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01. Em relação ao Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (NR-9 PPRA), assinale a alternativa correta. 
 

(A) O registro de dados deverá ser mantido por um 
período mínimo de cinco anos. 

(B) O documento-base, suas alterações e complemen-
tações deverão ser apresentados e discutidos na 
SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho). 

(C) O planejamento que visa ao estabelecimento de 
metas, prioridades e cronograma deve ser bienal. 

(D) Na etapa de avaliação dos riscos e da exposição 
dos trabalhadores, os exames médicos periódicos 
e laboratoriais devem ser contemplados. 

(E) O programa tem sua fundamentação legal assegu-
rada pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). 

 

02. No que se refere à NR-32 – Segurança e Saúde no 
Trabalho em Serviços de Saúde –, considere as afir-
mações abaixo. 

 
I - Em caso de exposição acidental ou incidental aos 

agentes biológicos, as medidas de proteção que 
devem ser adotadas são as que estão previstas 
na NR-15 – Atividades e operações insalubres. 

II - Devem constar no PCMSO as medidas para des-
contaminação do local de trabalho em caso de 
exposição acidental aos agentes biológicos. 

III - É facultativa a emissão da comunicação de 
acidente de trabalho (CAT) nos casos de acidente 
com material biológico que não geram afastamento 
do trabalho. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03. No que se refere a trabalhadora gestante, considere 
as afirmações abaixo. 

 
I - Compete ao empregador afastá-la das atividades 

realizadas com quimioterápicos antineoplásicos (NR-
32). 

II - A trabalhadora gestante deve usar os EPIs ade-
quados para minimização dos riscos em atividades 
com exposição à radiação ionizante (NR-32). 

III - É garantida à trabalhadora gestante transferência 
de setor de trabalho, mas não de função, quando 
as condições de saúde o exigirem (art. 392, pará-
grafo 4º inc. 1 CLT). 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas I e II. 

(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 
 

04. No que se refere à NR-32 – Segurança e Saúde no 
Trabalho em Serviços de Saúde –, assinale com V 
(verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo. 

 
(  ) Os trabalhadores com feridas ou lesões em mem-

bros superiores não podem ser liberados para 
trabalhar, independentemente da atividade. 

(  ) A trabalhadora gestante deve ser proibida de tra-
balhar em áreas com possibilidade de exposição a 
gases ou vapores anestésicos. 

(  ) Deve-se proibir que os trabalhadores expostos 
aos quimioterápicos antineoplásicos realizem 
atividades com exposição à radiação ionizante. 

(  ) O uso de duas luvas, pelo trabalhador, substitui a 
lavagem das mãos. 

(  ) São vedados o reencape e a desconexão manual 
de agulhas. 

 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) F – V – V – F – V. 

(B) V – V – F – V – F. 

(C) F – F – V – F – V. 

(D) V – F – V – V – F. 

(E) V – F – F – F – V. 
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05. No que se refere a pessoas com deficiências, assinale 
a afirmação INCORRETA. 

 
(A) Deficiência física é a alteração completa, e não 

parcial, de um ou mais segmentos do corpo huma-
no, acarretando comprometimento da função física. 

(B) As deformidades que não produzem dificuldades 
para o desempenho de funções não são enqua-
dradas legalmente como deficiência física (Decreto 
n° 3.298/04). 

(C) Pessoas reabilitadas com certificação pelos centros 
e pelas unidades de reabilitação profissional do 
INSS podem ser incluídas na Lei de Cotas para 
deficientes. 

(D) Pessoas com necessidades especiais é a denomi-
nação dada a pessoas com deficiências, bem como 
a idosos e gestantes. 

(E) Não há previsibilidade legal de estabilidade para o 
empregado portador de deficiência. 

 

06. No que se refere à Inclusão das Pessoas com Deficiên-
cias no Mercado de Trabalho, conforme o disposto no 
manual do MTE, considere as afirmações abaixo. 

 

I - A legislação estabeleceu a obrigatoriedade de as 
empresas, a partir de quinhentos empregados, 
preencherem uma parcela de seus cargos com pes-
soas com deficiências (art. 93 da Lei n° 8.213/91). 

II - Considera-se deficiência permanente aquela que 
ocorreu ou se estabilizou durante um período de 
tempo suficiente para não permitir recuperação 
ou ter probabilidade de que se altere, apesar do 
aparecimento de novos tratamentos (Decreto nº 
3.298/99, art. 3º, II). 

