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Instrução: As questões 01 a 05 referem-se ao texto abaixo. 
  Podemos ter várias atitudes perante ___ leitura. Ela é uma atividade profundamente individual e duas pessoas dificilmente fazem uma mesma leitura de um texto, mesmo científico. Ao contrário da escrita, que é uma atividade de exteriorizar o pensamento, a leitura é uma atividade de assimilação de conhecimento, de interiorização, de reflexão. Por isso, a escola que não lê muito para os seus alunos e não lhes dá a chance de ler muito está fadada ao insucesso, e não sabe aproveitar o melhor que tem para oferecer aos seus alunos. Há um dito popular que diz que a leitura é o alimento da alma. Nada mais verdadeiro. As pessoas que não leem são pessoas vazias ou subnutridas de conhecimento.   É claro que a experiência da vida não se reduz ___ leitura. A vida como tal é a grande mestra. Algumas pessoas analfabetas conseguem, às vezes, se sair bem economicamente, mas nem por isso deixam de ser pessoas vazias. Têm riqueza externa, sabem se virar na sociedade, mas são pobres culturalmente, porque só a experiência da vida, por mais rica que possa ser, não é suficiente para fornecer uma cultura sólida e geral. Às vezes, se referem ___ experiência da vida como “leitura do mundo”. A leitura do mundo é obviamente uma metáfora, mas nem por isso deixa de ser algo tão importante para cada um quanto ___ própria filosofia de vida.  A leitura a que me refiro de maneira particular é a leitura linguística, baseada na escrita, portanto, reveladora de uma interpretação que o leitor faz da interpretação que o escritor fez da sua “leitura do mundo”.  A leitura é, pois, uma decifração e uma decodificação. O leitor deverá em primeiro lugar decifrar a escrita, depois entender a linguagem encontrada, em seguida decodificar todas as implicações que o texto tem e, finalmente, refletir sobre isso e formar o próprio conhecimento e opinião a respeito do que leu.  
Adaptado de CAGLIARI, L. C. Alfabetização & linguística. 10ª edição. São Paulo: Scipione, 2000, p. 150.   

01. Assinale a alternativa que preenche, correta e respecti-vamente, as lacunas das linhas 01, 15, 23 e 26 do texto.  (A) à – a – à – a.  (B) a – à – à – a.  (C) à – a – a – à. (D) a – a – a – à. (E) à – à – à – a.  
       

02. Considere as seguintes afirmações acerca de algumas ideias do texto. 
 I - De acordo com o texto, a leitura é uma atividade primordialmente individual, ao passo que a escrita é uma atividade necessariamente coletiva. 

II - A expressão leitura do mundo (l. 24) faz menção à leitura globalizada a que temos acesso hoje em dia, sobre diferentes assuntos e sobre diferentes países. 
III - Quando o autor fala em leitura linguística (l. 29), ele está se referindo ao tipo de leitura que envolve letras e frases, como textos escritos.  

 Quais estão corretas? 
 (A) Apenas I. (B) Apenas II. (C) Apenas III.  (D) Apenas I e II.  (E) Apenas II e III. 
 
03. Assinale a alternativa que apresenta substituições possíveis para as palavras assimilação (l. 06), fadada (l. 09) e metáfora (l. 25), sem que o sentido global do texto seja alterado significativamente. 
 (A) absorção – destinada – figura de linguagem 

(B) dissimilação – predestinada – comparação 
(C) compreensão – insuscetível – maneira de dizer 
(D) processamento – condenada – hipérbole 
(E) manifestação – rumando – expressão de linguagem 

 
04. Considere as seguintes afirmações. 
 I - O sujeito da forma verbal deixam (l. 18) é pessoas vazias (l. 19). 

II - O sujeito da forma verbal pronominal se referem (l. 23) é classificado como sujeito indeterminado. 
III - O sujeito da forma verbal leu (l. 38) é classifi-cado como sujeito oculto. 

 Quais estão corretas? 
 (A) Apenas I. (B) Apenas II. (C) Apenas III.  (D) Apenas I e II.  (E) Apenas II e III. 
              

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 
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05. Assinale a única alternativa correta caso o verbo referir fosse substituído pelo verbo falar em A leitura a que me refiro de maneira particular é a leitura linguística (l. 28-29). 
 (A) A leitura que falo de maneira particular é a leitura linguística. 

(B) A leitura a que falo de maneira particular é a leitura linguística. 
(C) A leitura com que falo de maneira particular é a leitura linguística. 
(D) A leitura a qual falo de maneira particular é a leitura linguística. 
(E) A leitura de que falo de maneira particular é a leitura linguística.  

