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01. Em comparação à população geral, as categorias de 
profissionais de saúde mais vulneráveis, quanto ao 
risco de infecção tuberculosa, são: 

 

(A) equipe de enfermagem, tísio-pneumologistas, nutri-
cionistas. 

(B) patologistas clínicos, auxiliar de higienização, 
técnicos de laboratório. 

(C) estudantes de medicina, enfermagem, nutricio-
nistas. 

(D) equipe de enfermagem, técnicos de laboratório, 
patologistas clínicos. 

(E) tísio-pneumologistas, radiologistas, recreacionistas. 
 

02. Considere as seguintes afirmações sobre tuberculose.  
 

I - A tuberculose, quando ocorre em profissional de 
saúde, deve ser notificada em comunicação de 
acidente de trabalho – CAT, conforme legislação 
que permite incluir a tuberculose como doença 
ocupacional (Lei n.º 8.213 de 24 de julho de 
1991).  

II - O efeito booster representa a reativação da 
resposta tuberculínica pelas células de memória 
(BCG ou infecção remota por M.tuberculosis). 

III - Existem evidências de que a revacinação pela 
BCG traz benefício para o profissional de saúde no 
sentido de proteção contra tuberculose. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

03. Sobre os riscos biológicos, no âmbito da NR-32, está 
INCORRETO afirmar: 

 
(A) o descarte dos objetos perfurocortantes deve ser 

realizado pelos profissionais da higienização trei-
nados. 

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

(C) o PPRA deve indicar as características dos calçados 
a serem utilizados nos diversos postos de trabalho. 

(D) após um acidente com agulha contaminada com o 
HIV, estima-se que o risco de contaminação é 
cerca de 0,3. 

(E) o empregador deve assegurar capacitação aos 
trabalhadores durante a jornada de trabalho.  

 
 
 
 

04. Um instrumentador, durante procedimento cirúrgico, 
sofreu acidente perfurocortante profundo com um 
bisturi sujo de sangue de paciente-fonte portador 
de anti-HCV reagente, anti-HIV reagente, HBsAg não 
reagente e anti-HBcIgM não reagente. O funcionário 
não era vacinado para hepatite B, com anti-HBs não 
reagente. 

 

Considere as afirmações abaixo sobre os procedimentos 
recomendados no caso descrito acima. 

 
I - A quimioprofilaxia pós-exposição ocupacional ao 

HIV indicada é o esquema padrão/básico 
(AZT – zidovudina) associado à 3TC (lamivudina). 

II - Administrar imunoglobulina anti-hepatite B e 
iniciar a vacinação contra hepatite B. 

III - Em relação à exposição ao HCV, está indicado 
acompanhamento clínico laboratorial do aciden-
tado, já que inexistem vacinas ou imunoglobulinas 
capazes de evitar a transmissão por esse vírus. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

05. Sobre os quimioterápicos, no âmbito da NR-32, está 
INCORRETO afirmar: 

 

(A) o preparo deve ser feito em cabine de segurança 
biológica classe II B2. 

(B) o EPI deve ser avaliado diariamente quanto à 
conservação e segurança. 

(C) ao trabalhador exposto à radiação, é proibido 
realizar atividades com quimioterápicos. 

(D) o vestiário deve ter lava-olhos ou ducha higiênica. 
(E) gestante pode trabalhar após o terceiro trimestre 

de gravidez. 
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06. Numere a primeira coluna de acordo com a segunda, 
associando as doenças com fatores a serem conside-
rados na avaliação para imunização em profissionais 
de saúde: 

 
(1) rubéola 
(2) gripe 
(3) varicela 
(4) hepatite C 
(5) hepatite B 

 
(  ) diagnóstico de herpes zoster é considerado para 

imunidade. 

(  ) não existe vacina para profissional da saúde. 

(  ) obesidade pode diminuir resposta imunológica 
vacinal. 

(  ) os profissionais de saúde devem se vacinar anual-
mente. 

(  ) história da doença não é considerada para imuni-
dade. 