III - A comprovação da deficiência só tem valor legal 
se for feita através de laudo médico de profissional 
atuante na área da deficiência em questão, tanto 
para órgãos públicos como privados. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07. Conforme o Código de Ética Médica, considere as 
afirmações abaixo no que se refere ao sigilo quanto 
às informações do paciente. 

 
I - O médico não está liberado do sigilo, mesmo quando 

o fato é de conhecimento público. 

II - O médico, na condição de testemunha perante a 
autoridade, está liberado do sigilo. 

III - É vedado ao médico revelar informações confi-
denciais obtidas quando do exame médico de 
trabalhador em qualquer circunstância. 

 
Quais se referem a situações que devem ser aplicadas 
quando NÃO há autorização expressa do paciente? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas I e II. 

(D) Apenas I e III. 

(E) I, II e III. 
 

08. Sobre o Equipamento de Proteção Individual (EPI), 
está INCORRETO afirmar que 

 
(A) deve ser recomendado pelo SESMT da empresa. 

(B) compete ao empregado responsabilizar-se por sua 
guarda e conservação. 

(C) cabe à ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) fiscalizar sua qualidade. 

(D) cabe ao empregador responsabilizar-se por sua 
higienização e manutenção periódica. 

(E) deve ser fornecido aos empregados pela empresa 
enquanto as medidas de proteção coletiva estive-
rem sendo implantadas. 

 

09. De acordo com a instrução normativa INSS/PRES n° 20, 
de 11/10/2007, no art. 158, as demonstrações ambien-
tais das condições de trabalho, que dão ou não direito a 
aposentadoria especial, constituem-se, entre outros, 
nos documentos listados abaixo, EXCETO 

 
(A) PGA – Plano Geral de Ação. 

(B) PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambi-
entais. 

(C) PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional. 

(D) LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais 
no Trabalho. 

(E) PGR – Programa Geral de Riscos. 
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10. Indique, dentre os tipos de broncoconstrição citados 
abaixo, aquele que NÃO é responsável por causar asma 
ocupacional. 

 
(A) inflamatória 
(B) imunológica 
(C) reflexa 
(D) farmacológica 
(E) simpaticomimética 

 

11. Considere as afirmações abaixo no que se refere à asma 
ocupacional. 

 
I - O prognóstico da asma ocupacional não está rela-

cionado à responsividade brônquica. 

II - O broncoespasmo na asma ocupacional pode 
ocorrer imediatamente após realização de tarefa, 
no final da jornada de trabalho ou durante a noite. 

III - Os mecanismos que levam um agente ocupacional 
a causar asma ocupacional são semelhantes aos 
da asma brônquica. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

12. No que se refere à dermatose ocupacional, assinale 
com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo. 

 
(  ) Foliculite não pode ser uma complicação bacteria-

na de origem ocupacional. 

(  ) Dermatose ocupacional é toda alteração de pele, 
mucosas e anexos, desde que direta ou indireta-
mente causada ou agravada por tudo aquilo que 
seja utilizado na atividade profissional. 

(  ) Agentes biológicos, físicos e químicos podem ser 
causas diretas de dermatose ocupacional. 

(  ) A maioria das dermatoses produzidas pelos agentes 
químicos, como, por exemplo, o cimento, é do tipo 
sensibilizante. 

(  ) Os quadros de psoríase palmoplantares são aqueles 
que mais se assemelham à dermatite de contato 
ocupacional. 

 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – F – F – V – F. 

(B) V – F – V – F – V. 

(C) V – V – F – F – F. 

(D) F – V – V – V – F. 

(E) F – V – V – F – V. 

13. Assinale a afirmação correta em relação aos Testes de 
Contato (Patch Test). 

 
(A) Através do teste, pode-se diferenciar a dermatite 

irritativa de contato da dermatite alérgica de 
contato. 

(B) A sensibilidade do teste é a capacidade de discri-
minar uma verdadeira reação alérgica de outra 
não-alérgica. 

(C) A especificidade do teste está diretamente relacio-
nada à sua capacidade de identificar se o paciente 
apresenta alergia por contato. 

(D) O uso de imunossupressores e corticóide via oral, 
em qualquer dose, não deprime a reação ao teste. 

(E) O teste de contato deve ser aplicado sobre a 
região de pele que apresenta dermatite. 

