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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

No que diz respeito a direitos sociais relacionados ao trabalho,

julgue os itens a seguir.

51 Cabe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos

ou individuais da categoria a que representa, inclusive no que

diz respeito a questões administrativas.

52 A realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por

menor de dezoito anos de idade é permitida desde que o

empregador pague a esse trabalhador adicional pecuniário.

A vigilância em saúde do trabalhador (VISAT) consiste em um

conjunto de ações e práticas que visam à promoção da saúde e à

redução da morbimortalidade da população trabalhadora. A respeito

desse assunto, julgue os itens seguintes.

53 Um dos princípios da VISAT é a integração interinstitucional,

que consiste no estabelecimento de transversalidade entre as

políticas de saúde do trabalhador e setores como o da

previdência, do trabalho, do meio ambiente, da educação e da

justiça, nos âmbitos federal, estadual e municipal.

54 A VISAT atua de forma contínua e sistemática, mantendo

estreita integração com a vigilância sanitária e epidemiológica

e com a saúde ambiental.

Toxicologia ocupacional é a área da toxicologia em que são

identificados e quantificados as substâncias químicas presentes no

ambiente de trabalho e os riscos que elas oferecem, com o objetivo

de prevenir riscos à saúde do trabalhador. Acerca desse assunto,

julgue os próximos itens.

55 A frequência, a duração da exposição e a via de introdução de

uma substância tóxica são fatores que influenciam na sua

toxicidade.

56 A maioria das intoxicações ocupacionais é causada pela

aspiração de substâncias tóxicas contidas no ar. O efeito tóxico

pode ser decorrente da permanência da substância tóxica no

aparelho respiratório ou, de forma secundária, da absorção

dessa substância pelas membranas alveolares.

57 A intoxicação aguda decorre de um único contato ou de

múltiplos contatos com o agente tóxico em um período de

aproximadamente vinte e quatro horas, e os efeitos tóxicos

surgem imediatamente ou no decorrer de, no máximo, duas

semanas.

No que se refere aos processos de uma central de material

esterilizado (CME), julgue os itens que se seguem.

58 O teste de Bowie e Dick, indicador químico de classe 2, é

utilizado para testar a eficácia do sistema de vácuo da

autoclave, devendo ser realizado diariamente, com a autoclave

pré-aquecida, antes do primeiro ciclo do dia.

59 A espécie bacteriana utilizada como indicador biológico no

método de vapor saturado sob pressão e plasma de peróxido de

hidrogênio é o Bacillus stearothermophillus; a espécie

utilizada no método de calor seco e óxido de etileno é o

Bacillus subtillis.

60 A utilização do equipamento de proteção individual é

indispensável na CME. No setor de guarda, por exemplo,

devem-se utilizar o avental, a bota, o gorro e a luva de

procedimento.

61 A esterilização por óxido de etileno é o processo

físico-químico em que é utilizado o gás óxido de etileno em

autoclaves a uma temperatura entre 50 °C a 60 °C para a

esterilização de artigos críticos termorresistentes.

Acerca das técnicas fundamentais de enfermagem, julgue os

itens subsequentes.

62 Normalmente, a infusão dos concentrados de plaquetas e

plasma é realizada em curto período de tempo, de trinta a

sessenta minutos.

63 A administração de medicamentos por via intramuscular é um

procedimento frequente, sendo a área ventroglútea

recomendada como local de primeira escolha, por ser mais

segura que a região glútea e por evitar punção acidental de

vasos sanguíneos e nervos.

64 A utilização de seringas com calibre inferior a 5 ml é uma

forma de se prevenir a fratura de cateter totalmente implantado

devido a extravasamento de soluções.
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Com relação à assistência em urgências e emergências nos

incidentes com múltiplas vítimas, julgue os itens subsequentes.

65 De acordo com o método START, vítimas com traumas

torácicos, abdominais e lesões de coluna são classificadas pela

cor vermelha, tendo prioridade imediata de atendimento.

66 Em caso de acidente com vítima, após a aplicação de medidas

de estabilização, a vítima atendida deve ser transferida para o

hospital mais próximo.

67 Ao chegarem ao local de um acidente com múltiplas vítimas,

os primeiros socorristas devem iniciar imediatamente a triagem

das vítimas para atendê-las, conforme a classificação definida.

68 Caso, em incidentes com múltiplas vítimas, o número de

pacientes e a gravidade das lesões excedam a capacidade de

atendimento, deve-se atender prioritariamente àqueles

pacientes que apresentarem risco imediato de vida.

69 A vítima, em situação de emergência, deve passar por

avaliação primária, que consiste na realização das seguintes

ações: verificar a permeabilidade das vias aéreas com controle

da coluna cervical, avaliar a respiração e ventilação, controlar

as hemorragias, verificar o estado neurológico, e controlar o

ambiente de maneira a prevenir a hipotermia.

