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01. A coexistência de anormalidades metabólicas e vascu-
lares, constituindo uma síndrome, é reconhecida há 
muitos anos.  
Assinale a alternativa que NÃO apresenta fator de risco 
para o desenvolvimento da Síndrome Metabólica. 

 
(A) Fatores demográficos. 
(B) Hereditariedade. 
(C) Baixo peso ao nascer. 
(D) Enxaqueca crônica. 
(E) Estilo de vida sedentário. 

 

02. Considere as afirmações abaixo sobre as Dislipidemias. 
 

I - O nível elevado do colesterol LDL, geralmente 
assintomático, pode contribuir para a progressão 
mais rápida da aterosclerose. 

II - A redução do colesterol total e da fração LDL tem 
maior impacto por meio da farmacoterapia. 

III - A revisão sistemática de ensaios clínicos randomi-
zados evidencia que o uso de estatinas, por cerca 
de cinco anos, reduz a mortalidade total em cerca 
de 23%. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

03. A hipertensão arterial sistêmica é responsável por 
aproximadamente _______ da etiologia multifatorial 
da cardiopatia isquêmica e por ________ da etiologia 
dos acidentes vasculares cerebrais, sendo a causa da 
cardiopatia hipertensiva. É causa também de insufi-
ciência cardíaca. O acometimento isquêmico e as alte-
rações glomerulares diretas tornam a hipertensão 
arterial sistêmica uma das causas mais ___________ 
de insuficiência renal crônica. Valores de 
___________ para a pressão sistólica e de 
_____________ para a diastólica, identificados nos 
estudos isolados como pontos de aumento de risco, 
repercutem mais acentuadamente, pois já partem de 
riscos anteriores mais acentuados. 
 
Assinale a alternativa que completa, correta e respec-
tivamente, as lacunas do texto acima. 
 
(A) 25% – 15% – raras – 140 a 160 mmHg – 

90 mmHg 
(B) 25% – 40% – frequentes – 140 a 160 mmHg – 

90 mmHg 

(C) 75% – 15% – frequentes – 160 a 180 mmHg – 
100 mmHg 

(D) 75% – 40% – frequentes – 140 a 160 mmHg – 
90 mmHg 

(E) 25% – 40% – raras – 160 a 180 mmHg – 
100 mmHg 

04. Quais são os exames que fazem parte de uma rotina 
mínima indicada na avaliação de pacientes hipertensos, 
com o intuito de rastrear indicadores de hipertensão 
secundária e avaliar danos em órgãos-alvo? 

 
(A) EQU, Creatinina Sérica e Hemograma. 
(B) EQU, Potássio e Hemograma. 
(C) EQU, Creatinina Sérica e Potássio Sérico. 
(D) EQU, Hemograma e Glicemia de Jejum. 
(E) Colesterol Total, Creatinina Sérica e Hemograma. 

 

05. O prognóstico da cardiopatia isquêmica depende de 
inúmeros fatores que vão determinar o impacto dessa 
doença na capacidade laboral futura do paciente.  
Todas as alternativas abaixo são fatores de pior diag-
nóstico, EXCETO: 

 
(A) o comprometimento da função sistólica do ventrícu-

lo direito. 

(B) a obstrução de segmentos proximais das coronárias. 
(C) as arritmias ventriculares. 

(D) a isquemia documentada. 

(E) a gravidade das lesões coronarianas. 
 

Instrução: As questões 06 e 07 referem-se ao texto 
abaixo. 

PCF, 30 anos, previamente hígido, chega à emergência 
de um grande hospital com quadro de gastroenterite, 
diarreia com vômitos, intensa dor abdominal em cólica, 
cefaleia, insônia, tremores e delirium. O paciente é 
alcoolista pesado e trabalha em fábrica de baterias 
há 10 anos. Recebeu medidas de suporte para o 
quadro agudo, como hidratação vigorosa e medica-
ção sintomática. Teve remissão da dor abdominal com 
administração de gluconato de cálcio. Após essas medi-
das, foi diagnosticado e encaminhado para internação. 

 

06. No que se refere ao quadro clínico descrito acima, 
podemos dizer que é compatível com intoxicação 

 
(A) alimentar. 
(B) por mercúrio. 
(C) por chumbo. 
(D) por manganês. 
(E) por agrotóxico. 

 

07. Qual(is) exame(s) específico(s) pode(m) definir o 
diagnóstico do quadro clínico supracitado? 

 
(A) Acetilcolinesterase Sérica. 