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

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

 

07. O uso de máscara cirúrgica, para o profissional da 
saúde, está indicado nas situações abaixo descritas, 
EXCETO: 

 
(A) para proteger de projeção de sangue e outros 

fluidos que possam atingir as vias aéreas. 

(B) para entrar no quarto de paciente com varicela. 
(C) para entrar em quarto de paciente com meningite 

por Neisseria Meningitidis. 
(D) para entrar no quarto de paciente com influenza. 

(E) para minimizar a contaminação do ambiente com 
secreções respiratórias geradas pelo próprio 
trabalhador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08. Sobre os Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho – NR-4, assinale 
a alternativa correta. 

 

(A) Somente as empresas privadas que possuam 
empregados regidos pela Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT manterão, obrigatoriamente, 
Serviços Especializados em Engenharia de Segu-
rança e em Medicina do Trabalho. 

(B) É facultado às empresas públicas, aos órgãos 
públicos da administração direta e indireta e dos 
poderes Legislativo e Judiciário manter Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho. 

(C) As empresas que possuam mais de 50 (cinquenta) 
por cento de seus empregados em estabelecimentos 
ou setores com atividade cuja gradação de risco 
seja de grau superior ao da atividade principal 
deverão dimensionar os Serviços Especializados 
em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho, em função do menor grau de risco. 

(D) O dimensionamento dos Serviços Especializados 
em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho vincula-se à gradação do risco da ativi-
dade principal e ao número total de empregados 
do estabelecimento, constantes dos Quadros I e 
II, anexos, observadas algumas exceções previs-
tas na Norma. 

(E) Os canteiros de obras e as frentes de trabalho, 
situados no mesmo estado, território ou Distrito 
Federal, ainda que tenham menos de quinhentos 
empregados, deverão organizar os próprios Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho, independentemente da 
empresa de engenharia principal responsável. 
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09. Sobre a NR-5 – Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) – considere as afirmações a seguir. 

 

I - Devem constituir CIPA, por estabelecimento, e 
mantê-la em regular funcionamento as empresas 
privadas, públicas, sociedades de economia mista, 
órgãos da administração direta e indireta, institui-
ções beneficentes, associações recreativas, coope-
rativas, bem como outras instituições que admitam 
trabalhadores como empregados. 

II - Os empregados designarão, entre seus represen-
tantes, o presidente da CIPA, e o empregador 
escolherá, entre os titulares, o vice-presidente. 

III - As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas 
quinzenalmente durante o expediente normal da 
empresa e em local apropriado. 

 
Quais estão corretas? 

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

10. Sobre a NR-6 – Equipamento de Proteção Individual 
(EPI) – considere as afirmações a seguir. 

 

I - Cabe ao fabricante fornecer aos trabalhadores 
orientação e treinamento adequados sobre uso, 
guarda e conservação do EPI. 

II - Cabe ao empregado responsabilizar-se pela higie-
nização e manutenção periódica de seu EPI. 

III - Nas empresas desobrigadas de manter SESMT, 
compete à CIPA recomendar ao empregador o 
EPI adequado ao risco existente em determinada 
atividade.  

 
Quais estão corretas? 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Os riscos à saúde decorrentes da exposição ocupacional 
ou ambiental ao chumbo são conhecidos há mais de 
2000 anos. Sobre o chumbo e suas consequências à 
saúde dos trabalhadores expostos, assinale a alterna-
tiva INCORRETA. 

 

(A) No Brasil, além dos casos relacionados à produção 
e reforma de baterias automotivas, têm sido rela-
tados casos entre trabalhadores da indústria de 
plástico (PVC), instrução e aprendizado de tiro e 
reparação de radiadores de carro. 

(B) O chumbo não apresenta nenhuma função fisioló-
gica conhecida sobre o organismo de seres 
humanos e animais. 

(C) O chumbo não é bem absorvido por via inalatória. 
Em sua forma metálica, é facilmente absorvido via 
cutânea, razão pela qual essa é considerada a via 
mais importante do ponto de vista ocupacional. 

