COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
EDITAL N° 01/2016 - NIVEL TÉCNICO

TÉCNICO EM 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 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 45 (quarenta e cinco) questões
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Informática (05 questões) e Conhecimentos
Específicos (30 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 03 (três) 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 01 (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.
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RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o Texto abaixo e responda às perguntas de 1 a 5:
Que é Segurança do Trabalho?
Segurança do trabalho pode ser entendida como os
conjuntos de medidas que são adotadas visando minimizar
os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem
como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do
trabalhador.
A Segurança do Trabalho estuda diversas disciplinas como
Introdução à Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho,
Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos
e Instalações, Psicologia na Engenharia de Segurança,
Comunicação e Treinamento, Administração aplicada à
Engenharia de Segurança, O Ambiente e as Doenças do
Trabalho, Higiene do Trabalho, Metodologia de Pesquisa,
Legislação, Normas Técnicas, Responsabilidade Civil e
Criminal, Perícias, Proteção do Meio Ambiente, Ergonomia e
Iluminação, Proteção contra Incêndios e Explosões e Gerência
de Riscos.
O quadro de Segurança do Trabalho de uma empresa
compõe-se de uma equipe multidisciplinar composta por
Técnico de Segurança do Trabalho, Engenheiro de Segurança
do Trabalho, Médico do Trabalho e Enfermeiro do Trabalho.
Estes profissionais formam o que chamamos de SESMT
- Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho. Também os empregados da empresa
constituem a CIPA - Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes, que tem como objetivo a prevenção de acidentes e
doenças decorrentes do trabalho, de modo a tomar compatível
permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a
promoção da saúde do trabalhador.
A Segurança do Trabalho é definida por normas e leis.
No Brasil, a Legislação de Segurança do Trabalho compõese de Normas Regulamentadoras, leis complementares, como
portarias e decretos e também as convenções Internacionais
da Organização Internacional do Trabalho, ratificadas pelo
Brasil.
http://www.areasea.com/sea/ - acesso em 24/04/2016

1) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I. Dentre os empregados de uma empresa, somente
os que participam da CIPA são os responsáveis pela
prevenção de acidentes e doenças decorrentes do
trabalho;
II. Ao pensar em profissionais da Saúde, devemos
lembrar-nos do Engenheiro de Segurança do Trabalho,
do Médico e Do Engenheiro do trabalho;
III. No Brasil, encontramos exclusivamente decretos, que
fazem parte das Leis complementares sobre Segurança
do Trabalho.
a) Somente I está correta
b) Somente II está correta
c) Somente III está correta;
d) I e II estão corretas.
2) Hoje em dia, muito se fala sobre as variantes linguísticas
e a valorização de todos os falares, levando em
consideração a situação da fala. Com base nesta teoria,
assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna:
O texto acima apresentado foi escrito em uma
linguagem__________ , levando ao leitor informações
sobre Segurança do trabalho.
a) Formal
b) Regional
c) Científica
d) Literária