(B) Manganês Urinário. 
(C) Mercúrio Urinário. 

(D) Chumbo Sérico e Ácido Delta Aminolevulínico Sérico. 
(E) Chumbo no Sangue e Ácido Delta Aminolevulínico 

Urinário. 
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08. No que se refere à NR 5, que trata da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), assinale 
a alternativa INCORRETA. 

 
(A) As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas 

durante expediente normal da empresa e em local 
apropriado. 

(B) O membro titular perderá o mandato, sendo 
substituído por suplente, quando faltar a mais de 
quatro reuniões.  

(C) A realização da eleição deve ocorrer no prazo 
mínimo de 30(trinta) dias antes do término do 
mandato da CIPA. 

(D) A CIPA poderá ter seu número de representantes 
reduzido, quando houver redução no número de 
empregados da empresa. 

(E) Havendo participação inferior a cinquenta por 
cento dos empregados na votação, não haverá 
apuração dos votos, e a comissão eleitoral deverá 
organizar outra votação. 

 

09. Dor na região do processo estiloide do rádio, com ou 
sem irradiação até o ombro, e que aumenta com 
abdução radial ativa do polegar. Desvio ulnar do 
punho, dificuldade para pronossupinação ou pinça e 
Teste de Finkelstein presente. Esse quadro clínico 
relaciona-se a que patologia? 

 
(A) Epicondilite medial. 
(B) Tenossinovite de De Quervain. 
(C) Dedo em gatilho. 
(D) Síndrome do Desfiladeiro Torácico. 
(E) Síndrome do Canal de Guyon. 

 

10. Transtornos mentais que acometem os trabalhadores 
com resposta prolongada a estressores emocionais e 
interpessoais crônicos no trabalho, caracterizados 
por exaustão emocional, despersonalização e condutas 
negativas com relação à organização do trabalho. 
Esse quadro clínico está relacionado com 

 
(A) Transtorno bipolar. 
(B) Transtorno depressivo relacionado ao trabalho. 
(C) Síndrome de Burn-Out. 
(D) Síndrome de reação ao stress. 
(E) Neurose profissional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. JFP, 74 anos, aposentado há 20 anos, tendo trabalhado 
30 anos na mesma empresa, internou-se apresentando 
quadro de dor torácica e dispneia há duas horas. No 
momento do atendimento, foi diagnosticado infarto 
agudo do miocárdio. Em exames subsequentes, 
constataram-se placas em pleura visceral com massa 
tumoral de 10cm de diâmetro em lobo médio do 
pulmão direito e derrame pleural associado. O exame 
anatomopatológico diagnosticou mesotelioma maligno 
pleural. 
 
Em relação ao caso acima, qual o trabalho mais provável 
exercido por JFP até a aposentadoria? 

 
(A) Serviços gerais em fábrica de plástico. 
(B) Serviços gerais em fábrica de ferramentas. 
(C) Serviços gerais em fábrica de fogos de artifícios. 
(D) Serviços gerais em indústria petroquímica. 
(E) Serviços gerais em fábrica de discos de embrea-

gem, pastilhas e lonas. 
 

12. AMV trabalha em empresa de grande porte como 
mecânico de manutenção de caldeiras. Teve um 
quadro de lombalgia em caráter insidioso há 60 dias, 
que culminou com seu afastamento do trabalho. 
Apresentou atestado médico de 5 (cinco) dias em 
setembro (25/09/11 a 29/09/11), de 5 (cinco) dias 
em outubro (10/10/11 a 14/10/11) e de 15 (quinze) 
dias em novembro (01/11 a 15/11). Contudo, ao 
retornar ao trabalho, permanecia sintomático. De 
acordo com o decreto nº 3.048, qual a primeira data 
possível para seu encaminhamento ao INSS? 

 
(A) 25/09/2011. 
(B) 06/11/2011. 
(C) 11/11/2011. 
(D) 14/11/2011. 
(E) 16/11/2011. 

 

13. No que se refere a acidente com material biológico, 
com curta duração de exposição, de fonte HIV positivo 
com carga viral baixa e CD4 alto, considere as 
afirmações abaixo. 

 
I - Em acidente punctório com agulha de sutura, não 

há necessidade de investigação, por se tratar de 
agulha sem lúmen. 

II - O líquido amniótico e a saliva não são considerados 
fluidos potencialmente infectados. 