 

14. Assinale a afirmação INCORRETA em relação às 
pneumoconioses. 

 
(A) A silicose é a pneumoconiose de mais elevada 

prevalência no Brasil. 

(B) A silicose é uma doença tipicamente ocupacional, 
que pára de progredir após o trabalhador estar 
afastado da exposição. 

(C) A sílica livre cristalina é extremamente tóxica para 
o macrófago alveolar. 

(D) O período de latência da asbestose, normalmente, 
é superior a dez anos. 

(E) O aparecimento tardio de alterações radiológicas 
características de asbestose, em trabalhadores 
afastados da exposição, ocorre com freqüência. 

 

15. Segundo a NR-5 – Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) –, está INCORRETO afirmar que 

 
(A) a CIPA deve colaborar no desenvolvimento e na 

implementação do PCMSO e PPRA. 

(B) cabe somente ao Presidente da CIPA delegar 
atribuições aos seus membros. 

(C) a CIPA terá reunião extraordinária quando houver 
acidente de trabalho grave ou fatal. 

(D) a empresa deverá promover treinamento para os 
membros da CIPA, titulares e suplentes, antes da 
posse. 

(E) caberá pedido de reconsideração das decisões 
da CIPA, mediante requerimento justificado. 
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16. No que se refere à NR-7 – Programa de Controle Médi-
co de Saúde Ocupacional –, considere as afirmações 
abaixo.  

 
I - O exame médico demissional não será obrigatório 

até a data da homologação da rescisão, caso o 
último exame médico ocupacional tenha sido 
realizado há menos de noventa dias, para empresas 
de graus de risco 3 e 4. 

II - O exame de retorno ao trabalho pode ser dispen-
sado quando o trabalhador tiver sido encaminhado 
ao INSS, ficando ausente do trabalho por período 
de 25 dias. 

III - Os prontuários clínicos individuais deverão ser 
mantidos por período mínimo de vinte anos. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 
 

17. Segundo a NR-33 – Segurança e Saúde nos trabalhos 
em espaços confinados –, espaço confinado é qualquer 
área ou ambiente _________________ para ocupação 
humana ___________ que possua meios ___________ 
de entrada e saída, cuja _______________ existente 
é ________________ para remover contaminantes ou 
onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de 
_________________. 

 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respec-
tivamente, as lacunas do texto acima. 

 
(A) não-projetado – contínua – limitados – ventilação 

– insuficiente – oxigênio 

(B) projetado – intermitente – deficientes – capacidade 
– insuficiente – nitrogênio 

(C) designado – contínua – limitados – ventilação – 
suficiente – gás carbônico 

(D) designado – intermitente – suficientes – odorização 
– cabal – dióxido de carbono 

(E) não-projetado – contínua – adequados – odorização 
– cabal – gás carbônico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Assinale a afirmação correta no que se refere aos 
head-sets, considerando a NR-17 – anexo II – que versa 
sobre Trabalho em teleatendimento e telemarketing. 

 
(A) Devem ter dispositivos de operação e controle de 

fácil uso e alcance. 

(B) O empregador deve garantir a sua correta higieni-
zação e as condições operacionais recomendadas 
pelo fabricante. 

(C) Devem ser individuais, não sendo permitido um 
head-set para cada posto de trabalho. 

(D) Devem ser providos de sistema de proteção contra 
choques acústicos e ruídos indesejáveis de alta 
intensidade. 

(E) Devem ser substituídos prontamente quando situa-
ções irregulares de funcionamento forem detectadas 
pelo operador. 

 

19. No que se refere à NR-17 – que versa sobre Ergonomia –, 
considere as afirmações abaixo. 

 
I - Nas atividades de processamento eletrônico de 

dados, quando do retorno ao trabalho, após qual-
quer tipo de afastamento igual ou superior a dez 
dias, a exigência de produção em relação ao núme-
ro de toques deverá ser iniciada em níveis inferiores 
a 8.000 toques por hora trabalhada e ser ampliada 
progressivamente. 

II - Sempre que o trabalho puder ser executado na 
posição sentada, o posto de trabalho deve ser 
planejado para esta posição. 

III - Nos ambientes de trabalho onde são executadas 
atividades que exijam solicitação intelectual e 
atenção, o índice de temperatura efetiva deve 
estar entre 23 e 26°C. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 
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20. Qual a conceituação que melhor define acidente de 
trabalho, de acordo com a lei 8.213? 

 
(A) É aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a 

serviço da empresa. 