3) Em textos em Língua Portuguesa sabe-se que a
alteração de pontuação pode prejudicar a organização
do texto e, muitas vezes, mudar o sentido da frase.
Leia a sentença abaixo e indique a alternativa em que a
alteração da pontuação mantém o texto correto:
“O quadro de Segurança do Trabalho de uma empresa
compõe-se de uma equipe multidisciplinar composta
por Técnico de Segurança do Trabalho, Engenheiro
de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho e
Enfermeiro do Trabalho.”
a) O quadro de Segurança do Trabalho, de uma empresa
compõe-se de uma equipe multidisciplinar composta
por Técnico de Segurança do Trabalho, Engenheiro
de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho e
Enfermeiro do Trabalho.
b) O quadro de Segurança do Trabalho de uma empresa,
compõe-se de uma equipe multidisciplinar composta
por Técnico de Segurança do Trabalho, Engenheiro
de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho e
Enfermeiro do Trabalho.
c) O quadro de Segurança do Trabalho de uma empresa
compõe-se de uma equipe multidisciplinar composta
por: Técnico de Segurança do Trabalho, Engenheiro
de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho e
Enfermeiro do Trabalho.
d) O quadro de, Segurança do Trabalho de uma empresa
compõe-se, de uma equipe multidisciplinar composta
por Técnico de Segurança do Trabalho, Engenheiro
de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho e
Enfermeiro do Trabalho.
4) São variadas as possibilidades de se identificar os
Gêneros textuais. Tendo como referência o texto acima,
identifique a alternativa correta.
a) O texto referido é do gênero informativo, já que
apresenta informações sobre a Segurança do Trabalho,
possibilitando múltiplas interpretações.
b) O texto referido é do gênero científico, já que apresenta
informações sobre a Segurança do Trabalho,
possibilitando múltiplas interpretações.
c) O texto referido é do gênero científico, já que apresenta
informações sobre a Segurança do Trabalho,
possibilitando única interpretação.
d) O texto referido é do gênero informativo, já que
apresenta informações sobre a Segurança do Trabalho,
possibilitando única interpretação.
5) Leia o texto abaixo e identifique qual das alternativas
apresenta correta aplicação de crase, seguindo a
mesma lógica do texto.
“A Segurança do Trabalho estuda diversas disciplinas
como Introdução à Segurança, Higiene e Medicina do
Trabalho, Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas,
Equipamentos e Instalações...”
a) O curso de português discute assuntos associados à
gramática, à literatura e à produção de textos.
b) O professor fez correções à respeito dos erros de
ortografia presentes no texto.
c) O referido texto apresenta informações de grande
importância à alunos de Engenharia.
d) A literatura sobre Segurança do Trabalho presente na
faculdade apresenta informações importantes à seus
alunos.
6) O novo acordo ortográfico nos apresentou algumas
alterações de acentuação de palavras em Língua
Portuguesa. Leia as alternativas abaixo e assinale a que
apresenta somente palavras acentuadas corretamente.
a) Seqüência, idéia, caráter, bóia, saúde.
b) Sequência, idéia, carater, bóia, saúde
c) Sequência, ideia, caráter, boia, saúde.
d) Seqüência, ideia, caráter, bóia, saude.

IBFC 02

1

7) Das opções abaixo, assinale a única que apresenta
corretamente a colocação do pronome.
a) Esquecí de te contar que vi ele na rua.
b) Nunca pode-se falar mal de quem não conhece-se
c) Esta situação se-refere a assuntos empresariais.
d) Precisa-se de bons funcionários.
8) Leia a citação abaixo e assinale a que apresenta
emprego correto dos conectivos:
“Aproveita agora, ______ ele ainda não tem cólicas
noturnas______ainda mama nas horas certas,______
depois a sua vida se transformará num verdadeiro
inferno noturno.” (Mário Prata)
a) cujo - mas - onde
b) onde - cujo - pois
c) que - e - porque
d) pois - e - onde
9) Leia o poema abaixo e assinale a alternativa que indica
a figura de linguagem presente no texto:
Amor é fogo que arde sem se ver
Amor é fogo que arde sem se ver;
É ferida que dói e não se sente;
É um contentamento descontente;
É dor que desatina sem doer;
(Camões)
a)
b)
c)
d)

14) Método de acesso diz respeito à forma como o conteúdo
de um arquivo é acessado. O método de acesso mais
simples é o:
a) indexado.
b) sequencial.
c) linear.
d) matricial.
15) Quanto as rotinas de proteção e segurança uma das
preocupações básicas é a perda de dados. A rotina que
pode amenizar esse problema é a:
a) encriptação de dados.
b) compactação de dados.
c) rotina de backup.
d) rotina de mudança de protocolos.
__________ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS__________