III - Em caso de respingo de gotas de sangue em 
mucosa, a profilaxia pós-exposição oferecida 
pode ser com zidovudina (AZT) e lamivudina 3TC, 
por 4 semanas. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
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14. O uso de AZT, logo após acidente com material bioló-
gico de fonte HIV positivo, implica redução de risco de 
contaminação pelo HIV de aproximadamente 

 
(A) 50%. 
(B) 81%. 
(C) 90%. 
(D) 95%. 
(E) 100%. 

 

15. De acordo com a NR 17, considere as afirmações 
abaixo, acerca do transporte manual de cargas. 

 
I - Refere-se a cargas cujo peso é suportado por um 

só trabalhador. 
II - Não é permitido para trabalhadores menores de 

18 anos e para trabalhadoras de qualquer idade. 

III - Compreende o levantamento e a deposição da 
carga, bem como a distância percorrida com ela. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

16. Ao avaliar um indivíduo, com relação às ativida-
des com alta exigência para a coluna vertebral, o 
médico do trabalho deve pesquisar determinados 
sinais e sintomas. Assinale a alternativa que NÃO se 
refere ao quadro em questão. 

 
(A) Nos indivíduos dotados de boa robustez, há 

menor incidência de lombalgia. 

(B) O reflexo patelar alterado pode indicar compressão 
nervosa. 

(C) A hipertonia da musculatura paravertebral bilateral é 
um sinal irrelevante. 

(D) Indivíduos muito altos são predispostos a lombalgia. 

(E) O sinal de Laségue indica compressão de nervo 
por hérnia de disco ou miosite de tensão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. No que se refere a lombalgia, numere a segunda 
coluna de acordo com a primeira, associando os 
diagnósticos aos seus respectivos fatores desenca-
deantes. 

 
(1) Fadiga da musculatura paravertebral 
(2) Conversão psicossomática 
(3) Distensão músculo-ligamentar 
(4) Protrusão intradiscal 
(5) Instabilidade articular da coluna vertebral 

 
(  ) Deslocamento anterior de L5 – S1. 
(  ) Plano de trabalho muito baixo. 

(  ) Preferência do trabalhador por permanecer em pé. 

(  ) Presença de dor forte com espasmo muscular 
acentuado. 

(  ) Noites mal dormidas e dor recorrente frequente. 
 

A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 2 – 3 – 5 – 4 – 1. 
(B) 2 – 4 – 3 – 1 – 5. 
(C) 5 – 3 – 1 – 4 – 2. 
(D) 5 – 2 – 3 – 1 – 4. 
(E) 5 – 1 – 3 – 4 – 2. 

 

18. A doença que é transmitida por aerossóis e para a 
qual é indicado o uso de máscara respiratória tipo 
PFF2 durante o período de transmissibilidade é  

 
(A) tuberculose pleural. 
(B) varicela. 
(C) coqueluche. 
(D) meningite por Neisseria meningitidis. 
(E) rubéola. 

 

19. Conforme a CLT, no que se refere à licença materni-
dade, a funcionária grávida deve, mediante atestado 
médico, notificar o empregador da data do afastamento. 
Assinale a alternativa correta, com relação ao período 
em que essa notificação deve ser realizada. 

 
(A) Até a 32ª semana de gravidez. 

(B) Entre a 32ª e a 36ª semana de gravidez. 
(C) Entre o 28º dia antes do parto e a ocorrência deste. 

(D) Entre o 36º dia antes do parto e o 7º dia após o 
parto. 

(E) Entre o 7º dia e o 30º dia após o parto. 
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20. Quanto ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA), pode-se afirmar que os trabalhadores 
possuem responsabilidades. Com relação a isso, 
considere os itens abaixo. 

 
I - Colaborar e participar na sua implantação e 

execução. 

II - Seguir as orientações recebidas nos treinamentos. 
III - Informar a sua chefia direta sobre ocorrência que 

possa implicar riscos para a saúde dos traba-
lhadores. 

 
Quais estão corretos? 

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

 

21. A avaliação de infecção latente por tuberculose (ILTB) 
deve ser realizada nos exames admissionais e periódi-
cos, por meio da prova tuberculínica (PT). Assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 
(A) Caso a prova tuberculínica seja < 10 mm, deve-se 

repeti-la em 1 a 3 semanas para avaliação do efeito 
booster. 

(B) Caso a prova tuberculínica seja >= 10 mm, deve-se 
documentar essa informação e afastar tuberculose 
ativa. 

(C) Independentemente do resultado, a PT deve ser 
repetida anualmente. 

(D) O booster é definido quando a segunda prova 
tuberculínica é >=10 mm, com incremento de 
pelo menos 6 mm em relação à primeira PT. 