(D) Uma vez absorvido, o chumbo é distribuído para o 
sangue, onde tem meia-vida de 37 dias; nos tecidos 
moles, sua meia-vida é de 40 dias, e nos ossos, 
sua meia-vida é de 27 anos, constituindo esses o 
maior depósito corporal do metal, armazenando 
90 a 95% do chumbo presente no corpo. 

(E) As manifestações clínicas evoluem de forma insi-
diosa e muitas vezes trabalhadores com evidências 
laboratoriais inequívocas de exposição apresen-
tam-se assintomáticos. 
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12. Como em qualquer especialidade, o Médico do Trabalho 
enfrenta frequentemente dilemas éticos durante o 
exercício de sua profissão. Nesse sentido, avalie as 
afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. 

 

(A) O Médico do Trabalho da empresa tem a prerro-
gativa ética e legal de estabelecer incapacidade 
laboral, para fins de concessão de benefício previ-
denciário, quando constatar agravo à saúde que 
comprometa o exercício da atividade ocupacional, 
após realizar exame clínico em trabalhador. 

(B) Quando o prontuário do trabalhador for judicial-
mente requisitado, o Médico do Trabalho deverá 
comparecer perante a autoridade e declarar-se 
impedido de disponibilizá-lo, integralmente ou 
parcialmente, salvaguardando assim o sigilo médico. 

(C) Para proteger a saúde dos demais trabalhadores 
de uma instituição hospitalar, o Médico do Trabalho 
deverá comunicar imediatamente à chefia do 
funcionário quando constatar soroconversão de 
trabalhador da saúde que sofreu acidente punctório 
com exposição a material biológico de paciente 
soropositivo para o HIV. 

(D) Os médicos podem fornecer atestados com o 
diagnóstico codificado, ou não, quando por justa 
causa, exercício de dever legal, solicitação do 
próprio paciente ou de seu representante legal. 
Se o paciente ou representante legal solicitar a 
colocação de CID, deverá expressar essa concor-
dância no atestado. 

(E) Quando solicitado pelo paciente ou seu represen-
tante legal, o Atestado Médico deverá conter 
obrigatoriamente: o diagnóstico, os resultados 
dos exames complementares, a conduta terapêu-
tica e o prognóstico, estando facultado aos médicos 
que atuem em serviços de Pronto Atendimento ou 
de Emergência informar o tempo de repouso esti-
mado, necessário para a recuperação do paciente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Quanto à proteção respiratória dos Trabalhadores de 
Saúde contra agentes biológicos, analise as afirma-
ções a seguir. 

 

I - A aplicação hierárquica das seguintes medidas já 
se provou efetiva no controle da infecção pelo ba-
cilo da tuberculose nos Estados Unidos: 1 - Uso 
de medidas administrativas para reduzir o risco da 
exposição a pessoas que possuem TB ativa; 2 - 
Controles de engenharia para prevenir a dissemi-
nação e reduzir a concentração das gotículas e 
aerossóis infectantes; 3 - Uso de equipamento de 
proteção respiratória (EPR) em áreas e/ou proce-
dimentos onde haja o risco de exposição ao bacilo. 

II - Doenças de transmissão respiratória por gotículas 
são aquelas que ocorrem pela disseminação de 
partículas maiores do que 5 µm, geradas durante 
tosse, espirro, conversação ou na realização de 
procedimentos de inalação, aspiração, etc. 

III - Doenças de transmissão respiratória por aerossóis 
são aquelas que ocorrem pela disseminação de 
partículas menores ou iguais a 5 µm, geradas 
durante tosse, espirro, conversação ou na reali-
zação de diversos procedimentos, entre os quais 
podem-se citar a broncoscopia, a indução de 
escarro, a nebulização ultrassônica e a necropsia. 

 
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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14. Embora a higienização das mãos seja considerada um 
dos pilares da prevenção e do controle de infecções 
dentro dos serviços de saúde, ainda que seja uma 
medida simples e primária, a adesão dos profissionais 
de saúde à higienização de forma constante e na rotina 
diária ainda é baixa. Sobre a higienização das mãos nos 
serviços de saúde, considere as afirmações abaixo. 
 