Onomatopéia
Metáfora
Personificação
Pleonasmo

10) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta:
I. Os estudantes de medicina fazem os exercícios com
dedicação e empenho;
II. A maioria dos estudantes de engenharia estavam na
sala de aula.
III. As estudantes estão meio tristes com a mudança de
professora.
IV. Há uma hora e meio o curso se encerrou.
a) I e II estão corretas
b) Somente IV está correta
c) I e III estão corretas
d) Somente II está correta.
__________________ INFORMÁTICA__________________
11) Quanto ao conceito de internet, intranet e principais
navegadores, analise as afirmativas abaixo, dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta (de cima para baixo):
( ) Em uma intranet não existe a necessidade da utilização
de nenhum browser.
( ) Tanto a internet como a intranet utilizam do protocolo
TCP/IP.
a) V - V
b) V - F
c) F -V
d) F -F
12) Em uma planilha Excel, versão 2010, querendo
adicionar a célula que se apresenta a mais esquerda
superior com a sua companheira logo à direita teremos
a fórmula:
a) =A1+B1
b) =A1+B2
c) =A1+A2
d) =1A+1B
2

13) 0 PowerPoint, versão 2010, oferece um modo de
exibição de slides denominado “Classificação de
Slides”, que mostra os slides em forma:
a) de mapa mental.
b) tridimensional.
c) circular.
d) de miniaturas.

16) Assinale a alternativa correta. Cabe aos Centros de
Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), no
âmbito da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde
do Trabalhador (RENAST).
a) Desempenhar as funções de suporte técnico, de
educação permanente, de coordenação de projetos
de promoção, vigilância e assistência à saúde dos
trabalhadores, no âmbito da sua área de abrangência.
b) Dar apoio matricial para o desenvolvimento das ações
de saúde do trabalhador exclusivamente na atenção
primária em saúde.
c) Atuar exclusivamente como pólo de ações de vigilância
sanitária.
d) Desenvolver ações de saúde do trabalhador nos
serviços de urgência e emergência, exceto na atenção
primária.
17) É correto afirmar que, em adultos, a vacina Dupla Adulto
deve ser administrada:
a) Um reforço a cada 10 anos.
b) Um reforço a cada 5 anos.
c) Em dose única.
d) Em três doses, sem necessidade de dose de reforço
posterior.
18) De acordo com a classificação da pressão arterial
para adultos maiores de 18 anos, as pessoas que
apresentarem Pressão Arterial Sistólica menor que
130mmHg e Pressão Arterial Diastólica menor que
85 mmHg são consideradas.
a) Ótimas.
b) Hipertensas Estágio I.
c) Normotensas.
d) Limítrofes.
19) Polidipsia, poliúria, enurese, hálito cetônico, fadiga,
visão turva, náuseas e dor abdominal, além de vômitos,
desidratação, hiperventilação e alterações do estado
mental são principais sintomas de:
a) Hipoglicemia.
b) Hipercalcemia.
c) Hiperglicemia leve.
d) Cetoacidose.
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20) Em 1990, com a promulgação da Lei Orgânica de
Saúde, considerando a forma de atuação, o conjunto
de atividades que, através das ações de Vigilância
Sanitária e Epidemiológica, se destina à promoção
e proteção, à recuperação e reabilitação da saúde
dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos
provenientes das condições de trabalho é chamado de:
a) Saúde do Trabalhador.
b) Instituto Nacional de Seguridade Social.
c) Instituto de Medicina do Trabalho.
d) Organização Nacional de Saúde.
21) Os níveis de aplicação de medidas preventivas são
prevenção primária, secundária e terciária. O nível de
prevenção secundária abrange:
a) A promoção da saúde.
b) A proteção específica.
c) O Diagnóstico precoce.
d) A reabilitação.
22) Um paciente internado no âmbito hospitalar, com
diagnóstico de Meningite Meningocócica, deve estar em:
a) Quarto privativo, com precauções para transmissão por
aerossóis.
b) Quarto coletivo, com precauções para transmissão por
contato.
c) Quarto coletivo com apenas adoção de PrecauçõesPadrão.
d) Quarto privativo, com precauções para transmissão por
gotículas.
23) Considerando a higienização das mãos, leia as frases
abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.
I. É a medida individual mais simples e menos dispendiosa
para prevenir a propagação das infecções relacionadas
à assistência à saúde.
II. A Duração do Procedimento deve ser de 10 a 20
segundos.
III. A preparação alcoólica para as mãos deve ser utilizada
como complemento para a higienização das mãos.
IV. A utilização de preparação alcoólica apropriada para
as mãos (sob as formas gel, solução e outras) pode
substituir a higienização com água e sabonete quando
as mãos não estiverem visivelmente sujas.
a) As frases I, II, III e IV estão corretas.
b) As frases I e IV estão corretas.
c) Apenas a frase I está correta.
d) As frases I e III estão corretas.
24) Considera como risco de natureza físico-química a
capacidade de o produto reagir com outra substância,
produzindo fenômenos físicos como calor, combustão
ou explosão ou, ainda, produzindo outra substância
tóxica. São proibições:
a) Manuseio do produto saneantes com o uso de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) apropriados.
b) Uso de luvas resistentes ao produto, preferencialmente
de punho longo.
c) Reaproveitamento de embalagens vazias com produtos
saneantes diferentes do rótulo original.
d) Uso de avental impermeável.

