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Cargo 602 
ENFERMEIRO DO TRABALHO 

 
 

Data e horário da prova:  
 

Domingo, 7/9/2014, às 14h30 
 

I N S T R U Ç Õ E S  
 
• Você receberá do fiscal: 

o um caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas 
de resposta cada uma, e apenas uma alternativa correta; 

o um cartão de respostas ótico personalizado. 
• Verifique se a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação do cartão de respostas ótico estão 

corretas. 
• Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado do cartão de respostas, 

com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 
 

Ansiedade é apenas insegurança. 
 

• Você dispõe de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva, devendo controlar o tempo, pois não haverá 
prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação do cartão de respostas ótico. 

• Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 37 (trinta e sete) minutos do início da prova. 
• Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar seu cartão de respostas ótico e  

retirar-se da sala. 
• Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES o cartão de respostas devidamente assinado. 
• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada de material 

transparente. 
• Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem fornecida pelo 

fiscal do IADES: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; tablet eletrônico; 
walkman; aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais; agenda eletrônica; 
palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

• Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas. 
• Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
• Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 
 
 

I NSTRUÇÕES PARA A  PROVA OBJETI VA 
 

• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Caso haja algum dado incorreto, escreva apenas no(s) campo(s) 
a ser(em) corrigido(s), conforme instruções no cartão de respostas. 

• Leia atentamente cada questão e assinale, no cartão de respostas ótico, uma única alternativa. 
• O cartão de respostas ótico não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos 

locais destinados às respostas. 
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica preta ou 

azul, o espaço a ela correspondente. 
• Marque as respostas assim:  
 
 
 

 

 

Tipo “D” 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Questões de 1 a 25 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Questões de 1 a 8 
 

Texto 1 para responder as questões de 1 a 5. 
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Pessoas com maior nível cultural são mais felizes e 
saudáveis, diz estudo 

 

Tocar instrumentos musicais, pintar quadros ou ir 
regularmente a galerias de arte, museus e teatros pode 
melhorar a saúde das pessoas. É o que aponta uma pesquisa 
norueguesa feita com quase 51 mil adultos do condado de 
Nord-Trondelag e publicada na versão online da revista 
científica Journal of Epidemiology and Community Health. 

Os autores aplicaram questionários para 
determinar com que regularidade esses indivíduos 
frequentavam atividades culturais e como eles percebiam 
seu estado de saúde, a satisfação com a vida e os níveis de 
ansiedade e depressão.  

Todos os tipos de programas foram 
significativamente associados à boa saúde e ao 
contentamento geral. Os voluntários com maior acesso a 
esses eventos ou habilidades tinham menores níveis de 
ansiedade e depressão. 

Disponível em: <http://www.enfermagematualizada.com/conteudo.
php?id=2892>. Acesso em: 6/6/2014, com adaptações.

 

QUESTÃO 1 _______________________  
 
De acordo com as regras de regência prescritas pela 
 norma-padrão, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Ela se simpatiza com o trabalho dos enfermeiros. 
(B) Prefiro mais ser enfermeira que trabalhar na área da 

educação. 
(C) Lembrei que posso fazer o curso de enfermagem na 

minha cidade. 
(D) Custo acreditar que já sou enfermeira. 
(E) Informaram os alunos de enfermagem que, em 2014, 

haverá concurso público no Distrito Federal para a 
área da saúde. 

 

QUESTÃO 2 _______________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta mensagem compatível 
com as ideias do texto.  
 
(A) Segundo a pesquisa norueguesa, a música, a pintura e 

o acesso a eventos artísticos podem melhorar a saúde 
das pessoas. 

(B) A pesquisa envolvendo 51 mil adultos foi realizada e 
publicada pela revista científica Journal of 
Epidemiology and Community Health. 

(C) Quanto maior o acesso a eventos culturais, maior a 
possibilidade de que sejam nulas as chances de um 
indivíduo se tornar depressivo e ansioso. 

(D) A maior parte dos programas culturais foi 
intensamente associada à boa saúde e ao 
contentamento geral das pessoas. 

(E) A aplicação dos questionários pelos autores da 
pesquisa pretendia determinar com que regularidade 
os quase 51 mil adultos frequentavam atividades 
culturais e como eles percebiam seu estado de saúde, 
a satisfação com a vida e os níveis de ansiedade e 
depressão. 

 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
De acordo com o que prescreve a norma-padrão a respeito do 
paralelismo sintático, o trecho “como eles percebiam seu 
estado de saúde, a satisfação com a vida e os níveis de 
ansiedade e depressão.” (linhas de 9 a 11) deveria ser assim 
reescrito: 
 
(A) como eles percebiam seu estado de saúde, sua 

satisfação com a vida e seus níveis de ansiedade e 
depressão. 

(B) como eles percebiam seu estado de saúde, da 
satisfação com a vida e com os níveis de ansiedade e 
depressão. 

(C) como eles percebiam seu estado de saúde, a sua 
satisfação com a vida e os níveis de ansiedade e 
depressão. 

(D) como eles percebiam seu estado de saúde, a sua 
satisfação com a vida e os seus níveis de ansiedade e 
depressão. 

(E) como eles percebiam seu estado de saúde, de 
satisfação com a vida e os seus níveis de ansiedade e 
depressão. 

