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De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Fala-se muito sobre o drama enfrentado por1

pacientes com doenças típicas da velhice. A mais
emblemática e terrível delas, o Alzheimer, destrói a
capacidade de pensar, de se comunicar e de compreender a4

realidade. O doente se torna dependente, distante do mundo
e de si mesmo. Não bastasse, há outro lado cruel da doença
ainda pouco discutido. É vivido pelo parente — em geral,7

filha ou esposa — designado para cuidar do pai ou do
cônjuge doente. Trata-se de uma situação dificílima, não só
pelas razões práticas como pelas emocionais. Essas pessoas,10

em um ato de estóica devoção, costumam abdicar de parte de
sua vida, de seus sonhos e projetos e cuidar de um paciente
que só tende a piorar. A maioria dos médicos afirma ser13

usual entre os responsáveis pelos doentes abandonar a
própria rotina. O indivíduo passa a viver como enfermeiro,
babá, empregado e se esquece das próprias necessidades.16

A complexidade de sentimentos vividos nesse período é
grave. 

Veja, 11/10/2006 (com adaptações).

A partir do desenvolvimento das idéias no texto acima, julgue os

seguintes itens.

1 A substituição de “o drama enfrentado” (R.1) por dramas

enfrentados preserva a coerência e a correção gramatical do

texto. 

2 Subentende-se da argumentação do texto que, além de

sofrerem com “doenças típicas da velhice” (R.2), os idosos

sofrem também com a complexidade de sentimentos que

passam a vivenciar. 

3 No desenvolvimento do texto, a idéia de “pacientes” (R.2) é

retomada tanto por expressões genéricas no singular, como

“parente” (R.7) e “indivíduo” (R.15), quanto por expressões

no plural, como “pessoas” (R.10).

4 Depreende-se que, na linha 4, os sujeitos de “pensar”, “se

comunicar” e “compreender” referem-se ao “doente” (R.5).

5 A oração “Não bastasse” (R.6) poderia ser substituída por

Como se isso não bastasse, sem prejuízo da coerência ou da

correção gramatical do texto. 

6 O “outro lado cruel da doença” (R.6) começa a ser

caracterizado no texto a partir do trecho iniciado por “É

vivido” (R.7).

7 A oração iniciada por “e cuidar” (R.12) apresenta valor de

finalidade e, por isso, poderia ser substituída por para

cuidar.

8 A partícula se, em “se esquece” (R.16), pode ser retirada sem

que a correção ou a coerência do texto fiquem prejudicadas.

Novas dicas para prevenir o infarto

A incidência de casos fatais de infarto dobra quando1

ele ocorre durante a prática de exercícios físicos. Essa

conclusão levou um grupo de médicos a elaborar uma lista

de regras que podem evitar acidentes cardiovasculares4

durante o esporte.

• Faça aquecimento por, pelo menos, 10 minutos.

• Beba 3 goles de água a cada 30 minutos durante o7

exercício.

• Não faça esforço se a temperatura superar 30 graus.

• Avise seu médico se sentir dores no peito ou mal-10

estar.

Veja, 25/10/2006 (com adaptações).

Com relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.

9 Como o sujeito da primeira oração inclui palavras no plural,

a forma verbal “dobra” (R.1) poderia estar flexionada no

plural, sem prejuízo da coerência ou da correção gramatical

do texto.

10 No texto, o termo “exercícios físicos” (R.2) está empregado

com sentido equivalente a “esporte” (R.5).

11 Apesar de a forma verbal “elaborar” (R.3) estar empregada

sem flexão de plural, seu sujeito é interpretado como

“médicos”.

12 As formas verbais “Faça” (R.6), “Beba” (R.7) e “Avise” (R.10)

são dirigidas diretamente ao leitor — ou ao praticante de

esporte.

13 A condição expressa por “se sentir dores no peito” (R.10)

também seria corretamente explicitada como: caso sinta

dores no peito.
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A origem tanto da alopatia quanto das artes de curar1

é a mesma: os xamãs e curadores da pré-história. Em busca
do retorno ao estado de plena saúde, diversas trilhas foram
percorridas, e não é por várias delas parecerem deslocadas4

no tempo e bizarras aos olhos ocidentais do século XXI que
deixam de dar testemunho de sua eficiência. Embora se
perceba que um paciente que passa por um tratamento,7

digamos, de um pajé tem mais possibilidade de se recuperar
se estiver sintonizado com os níveis mitológicos presentes no
ritual, um leigo também pode conseguir a remissão do seu10

problema. A cura envolve níveis não apenas bioquímicos,
mas também psicológicos, semânticos e até parapsicológicos,
a respeito dos quais nossa compreensão ainda é escassa.13

Revista Planeta, abr./2007 (com adaptações).