No que se refere às normas regulamentadoras (NRs) relativas à

segurança e medicina do trabalho, julgue os itens seguintes. 

70 Segundo a NR 32, é vetado à trabalhadora gestante o exercício

de atividades em áreas com possibilidade de exposição a gases

ou vapores anestésicos.

71 Caso o trabalhador se ausente do trabalho por período igual ou

superior a trinta dias, o exame médico de retorno ao trabalho

deve ser realizado, obrigatoriamente, no primeiro dia de volta

do trabalhador às suas atividades, conforme determinado na

NR 7.

72 A NR 9 estabelece o Programa de Prevenção de Riscos

Ambientais (PPRA), que visa à preservação da saúde e da

integridade dos trabalhadores, por meio da antecipação, do

reconhecimento, da avaliação e do consequente controle da

ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a

existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a

proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

73 Nos serviços de saúde, os recipientes para armazenamento dos

resíduos gerados nas unidades de internação e nas salas

de cirurgia e de parto devem ser constituídos de material

lavável, resistente a punctura, a ruptura e a vazamento, com

tampa provida de sistema de abertura sem contato manual e

com cantos arredondados e resistentes ao tombamento,

conforme a NR 32.

74 De acordo com a NR 32, trabalhadores com feridas ou lesões

nos membros superiores serão liberados a executarem suas

atividades laborais diárias após permissão concedida pelo seu

superior.

Acerca da síndrome de esgotamento profissional, denominada de

síndrome de burnout, julgue os itens que se seguem.

75 A síndrome de burnout manifesta-se geralmente em episódios

agudos, que ocorrem com pouca frequência.

76 Entre as medidas de prevenção da ocorrência dessa síndrome

incluem-se ações que reduzam a exploração do desempenho

individual e que promovam a diminuição da intensidade de

trabalho e da competitividade, bem como que estabeleçam 

metas coletivas voltadas ao bem-estar dos profissionais da

empresa.

77 Exaustão emocional, despersonalização e diminuição do

envolvimento pessoal no trabalho são os três elementos

principais que caracterizam essa síndrome.

78 A referida síndrome causa sofrimento mental e, em casos

isolados, provoca atitudes de ironia e cinismo nos portadores,

em relação aos colegas de trabalho e às pessoas a quem o

profissional preste serviço.

79 Essa síndrome afeta com menor incidência os profissionais de

saúde que trabalham em contato direto com pacientes, pois

interações sociais minimizam o estresse laboral.

Julgue os itens a seguir, relativos à ergonomia.

80 Nas atividades de entrada de dados em trabalho de

processamento eletrônico, deve haver, no mínimo, uma pausa

de dez minutos para cada cinquenta  minutos trabalhados, não

deduzidos da jornada normal de trabalho.

81 Ergonomia refere-se ao estudo dos mecanismos de adaptação

das características psicofisiológicas dos trabalhadores às

condições de trabalho.

82 Os digitadores devem utilizar apoio para os pés que meça

40 cm × 30 cm × 15 cm e cuja face inclinada tenha um ângulo

de, no mínimo, 25° com a superfície.

83 Nas  atividades que envolvam leitura de documentos para

digitação, deve ser fornecido suporte adequado para

documentos que possa ser ajustado e proporcione boa postura,

visualização e operação, de modo a se evitar a movimentação

frequente do pescoço e a fadiga visual.

84 Para os operadores de telemarketing, devem ser fornecidos

gratuitamente conjuntos de microfone e fone de ouvidos

individuais que permitam  ao operador  a alternância do uso

das orelhas ao longo da jornada de trabalho. O equipamento

deve ser substituído sempre que apresentar defeito ou

desgaste devido ao uso.
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Com relação às bases legais que regulamentam acidentes de

trabalho, julgue os itens subsequentes.

85 Em  um  ambiente de trabalho, após o procedimento de

descompressão, os trabalhadores são obrigados a permanecer

por trinta minutos no canteiro de obras, a fim de que se cumpra

um período de observação médica.

86 As ações do PPRA de uma empresa são de responsabilidade do

Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador

(CEREST).

87 Para reduzir riscos, a atividade de carregamento de explosivos

de detonação e retirada de fogos falhos na mineração deve ser

feita por um único trabalhador designado para esse fim.

88 Nos canteiros de obra da indústria de construção deve-se

instalar refeitório e lanchonete com adequadas condições para

a alimentação dos trabalhadores.

Julgue os itens que se seguem, acerca de prevenção e

gerenciamento de risco. 