(B) É aquele que ocorre no local de trabalho, inde-
pendentemente de provocar lesão corporal ou 
perturbação funcional. 

(C) É aquele que provoca lesão corporal ou perturbação 
funcional. 

(D) É aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, 
provocando lesão corporal ou perturbação funcional 
e levando à incapacidade para o trabalho. 

(E) É aquele que causa morte, perda ou restrição, 
permanente ou temporária, da capacidade para o 
trabalho. 

 

21. Considere as afirmações abaixo no que se refere a 
doença e acidente de trabalho. 

 
I - A doença degenerativa é considerada doença 

do trabalho. 

II - Para reabertura do auxílio-doença decorrente de 
acidente de trabalho, deve-se fazer uma CAT 
(comunicação de acidente de trabalho) de reaber-
tura. 

III - A reabertura do auxílio-doença acidentário ocorrerá 
quando houver reinício dos sintomas devido ao 
acidente prévio, independentemente da capaci-
dade laborativa. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

22. Qual a afirmação correta com relação ao nexo técnico-
epidemiológico? 

 
(A) Deverá ser estabelecido pelo médico do trabalho 

da empresa. 

(B) Deverá ser estabelecido pela perícia do INSS, e 
não caberá recurso por parte da empresa. 

(C) O nexo técnico-epidemiológico entre o trabalho e 
o agravo decorre da relação entre a atividade da 
empresa e a entidade mórbida motivadora da inca-
pacidade. 

(D) O nexo técnico-epidemiológico pode ser solicitado 
pelo segurado em qualquer momento. 

(E) O nexo técnico-epidemiológico leva em conta a 
freqüência, o custo e a gravidade de um acidente 
de trabalho. 

 

23. Sobre o perfil profissiográfico previdenciário (PPP), é 
INCORRETO afirmar que 

 
(A) tem como finalidade prover o trabalhador de meios 

de prova produzidos pelo empregador, de forma 
a garantir todo direito decorrente da relação de 
trabalho. 

(B) deve ser individualizado para cada empregado 
que laborou exposto a agentes físicos, químicos e 
biológicos. 

(C) a instrução normativa número 20 estabelece forne-
cimento do PPP somente quando da rescisão do 
contrato de trabalho ou por ocasião de solicitação 
da aposentadoria. 

(D) deverá conter a indicação dos responsáveis técnicos 
legalmente habilitados, por período, pelos regis-
tros ambientais. 

(E) substitui o formulário para a comprovação da 
efetiva exposição aos agentes nocivos para fins 
de requerimento da aposentadoria especial. 

 

24. Na síndrome do manguito rotador, a principal estrutura 
acometida é o tendão do 

 
(A) supra-espinhoso. 

(B) redondo maior. 

(C) infra-espinhoso. 

(D) subescapular. 

(E) redondo menor. 
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25. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando os sintomas com os respectivos distúrbios. 

 
(1) dor que ocorre durante a pronação e/ou flexão de 

punho e dedos 

(2) fraqueza de 2° e 3° flexores e da alça de 1° e 2° 
dedos; paciente não forma o “O” com o polegar e 
indicador 

(3) dor em projeção do processo estilóide do rádio, 
com ou sem irradiação 

(4) dor à supinação e/ou extensão do punho e dos 
dedos 

(5) atrofia da região tênar e diminuição da força de 
pinça de polegar e 2° dedo 

 
(  ) Síndrome de túnel do carpo 

(  ) Epicondilite lateral 

(  ) Síndrome do interósseo 

(  ) Doença D. Quervain 

(  ) Epicondilite medial 
 

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

 
(A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 

(B) 4 – 5 – 3 – 1 – 2. 

(C) 4 – 5 – 2 – 3 – 1. 

(D) 5 – 3 – 4 – 1 – 2. 

(E) 5 – 4 – 2 – 3 – 1. 
 

26. Considere as afirmações abaixo com relação a conta-
minação radiológica. 

 
I - Entende-se por contaminação radiológica externa 

a presença acidental de material radioativo na pele 
de um indivíduo. 

II - As fases de contaminação radiológica interna são: 
penetração, absorção, incorporação e desincorpo-
ração. 

III - O efeito determinístico pode ser ocasionado por 
qualquer dose, por menor que seja, sendo o seu 
aparecimento uma questão de probabilística. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas I e II. 

(E) I, II e III. 
 