25) Sobre a Ergonomia, leia as frases abaixo e a seguir
assinale a alternativa correta.
I. Tem por objetivo principal a humanização do trabalho,
sendo atingido por meio da adaptação das condições
laborais às características psicofisiológicas dos
trabalhadores.
II. São características que incidem num posto de trabalho:
físicas do trabalhador, psicossociais do trabalhador,
organização do trabalho e componentes do posto.
III. É entendida por trabalho apenas as máquinas e
equipamentos.
IV. Trata de estudo da adaptação do homem ao trabalho.
a) As frases I e II estão corretas.
b) As frases III e IV estão corretas.
c) As frases I e III estão corretas.
d) As frases II e IV estão corretas.
26) Quando exigida a ação do operário, por meio da
atividade muscular desenvolvida (estática ou dinâmica)
é chamada de:
a) Carga Relacionai.
b) Carga Mental.
c) Carga Sensorial.
d) Carga Física.
27) A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) é um
documento emitido para reconhecer:
a) Tanto um acidente de trabalho ou de trajeto bem como
uma doença ocupacional.
b) Apenas acidente de trabalho.
c) Exclusivamente um acidente de trabalho ou de trajeto.
d) Acidente de trabalho exclusivamente em casos de morte
do trabalhador.
28) A empresa é obrigada a informar à Previdência Social
todos os acidentes de trabalho ocorridos com seus
empregados. A comunicação deverá ser feita
a) Até 6 (seis) horas após a ocorrência.
b) Até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência.
c) Até o sétimo dia útil seguinte ao da ocorrência.
d) Até o trigésimo dia do mês da ocorrência.
29) É uma das doenças do Sistema Osteomuscular e do
Tecido Conjuntivo Relacionadas ao Trabalho:
a) Dermatoses Pápulo-Pustulosas e suas Complicações
Infecciosas.
b) Hipertensão Portal.
c) Enfisema Intersticial.
d) Sinovites e Tenossinovites.
30) A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um dos
componentes do Sistema Nacional de Vigilância em
Saúde, visando à promoção da saúde e a redução da
morbimortalidade da população trabalhadora. Uma das
características é a abordagem multiprofissional sobre o
objeto da vigilância em saúde do trabalhador que deve
contemplar os saberes técnicos, com a concorrência de
diferentes áreas do conhecimento e, fundamentalmente,
o saber dos trabalhadores, necessários para o
desenvolvimento da ação chamada de:
a) Pluriinstitucionalidade.
b) Universalidade.
c) Interdisciplinaridade.
d) Integralidade.
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31) Em 1943, no Brasil,______________representou um
marco da proteção legal dos trabalhadores. Preencha a
lacuna e a seguir assinale a alternativa correta.
a) O Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).
b) O Serviço Nacional de Segurança e Medicina do
Trabalho (SNSMT).
c) A Organização Internacional do Trabalho (OIT).
d) A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
32) Um trabalhador procurou a Unidade de Saúde do
Trabalhador com um corte na mão direita, com
sangramento em grande quantidade. O médico estava
em horário de almoço. O técnico de enfermagem do
trabalho, que tinha conhecimento dos procedimentos
de enfermagem, realizou a sutura e o curativo
prontamente, e liberou o trabalhador para retornar
as atividades da empresa. Algumas horas após, o
trabalhador retornou queixando-se de dor, inchaço
e cianose na mão que foi feita a sutura; e o médico
constatou que o procedimento foi realizado de forma
inadequada pelo técnico de enfermagem. Considerando
os aspectos éticos, o profissional de enfermagem.
a) Cometeu uma imperícia.
b) Cometeu uma negligência.
c) Cometeu uma imprudência.
d) Agiu corretamente, não caracterizando infração ética.
33) De acordo com a Lei n° 7498, de 25 de junho de 1986,
que dispõe sobre a regulamentação do exercício da
Enfermagem e dá outras providências, leia as frases
abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.
I. A Enfermagem é exercida exclusivamente pelo
Enfermeiro e pelo Técnico de Enfermagem.
II. O Técnico de Enfermagem é o titular de certificado de
Enfermeiro Prático ou Prático de Enfermagem, expedido
até 1964 pelo Serviço Nacional de Fiscalização da
Medicina e Farmácia, do Ministério da Saúde.
III. O Técnico de Enfermagem participa da orientação e
supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar.
IV. É privativo do Técnico de Enfermagem realizar cuidados
diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de
vida.
a) As frases I, III e IV estão corretas.
b) Apenas as frases II e IV estão corretas.
c) Apenas a frase III está correta.
d) Apenas as frases I e II estão corretas.
34) Considerando as Doenças Relacionadas ao Trabalho,
_______________é o acometimento, com hipertrofia ou
dilatação, doventrículodireito, secundárioà hipertensão
pulmonar causada por doenças do parênquima
pulmonar e/ou da vasculatura pulmonar (entre a origem
da artéria pulmonar no átrio esquerdo até a entrada da
veia pulmonar no átrio direito). Preencha a lacuna e a
seguir assinale a alternativa correta.
a) Cor pulmonale.
b) Enfisema pulmonar.
c) Rinite Crônica.
d) Edema Agudo de Pulmão.