(E) Se o profissional de saúde teve PT prévia < 10 mm, 
deve-se avaliá-lo como se ele nunca tivesse sido 
testado. 

 

22. Assinale a alternativa que NÃO está associada com 
resultados falso-negativos da PT. 

 
(A) Tuberculose grave disseminada. 

(B) Obesidade. 
(C) Gravidez. 

(D) Febre durante a realização da PT e nas horas que 
a sucedem. 

(E) Imunossupressão avançada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Em relação à hepatite C, é correto afirmar que 
 

(A) 80% dos casos apresentam icterícia, dor abdominal 
e anorexia. 

(B) a soroconversão geralmente acontece após 6 
meses da exposição. 

(C) após exposição ao vírus, o RNA-HCV poderá ser 
identificado no soro antes da presença do anti-HCV. 

(D) a falência hepática fulminante é comum nos casos 
de infecção pelo vírus. 

(E) o clareamento viral espontâneo após infecção 
aguda pelo HCV ocorre em cerca de 75% dos 
casos. 

 

24. Em relação aos marcadores virais para hepatite B, é 
correto afirmar que 

 
(A) em raras situações, pode ocorrer a presença de 

anti-Hbs e Hbs Ag no mesmo momento. 

(B) anti-HBe reagente indica replicação viral. 

(C) a presença de Hbs Ag reagente e anti-HBc total 
indica infecção aguda. 

(D) anti-Hbs reagente sempre indica infecção passada. 
(E) HBs Ag é uma das partículas infecciosas da hepa-

tite B. 
 

25. Uma vez obtido o diagnóstico de doença mental rela-
cionada ao trabalho, algumas condutas são recomen-
dadas. Assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) Proporcionar cuidado ao paciente, buscando aliviar 

a sintomatologia. 

(B) Avaliar, juntamente com o paciente, a perspectiva 
de que ele precisa modificar sua forma de interagir 
no local de trabalho. 

(C) Manter o trabalhador noturno em seu horário, 
uma vez que não há indicação imediata de troca 
para horário diurno fixo. 

(D) Diminuir a exposição do paciente ao fator que lhe 
gera conflito. 

(E) Orientar o familiar sobre o distúrbio psíquico. 
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26. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando os tipos de dermatite às suas características. 

 
(1) Dermatite irritativa de contato 
(2) Dermatite alérgica de contato 

 
(  ) Independe de sensibilização prévia. 

(  ) Pode aparecer em todos os trabalhadores expostos, 
dependendo do tempo, periodicidade e concen-
tração do agente exposto. 

(  ) O hardening (espessamento da pele) é considerado 
protetor nesse tipo de dermatite. 

(  ) É a causa principal de dermatites por detergente. 

(  ) O período de incubação pode variar de 5 a 21 dias.  
 

A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 2 – 1 – 2 – 2 – 1. 
(B) 2 – 2 – 1 – 1 – 1. 
(C) 1 – 2 – 1 – 2 – 1. 
(D) 1 – 1 – 2 – 1 – 2. 
(E) 1 – 1 – 2 – 2 – 1. 

 

Instrução: As questões 27 e 28 referem-se ao Código 
de Ética Médica. 

 

27. Considere os itens abaixo, no que se refere aos direitos 
e deveres do médico. 

 
I - É vedado ao médico assumir responsabilidade por 

ato médico que não praticou ou do qual não 
participou. 

II - É direito do médico opor-se à realização de junta 
médica ou de segunda opinião, quando solicitado 
pelo paciente ou seu representante legal. 

III - O médico pode exercer simultaneamente a medi-
cina e a farmácia. 

 
Quais estão corretos? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Assinale a afirmativa INCORRETA. 
 

(A) É vedado ao médico permitir o manuseio e o 
conhecimento dos prontuários por pessoas não 
obrigadas ao sigilo profissional. 

(B) É vedado ao médico deixar de esclarecer o traba-
lhador sobre as condições de trabalho que ponham 
em risco sua saúde. 

(C) O médico pode revelar informações confidenciais, 
obtidas por meio do exame médico de trabalha-
dores, sempre que for solicitado pelos dirigentes 
de empresas ou de instituições. 

(D) O prontuário do paciente estará sob a guarda do 
médico ou da instituição que assiste o paciente. 

(E) É vedado ao médico delegar a outros profissionais 
atos ou atribuições exclusivos da profissão médica. 