 
 
 

27. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando os sintomas com os respectivos distúrbios. 

 
(1) resiliência 
(2) mobbing 
(3) burn-out 
(4) alexitimia 
(5) normopatia 

 
(  ) Distanciamento em relação aos próprios sentimentos. 

(  ) Quadro caracterizado pelo rigor com que seus 
portadores evitam qualquer expressão de sofri-
mento. 

(  ) Esgotamento profissional. 

(  ) Situação em que alguém se torna deliberadamente 
alvo de violência psicológica por parte de uma 
chefia ou de todo um grupo. 

(  ) Fenômeno no qual a organização ou pessoa 
cede em aspectos visíveis, mantendo, entretanto, 
preservados seus valores básicos. 

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

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

 

28. Qual das características abaixo refere-se à hepatotoxina 
intrínseca? 

 
(A) Não é reproduzível em animais. 

(B) Os mecanismos incluem hipersensibilidade e 
variações metabólicas, mas as causas são pouco 
conhecidas. 

(C) A lesão hepática é imprevisível. 

(D) Afeta somente uma pequena parcela dos indiví-
duos quando a droga é administrada. 

(E) É dose-dependente. 
 

29. Quanto à intoxicação por organofosforados, é INCOR-
RETO afirmar que 

 
(A) a absorção por via cutânea é a mais eficaz. 

(B) as substâncias inibem a ação da enzima acetilcoli-
nesterase (Ache). 

(C) essas substâncias, após serem absorvidas, distri-
buem-se por todos os tecidos. 

(D) as manifestações clínicas da intoxicação aparecem 
quando 50% ou mais do pool Ache são inibidos. 

(E) os sintomas da intoxicação podem aparecer em 
poucos minutos ou em até 12 horas após a expo-
sição. 
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30. Considere as afirmações abaixo sobre os Anexos 1 e 2 
da Norma Regulamentadora nº 15. 

 
I - Entende-se por ruído de impacto aquele que apre-

senta picos de energia acústica de duração infe-
rior a um segundo, a intervalos superiores a um 
segundo. 

II - Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem 
ser medidos em decibéis (dB), com instrumento de 
nível de pressão sonora operando no circuito de 
compensação "A" e no circuito de resposta lenta 
(SLOW). 

III - O limite de tolerância do ouvido humano é 140 dB 
(C), para ruído de impacto medido no circuito de 
resposta rápida (FAST) e circuito de compensação 
“C”. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

31. Existem precauções de ordem médica e de higiene 
que são de caráter obrigatório para todos os traba-
lhadores expostos às operações com manganês e 
seus compostos, independentemente de os limites de 
tolerância terem sido ultrapassados ou não. Entre 
essas precauções NÃO podemos apontar 

 
(A) realização de exames médicos pré-admissionais e 

periódicos. 

(B) exames adicionais para as causas de absenteísmo 
prolongado, doença, acidentes ou outros casos. 

(C) não-admissão de empregado portador de lesões 
respiratórias orgânicas, de lesões do sistema 
nervoso central e de disfunções sangüíneas para 
trabalhos em exposição ao manganês. 

(D) afastamento de pessoas com sintomas de intoxi-
cação ou alterações neurológicas ou psicológicas, 
após comprovação da etiologia dos sintomas. 

(E) banho obrigatório após a jornada de trabalho. 
 

32. Entende-se por "asbesto", também denominado amian-
to, a forma fibrosa dos silicatos minerais pertencentes 
aos grupos de rochas metamórficas das serpentinas. 
Assinale a alternativa que corresponde ao chamado 
asbesto branco. 

 
(A) Crisotila 

(B) Actinolita 

(C) Amosita 

(D) Antofilita 

(E) Crocidolita 

33. As alternativas abaixo correspondem a casos em que 
o chumbo pode ser considerado como agente etioló-
gico, EXCETO uma delas. Assinale-a. 

 
(A) Hipertensão Arterial 
(B) Estado Confusional Agudo 
(C) Polineuropatia 
(D) Hipotireoidismo 
(E) Neurite Óptica 

 

34. As alternativas abaixo correspondem a doenças ou 
afecções que excluem a exigência de carência para a 
concessão do benefício de auxílio-doença ou de aposen-
tadoria por invalidez aos segurados do Regime Geral de 
Previdência Social, EXCETO uma delas. Assinale-a. 