I - A higienização apropriada das mãos é considera-

da a mais importante medida para reduzir a 
transmissão de infecções nos serviços de saúde. É 
reconhecidamente uma prática que reduz morbi-
dade e mortalidade dos pacientes, mas também 
reduz os custos associados ao tratamento dos 
quadros infecciosos. 

II - As bactérias isoladas das mãos podem ser divididas 
em duas categorias: transitória e residente. A 
microbiota transitória, que coloniza a camada super-
ficial da pele, sobrevive por curto período de tempo 
e é passível de remoção pela higienização simples 
das mãos, com água e sabonete, por meio de 
fricção mecânica. A microbiota residente, que está 
aderida às camadas mais profundas da pele, é mais 
resistente à remoção apenas por água e sabonete e 
consiste de agentes mais prováveis de causar 
infecções veiculadas por contato.  

III - A definição de multirresistência é muito variável e 
depende da complexidade de cada hospital, mas, 
em geral, um micro-organismo é considerado 
multirresistente quando apresenta resistência a 
duas ou mais classes de antimicrobianos. 

IV - Dentre os principais micro-organismos multirresis-
tentes que causam infecções relacionadas à 
assistência à saúde, o Acinetobacter spp. e a 
Pseudomonas aeruginosa resistentes aos carba-
penens são particularmente problemáticos em 
hospitais do Brasil. 

 
Quais estão corretas? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. As diretrizes gerais para o trabalho em contenção com 
agentes biológicos do Ministério da Saúde estabelecem 
critérios e condições técnicas, procedimentos e insta-
lações físicas necessários para práticas seguras com 
agentes biológicos de risco relacionados à saúde 
humana e ao meio ambiente. Sobre essas diretrizes, 
considere as afirmações abaixo. 

 

I - Biossegurança pode ser definida como sendo a 
condição de segurança alcançada por um conjunto 
de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir 
ou eliminar riscos inerentes às atividades que 
possam comprometer a saúde humana, animal, 
vegetal e o meio ambiente. 

II - Nesse sentido, perigo pode ser definido como 
qualquer componente químico, físico ou biológico 
que cause efeito adverso à saúde humana, animal 
e ambiental.  

III - Em alguns casos em que o trabalho com agente 
biológico inclui apenas diagnóstico, esse poderá 
ser realizado em um nível de contenção inferior, 
por exemplo: baciloscopia de Mycobacterium 
tuberculosis, realizada em laboratório NB 2, utili-
zando-se Cabine de Segurança Biológica (CSB), 
mesmo que esse agente seja classificado como 
Classe de Risco 4. 

IV - A virulência de um agente biológico pode ser 
avaliada por meio dos coeficientes de letalidade e 
de gravidade. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, II e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
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16. A Norma Regulamentadora 17 – Ergonomia – visa a 
estabelecer parâmetros que permitam a adaptação 
das condições de trabalho às características psicofisio-
lógicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar 
um máximo de conforto, segurança e desempenho 
eficiente. Nessa perspectiva, considere as afirmações 
a seguir e assinale a correta. 

 

(A) Trabalhador jovem é todo trabalhador com idade 
inferior a dezoito anos e maior de dezesseis anos. 

(B) Transporte manual de cargas é todo transporte 
no qual o peso da carga é suportado inteiramente 
por um só trabalhador, compreendendo o levan-
tamento, o transporte e a deposição da carga.  

(C) Quando um trabalhador retornar ao trabalho após 
qualquer tipo de afastamento, igual ou superior a 
15 (quinze) dias, a exigência de produção deverá 
permitir um retorno imediato aos níveis de produção 
vigentes à época anterior ao afastamento. 

(D) As condições de trabalho, incluindo o acesso às 
instalações, mobiliário, equipamentos, condições 
ambientais, organização do trabalho, capacitação, 
condições sanitárias, programas de prevenção e 
cuidados para segurança pessoal devem levar em 
conta as necessidades dos trabalhadores com 
deficiência. 