36) Considerando a Lei n° 8080, de 19 de setembro de 1990,
assinale a alternativa correta.
a) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema
Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
b) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis,de assistência é um dos princípios do
SUS (Sistema Único de Sáude).
c) A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o particular prover as condições ind ispensáveis
ao seu pleno exercício.
d) O dever do Município exclui o das pessoas, da família,
das empresas e da sociedade.
37) A Lei n° 8142, de 28 de dezembro de 1990, discorre
sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS} e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área
da saúde, sendo correto afirmar que:
a) O Conselho de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos
com a representação dos vários segmentos sociais,
para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes
para a formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo
ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de
Saúde.
b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass)
e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de
Saúde (Conasems) terão representação no Conselho
Municipal de Saúde.
c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão
alocados como despesas de custeio e de capital do
Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da
administração direta e indireta, investimentos previstos
em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo
e aprovados pelo Congresso Nacional e investimentos
previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde
terão sua organização e normas de funcionamento
definidas em regimento próprio, aprovadas pelo
Ministério da Saúde.
38) Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e
medicina do trabalho, instruir os empregados, através
de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar
no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças
ocupacionais, adotar as medidas que lhes sejam
determinadas pelo órgão regional competente e facilitar
o exercício da fiscalização pela autoridade competente
são obrigações ou responsabilidades:
a) Das Delegacias Regionais do Trabalho.
b) Dos empregados.
c) Das juntas de apoio ao trabalho.
d) Das empresas.