 

QUESTÃO 4 ________________________  
 
Acerca das questões sintáticas referentes ao período “Os 
voluntários com maior acesso a esses eventos ou habilidades 
tinham menores níveis de ansiedade e depressão.” (linhas de 
14 a 16), assinale a alternativa correta. 
 
(A) O sujeito da oração classifica-se como oculto ou 

desinencial. 
(B) O termo “a esses eventos ou habilidades” completa o 

sentido de “acesso”, logo funciona como 
complemento nominal. 

(C) O verbo “tinham” é intransitivo. 
(D) O vocábulo “menores” desempenha a função de 

predicativo do objeto direto. 
(E) A expressão “de ansiedade e depressão” é objeto 

indireto. 
 

QUESTÃO 5 ________________________  
 
Considerando o que prescreve a norma-padrão quanto à 
colocação pronominal, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Nos referimos à relação entre a arte e a cura de certas 

doenças. 
(B) Honraria-me exercer a enfermagem. 
(C) Não lembrei-me de aplicar a injeção na paciente. 
(D) Quem habilita-se a trabalhar naquele posto de saúde? 
(E) Os profissionais da saúde que se dedicam mais 

merecem o meu respeito. 
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Texto 2 para responder as questões de 6 a 8. 
 

 

 
 
 
 

1 
 
 

 
 

4 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 

10 
 

 
 
 

13 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 

18 

História da enfermagem no Brasil 
 
A organização da enfermagem na sociedade 

brasileira começa no período colonial e vai até o final do 
século 19. A profissão surge como uma simples prestação de 
cuidados aos doentes, realizada por um grupo formado, na 
sua maioria, por escravos, que naquela época trabalhavam 
nos domicílios. Desde o princípio da colonização, foi 
incluída a abertura das Casas de Misericórdia, que tiveram 
origem em Portugal. 

A primeira Casa de Misericórdia foi fundada na 
Vila de Santos, em 1543. Em seguida, ainda no século 16, 
surgiram as do Rio de Janeiro, Vitória, Olinda e Ilhéus.  

No que diz respeito à saúde do povo brasileiro, 
merece destaque o trabalho do Padre José de Anchieta. 
Ele não se limitou ao ensino de ciências e catequeses. Foi 
além. Atendia aos necessitados, exercendo atividades de 
médico e enfermeiro. Em seus escritos, encontramos estudos 
de valor acerca do Brasil, seus primitivos habitantes, o clima 
e as doenças mais comuns. 
 

Disponível em: <http://www.medicinaintensiva.com.br/enfermagem-
historia.htm#H>. Acesso em: 6/6/2014, com adaptações.

 

QUESTÃO 6 _______________________  
 
De acordo com a norma-padrão, assinale a alternativa correta 
acerca das questões gramaticais referentes ao período “No 
que diz respeito à saúde do povo brasileiro, merece destaque 
o trabalho do Padre José de Anchieta.” (linhas 12 e 13). 
 
(A) O emprego da crase diante de “saúde” é facultativo. 
(B) Caso o autor resolvesse inserir o vocábulo toda 

diante de “saúde”, o uso da crase seria inviável. 
(C) O emprego da vírgula é facultativo entre “brasileiro” 

e “merece”. 
(D) O vocábulo “saúde” é acentuado por ser um 

paroxítono terminado em vogal. 
(E) O verbo “merece” deveria ser substituído por 

merecem, caso o vocábulo “destaque” estivesse no 
plural. 

 

QUESTÃO 7 _______________________  
 
Com base nas informações veiculadas pelo texto, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) No século 19, a enfermagem surge como profissão 

no Brasil a partir do serviço de prestação de cuidados 
aos doentes em domicílio. 

(B) As Casas de Misericórdia tiveram origem em 
Portugal, durante o período da colonização do Brasil. 

(C) A Casa de Misericórdia da Vila de Santos foi fundada 
no mesmo século em que surgiram as do Rio de 
Janeiro, Vitória, Olinda e Ilhéus. 

(D) José de Anchieta desenvolveu trabalhos voltados para 
a pesquisa científica e estudos acerca do valor do 
Brasil. 

(E) Diversos estudos de cunho geográfico e sociológico 
foram realizados por José de Anchieta durante o 
período em que surgiu a enfermagem no Brasil. 

QUESTÃO 8 ________________________  
 
Considerando a norma-padrão e o emprego das conjunções e 
dos pronomes no texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Na oração “A profissão surge como uma simples 

prestação de cuidados aos doentes” (linhas 3 e 4), a 
conjunção destacada foi utilizada para introduzir uma 
ideia de conformidade.  

(B) Em “que naquela época trabalhavam nos domicílios” 
(linhas 5 e 6), o pronome destacado poderia ser 
substituído por o qual. 

(C) Em “Ele não se limitou ao ensino de ciências e 
catequeses.” (linha 14), o pronome “Ele” retoma o 
termo do período anterior “o trabalho do Padre José 
de Anchieta” (linha 13), e a conjunção “e” relaciona 
dois termos por uma ideia de adição. 

(D) No trecho “Em seus escritos, encontramos estudos de 
valor acerca do Brasil, seus primitivos habitantes” 
(linhas 16 e 17), o pronome “seus” retoma, em cada 
uma de suas ocorrências, um termo diferente. 