 

29. No que refere às especificações sobre equipamentos 
de proteção individual utilizados na indústria da constru-
ção, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) O cinto de segurança tipo abdominal somente 

deve ser utilizado em serviços de eletricidade e 
em situações em que funcione como limitador de 
movimentação. 

(B) O cinto de segurança tipo paraquedista deve ser 
utilizado em atividades a partir de 3,00 (três) 
metros de altura do piso, nas quais haja risco de 
queda do trabalhador. 

(C) O cinto de segurança deve ser dotado de disposi-
tivo trava-quedas e estar ligado a cabo de segu-
rança independente da estrutura do andaime. 

(D) Os cintos de segurança tipo abdominal e tipo 
paraquedista devem possuir argolas e mosque-
tões de aço forjado. 

(E) Em serviço de montagem industrial, com movi-
mentação do trabalhador, caso não haja cabo de 
guia de segurança, existem outras medidas de 
segurança possíveis. 

  

30. Um supervisor que coordena entrada em espaço 
confinado deve desempenhar a função de 

 
(A) operar os movimentadores de pessoas. 

(B) ordenar o abandono do espaço confinado. 
(C) manter continuamente a contagem dos trabalha-

dores. 
(D) adotar os procedimentos de emergência. 

(E) executar testes e conferir equipamentos e proce-
dimentos. 
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31. Considere os itens abaixo sobre o decreto n.º 3048, no 
que se refere a empregado de empresa regida pela CLT. 

 
I - Não será devido auxílio-doença ao segurado que 

se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já 
portador de doença ou lesão invocada como 
causa para a concessão do benefício, salvo quando 
a incapacidade sobrevier por motivo de progres-
são ou agravamento dessa doença ou lesão. 

II - O segurado empregado que, por motivo de doença, 
se afastar do trabalho durante quinze dias, retor-
nando à atividade no décimo sexto dia, e dela 
voltar a se afastar dentro de sessenta dias após o 
retorno, fará jus ao auxílio-doença a partir da 
data do novo afastamento. 

III - Independe de carência a concessão do auxí-
lio-acidente. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

32. O aposentado por invalidez terá direito a majoração 
de 25% (vinte e cinco por cento) no valor de seu 
benefício em todas as situações abaixo, EXCETO 

 
(A) baixa visão, com distorção de imagem (aniseiconia). 

(B) paralisia dos dois membros superiores ou inferiores. 
(C) doença que exija permanência contínua no leito. 

(D) perda de uma das mãos e dos dois pés, quando o 
uso de prótese for possível. 

(E) incapacidade permanente para as atividades da 
vida diária. 

 

33. Na análise de eventos adversos, existem conceitos 
fundamentais.  A _____________ é definida como o 
que deve ser feito. A ______________ indica o que se 
fez. A _____________ é uma estratégia de adaptação 
à situação real de trabalho. Por mais que se tente 
nunca é possível tornar as condições de produção 
perfeitamente estáveis, devido às _______________ 
técnicas e humanas. 

 
(A) carga de trabalho – tarefa – atividade – variabili-

dades 

(B) tarefa – atividade – atividade – variabilidades 
(C) carga de trabalho – variabilidade – tarefa – ativi-

dades  
(D) atividade – tarefa – tarefa – cargas de trabalho 

(E) atividade – tarefa – atividade – cargas de trabalho 
 
 
 

34. Quanto à mudança transitória de limiar de audição 
(MTL), é INCORRETO afirmar que 

 
(A) os ruídos de alta frequência são mais nocivos que 

os de baixa frequência, principalmente na faixa 
entre 2kHz e 6kHz. 

(B) a MTL começa a partir de uma exposição a 
75dB(A) e, acima desse nível, ela aumentará 
proporcionalmente ao aumento de intensidade e 
duração do ruído. 

(C) a exposição contínua é mais nociva do que a 
intermitente. 

(D) uma pequena parte da MT se recupera em 2 a 3 
horas, mas a maior parcela somente em 14 horas. 

(E) a suscetibilidade individual segue uma distribuição 
normal. 

 

35. NÃO é atribuição dos profissionais de limpeza em 
instituições hospitalares 

 
(A) utilizar somente produtos saneantes que estejam 

com as embalagens rotuladas. 

(B) transportar resíduos coletados em carros apro-
priados, mantendo a tampa fechada. 

(C) realizar as limpezas concorrente, terminal e 
imediata das áreas internas e externas. 

(D) realizar o fechamento dos coletores e perfuro-
cortantes. 