Julgue os seguintes itens a respeito de aspectos semânticos e
gramaticais do texto acima.

14 Segundo o texto, a alopatia é a arte de curar.

15 O sinal de dois pontos, na linha 2, introduz uma enumeração
que será retomada pela expressão “diversas trilhas” (R.3).

16 Na linha 3, o emprego do adjetivo “plena”, qualificando
“saúde”, sugere que a saúde é um estado que pode ser
gradualmente alcançado.

17 Na linha 7, a segunda ocorrência de “que” pode ser
suprimida sem que se prejudique a correção do texto. 

18 A expressão “digamos” (R.8) está empregada no texto com
valor semântico de por exemplo.

19 Mantêm-se a correção gramatical e a coerência do texto se
for inserido o sinal indicativo de crase em “a remissão”
(R.10): à remissão.

20 Com a substituição dos dois adjetivos “psicológicos” e
“semânticos” (R.12) por apenas um, escrito como
psicosemânticos, preservam-se a coerência e a correção
textuais.

As medidas de prevenção em saúde podem ser entendidas como
todas aquelas adotadas para se evitarem as doenças ou suas
conseqüências. Em relação às medidas preventivas em saúde,
julgue os itens subseqüentes.

21 A prevenção primária engloba ações de promoção da saúde
destinadas a manter o bem-estar das pessoas, como, por
exemplo, a garantia a moradia adequada.

22 A prevenção primária inclui a adoção de medidas cujo
objetivo é impedir o aparecimento de determinada doença
em particular ou de um grupo de doenças afins. Um exemplo
desse tipo de medida é a vacinação.

23 Diagnóstico e tratamento precoces são medidas de prevenção
terciária.

24 As ações de reabilitação, como terapia ocupacional e uso de
próteses, não são consideradas medidas preventivas em
saúde, pois são adotadas posteriormente à ocorrência da
doença.

O Sistema Único de Saúde (SUS) é considerado um processo

social em permanente construção. Acerca de reforma sanitária,

modelos assistenciais e princípios e diretrizes do SUS, julgue os

itens seguintes.

25 O modelo médico-assistencial-privatista, hegemônico no

Brasil a partir da segunda metade do século XX,

caracterizava-se por privilegiar a prática médica curativa e

individual, em detrimento das ações coletivas.

26 Pelo princípio da integralidade, todos os brasileiros têm

direito aos serviços de atenção primária do SUS, mas não

têm garantido o direito de acesso aos demais níveis desse

sistema.

27 Quando criou o SUS, a Constituição Federal determinou o

acesso universal à saúde como direito do cidadão e

reconheceu a relevância pública das ações e dos serviços de

saúde.

28 O SUS é constituído por um conjunto de ações e serviços de

saúde sob co-gestão  do setor público e do setor privado em

todo o território nacional.

No que concerne a gerenciamento, planejamento e processo de

educação permanente em saúde no âmbito do SUS, julgue os

itens a seguir.

29 Despesas com saneamento básico, merenda escolar e

limpeza urbana devem ser incluídas no cálculo da aplicação

dos recursos financeiros destinados às ações e aos serviços

públicos de saúde, uma vez que esses serviços melhoram a

qualidade de vida e a saúde da população.

30 O relatório de gestão em saúde do município, instrumento

básico de planejamento, deve apresentar os resultados

alcançados das políticas e programas implementados e

orientar eventuais redirecionamentos de recursos financeiros

e intervenções.

31 A utilização da atenção básica como porta de entrada do

sistema de saúde brasileiro vem sendo ampliada no Brasil,

especialmente com a implantação da estratégia da saúde da

família.

32 É responsabilidade legal do gestor de saúde preocupar-se

com as questões relativas a preparação e desenvolvimento de

pessoal.
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A análise de indicadores de saúde originados de dados dos

sistemas de informação em saúde é relevante para definição das

prioridades e orientação das ações do SUS. Com relação a esse

tema, julgue os itens que se seguem.