(E) Em “o clima e as doenças mais comuns” (linhas 17 e 
18), a conjunção destacada estabelece uma relação de 
adversidade entre os termos por ela conectados. 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA AOS SERVIDORES DO GDF 
Questões de 9 a 12 

 

QUESTÃO 9 ________________________  
 
A educação no Distrito Federal, como direito de todos, 
ganhou importantes dispositivos em sua Lei Orgânica, mas 
também garantiu direitos a destinatários específicos. Acerca 
desses direitos específicos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O Poder Público deverá garantir atendimento em 

creches exclusivamente destinadas a crianças 
portadoras de deficiência, oferecendo recursos e 
serviços diferenciados de educação e reabilitação 
naqueles estabelecimentos próprios a sua formação. 

(B) Exclusivamente aos alunos do nível médio da rede 
pública o Poder Público deverá garantir o serviço 
de orientação educacional, exercido por 
profissionais habilitados. 

(C) Os profissionais do magistério público que alfabetizem 
exclusivamente crianças terão tratamento especial 
quanto a sua remuneração, a ser definido em lei. 

(D) O Poder Público deverá assegurar a especialização 
de profissionais do magistério para a pré-escola e 
para as quatro primeiras séries do ensino 
fundamental, incluída a formação de docentes para 
atuar na educação de portadores de deficiência e de 
superdotados, na forma da lei. 

(E) Exclusivamente os educadores das escolas públicas 
em exercício nas unidades de ensino que atendam a 
excepcionais, a crianças e a adolescentes com 
problemas de conduta ou de situação de risco e 
vulnerabilidade farão jus a uma gratificação 
especial, nos termos da lei. 
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QUESTÃO 10 ______________________  
 

Com base no regime jurídico dos servidores públicos civis do 
Distrito Federal, assinale a alternativa que delimita exceção à 
vedação de concessão de licença não remunerada ou 
afastamento sem remuneração ao servidor em estágio 
probatório. 
 

(A) Afastamento para o serviço militar. 
(B) Gozo de licença-prêmio por assiduidade. 
(C) Afastamento para o serviço militar ou a licença por 

motivo de afastamento do cônjuge ou 
companheiro. 

(D) Licença por motivo de doença em pessoa da Família 
comprovada por junta médica oficial a necessidade 
de licença por período superior a 180 dias. 

(E) Afastamento para o serviço militar ou para o 
exercício de mandato eletivo. 

 

QUESTÃO 11 ______________________  
 
A Lei Orgânica do Distrito Federal, reconhecendo a 
necessidade de o Estado promover a igualdade material, 
previu, em um capítulo próprio, disposições dirigidas às 
mulheres, aos negros e às minorias. Com relação a esse 
assunto, assinale a alternativa que apresenta um dever 
expressamente conferido ao Poder Público, instituído nesse 
capítulo vigente. 
 
(A) Criar delegacias especiais de atendimento à mulher 

vítima de violência, ao negro e às minorias vítimas 
de discriminação. 

(B) Criar e executar programas que visem à coibição da 
violência e da discriminação sexual, racial, social ou 
econômica. 

(C) Aplicar sanções administrativas a empresas e órgãos 
públicos situados no Distrito Federal que, 
comprovadamente, discriminarem as mulheres e os 
negros nos procedimentos de seleção, contratação, 
promoção, aperfeiçoamento profissional e 
remuneração. 

(D) Executar programas que visem coibir a violência e a 
discriminação sexual ou social contra a mulher. 

(E) Criar e manter abrigos para as mulheres e as 
minorias vítimas de violência doméstica. 

 

QUESTÃO 12 ______________________  
 
Assinale a alternativa que corresponde a um direito expresso 
conferido exclusivamente às gestantes no regime jurídico dos 
servidores públicos civis do Distrito Federal. 
 
(A) A servidora gestante que ocupe cargo em comissão 

sem vínculo com o serviço público não pode, sem 
justa causa, ser exonerada de ofício, desde a 
confirmação da gravidez até cinco meses após o 
parto, salvo mediante indenização paga na forma do 
regulamento. 

(B) A servidora gestante, enquanto durar a gestação, 
deve exercer as respectivas atividades em local 
salubre e em serviço não perigoso. 

(C) A licença à gestante poderá ter início no primeiro dia 
do nono mês de gestação, salvo antecipação por 
prescrição médica. 

(D) A servidora gestante terá direito, a partir da 
confirmação da gravidez até o início da licença à 
gestante, durante a jornada de trabalho, a uma hora 
de descanso, que poderá ser parcelada em dois 
períodos de meia hora. 

(E) A gestante fica sujeita ao regime de trabalho de 30 
horas semanais. 

 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

Questões de 13 a 16 
 

QUESTÃO 13 _______________________  
 
O Conselho Nacional de Saúde promoveu a atualização das 
diretrizes para atender as deliberações da 11a e da 12a 

conferências nacionais de saúde e as contidas nos relatórios 
das conferências temáticas. Assim, a capacitação de 
conselheiros de saúde está incorporada ao processo de 
educação permanente. Acerca desse tema, assinale a 
alternativa que apresenta uma das iniciativas de formação 
para o controle social. 
 
(A) Certificar-se de que os conselheiros de saúde tenham 

passado por todas as etapas de formação para 
poderem estar aptos a executar o próprio dever. 

(B) Incentivar a capacitação da comunidade elegendo um 
representante comunitário. 