89 A toxicidade de substâncias químicas, em alguns casos,

depende das condições de trabalho. Determinado agente

químico pode não oferecer qualquer risco em condições

habituais de manipulação, porém, quando aquecido ou

submetido a alta pressão, pode tornar-se altamente tóxico, 

apresentando limites de tolerância bastante restritos. 

90 O uso de equipamento de proteção individual (EPI) constitui

a primeira opção que a empresa deve adotar como medida de

prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.

91 Entre os procedimentos necessários para o gerenciamento de

risco incluem-se a identificação e definição da magnitude do

risco para a saúde do trabalhador e as possibilidades de

exposição ao risco.

Acerca de saúde e prevenção de doenças, julgue os próximos itens.

92 A correta higienização das mãos é uma medida que previne a

contaminação pelo vírus da hepatite A.

93 Os exames periódicos de saúde podem revelar algumas

exposições a riscos ambientais ainda não identificadas, que

requerem a introdução de novas medidas de prevenção

individuais e coletivas. 

Na oficina mecânica de uma concessionária de veículos

identificou-se um alto índice de absenteísmo dos trabalhadores, o

que levou o gerente da loja a solicitar a ajuda de profissionais que

atuam na área de saúde do trabalhador. As entrevistas com os

mecânicos e a inspeção no ambiente revelaram a presença de riscos

ergonômicos, biológicos, físicos, químicos e psicossociais. A

história clínica e ocupacional dos trabalhadores demonstrou

presença predominante de dermatites variadas, problemas

osteomusculares diversos, fadiga e diminuição da audição.

Considerando a situação hipotética descrita acima, julgue os itens

a seguir.

94 Uma possível ação que a referida empresa poderia adotar para

reduzir o índice de absenteísmo seria a premiação dos

mecânicos de acordo com a produtividade individual

alcançada, que poderia ser medida, por exemplo, a partir do

número de carros atendidos no mês.

95 Conforme os dispositivos legais para prevenção e controle de

riscos à saúde dos trabalhadores, a empresa em questão deverá

implementar mudanças relacionadas às condições de trabalho,

manter atualizado o prontuário clínico individual e realizar os

exames periódicos para avaliar a saúde dos mecânicos após a

implementação das mudanças. 

96 Entre as ações que devem ser propostas pela equipe de saúde

do trabalhador inclui-se a promoção de encontros semanais

com os mecânicos a fim de se compor uma roda de conversa

com temas como saúde, ambiente de trabalho e qualidade de

vida no trabalho, além de prevenção de acidentes e doenças

relacionadas ao trabalho.

97 O histórico clínico dos empregados evidencia a necessidade de

os funcionários dessa concessionária serem submetidos a

constantes exames físicos, entre os quais o exame

audiométrico, bem como de ser frequentemente aferido o ruído

ambiental durante a jornada de trabalho, propondo-se, caso

seja necessário, alterações no ambiente que diminuam a

presença de ruídos.

98 As normas legais vigentes obrigam a empresa a disponibilizar

banheiros, chuveiros, pias e sabão para que seja garantida a

higiene completa do trabalhador, evitando-se possíveis doenças

como as afecções dérmicas diagnosticadas nos trabalhadores

da concessionária mencionada.
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No que diz respeito ao perfil profissiográfico previdenciário (PPP),
julgue os itens a seguir.

99 Para o preenchimento do PPP de um trabalhador
recém-contratado, o empregador deve exigir desse trabalhador
o PPP de seu emprego anterior.

100 Uma das finalidades do PPP é possibilitar aos administradores
acesso a bases de informações confiáveis para fins estatísticos,
de desenvolvimento de vigilância sanitária e epidemiológica e
de políticas em saúde coletiva.

Com relação ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem,
julgue os itens que se seguem.

101 O profissional enfermeiro pode se recusar a exercer atividades
profissionais caso não tenha materiais ou equipamentos de
proteção individual e coletiva previstos por lei.

102 O profissional enfermeiro pode se recusar a prestar assistência
de enfermagem mesmo que a situação se caracterize como
sendo de urgência ou de emergência.

103 É permitido ao corpo diretivo da instituição em que atua o
profissional de enfermagem negar participação deste
profissional na formulação das políticas da instituição em que
trabalha caso ele não tenha experiência suficiente.

104 É direito do profissional enfermeiro ter acesso às informações,
relacionadas à pessoa, à família e à coletividade, necessárias
para o exercício profissional.

Julgue os itens subsecutivos, com relação ao prontuário eletrônico
do paciente (PEP).

105 A digitalização de documentos pode ser considerada como um
prontuário eletrônico, uma vez que permite a busca digital por
informações e possibilita a estruturação e abordagem estatística
dessas informações.

106 Comparado ao prontuário em papel, o prontuário eletrônico
tem como benefícios a possibilidade de acesso simultâneo às
informações do paciente em locais distintos, a garantia de
legibilidade e a integração com outros sistemas de informação. 