33 Indicadores de saúde podem revelar a situação de saúde de

um indivíduo ou de uma população.

34 O coeficiente de incidência de infecção por HIV é expresso

pelo número de casos novos e antigos de portadores de HIV,

em determinada área geográfica e em um dado ano, dividido

pelo número de pessoas residentes na mesma área geográfica

e no mesmo ano, multiplicado por uma constante.

35 O grupo das doenças infecciosas e parasitárias ainda é a mais

freqüente causa de morte no Brasil, independentemente de

faixa etária.

Texto para os itens de 36 a 45

Plebiscito questionado

Uma questão de saúde pública ou um atentado contra a

vida? O polêmico debate sobre a legalização do aborto ganhou

destaque nas últimas semanas. Tão logo assumiu o comando do

Ministério da Saúde, José Gomes Temporão defendeu

publicamente a idéia de uma consulta nacional a respeito dessa

“ferida aberta na sociedade”. E vem recebendo críticas

fortíssimas dos movimentos religiosos.

Correio Braziliense, 15/4/2007, p. 15 (com adaptações).

Com relação ao tema do aborto e tomando como referência inicial

o texto acima, julgue os itens a seguir.

36 O Brasil é o único país da América Latina que ainda mantém

a proibição legal ao aborto.

37 Em várias partes do mundo, a legislação em torno do aborto

vem sendo revista por meio de consulta popular.

38 Em Portugal, a recente consulta popular acerca do aborto

resultou em manutenção da legislação anterior a esse

respeito.

39 No Brasil, é relevante a quantidade de mulheres que morre

ou tem a saúde afetada em decorrência de abortos

clandestinos.

40 No Brasil, não há feminista que seja contra a prática do

aborto.

Ainda tendo o texto como referência inicial, julgue os seguintes

itens, relativos às posições referentes às mudanças legislativas, no

Brasil, em relação ao aborto.

41 Há consenso parlamentar em torno da necessidade de

mudança da legislação que trata desse assunto.

42 A igreja católica, em especial, tem defendido publicamente

o projeto em curso no legislativo em favor do aborto.

43 A polêmica em torno do aborto gera também uma discussão

ética e moral com relação à vida.

44 Os argumentos contrários ao aborto são todos de ordem

técnica e médica.

45 O atual presidente da República entende que o

encaminhamento da discussão acerca do projeto de

modificação da legislação sobre o aborto no país deve ser

feito a partir da sociedade e do parlamento.

A segurança pública vem se firmando como tema central na

discussão política nacional e internacional. A respeito desse

assunto, julgue os itens seguintes.

46 A preocupação com a segurança é pertinente, em várias

partes do mundo, ante os níveis de violência urbana

crescentes.

47 O Brasil é um país violento, particularmente nos grandes

centros urbanos, palco diário de furtos, roubos, latrocínios e

mortes.

48 Ao contrário do Brasil, países como a Argentina e o Chile

não enfrentam problemas de segurança urbana.

49 Apesar de ser um problema grave, o tema da segurança

pública não chega a ameaçar a integridade territorial do

Brasil.

50 Soluções de segurança pública baseadas na repressão física

e ostensiva à violência são suficientes para resolver o

problema da violência e da insegurança nas cidades

brasileiras.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com referência à Norma Regulamentadora (NR) 4, que trata dos
Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho (SESMT), julgue os itens a seguir.

51 O grau de risco é o único fator considerado no
dimensionamento de uma empresa de grande porte.

52 O enfermeiro do trabalho é considerado habilitado quando
for portador do certificado de conclusão do curso de
especialização ou quando tiver sido aprovado em prova de
título aplicada por sua associação de classe.

53 A obrigatoriedade do SESMT é restrita às empresas públicas
estatutárias.

54 É permitida ao profissional especializado a realização de
outras atividades na empresa, durante o horário de sua
atuação no SESMT.

55 As atividades de atendimento hospitalar estão inseridas na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE)
como grau de risco 3.

O mapa de riscos é uma representação gráfica composta de
círculos de três diferentes tamanhos com cinco cores distintas,
cada cor associada a um agente nocivo à saúde dos trabalhadores.
Com relação ao mapa de riscos, julgue os próximos itens.