35) Um trabalhador da indústria têxtil, 55 anos, apresentou
parada cardiorrespiratória repentinamente no local
de trabalho, sendo atendido pelos colegas e a equipe
da Saúde do Trabalhador foi acionada. Durante
a reanimação cardiopulmonar (RCP), a relação
compressão-ventilação sem via aérea avançada deverá
ser de
a) 15:2 com um ou dois socorristas.
b) 30:2 com um socorrista ou dois socorristas.
c) 5:2 com dois socorristas.
d) 3:1 com um socorrista.
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39) Considerando a Norma regulamentadora n° 4, assinale
a alternativa correta.
a) As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da
administração direta e indireta e dos poderes Legislativo
e Judiciário, que possuam empregados regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho -CLT, manterão,
obrigatoriamente,
Serviços
Especializados
em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho,
com a finalidade de promover a saúde e proteger a
integridade do trabalhador no local de trabalho.
b) O dimensionamento dos Serviços Especializados em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho é
independente da gradação do risco da atividade principal
e ao número total de empregados do estabelecimento.
c) Os canteiros de obras e as frentes de trabalho com
menos de 1 (um) mil empregados e situados no mesmo
estado, território ou Distrito Federal serão considerados
como estabelecimentos, não como integrantes da
empresa de engenharia principal responsável, que
estará isenta de organizar os Serviços Especializados
em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho.
d) 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 menor grau de risco.

43) Considerando a Norma regulamentadora n° 7, assinale
a alternativa correta.
a) Poderá ocorrer troca de função na empresa sem
mudança de risco, e ainda assim haverá necessidade
da realização do exame médico de mudança de função.
b) O exame médico demissional deverá ser realizado até a
data de homologação da dispensa ou até o desligamento
definitivo do trabalhador, nas situações excluídas da
obrigatoriedade de realização da homologação.
c) A avaliação clínica no exame médico admissional,
deverá ser realizada antes que o trabalhador assuma
suas atividades, ou até no máximo 6 (seis) meses
depois, não podendo ultrapassar esse período.
d) Nas empresas desobrigadas de manterem médico
coordenador, recomenda-se a elaboração de um
relatório trienal, contendo, facultadamente a relação
dos exames com os respectivos tipos, datas de
realização e resultados (conforme o Atestado de Saúde
Ocupacional).

40) Considerando a Norma regulamentadora n° 4, o técnico
de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem do
trabalho para as atividades dos Serviços Especializados
em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho:
a) Deverão dedicar 5 (cinco) horas por dia.
b) Deverão dedicar 3 (três) horas por dia.
c) Deverão dedicar 4 (quatro) horas por dia.
d) Deverão dedicar 8 (oito) horas por dia.

45) Considerando a Norma regulamentadora n° 32, assinale
a alternativa incorreta.
a) Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser
afastada das atividades com radiações ionizantes,
devendo ser remanejada para atividade compatível com
seu nível de formação em até 2 (dois) anos depois do
retorno ao trabalho da licença-gestante.
b) O trabalhador que realize atividades em áreas onde
existam fontes de radiações ionizantes deve usar os
EPI adequados para a minimização dos riscos.
c) Cabe ao empregador promover capacitação em
proteção radiológica, inicialmente e de forma continuada,
para os trabalhadores ocupacionalmente e paraocupacionalmente expostos às radiações ionizantes.
d) Toda instalação radiativa deve possuir um serviço de
proteção radiológica.

41) Considerando a Norma regulamentadora n° 7, assinale
a alternativa incorreta.
a) O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas
da empresa no campo da saúde dos trabalhadores,
devendo estar articulado com o disposto nas demais
Normas Regulamentadoras.
b) O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
deverá considerar as questões incidentes sobre o
indivíduo e a coletividade de trabalhadores, privilegiando
o instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da
relação entre sua saúde e o trabalho.
c) Compete ao empregado garantir a elaboração e efetiva
implementação do Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional, bem como zelar pela sua eficácia.
d) O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
deverá ser planejado e implantado com base nos
riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os
identificados nas avaliações previstas nas demais
Normas Regulamentadoras.

44) Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento
do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA) como atividade permanente da empresa ou
instituição são responsabilidades.
a) Dos trabalhadores.
b) Do departamento jurídico da empresa.
c) Do empregador.
d) Do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

42) O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
possui exames médicos que são obrigatórios. Analise
as afirmativas e assinale a alternativa correta.
I. Admissional.
II. Periódico.
III. De retorno ao trabalho.
IV. De mudança de função.
V. Demissional.
a) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
d) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
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