(C) Priorizar os conselheiros de saúde e outros sujeitos 
sociais, além de considerar um mundo de 
significação dos participantes, utilizando recursos 
voltados à reflexão, à crítica do conhecimento, às 
habilidades, às atitudes e aos hábitos, para que 
possam exercer a própria cidadania. 

(D) Não permitir a participação de ex-conselheiros. 
(E) Limitar o tempo de capacitação para um período 

menor, assim podendo aumentar a demanda de 
capacitação. 

 

QUESTÃO 14 _______________________  
 
A respeito da evolução, da organização e do estabelecimento 
do SUS no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A equidade é um dos princípios assegurados pelo 

sistema em que as ações e os serviços devem ser 
oferecidos aos cidadãos, independentemente do nível 
de complexidade que cada caso requeira. 

(B) As ações integradas de saúde (AIS), criadas em 1938, 
constituíram um processo de descentralização da 
saúde no Brasil, proporcionando a universalização da 
acessibilidade da população aos serviços de saúde, o 
que formou um movimento assistencial com base nas 
equipes multiprofissionais de saúde. 

(C) O Sistema Unificado Descentralizado de Saúde 
(SUDS), criado em 1940 a partir da consolidação das 
AIS, adotou os princípios da não universalidade. 

(D) O programa de interiorização das ações de saúde e 
saneamento (PIASS), criado em 1936, objetivava 
levar a extensão do serviço de saúde aos 
trabalhadores do campo, até então excluídos das 
ações previdenciárias. 

(E) Os princípios organizativos do SUS, hierarquização e 
regionalização, dependem exclusivamente da União 
para sua implementação. 
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QUESTÃO 15 ______________________  
 
São os fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, 
psicológicos e comportamentais que influenciam a 
ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na 
população. Esse conceito se refere aos 
 
(A) indicadores sociais da saúde e vigilância. 
(B) fatores sociais e regionais do SUS. 
(C) parâmetros determinantes sociais. 
(D) determinantes sociais da saúde. 
(E) fatores de desenvolvimento social. 
 

QUESTÃO 16 ______________________  
 
Segundo o art. 6o da Lei no 8.080/1990, está incluída, no 
campo de atuação do SUS, a execução de ações de  
 
(A) vigilância sanitária, de vigilância patrimonial e de 

saúde animal. 
(B) vigilância orgânica, de vigilância epidemiológica e 

de saúde do trabalhador. 
(C) vigilância orgânica, de vigilância patrimonial e de 

saúde do trabalhador. 
(D) vigilância orgânica, de vigilância ambiental e de 

saúde animal. 
(E) vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica e 

de saúde do trabalhador. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 

Questões de 17 a 19 
 

QUESTÃO 17 ______________________  
 
Um copo comum comporta, até a borda, 200 mL de água, e 
um copinho plástico, do tipo que acompanha certos 
remédios, possui uma última marca, um pouco abaixo da 
borda, indicando 10 mL. Eles serão usados para encher um 
recipiente de 1 dm3. O copo será sempre preenchido até a 
borda e o copinho até a marca de 10 mL. Se não houver 
perda de água, o número de copos e o de copinhos utilizados 
para preencher o recipiente serão, respectivamente, 
 
(A) 5 e 100. 
(B) 5 e 200. 
(C) 50 e 500. 
(D) 50 e 1.000. 
(E) 50 e 2.000. 

 
QUESTÃO 18 ______________________  
 
No almoxarifado de uma unidade de saúde, que atende 
diariamente 80 pacientes, hoje há gaze suficiente para  
30 dias de atendimento. Se hoje a direção da unidade decidir 
aumentar o número de atendimentos diários para  
120 pacientes, e considerando que a quantidade de gaze por 
paciente é constante, para quantos dias dará a gaze em 
estoque? 
 

(A) 15. 
(B) 20. 
(C) 25. 
(D) 30. 
(E) 45. 
 

QUESTÃO 19 _______________________  
 
Uma unidade de saúde tem 800 vagas para funcionários, 
sendo 300 para nível médio e 500 para nível superior. Em 
certa ocasião, havia 75 vagas disponíveis. Foram contratados 
40 novos funcionários para o nível médio, o que preencheu 
as vagas desse segmento. Quantos empregados de nível 
superior estavam lotados na unidade? 

 
(A) 385. 
(B) 425. 
(C) 460. 
(D) 465. 
(E) 485. 

 
MICROINFORMÁTICA 

Questões de 20 a 22 
 

QUESTÃO 20 _______________________  
 
Quanto ao processo de infecção de vírus em um computador 
e aos principais meios de propagação, é correto afirmar que, 
para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo 
de infecção, 
 
(A) basta ter um programa já infectado para contaminar o 

computador, mesmo que o programa não tenha sido 
executado. Os principais meios de propagação de 
vírus são o envio de e-mail e as mídias removíveis. 

(B) o vírus não depende da execução do programa ou 
arquivo hospedeiro; dessa forma, basta ter um 
programa já infectado. O principal meio de 
propagação de vírus são as mídias removíveis, 
somente. 

(C) o vírus depende da execução do programa ou arquivo 
hospedeiro; dessa forma, é preciso que um programa 
já infectado seja executado. Os principais meios de 
propagação de vírus são o envio de e-mail e as 
mídias removíveis. 