56 Esse tipo de mapa teve origem nos Estados Unidos da
América com a participação da classe patronal.

57 Os riscos biológicos em uma empresa são identificados no
mapa pela cor marrom.

58 Nas etapas de elaboração do mapa de riscos de uma
empresa, não consta o número de trabalhadores.

Considerando a norma que trata das atividades e operações
insalubres, beneficiando várias categorias de trabalhadores
expostos a riscos ocupacionais, julgue os itens seguintes.

59 Os percentuais de insalubridade correspondentes aos graus
máximo, médio e mínimo em segurança do trabalho são
45%, 15% e 5%, respectivamente, e são calculados tendo
por base o salário mínimo vigente.

60 A obrigatoriedade do uso de equipamentos de proteção
individual e a adoção de medidas que mantêm os níveis de
segurança dentro dos padrões aceitáveis são critérios que
podem ser usados para o cancelamento de adicional de
insalubridade.

61 O trabalhador que lida com animais portadores de doenças
infecto-contagiosas deve receber adicional de insalubridade
de grau médio.

Os equipamentos de proteção individual (EPIs) obrigatórios nas
atividades cotidianas dos trabalhadores estão descritos na NR 6.
Com referência a essa norma e aos EPIs, julgue os itens que se
seguem.

62 A sigla C.A. significa controle de acidentes.

63 As luvas de malha de aço são indicadas para trabalhadores
que utilizam facas como instrumento de trabalho.

64 Os plugs de inserção são dispositivos que protegem os
trabalhadores contra ruídos ocupacionais.

65 Eventuais irregularidades observadas nos EPIs deverão ser
comunicadas ao Ministério do Trabalho e Emprego pelo
empregador.

A NR 32, publicada recentemente, trata dos benefícios e dos
direitos dos trabalhadores quanto à segurança e à saúde no
trabalho. Acerca dessa NR, julgue os itens a seguir.

66 O uso de adornos é vedado no ambiente de trabalho.

67 A mulher grávida deve ser afastada de função que a obrigue
a se expor a radiações ionizantes.

68 A vacina contra hepatite C faz parte do programa de
imunização no âmbito hospitalar.

69 É permitido aos trabalhadores de laboratório pipetar
utilizando a boca.

A medicina do trabalho nas empresas passou a ser reconhecida a
partir da Recomendação 112, aprovada pela Organização
Internacional do Trabalho em 24/6/1959. A respeito dessa
recomendação, julgue os itens subseqüentes.

70 Os serviços prestados pela medicina do trabalho deveriam
gerar custos financeiros aos trabalhadores conforme seus
respectivos salários.

71 Uma das finalidades dessa recomendação é proteger o
trabalhador contra todo risco à sua saúde decorrente do
trabalho ou das condições em que ele é realizado.

72 Nessa recomendação, foi estabelecido o caráter
essencialmente prevencionista dos serviços de medicina do
trabalho.

O Diário Oficial da União publicou em 5/1/2007 a Lei n.o 11.445,
estabelecendo diretrizes nacionais no que se refere ao saneamento
básico e alterando algumas leis. A respeito desse assunto, julgue
os itens seguintes.

73 É de responsabilidade do Ministério das Cidades a
coordenação do plano nacional de saneamento básico.

74 O uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas,
ambientais e de saúde pública foi citado como ferramenta
para os catadores de materiais recicláveis.

75 Fazem parte do saneamento básico: disponibilidade de água
potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais
urbanas.

Um homem de 44 anos de idade trabalhou durante
10 anos em contato com carvão mineral sem uso de EPI. Nunca
foi submetido a exames médicos e nem participou de
treinamentos relacionados a normas de saúde e de segurança, o
que lhe ocasionou sérios problemas de saúde, deixando-o
incapacitado para o trabalho. 