 
(A) Tuberculose Ativa 
(B) Hipertensão Maligna 
(C) Neoplasia Maligna 
(D) Espondiloartrose Anquilosante 
(E) Cegueira 

 

35. Os agentes biológicos patogênicos para homens, 
animais e plantas são distribuídos em classes de risco 
biológico em função de diversos critérios, tais como a 
gravidade da infecção, o nível de sua capacidade de 
se disseminar no meio ambiente, a estabilidade, a 
endemicidade, o modo de transmissão, a existência 
ou não de medidas profiláticas, como vacinas, e a 
existência ou não de tratamentos eficazes. 

 
Numere a segunda coluna de acordo com a primei-
ra, relacionando as classes de risco com os agentes 
biológicos correspondentes. 

 
(1) Classe de Risco I (baixo risco individual e para a 

comunidade) 

(2) Classe de Risco II (moderado risco individual e 
limitado risco para a comunidade) 

(3) Classe de Risco III (alto risco individual e risco 
moderado para a comunidade) 

(4) Classe de Risco IV (alto risco individual e alto risco 
para a comunidade) 

 
(  ) Varíola major e alastrim 
(  ) Lactobacillus sp 
(  ) Moraxella 
(  ) Clostridium botulinum 

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

 
(A) 4 – 1 – 2 – 3. 

(B) 3 – 1 – 4 – 2. 

(C) 4 – 2 – 1 – 3. 

(D) 3 – 2 – 1 – 3. 

(E) 4 – 1 – 3 – 2. 
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36. Considera-se trabalho noturno, perante a legislação 
trabalhista, aquele realizado entre as 

 
(A) 20 h e as 05 h. 

(B) 21 h e as 05 h. 

(C) 21 h e as 06 h. 

(D) 22 h e as 05 h. 

(E) 22 h e as 06 h. 
 

37. Assinale a afirmação correta com relação à vacinação 
contra a Hepatite B. 

 
(A) O esquema de vacinação usual é zero, um e dois 

meses. 

(B) As pessoas que não responderam à vacinação para 
Hepatite B devem ter restrições definidas nas suas 
atividades laborais. 

(C) Após o esquema vacinal completo, e ao obter-se 
uma dosagem de Anti-HBs Ag >10 UI/l, não estão 
indicadas dosagens posteriores. 

(D) A dosagem de anticorpos pós-vacina, para verifi-
cação de imunidade, quando houve aplicação de 
imunoglobulina para Hepatite B, deve aguardar 
um período de trinta dias. 

(E) A vacina atual para HBV é aplicada, na dosagem 
de 10 a 20 mcg/ml (conforme o fabricante), no 
esquema de três doses, via intramuscular, prefe-
rencialmente no músculo deltóide. 

 

38. Para a prevenção da transmissão secundária do vírus 
da Hepatite C, durante o período de seguimento pós-
acidente com material biológico de fonte HCV reagente, 
os procedimentos abaixo devem ser adotados, EXCETO 
um deles. Assinale-o. 

 
(A) Evitar a doação de sangue e plasma. 

(B) Evitar a doação de órgãos, tecidos ou sêmen. 

(C) Adotar práticas sexuais seguras. 

(D) Interromper o aleitamento materno. 

(E) Evitar a gravidez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Uma auxiliar de enfermagem de Unidade de Tratamento 
Intensivo sofreu acidente com respingo de sangue em 
olho, durante administração de medicação em paciente 
HIV reagente, com diagnóstico recente e com carga viral 
acima de 1.500 cópias/ml. A funcionária rapidamente 
providenciou a lavagem do olho, aplicando-lhe água 
destilada por 15 minutos, apesar do pouco volume de 
sangue com o qual teve contato. Com relação à conduta 
a ser adotada para com essa funcionária, é correto 
afirmar que 

 
(A) não está indicado o uso de antiretrovirais. 

(B) está indicado o uso de Zidovudina + Lamivudina. 

(C) está indicado o uso de Zidovudina + Indinavir. 

(D) está indicado o uso de Zidovudina + Lamivudina 
+ Nelfinavir. 

(E) está indicado o uso de Zidovudina + Lamivudina 
+ Lopinavir. 

 

40. O cromo pode ser considerado causador das doenças 
abaixo, EXCETO de uma delas. Assinale-a. 

 
(A) Rinite Alérgica 

(B) Hipotireiodismo 

(C) Dermatite Alérgica de Contato 

(D) Asma 

(E) Ulceração do septo nasal 