(D) o vírus depende da execução do programa ou arquivo 
hospedeiro mas isso somente acontece se o programa 
for executado pelo administrador. O principal meio 
de propagação de vírus são as mídias removíveis, 
apenas. 

(E) o vírus não depende da execução do programa ou 
arquivo hospedeiro, mas, se o administrador fizer 
login, o vírus será executado. O principal meio de 
propagação de vírus são as mídias removíveis, 
somente. 
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QUESTÃO 21 ______________________  
 
Considerando o Windows 7, assinale a alternativa correta 
quanto ao menu Iniciar. 
 
(A) Consiste em uma seção intermediária que inclui 

um relógio e ícones que comunicam o status de 
determinados programas e das configurações do 
computador. 

(B) É o portão de entrada para programas, pastas e 
configurações do computador; o local onde se 
iniciará ou abrirá itens. 

(C) É a barra longa horizontal na parte inferior da tela, 
utilizada para manter o controle das janelas. 

(D) Permite desfazer (reverter) ações ou erros 
cometidos pelos programas.  

(E) Trata-se de um programa que amplia a tela do 
computador, facilitando a leitura. 

 

QUESTÃO 22 ______________________  
 
Acerca do Microsoft Word, é correto afirmar que o botão 
Recortar (Ctrl+X) do menu Área de Transferência serve para 
 
(A) recortar uma área selecionada no documento e 

colocá-la na área de transferência. 
(B) copiar uma área selecionada no documento e colocá-la 

na área de transferência. 
(C) copiar e colar uma área selecionada no documento. 
(D) copiar a formatação de uma área selecionada e 

aplicá-la a outra área. 
(E) recortar e copiar uma área selecionada no documento 

e colocá-la em outro local do documento. 
 

ATUALIDADES 
Questões de 23 a 25 

 

QUESTÃO 23 ______________________  
 
Brasília possui ótimas opções para passeios ao ar livre. Os 
seus parques atraem pessoas interessadas na prática de 
exercícios físicos, no lazer em família e na observação das 
belezas naturais. No que se refere aos parques de Brasília, 
assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) No Parque Ecológico Água Claras são encontrados 

gansos, tucanos, capivaras, e bem-te-vis que vivem 
dentre os ipês, ingás e muitas outras árvores 
frutíferas, que foram plantadas por antigos 
chacareiros que ali habitavam antes da implantação 
do parque. 

(B) O Parque Nacional de Brasília, localizado em uma 
região divisória das bacias hidrográficas Amazônica, 
do Prata e do São Francisco, é também conhecido 
como Água Mineral. Ele tem uma vasta área de 
preservação ambiental, oferece duas piscinas de água 
mineral e corrente, espaço para piqueniques à sombra 
de árvores, além de passeios e trilhas nas matas.  

(C) O Jardim Botânico de Brasília está localizado no 
Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul. Ele 
possui vegetação nativa em excelente estado de 
conservação, jardins temáticos e reserva ecológica 
destinada à pesquisa e preservação do cerrado. 

(D) O Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, mais 
conhecido por Parque da Cidade, está localizado 
entre a Asa Sul e o Setor Sudoeste e é um dos 
maiores parques urbanos do mundo. É um dos 
principais centros de lazer ao ar livre da cidade e 
concentra quadras de esportes, lagos artificiais, 
parque de diversões, centro hípico e pistas de 
caminhada, patinação e ciclismo. 

(E) A Torre de TV Digital fica dentro da área do Parque 
Ecológico Dom Bosco. O parque é uma homenagem 
ao padre italiano João Belchior Bosco, que sonhou 
existir, entre os paralelos 15º e 20°, uma terra em que 
leite e mel jorrariam em grande abundância. Do 
local, tem-se uma vista panorâmica da área central de 
Brasília e do Palácio da Alvorada. 

 

QUESTÃO 24 _______________________  
 
O uso do álcool, do tabaco e de outras drogas é um desafio 
constante para as políticas públicas. Acerca desse assunto, 
assinale a alternativa que corresponde ao perfil da população 
brasileira em relação ao consumo de álcool, tabaco e outras 
drogas. 
 
(A) O número de mulheres consumindo bebida alcoólica 

tem aumentado tanto que o percentual de mulheres 
que consomem álcool com frequência é muito 
próximo ao de homens. 

(B) Os casos de violência doméstica contra a mulher em 
que o agressor tenha ingerido bebida alcóolica são 
raros. 

(C) Após a sanção da Lei Antifumo, não há registro 
significativo de mortes por câncer no Brasil, nos 
últimos cinco anos, causadas pelo tabaco. 

(D) Metade da população brasileira consome bebida 
alcoólica com frequência e praticamente um quarto 
desse grupo bebe de forma nociva, ou seja, mais de 
10 milhões de pessoas são alcoolistas no País. 

(E) Os acidentes e as violências decorrentes do uso de 
drogas estão em primeiro lugar no ranking das causas 
de óbito entre pessoas acima de 65 anos de idade em 
nosso País. 

 

QUESTÃO 25 _______________________  
 
Pesquisas recentes realizadas pelo Ministério da Saúde 
demonstram que praticamente metade da população 
brasileira está obesa. A respeito do perfil alimentar e 
nutricional da população brasileira, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O hábito de consumir carnes com excesso de gordura 

é mais frequente em mulheres que em homens. 
(B) Na fase adulta, o consumo regular de frutas e 

hortaliças, ou seja, em cinco ou mais dias da semana, 
tende a diminuir com o aumento da idade.  