A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

76 A doença contraída pelo trabalhador, adquirida pela inalação
de pó de carvão, é conhecida como antracose.

77 A fibrose pulmonar e a dispnéia não compõem o quadro
clínico desse trabalhador.

78 O EPI recomendado para casos como o descrito é a máscara
com filtros químicos ou máscara de poeiras.

79 No caso relatado, a espirometria é um exame dispensável,
pois não contribui para a elucidação diagnóstica.

80 O caso em apreço requer notificação compulsória, cabendo
ainda a emissão de comunicação de acidente de trabalho
(CAT).
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Um trabalhador de 30 anos de idade atua em uma

empresa há 5 anos, com carga horária de 8 horas diárias,

realizando atividades burocráticas. O computador é seu principal

instrumento de trabalho. Após 4 anos na empresa, procurou o

enfermeiro do trabalho com queixa de dores articulares nas

extremidades distais das mãos. Afirmou nunca ter procurado um

médico e disse que tomava analgésicos por iniciativa própria.

Além disso, não fazia as pausas recomendadas e ignorava a

ginástica laborativa adotada no trabalho, assim como a realização

dos exames periódicos. Encaminhado ao médico do trabalho,

após anamnese ocupacional e realização de uma série de exames

laboratoriais e de imagem, seu problema foi diagnosticado como

lesão por esforço repetitivo (LER). 

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se

seguem.

81 Nas atividades de processamento eletrônico, como as

executadas pelo trabalhador, é recomendada uma pausa de

10 minutos a cada 50 minutos trabalhados.

82 A carga horária do trabalhador em atividade de esforço

repetitivo não deveria exceder 5 horas, o que lhe permitiria

complementar sua jornada de trabalho com outras atividades

que não exigissem movimentos repetitivos nem esforço

visual.

83 A LER pode  apresentar uma forma insidiosa com dor,

parestesia e sensação de peso e fadiga, comprometendo

principalmente os membros superiores.

84 A LER de grau 4 não interfere na produtividade.

O trabalho em equipe multiprofissional de saúde consiste na

interação entre intervenções, técnicas e agentes.  É impossível se

alcançar o conjunto amplo e complexo das ações de saúde de

forma eficiente apenas com atuação de alguns profissionais. A

respeito de equipe multiprofissional de saúde, julgue os itens a

seguir.

85 Na comunicação dos agentes, destaca-se a elaboração

conjunta de linguagens, objetivos e propostas comuns.

86 A qualidade das instituições de ensino, projetos e controle

social tem pouca influência na capacitação profissional, na

interface do trabalho e na autonomia dos profissionais para

trabalho em equipe.

Com relação à informática direcionada à enfermagem em saúde

ocupacional, julgue os itens subseqüentes.

87 O uso da informática pelo enfermeiro, no dia-a-dia do

exercício profissional, tem custo e complexidade elevados.

88 Na sistematização da assistência de enfermagem, usa-se a

tecnologia ocupacional na tentativa de diminuir a distância

entre o administrar e o cuidar.

No momento em que fazia reparos em instalações

elétricas, Francisco levou um choque e sofreu queda de uma

escada. Em decorrência do acidente, apresentou queimaduras de

2.º grau nas mãos e fratura exposta do fêmur direito e úmero

esquerdo, além de parada cardiorespiratória, que foi revertida

pelo enfermeiro com auxílio de dois técnicos de enfermagem da

empresa em que Francisco trabalhava. 

A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens que se

seguem.

89 Nesse caso, a imobilização das fraturas é o principal cuidado

de enfermagem, devido ao risco de Francisco apresentar

complicações tromboembólicas.

90 A oclusão das narinas é um procedimento que deve ser

adotado antes de se iniciar a respiração boca a boca.

91 O pulso temporal deve ser verificado sempre que se faz uma

massagem cardíaca externa.

92 A aplicação de compressas frias nas queimaduras é contra-

indicada no caso em tela.

Ergonomia pode ser definida das seguintes maneiras: tecnologia

das comunicações homem-máquina; ciência interdisciplinar que

compreende a fisiologia, a psicologia do trabalho e a

antropometria; estudo científico das relações entre o homem e o

meio de trabalho. Com referência à ergonomia, julgue os itens a

seguir.

93 São condições relevantes para trabalhos em escritórios:

níveis de ruído, índice de temperatura e velocidade do ar.

94 Do ponto de vista ergonômico, o levantamento e transporte

manual de peso só é avaliado quando executado por dois

trabalhadores.

95 O encosto de assentos deve ser adaptado para a proteção

lombar do trabalhador.

96 O decibelímetro é um aparelho usado para a avaliação dos

níveis de iluminância.

