horas da volta do trabalho.

(E) desobediência à ordem expressa do empregador e durante 
o intervalo do trabalho.

QUESTÃO 43
Um funcionário apresenta hemorragia externa em um 
ferimento corto-contuso na mão causado por uma briga com 
outro funcionário no horário de almoço. Após tomar condutas 
relacionadas com biossegurança, a conduta inicial é:

(A) aplicar compressão manual direta sobre o local do 
sangramento.

(B) lavar com clorexidine alcoólica e ocluir com atadura de 
crepe.

(C) irrigar com água morna e manter a mão elevada.
(D) aplicar pomada cicatrizante e realizar enfaixamento.
(E) realizar compressão do ponto arterial proximal

QUESTÃO 44
Durante o trabalho, um colaborador é encaminhado para 
atendimento, queixando-se de desconforto torácico há cerca 
de uma hora, após se aborrecer com um colega de trabalho. 
No momento apresenta piora da dor, irradiando para o braço 
esquerdo. Nessa situação, a conduta imediata do enfermeiro 
do trabalho, no ambulatório da empresa, é:

(A) encaminhar de volta ao trabalho e continuar as atividades 
laborais até ser providenciado o transporte ao serviço de 
saúde.

(B) orientar repouso, administrar oxigênio, instalar o marca 
passo transcutâneo imediatamente.

(C) manter em observação, iniciar a prova de volume e solicitar 
o transporte ao serviço de saúde.

(D) realizar a avaliação primária, administrar oxigênio, colaborar 
na execução do teste ergométrico.

(E) orientar repouso, administrar oxigênio, aferir os sinais vitais 
e solicitar o transporte ao serviço de saúde.

QUESTÃO 45
Na doença ocupacional, o estabelecimento do nexo entre 
o trabalho e o agravo é possibilitado ao se verificar o nexo 
técnico epidemiológico entre a atividade da empresa e o fator 
mórbido motivador da incapacidade. É de responsabilidade do 
seguinte órgão caracterizar a incapacidade  resultante, nesse 
processo,  após realização de perícia:

(A) ASO.
(B) CAT.
(C) INSS.
(D) PCMSO.
(E) PPRA.

QUESTÃO 46
Em relação à comunicação de acidente de trabalho (CAT), é 
correto afirmar que:

(A) não deve ser emitida em caso de acidente fatal.
(B) deve ser emitida somente para afastamento do trabalho 

acima de 15 dias.
(C) somente o empregador pode emiti-la.
(D) deve ser emitida independentemente de haver ou não 

afastamento das atividades
(E) pode ser emitida até o terceiro dia útil seguinte ao da 

ocorrência.

QUESTÃO 47
De acordo com a legislação previdenciária, em relação ao 
benefício da aposentadoria especial é correto afirmar que:

(A) o provento decorrente da aposentadoria especial poderá 
ser superior à remuneração do cargo efetivo em que se 
deu a aposentação.

(B) será somente concedido para atividades periculosas.
(C) será concedida para profissionais que estejam expostos 

a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou à 
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade 
física.

(D) será admitida a comprovação de tempo de serviço 
público com base no mero recebimento de adicional de 
insalubridade ou equivalente.

(E) o tempo mínimo de serviço é de vinte e cinco anos de 
trabalho, ocasional ou intermitente.

ATENÇÃO: Quanto ao uso dos Equipamentos de Proteção 
Individual, (EPI), responda as questões 48 e 49. 

QUESTÃO 48
Em relação a responsabilidades pelo uso de EPIs, é correto 
afirmar que:

(A) cabe ao empregado usá-los, em qualquer ambiente, dentro 
e fora da empresa.

(B) o empregado deve responsabilizar-se pela guarda e 
manutenção do EPI.

(C) o empregado é isento de cumprir as determinações do 
empregador sobre o uso adequado do equipamento.

(D) o empregador não precisa treinar seus trabalhadores, 
ficando essa função a cargo da CIPA.

(E) a comunicação ao Ministério do Trabalho de qualquer 
irregularidade observada é obrigação da Organização 
Mundial de Saúde (OMS).
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QUESTÃO 49
Em relação ao uso do EPI, NÃO constitui responsabilidade do 
empregado:

(A) adquirir o adequado ao risco de cada atividade.
(B) utilizá-lo apenas para a finalidade a que se destina.
(C) responsabilizar-se pela guarda e conservação.
(D) cumprir as determinações do empregador sobre o uso 

adequado.
(E) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne 

impróprio para uso.

QUESTÃO 50
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de acordo com o art. 
473, considera legais as faltas:

(A) por três dias consecutivos devidas a falecimento do cônjuge.
(B) atestadas de acompanhamento de filho menor de dois 

anos.
(C) por seis dias devidas a nascimento de filho, na primeira 

semana.
(D) nos dias de prova de exame vestibular para o ensino 

superior.
(E) decorrentes da dispensa da gestante do horário de trabalho 

pelo tempo necessário para realização de no mínimo nove 
consultas médicas.