(E) Nas atividades de entrada de dados, deve haver, 
no mínimo, uma pausa de 10 minutos para cada 
50 minutos trabalhados, deduzida da jornada 
normal de trabalho. 

 

17. Quadro clínico de perda da força em mãos com dises-
tesias no primeiro, segundo e metade do terceiro dedo 
são compatíveis com diagnóstico de Síndrome do 
Túnel do Carpo. Quais achados no exame físico e 
exame complementar mais se aproximam desse diag-
nóstico? 

 
(A) Teste de Finkelstein positivo e ecografia de punho 

com inflamação de extensores do carpo. 
(B) Teste de tinel positivo e eletroneuromiografia com 

lesão de nervo mediano. 
(C) Teste de Phalem negativo e ecografia de punho 

com aumento de espessura de nervo mediano. 
(D) Teste de Phalem positivo e eletroneuromiografia 

com lesão de nervo radial. 

(E) Teste de Cozen positivo e ecografia de punho 
com nervo mediano espessado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. A NR 15, anexo 14, classifica como insalubridade em 
grau máximo as operações ou trabalhos em contato 
permanente com as situações abaixo descritas, 
EXCETO: 

 
(A) animais deteriorados e exumação de corpos. 

(B) carnes, glândulas, vísceras e sangue de animais 
portadores de doenças infecciosas. 

(C) lixo urbano. 

(D) pacientes em isolamento por doença infecto-
contagiosa. 

(E) galerias e tanques de esgoto. 
 

19. Paciente, 42 anos, é internado em Emergência de 
hospital regional com quadro de dispneia severa, tosse, 
cefaleia, diarreia, vômitos e sensação de aperto no 
tórax. Durante internação, foi diagnosticado edema 
pulmonar. Os sintomas iniciaram após entrada em silo 
onde estava armazenado milho.  

 
Qual substância abaixo relacionada, provavelmente, 
causou o quadro agudo do paciente acima? 

 
(A) Organofosforado. 
(B) Piretroide. 
(C) Fosfato de tributila. 
(D) Isopropil glicidil éter. 
(E) Hidrogênio fosforoso (fosfina). 

 

20. A norma regulamentadora (NR) 9, Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) prevê todos 
os itens abaixo descritos, EXCETO: 

 
(A) planejamento anual com estabelecimento de 

metas, prioridades e cronograma. 
(B) estratégia e metodologia de ação. 

(C) forma de registro e manutenção e divulgação dos 
dados. 

(D) avaliação dos riscos ambientais: químicos, físicos, 
biológicos e ergonômicos. 

(E) periodicidade e forma de avaliação do desenvol-
vimento do PPRA. 
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21. Considere os itens abaixo, de acordo com a NR 9, 
Programa de Prevenção de riscos ambientais, no que 
se refere às exigências mínimas para a utilização de 
Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

 
I - Seleção do EPI, considerando-se a eficiência para 

o controle da exposição ao risco e o conforto, 
segundo avaliação do usuário. 

II - Caracterização das funções ou atividades dos 
trabalhadores com a respectiva identificação dos 
EPI’s utilizados para os riscos ambientais. 

III - Treinamento dos trabalhadores quanto a sua 
correta utilização, e orientação sobre as limitações 
de proteção do EPI. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

22. Numere a coluna inferior, de acordo com a superior, 
associando o tipo de indicador biológico com os respec-
tivos agentes químicos utilizados no processo analítico. 

 
(1) Indicador biológico capaz de mostrar uma exposi-

ção ambiental acima do limite de tolerância, mas 
não possui, isoladamente, significado clínico ou 
toxicológico próprio, designado como EE. 

(2) Indicador biológico que, além de mostrar exposi-
ção excessiva, tem também significado clínico ou 
toxicológico próprio, designado SC. 

(3) Indicador biológico que possui significado clínico 
ou toxicológico próprio, mas na prática, devido a 
sua curta meia-vida biológica deve ser considerado 
como EE, designado SC+. 