(C) Menos da metade da população brasileira consome 
regularmente frutas e hortaliças, ou seja, em cinco ou 
mais dias da semana.  

(D) A frequência do consumo de carnes com excesso de 
gordura tende a aumentar quanto maior for a idade da 
pessoa e com mais anos de escolaridade. 

(E) A frequência do hábito de consumir leite integral é 
muito reduzida, não passando de 20% da população 
adulta. Em ambos os sexos, o consumo de leite 
integral tende a elevar-se com o aumento da idade. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 26 a 50 

 

QUESTÃO 26  ______________________  
 
A vantagem da implementação do sistema de gestão 
integrada de segurança, meio ambiente e saúde é o (a) 
 
(A) diferencial competitivo com enfraquecimento da 

imagem no mercado e nas comunidades. 
(B) atendimento às demandas do mercado e da sociedade 

em geral. 
(C) prática da excelência gerencial não reconhecida por 

padrões internacionais de gestão. 
(D) insegurança legal contra processos e 

responsabilidades. 
(E) dificuldade na capacitação dos empregados. 
 

QUESTÃO 27  ______________________  
 
Em relação aos processos de auditoria, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A auditoria é um exame realizado nos resultados de 

saúde e segurança no trabalho, e não em um sistema 
de gestão. 

(B) O auditor não é um participante neutro no processo 
de auditoria; pode e deve influenciar áreas que não 
condizem com o esperado. 

(C) A auditoria busca efetivamente a implantação das 
atividades planejadas e não só a documentação 
escrita. 

(D) A auditoria não precisa seguir um protocolo que 
defina quais atividades devem ser desenvolvidas para 
que a organização atinja seus resultados. 

(E) A auditoria busca incoerência entre as atividades 
executadas e as planejadas e com os resultados 
alcançados para posterior efetivação. 

 

QUESTÃO 28  ______________________  
 
O conhecimento a respeito de custos é a base para o 
planejamento e a gestão. Acerca desse tema, e considerando 
que a contabilidade faz parte desse processo de modo 
fundamental, assinale a alternativa correta quanto ao que 
caracteriza a contabilidade gerencial quando comparada à 
contabilidade financeira. 
 
(A) Relatórios resumidos e rígidos, em certo grau. 
(B) Informação precisa. 
(C) Relatórios com orientação histórica. 
(D) Ênfase na objetividade e consistência dos dados. 
(E) Relatórios com orientação histórica e para o futuro. 
 

QUESTÃO 29  ______________________  
 
Conforme a Norma Regulamentadora no 9 do Ministério do 
Trabalho e Emprego, as radiações ionizantes, as neblinas e os 
vírus são considerados, respectivamente, agentes 
 
(A) físicos, químicos e biológicos. 
(B) químicos, físicos e biológicos. 
(C) físicos, biológicos e químicos. 

(D) químicos, biológicos e físicos. 
(E) biológicos, físicos e químicos. 
 

QUESTÃO 30  ______________________  
 
De acordo com a Norma Regulamentadora no 15 do 
Ministério do Trabalho e Emprego, o exercício de trabalho 
em condições insalubres, previstas na própria resolução, 
assegura ao trabalhador a 
 
(A) redução da jornada de trabalho diária. 
(B) percepção de adicional, incidente sobre o salário 

mínimo da região. 
(C) redução da jornada de trabalho semanal. 
(D) redução do tempo mínimo de contribuição para a 

aposentadoria. 
(E) ampliação do tempo mínimo interjornadas. 
 

QUESTÃO 31  ______________________  
 

Considerando o conceito de higiene ocupacional, é correto 
afirmar que as fibras são 
 
(A) agentes físicos. 
(B) radiações ionizantes. 
(C) gases. 
(D) agentes biológicos. 
(E) agentes químicos aerodispersoides. 
 

QUESTÃO 32  ______________________  
 
Um risco não encontrado no ambiente de trabalho da 
enfermagem, dentro de um serviço hospitalar terciário,  
é o (a) 
 
(A) contato com substâncias, compostos ou produtos 

químicos em geral. 
(B) esforço físico. 
(C) iluminação inadequada. 
(D) trabalho diurno. 
(E) transporte manual de peso. 
 

QUESTÃO 33  ______________________  
 

No que se refere às férias trabalhistas, de acordo com o 
previsto na Consolidação das Leis do Trabalho e suas 
atualizações, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Após cada período de 12 meses de vigência do 

contrato de trabalho, o empregado terá direito a 30 
dias de férias, independentemente da assiduidade no 
período. 

(B) Ao empregador é facultado descontar, no período de 
férias, as faltas do empregado ao serviço. 

(C) O empregado que tiver recebido da Previdência 
Social prestações de acidente de trabalho por mais de 
seis meses, embora descontínuos, no curso do 
período aquisitivo, não terá direito a férias. 

(D) A época de concessão de férias é a que melhor 
atende aos interesses do empregado. 

(E) O período de férias não é computado como tempo de 
serviço. 
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QUESTÃO 34  ______________________  
 
A Convenção 161 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) dispõe a respeito dos Serviços de Saúde no Trabalho. 
Considerando esse assunto, assinale a alternativa incorreta 
quanto a uma das funções de uma política nacional coerente, 
que estabeleça progressivamente serviços de saúde no 
trabalho para todos os trabalhadores. 
 