De acordo com a Associação Nacional de Enfermagem do Trabalho
e a legislação previdenciária, julgue os itens a seguir, acerca das
atribuições do enfermeiro do trabalho.

107 São atribuições do enfermeiro do trabalho a redação e a
assinatura do atestado a ser anexado à comunicação de
acidente de trabalho para fins previdenciários.

108 O enfermeiro deve planejar e executar programas de educação
sanitária, de modo a se alcançar a adoção de hábitos sadios
pelo trabalhador, os quais, por sua vez, ajudam a prevenir
doenças profissionais e a melhorar as condições de saúde do
trabalhador.

A respeito da Portaria Ministerial n.º 2.446/2014, que redefiniu a
Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), julgue os
próximos itens.

109 Entre os temas prioritários da PNPS, encontra-se a promoção
da saúde do trabalhador em processos que resultem de um
esforço conjunto de empregadores, empregados, governo e
sociedade em prol da melhor organização do trabalho e de seu
ambiente, o que contribui para a redução da morbimortalidade
decorrente do trabalho.

110 Entre os objetivos específicos da PNPS, encontra-se o de
valorizar os saberes populares e tradicionais e as práticas
integrativas e complementares.

111 Entre as diretrizes da PNPS, está a incorporação das
intervenções de promoção da saúde no modelo de atenção à
saúde, especialmente no cotidiano dos serviços de atenção
básica em saúde.

Acerca da ABNT NBR ISO 9001:2008, julgue os itens

subsequentes.

112 A norma brasileira reconhece a BS OHSAS 18001:2007 como

o padrão internacional para sistemas de gestão da segurança e

da saúde ocupacional.

113 É obrigação da organização determinar e gerenciar o ambiente

de trabalho necessário para que se alcance a conformidade com

as exigências do produto.

No que diz respeito aos conhecimentos introdutórios de higiene

ocupacional, julgue os seguintes itens.

114 Cabe ao profissional da área de higiene ocupacional prever os

riscos à saúde associados aos processos de produção, às rotinas

de trabalho e à operação de equipamentos tanto na etapa de

projeto do local de trabalho quanto no planejamento da

execução do trabalho.

115 Risco ocupacional é o grau ou a probabilidade de exposição a

um fator de risco.

Com relação a alguns aspectos da gestão em saúde, julgue os

próximos itens.

116 Entre as práticas que constituem a gestão participativa inclui-se

a reconstrução do significado da educação em saúde, algo que

se desenvolve nas instituições de educação formal e nos

serviços de saúde. 

117 Ao desenvolver a política de saúde do trabalhador, o gestor da

saúde deve considerar o trabalhador como agente, isto é, como

sendo capaz de organizar adequadamente suas tarefas e de

responder a ações de comunicação e de educação popular em

saúde. 

118 Entre as atribuições dos gestores de saúde dos estados e do

Distrito Federal inclui-se o apoio à realização de pesquisas em

gestão participativa e estratégica.

Com relação aos benefícios da Previdência Social, julgue os itens

subsecutivos.

119 Os beneficiários de aposentadoria por invalidez do Regime

Geral de Previdência Social devem se submeter a perícia

médica anualmente, qualquer que seja a sua idade.

120 A todos os indivíduos que tenham exercido exclusivamente a

função de magistério, em qualquer nível de ensino, e iniciado

a carreira profissional em 2001, é garantida a redução em cinco

anos dos requisitos de idade e de tempo de contribuição para

fins de aposentadoria voluntária.
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PROVA DISCURSIVA 

• Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para
a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado fragmento de texto
escrito em local indevido.

• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado. Será também
desconsiderado o texto que não for escrito no local especificamente determinado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer
assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 20,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito apresentação
(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

Dos 3.209 brasileiros presos no exterior em 2013, 963 (30% do total) eram suspeitos de traficar

drogas. Em números absolutos, 1.108 brasileiros presos se concentram na Europa. Desses, 496 estão

atrás das grades por tráfico. Além dos dois brasileiros na Indonésia — Marco Archer, que já foi executado,

e Rodrigo Gularte, que aguarda execução no corredor da morte —, não há outros condenados à pena de

morte no exterior. Ao todo, há brasileiros presos em trinta e nove países. O levantamento também revela

que o tipo de crime cometido por brasileiros muda conforme o continente. Em todos eles, há a incidência

do tráfico de drogas e do homicídio.

O Globo. 20/1/2015. p.5 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.

AS DROGAS ILÍCITAS E A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< as drogas na sociedade contemporânea; [valor: 6,50 pontos]

< o negócio lucrativo das drogas; [valor: 6,50 pontos]
< o narcotráfico e o crime organizado global. [valor: 6,00 pontos]
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