 
(  ) Ácido mandélico urinário 
(  ) Ácido hipúrico urinário 
(  ) Chumbo no sangue 
(  ) Carboxihemoglobina no sangue 
(  ) Acetil-colinesterase no sangue 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente os 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo. 

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

 
 
 
 
 

23. Considere os itens abaixo no que se refere à perda 
auditiva. 

 
I - irreversibilidade. 

II - progressão gradual com o tempo de exposição. 
III - frequências mais altas e mais baixas não são 

afetadas. 
IV - pode ser potencializada por exposição a produtos 

químicos. 
 

Quais descrevem características relacionadas com a 
perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora 
elevados? 

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

 

24. O atestado de saúde ocupacional (ASO), de acordo 
com a NR 7, deve respeitar as seguintes condições, 
EXCETO: 

 
(A) ser feito em duas vias. 
(B) conter o resultado dos exames médicos realizados. 
(C) apresentar definição de apto ou inapto. 
(D) explicitar nome do médico examinador e forma de 

contato. 
(E) explicitar nome do médico coordenador com o 

respectivo CRM. 
 

25. Considere as afirmativas abaixo sobre a NR 35 que 
trata do trabalho em altura. De acordo com essa norma, 
cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos 
trabalhadores que exercem atividade em altura, 
garantindo que: 

 
I - os exames e a sistemática de avaliação constem 

no PCMSO. 

II - a avaliação seja realizada periodicamente, consi-
derando os riscos envolvidos em cada situação. 

III - o exame médico seja voltado para patologias que 
possam causar mal súbito e quedas de altura. 

 
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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26. No que se refere ao uso do conjunto de microfone e 
fone de ouvido (head-sets) nas empresas, considere 
as diretrizes abaixo, segundo a NR 17. 

 
I - Possibilidade de ajuste individual da intensidade 

sonora. 
II - Uso individual. 
III - Dispositivos de operações e controles de fácil uso 

e alcance. 
IV - Proibição do fornecimento para cada posto de 

trabalho, mesmo que as partes que permitam 
contágio sejam substituídas. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

27. Considere as afirmações abaixo sobre as condições 
padronizadas para a correta aferição da pressão arterial. 

 
I - O paciente deve estar sentado, com braço apoiado 

na altura do precórdio, a câmara inflável deve 
cobrir pelo menos dois terços da circunferência 
do braço.  

II - A média de duas aferições deve ser considerada 
como a pressão arterial do dia; se os valores 
observados diferirem em mais de 5 mmHg, medir 
novamente. 

III - Na primeira vez, medir a pressão nos dois braços; 
se discrepantes, considerar a valor mais baixo.  

 
Quais estão corretas? 

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

 

28. Paciente de 35 anos apresenta quadro clínico de início 
súbito, temperatura de 39°C, dor pleurítica, tosse 
produtiva e história recente de infecção de vias 
aéreas superiores. Qual das alternativas abaixo está 
INCORRETA? 

 
(A) A radiografia de tórax permite firmar o diagnóstico 

de pneumonia e fornece indicações para determi-
nação da gravidade. 

(B) Um nível elevado de proteína C-reativa é um indi-
cador sensível no diagnóstico de pneumonia. 

(C) O hemograma não acrescentará informações rele-
vantes para o manejo do paciente. 

(D) A avaliação de comorbidades e anormalidades no 
exame clínico auxiliam a classificação de gravidade. 

(E) O manejo do paciente deverá incluir cessação do 
fumo, repouso e hidratação adequada. 

29. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando classe de fármacos para tratamento de 
hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia com os 
potenciais efeitos adversos. 

 
(1) Estatinas 
(2) Tiazídicos 
(3) Inibidores da enzima conversora de angiotensina 
(4) Bloqueadores do canal de cálcio 
(5) Sulfonilureias 
(6) Biguanidas 

 
(  ) Hipoglicemia 
(  ) Desconforto abdominal e diarreia 
(  ) Edema periférico 
(  ) Hipercalemia 
(  ) Alteração de enzimas hepáticas 
(  ) Hiperuricemia 

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

 
(A) 5 – 6 – 4 – 3 – 1 – 2. 
(B) 5 – 6 – 1 – 3 – 2 – 4. 
(C) 5 – 6 – 2 – 4 – 3 – 1. 
(D) 6 – 5 – 4 – 3 – 1 – 2. 
(E) 6 – 5 – 3 – 2 – 1 – 4. 