(A) Identificar e avaliar os riscos à saúde nos locais de 
trabalho. 

(B) Determinar proibição, limitação ou controle de 
operações e processos, substâncias e agentes. 

(C) Fomentar a adaptação do trabalho aos 
trabalhadores. 

(D) Zelar pela saúde dos trabalhadores e pelos fatores e 
práticas de trabalho que possam afetá-la. 

(E) Participar em programas de melhorias nas práticas 
de trabalho e inspeções de novos equipamentos. 

 

QUESTÃO 35  ______________________  
 

Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é o 
 

(A) perfil psicológico do trabalhador. 
(B) documento histórico do trabalhador que reúne os 

dados administrativos. 
(C) registro do perfil econômico do trabalhador ao longo 

do tempo de empresa. 
(D) documento histórico-laboral do trabalhador que 

reúne dados administrativos, registros ambientais e 
resultados de monitoração biológica, entre outras 
informações, durante todo o período em que ele 
exerceu suas atividades. 

(E) perfil econômico, psicológico e o registro da 
eficiência do trabalhador durante o tempo de serviço 
dele para a empresa. 

 

QUESTÃO 36  ______________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta um dos objetivos da 
Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora. 
 
(A) Fortalecer a Vigilância em Saúde do Trabalhador e a 

integração com os demais componentes da 
Vigilância em Saúde. 

(B) Promover a saúde em ambientes e processos de 
trabalho insalubres. 

(C) Garantir a exclusividade na atenção à saúde do 
trabalhador. 

(D) Assegurar a qualidade da atenção à saúde do 
trabalhador da rede privada. 

(E) Incorporar a categoria trabalho como determinante 
do processo saúde-doença dos indivíduos e da 
coletividade, excluindo-a nas análises de situação de 
saúde e nas ações de promoção em saúde. 

QUESTÃO 37 _______________________  
 
Um princípio que não está relacionado à Política Nacional de 
Segurança e Saúde no Trabalho é o da (o) 
 
(A) universalidade. 
(B) prevenção. 
(C) precedência das ações de promoção, proteção e 

prevenção sobre as de assistência, reabilitação e 
reparação. 

(D) diálogo social. 
(E) exclusividade. 
 

QUESTÃO 38 _______________________  
 
Tabela 1: Tempo de internação (em dias) de 100 pacientes no 
hospital X. 
 

Tempo de 
internação 

Número de 
pacientes 

0 ⊢ 20 
20 ⊢ 40 
40 ⊢ 60 
60 ⊢ 80 
80 ⊢ 100 

15 
20 
35 
20 
10 

�  100 
Fonte: dados hipotéticos. 

 

Considerando os dados hipotéticos da tabela 1, é correto 
afirmar que a média do tempo de internação, em dias, é igual a 
 
(A) 44. 
(B) 45. 
(C) 46. 
(D) 47. 
(E) 48. 
 

QUESTÃO 39  ______________________  
 
Assinale a alternativa que apresenta o material considerado 
de baixo risco de transmissão ocupacional para exposição 
biológica ao HIV. 
 
(A) Sêmen. 
(B) Sangue. 
(C) Concentrado de vírus manipulado em laboratório de 

contato sem barreira. 
(D) Lágrimas. 
(E) Líquor. 
 

QUESTÃO 40  ______________________  
 
Considerando o Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde (PGRSS), assinale a alternativa que indica 
um objetivo não relacionado a esse plano. 
 
(A) Minimização da produção de resíduos. 
(B) Manejo seguro dos resíduos gerados. 
(C) Proteção aos trabalhadores. 
(D) Lucro na venda dos resíduos para reciclagem. 
(E) Preservação da saúde, dos recursos naturais e do 

ambiente. 
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QUESTÃO 41  ______________________  
 
A leishmaniose cutânea ou cutaneomucosa é considerada 
uma doença ocupacional quando adquirida 
 
(A) em zona endêmica, mas não necessariamente por 

trabalhadores. 
(B) por meio de transmissão pelo caramujo. 
(C) por trabalhadores agrícolas ou florestais. 
(D) por trabalhadores da construção civil. 
(E) por trabalhadores de canis. 
 

QUESTÃO 42  ______________________  
 
No que se refere à comunicação de acidente de trabalho 
(CAT), assinale a alternativa correta. 
 
(A) A CAT deve ser emitida somente em acidentes ou 

doenças que resultem em afastamento do trabalho. 
(B) Caso a empresa não emita a CAT no prazo previsto 

em lei, essa ação pode ser realizada pelo próprio 
empregado. 

(C) Em caso de morte do trabalhador em consequência 
de acidente de trabalho, a empresa tem 72 horas para 
emitir a CAT. 

(D) O médico poderá emitir a CAT somente se 
autorizado pela empresa. 

(E) É privativo do médico ou enfermeiro do trabalho a 
emissão da CAT. 

 

QUESTÃO 43  ______________________  
 
Quanto à comunicação de acidente de trabalho (CAT), 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) A comunicação será feita ao Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), em formulário devidamente 
preenchido, em seis vias. 

(B) No caso de trabalhador temporário, a obrigação da 
comunicação é do próprio trabalhador diretamente ao 
INSS. 