(E) realizar a limpeza e a desinfecção de superfícies 
que contenham material orgânico. 
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36. A NR-32 classifica os agentes biológicos em classes 
de risco conforme riscos ao indivíduo e à coletividade 
e probabilidade de causar doenças no ser humano. 
Correlacione as classes de risco com as afirmativas 
abaixo. 

 
(1) Classe de Risco 1 
(2) Classe de Risco 2 
(3) Classe de Risco 3 
(4) Classe de Risco 4 

 
(  ) O agente biológico pode causar doenças graves 

no ser humano, para as quais não existem profilaxia 
ou tratamento eficazes. 

(  ) O agente biológico tem baixa probabilidade de 
disseminação para a comunidade. 

(  ) O agente biológico oferece risco individual elevado 
para o trabalhador e tem probabilidade de 
disseminar-se na comunidade. 

(  ) O agente biológico tem baixa probabilidade de 
causar doença ao ser humano. 

(  ) É a classe do Mycobacterium tuberculosis. 
 

A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 4 – 2 – 3 – 1 – 3. 
(B) 2 – 3 – 4 – 1 – 2. 
(C) 4 – 1 – 3 – 2 – 1. 
(D) 3 – 2 – 4 – 1 – 4. 
(E) 4 – 3 – 2 – 1 – 3. 

 

37. Considere as afirmações abaixo sobre a NR-32. 
 

I - Serviço de saúde é qualquer edificação destinada 
à prestação de assistência à saúde da população, 
e todas as ações de promoção, recuperação, 
assistência, pesquisa e ensino em saúde em 
qualquer nível de complexidade. 

II - Para fins da aplicação da NR, são considerados 
trabalhadores da saúde todos aqueles que exercem 
suas atividades na edificação, relacionados ou não 
à promoção e assistência à saúde. 

III - Todo trabalhador dos serviços de saúde deve 
receber obrigatoriamente imunização ativa contra 
tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no 
PCMSO. 

 
Quais estão corretas? 

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

 
 
 
 

38. As recomendações dos Centers for Diseases Control 
and Prevention (CDC-USA) em relação à imunização 
dos profissionais da saúde classificam a prevenção de 
doenças em duas categorias: aquelas que necessitam 
de vacinação de rotina ou verificação da imunidade, 
em função dos riscos de infecção nos profissionais de 
saúde e pacientes – categoria 1; e aquelas doenças 
em que está indicada vacinação apenas em determi-
nadas circunstâncias – categoria 2.  
Relacione as colunas abaixo considerando essas reco-
mendações. 

 
(1) Categoria 1 
(2) Categoria 2 

 
(  ) Hepatite B 
(  ) Influenza 
(  ) Meningite Meningocócica 
(  ) Varicela 
(  ) Poliomielite 

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 1 – 1 – 2 – 1 – 2. 
(B) 1 – 1 – 1 – 1 – 2. 
(C) 1 – 2 – 1 – 1 – 2. 
(D) 1 – 1 – 2 – 2 – 1. 
(E) 1 – 2 – 2 – 1 – 2. 

 

39. As afirmações abaixo referem-se a exposição e admi-
nistração de quimioterápicos. Assinale a alternativa 
INCORRETA.  

 
(A) O responsável pela administração do quimioterá-

pico é o enfermeiro, conforme Resolução COFEN 
n.° 210, de 01 de julho de 1998. 

(B) As funcionárias gestantes e nutrizes não necessi-
tam ser afastadas das atividades de administra-
ção dos quimioterápicos. 

(C) Quando do manuseio de excreções dos pacientes 
que receberam quimioterápico nas últimas 48 horas, 
os funcionários devem vestir aventais e luvas de 
procedimento. 

(D) As roupas contaminadas com excreções e fluidos 
corporais do paciente devem ser acondicionadas 
em saco devidamente identificado para encami-
nhamento à lavanderia. 

(E) As áreas onde são realizadas atividades de mani-
pulação, armazenamento, administração e trans-
porte devem manter um kit de derramamento 
identificado e seus profissionais devidamente 
treinados quanto ao seu uso. 
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40. Quanto ao relatório anual do PCMSO, assinale a alter-
nativa INCORRETA. 

 
(A) Deve ser realizado por todas as empresas regidas 

pela CLT. 
(B) Poderá ser armazenado na forma de arquivo 

informatizado. 

(C) Deve ser apresentado à CIPA. 
(D) Deve discriminar o número e a natureza dos 

exames por setor. 
(E) Deve incluir um planejamento para o ano seguinte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