 

30. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando os achados clínicos com o diagnóstico 
mais provável. 

 
(1) Dor torácica retroesternal que alivia com repouso. 

(2) Dor torácica aguda, contínua, ventilatório-depen-
dente, que melhora com o corpo flexionado para 
frente. 

(3) Dor torácica pleurítica associada à taquipneia, 
hemoptise e apreensão. 

(4) Dor pleurítica, ventilatório-dependente. 
(5) Dor torácica persistente, associada a parestesias 

em extremidades bilaterais. 
 

(  ) Embolia pulmonar 
(  ) Angina estável 
(  ) Pericardite 
(  ) Pneumonia 
(  ) Dor torácica psicogênica 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 
 
(A) 2 – 1 – 3 – 4 – 5. 
(B) 2 – 5 – 3 – 1 – 4. 
(C) 3 – 5 – 4 – 1 – 2. 
(D) 4 – 1 – 5 – 3 – 2. 
(E) 3 – 1 – 2 – 4 – 5. 
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31. É considerado sinal da Síndrome de Quervain: 
 

(A) dor nos flexores do carpo e nos dedos, percebida 
na face ventral do punho. 

(B) dor no trajeto do abdutor longo do polegar, quando 
o paciente prende firmemente os dedos sobre o 
polegar e flexiona a mão em desvio cubital. 

(C) dor no dorso do polegar que se irradia para o 
processo estiloide do rádio, podendo atingir até o 
ombro. 

(D) flexão do punho em 90°, durante 1 minuto, com 
presença de hipoestesia e parestesia na área iner-
vada pelo mediano. 

(E) dor nos extensores do carpo e nos dedos, perce-
bida na face dorsal do punho. 

 

32. Considere as afirmações abaixo sobre dor lombar. 
 

I - A espondilite anquilosante deve ser considerada 
em pacientes com dor lombar crônica de início 
insidioso e sacroileíte bilateral. 

II - A ausência de dor e parestesias abaixo dos joelhos 
reduz a probabilidade de que hérnia de disco ou 
estenose espinhal sejam as causas dos sintomas. 

III - O principal objetivo do manejo da dor lombar 
aguda (até 12 semanas) é o alívio da dor, sendo 
fundamental a definição do diagnóstico específico 
para escolha da medicação. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

33. Considere as afirmações abaixo sobre a proteção ao 
trabalho da mulher, de acordo com a Consolidação 
das Leis Trabalhistas (C.L.T.). 

 

I - É garantido à empregada, durante a gravidez, 
sem prejuízo do salário e demais direitos, dispensa 
do horário de trabalho pelo tempo necessário 
para a realização de, no mínimo, seis consultas 
médicas e demais exames complementares. 

II - É vedado exigir atestado ou exame, de qualquer 
natureza, para comprovação de esterilidade ou 
gravidez, na admissão ou permanência no emprego. 

III - A empregada que adotar uma criança de até 
1(um) ano de idade, terá direito a 120 dias de 
licença-maternidade. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

34. Considere as afirmações sobre os benefícios previden-
ciários, de acordo com a Lei n.º 8213, de dezembro 
de 1991, e suas alterações posteriores. 

 
I - O auxílio-acidente mensal corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do salário-de-benefício. 

II - A aposentadoria especial consistirá numa renda 
mensal equivalente a 100% (cem por cento) do 
salário-de-benefício. 

III - O valor da aposentadoria, por invalidez, do segura-
do que necessita da assistência permanente de 
outra pessoa será acrescido de 10% (dez por 
cento). 

 
Quais estão corretas? 