(C) Não é obrigatória a emissão da CAT relativa ao 
acidente ou à doença profissional ou do trabalho 
ocorridos com o aposentado por tempo de serviço ou 
com idade que permaneça ou retorne à atividade após 
a aposentadoria. 

(D) Nem todos os casos com diagnóstico firmado de 
doença profissional ou do trabalho devem ser objeto 
de emissão de CAT pelo empregador. 

(E) Quando se tratar de trabalhador marítimo, aeroviário, 
ferroviário, motorista ou outro trabalhador 
acidentado fora da sede da empresa, caberá ao 
funcionário comunicar o acidente. 

 
 
 
 

QUESTÃO 44  ______________________  
 
A Portaria no 104/2011 do Ministério da Saúde estabelece 
critérios, responsabilidades e atribuições aos profissionais e 
serviços de saúde em relação às doenças de notificação 
compulsória. Algumas doenças devem ser comunicadas às 
respectivas secretarias estaduais ou secretarias municipais de 
saúde imediatamente. Na impossibilidade de realização dessa 
comunicação, em finais de semana, uma alternativa a ser 
adotada, de acordo com a legislação, é 
 
(A) aguardar o primeiro dia útil para realizar a 

comunicação. 
(B) aguardar a próxima ocorrência e enviar as duas 

notificações simultaneamente. 
(C) enviar a notificaçao eletrônica à SVS/MS por e-mail. 
(D) adotar os procedimentos para as doenças com 

notificação obrigatória no prazo máximo de 24 horas. 
(E) desconsiderar a notificação. 
 

QUESTÃO 45  ______________________  
 
No Brasil, o limite máximo para jornada semanal em turno 
ininterrupto é de 
 
(A) 24 horas. 
(B) 36 horas. 
(C) 40 horas. 
(D) 42 horas. 
(E) 44 horas. 
 

QUESTÃO 46 _______________________  
 
De acordo com a Norma Regulamentadora no 4 do Ministério 
do Trabalho e Emprego e suas alterações, o enfermeiro que 
integre o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho deverá ser portador de 
certificado de conclusão de curso 
 
(A) de enfermagem e certificado de conclusão de curso 

de especialização em Enfermagem do Trabalho, em 
nível de pós-graduação, ministrado por instituição de 
ensino que mantenha o curso de graduação em 
enfermagem. 

(B) de enfermagem e registro no Conselho de Classe. 
(C) superior na área de saúde e certificado de conclusão 

de curso de especialização em Enfermagem do 
Trabalho, em nível de pós-graduação, ministrado por 
instituição de ensino que mantenha o curso de 
graduação em enfermagem. 

(D) superior e certificado de conclusão de curso de 
especialização em Enfermagem do Trabalho, em 
nível de pós-graduação, ministrado por instituição 
reconhecida pelo Ministério da Educação. 

(E) de enfermagem e certificado de conclusão de curso 
de especialização em Enfermagem, em nível de pós-
graduação, ministrado por instituição de ensino que 
mantenha o curso de graduação em enfermagem. 
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QUESTÃO 47  ______________________  
 
Acerca da diferença fundamental entre o Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho (SESMT) e a Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA), assinale a alternativa correta. 
 
(A) O SESMT atua exclusivamente nas grandes 

empresas. 
(B) A CIPA atua exclusivamente nas grandes empresas. 
(C) O SESMT é composto exclusivamente por 

profissionais especialistas em segurança e saúde no 
trabalho. 

(D) A CIPA é composta exclusivamente por 
profissionais especialistas em segurança e saúde no 
trabalho. 

(E) Não existe diferença entre SESMT e CIPA, pois os 
dois têm praticamente a mesma função. 

 

QUESTÃO 48  ______________________  
 
Considerando um sistema de gestão de saúde e de segurança 
ocupacional (SGSSO), assinale a alternativa correta quanto à 
OHSAS 18001. 
 
(A) Planejamento da identificação de perigos, avaliação 

de riscos e controle dos riscos. 
(B) Controle operacional. 
(C) Medição de desempenho, monitoramento e melhoria. 
(D) Especificação de auditoria internacionalmente 

reconhecida para sistemas de gestão de saúde 
ocupacional e segurança. 

(E) Prontidão e resposta a emergências. 
 

QUESTÃO 49  ______________________  
 
Em relação às medidas de proteção previstas na Norma 
Regulamentadora no 32 do Ministério do Trabalho e 
Emprego, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O local onde existe possibilidade de exposição ao 

agente biológico deve ter lavatório exclusivo provido 
de água corrente para higiene das mãos. 

(B) O uso de luvas substitui o processo de lavagem das 
mãos. 

(C) Não é permitida a instalação de lavatórios nos 
quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de 
pacientes portadores de doenças infectocontagiosas. 

(D) Em caso de exposição acidental ou incidental, 
somente as medidas previstas no Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais podem ser 
adotadas. 

(E) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros 
superiores podem iniciar as respectivas atividades 
após a fixação de curativos. 

 

QUESTÃO 50  ______________________  
 
De acordo com a Constituição Federal de 1988, a 
competência para cuidar da segurança e da saúde do 
trabalhador é do (a) 
 
(A) Ministério da Saúde. 
(B) Ministério do Trabalho. 
(C) Previdência Social. 
(D) União. 
(E) município. 
 

Área livre 
 