Conhecida como higiene industrial, a higiene do trabalho é

considerada uma ciência referente à avaliação e ao controle dos

agentes ambientais e de fatores advindos do trabalho que podem

desencadear injúrias entre os trabalhadores. Com referência à

higiene do trabalho, julgue os próximos itens.

97 Entre as fases da higiene do trabalho, incluem-se:

antecipação, reconhecimento, avaliação e controle de riscos.

98 Limites de tolerância referem-se aos riscos ergonômicos

encontrados no ambiente de trabalho.

99 Indústria de lã, curtumes e matadouros são exemplos de

locais de trabalho onde são encontrados agentes biológicos.

100 As condições climáticas e o leiaute de uma lavanderia

hospitalar não estão relacionados com a higiene do trabalho.
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Em outubro de 2005, o governo federal lançou o projeto-piloto

conhecido como sistema integrado de saúde ocupacional do

servidor público. Esse sistema

101 visou beneficiar os servidores regidos pela Lei n.o

8.112/1990.

102 focalizou a prevenção, com o objetivo de reduzir

afastamentos por doenças, absenteísmos e aposentadorias

por invalidez.

Com relação à toxicologia ocupacional, que analisa os efeitos

nocivos provenientes de substâncias químicas presentes no meio

ambiente de trabalho do homem, julgue os itens subseqüentes.

103 Os fatores determinantes de intoxicações são a toxicidade e

o efeito do agente causador.

104 Poeiras, fumos metálicos, névoa e neblina são exemplos de

aerodispersóides.

105 As principais vias de administração de agentes químicos no

organismo são: inalatória, cutânea e digestiva.

106 Benzeno, formaldeído e níquel não são considerados

produtos cancerígenos.

A organização, que envolve previsão,  comando, coordenação e

controle, constitui o processo administrativo de uma empresa e é

assunto abordado nos cursos de enfermeiros e médicos do

trabalho. Acerca desse assunto, julgue os itens seguintes.

107 O prontuário do trabalhador é aberto a partir do primeiro

exame periódico e deve ser mantido por um período mínimo

de 10 anos após seu desligamento da empresa.

108 Os manuais de um SESMT são instrumentos que agrupam

normas, rotinas e procedimentos, entre outras informações

indispensáveis ao bom funcionamento do serviço.

109 O paralelismo entre a equipe de saúde ocupacional e a de

outras áreas de saúde não-ocupacionais é importante, pois

essas equipes se complementam ao avaliar tanto o ambiente

de trabalho como a integridade física do trabalhador.

110 O enfermeiro do trabalho deve delegar ao médico do

trabalho o estabelecimento de critérios de seleção e o

treinamento de pessoal de enfermagem.

No seu cotidiano, o enfermeiro do trabalho se depara com

situações conflituosas ou dilemas críticos impostos por

expectativas, estrutura organizacional, interesses econômicos,

sindicatos, pendências judiciais, entre outros. Com referência aos

aspectos ético-psicológicos do relacionamento enfermeiro-

trabalhador, julgue os itens a seguir.

111 O termo dano refere-se exclusivamente aos aspectos

psíquico, social e moral do trabalhador.

112 Em caso de exposição a produtos químicos, o direito à

informação pode ser negado ao trabalhador quando houver

segredo industrial envolvido.

113 Uma vez autorizado pelo trabalhador, o termo de

consentimento livre e esclarecido tem caráter irrevogável.

114 A invasão de privacidade e de confidencialidade das

informações clínicas de um trabalhador pode lhe causar

estigmatização e segregação.

Acerca da metodologia da pesquisa, julgue os itens que se

seguem.

115 Do ponto de vista da abordagem, a pesquisa qualitativa

requer o uso de recursos e técnicas estatísticas.

116 É possível planejar uma pesquisa sem se considerar a fase

decisória de delimitação do problema.

117 A revisão de literatura é uma etapa dispensável no

planejamento de uma pesquisa na área de saúde.

No que concerne às ciências sociais, julgue os próximos itens.

118 Nas avaliações de risco, os fatores subjetivos são os fatores

éticos, morais e culturais.

119 Mesmo com a industrialização, homens e mulheres

continuam a ter força bem diferenciada para o trabalho.

120 Sob as perspectivas de gênero, o feminismo radical refere-se

aos direitos no mercado de trabalho.