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

 

35. De acordo com o protocolo de tratamento de influenza 
do Ministério da Saúde, assinale a afirmação 
INCORRETA. 

 
(A) A síndrome gripal é definida para indivíduos maiores 

de seis meses de idade que apresentem febre de 
início súbito, acompanhado de tosse ou dor de 
garganta e pelo menos um dos sintomas: cefaleia, 
mialgia ou artralgia. 

(B) O período de incubação dura de um a quatro dias. 
(C) Anemia falciforme e transtornos neurológicos como 

epilepsia são fatores de risco para complicações. 
(D) A dose para tratamento de Oseltamivir para adultos 

é de 75 mg, 2 vezes ao dia, por 5 dias. 

(E) Em pacientes com fatores de risco para complica-
ções, deve-se iniciar o tratamento com Oseltamivir 
imediatamente após a confirmação laboratorial. 

 

36. Em relação à exposição a substâncias químicas, de 
acordo com o Manual de Interpretação de Informa-
ções Químicas – Fundacentro, é correto afirmar: 

 
(A) o odor é um sinal de presença de substância 

química no ambiente, mas não deve ser usado 
como alerta para hora de troca do respirador. 

(B) a maioria das substâncias químicas tem um indi-
cador biológico que se correlaciona quantitativa-
mente à exposição ocupacional. 

(C) a monitorização biológica de exposição deve ser 
feita independentemente da existência de um 
índice biológico confiável. 

(D) zinco, cobre e manganês devem ser monitorados 
porque possuem índice biológico confiável. 

(E) o limite de tolerância de uma substância química 
representa uma linha fina de separação entre um 
ambiente saudável e não saudável. 
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37. De acordo com o Plano de Prevenção de Riscos 
de Acidentes com Materiais Perfurocortantes, são 
medidas de controle para a prevenção de acidentes 
com materiais perfurocortantes as abaixo descritas, 
EXCETO: 

 
(A) substituir o uso de agulhas e outros perfurocor-

tantes quando for tecnicamente possível. 
(B) adotar controles de engenharia no ambiente (por 

exemplo, coletores de descarte). 
(C) adotar o uso de material perfurocortante com 

dispositivo de segurança, quando existente, dispo-
nível e tecnicamente possível. 

(D) mudanças na organização e nas práticas de 
trabalho. 

(E) estabelecer medidas disciplinares pelo não cumpri-
mento das normas. 

 

38. Uma análise adequada dos acidentes de trabalho 
revela a rede de circunstâncias em interação e eviden-
cia ____________. Análises que se encerram nos 
____________ não contribuem para evitar que outros 
acidentes ou incidentes ocorram. Os fatores latentes 
geradores de eventos adversos são quase invariavel-
mente falhas de gestão _________________ ou de 
planejamento. Investigações que concluem que falhas 
____________ causaram eventos adversos, além de 
óbvias, são frágeis tecnicamente, inadequadas e 
superficiais. 

 
Assinale a alternativa que completa adequadamente 
as lacunas do texto acima. 

 
(A) fatores subjacentes e latentes – fatores imediatos 

– organizacionais – humanas 
(B) falhas – fatores subjacentes – humanas – organi-

zacionais 
(C) falha humana – fatores organizacionais – técnicas 

– de gestão  

(D) fatores imediatos – fatores organizacionais – comu-
nicação – operacionais 

(E) fatores subjacentes e humanos – fatores organi-
zacionais – comunicação – humanas 

 

39. São fatores de risco para complicações da influenza, 
os abaixo descritos, EXCETO: 

 
(A) gravidez em qualquer idade gestacional. 
(B) hipertensão arterial. 

(C) uso prolongado de ácido acetil salicílico por indiví-
duos com menos de 19 anos de idade. 

(D) idade abaixo de dois anos. 
(E) obesidade. 

 
 
 

40. São considerados fatores que aumentam a susceptibi-
lidade à exposição ao ruído, EXCETO: 

 
(A) exposição simultânea à vibração. 

(B) hipertensão. 
(C) indivíduos com perda auditiva tipo condutivo. 

(D) traumatismos de crânio. 

(E) diabetes. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