06. Se X% de Y é igual a Z, então Y% de X é igual a  (A) 0,5Z. (B) Z. (C) 1,5Z. (D) 2Z. (E) 2,5Z.  
07. Uma pessoa faz um investimento de R$ 5.000,00, de maneira que uma parte será investida a 2,5% e a outra parte será investida a 5%. Para obter um rendimento total de, no mínimo, R$ 150,00, qual é o valor máximo, em reais, que poderá ser investido a 2,5%?   (A) R$ 1.000,00. (B) R$ 1.500,00. (C) R$ 2.500,00. (D) R$ 3.500,00. (E) R$ 4.000,00.  
08. Se R$ 100.000,00 são aplicados a 10% ao ano, com capitalização anual, o rendimento dessa aplicação, após três anos, será de   (A) R$ 21.000,00. (B) R$ 30.000,00. (C) R$ 33.100,00. (D) R$ 121.000,00. (E) R$ 133.100,00.  
09. Dez mil reais foram investidos em uma aplicação finan-ceira que rende 12% de juros acumulados, com capi-talização semestral. Ao final de um ano, o saldo dessa aplicação será de  (A) R$ 1.236,00. (B) R$ 2.544,00. (C) R$ 10.600,00. (D) R$ 11.236,00. (E) R$ 12.544,00.  

10. Considere a seguinte situação: o rendimento de uma aplicação financeira de R$ 6.400,00 é, ao final de um ano, de R$ 1.700,00. Se essa aplicação tem uma taxa anual de juros compostos capitalizada semestralmente, a taxa anual de juros é de  (A) 20%. (B) 25%. (C) 30%. (D) 33%. (E) 50%.  
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11. Considere o texto abaixo digitado no MS-Word.  
O primeiro atendimento ambulatorial ocorreu em 1º de fevereiro de 1972, na especialidade de Endocrinologia. Em 23 de maio do mesmo ano, foi internado o primeiro paciente, na especialidade de Nefrologia. A cirurgia inaugural foi realizada pela equipe da Urologia em 1973 e o transplante inicial, de rins, aconteceu no ano seguinte em 1974.  Extraído de www.hcpa.edu.br 

 O texto apresenta algumas formatações em palavras, em expressões e no parágrafo. Qual das afirmações a seguir apresenta três formatações corretas para este texto?  (A) O parágrafo tem recuo especial na 1 linha; a palavra "Endocrinologia" está formatada como negrito; a palavra "Nefrologia" está formatada como tachado. 
(B) O parágrafo tem alinhamento pela esquerda; a palavra "Endocrinologia" está formatada como negrito; a palavra "Nefrologia" está formatada como tachado. 
(C) O parágrafo tem alinhamento pela esquerda; a palavra "Nefrologia" está formatada como sublinhado; a expressão "no ano seguinte" está formatada como tachado. 
(D) O parágrafo tem alinhamento justificado; a palavra "Endocrinologia" está formatada como negrito; a expressão "no ano seguinte" está formatada como sobrescrito. 
(E) O parágrafo tem alinhamento justificado; a palavra "Nefrologia" está formatada como tachado; a expressão "no ano seguinte" está formatada como sublinhado. 
 

12. No sistema operacional Windows7 há diversas ferra-mentas disponíveis. Uma das ferramentas reorganiza dados gravados fracionadamente (pelo sistema opera-cional) no disco, para que, após a reorganização, o disco e a unidade trabalhem mais eficientemente. Tal ferramenta chama-se  (A) limpeza de disco. (B) monitor de desempenho. (C) firewall. (D) indexação. (E) desfragmentação.  
13. Qual das seguintes aplicações NÃO faz parte da suíte de ferramentas Google?  (A) Gmail. (B) Dropbox. (C) Drive. (D) Hangouts. (E) Earth.                

14. Em uma pesquisa na web feita através do Google, foi digitado o texto abaixo: 
 

HCPA hospital -porto alegre 
 O que será mostrado pelo Google após a pesquisa?  (A) Sites que contenham as palavras "HCPA", "hospital", "alegre" e que não contenham a palavra "porto". 

(B) Sites que contenham as palavras "HCPA", "hospital", e que não contenham "porto alegre". 
(C) Sites que contenham as palavras "HCPA" ou "hospital" ou "alegre" e que não contenham a palavra "porto". 
(D) Sites que contenham as palavras "HCPA" ou "hospital" ou "alegre" e que não contenham "porto alegre". 
(E) Sites que contenham as palavras "HCPA", "hospital", "porto" e "alegre".                  
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15. Em uma planilha Excel, foram digitados os seguintes dados:  

  As fórmulas usadas para obter os valores nas células B7 e E3 são, respectivamente:  (A) =SOMA(B3:B6) e =MENOR(B3:D3) 
(B) =SOMA(B3;B6) e =MENOR (B3;D3) 
(C) =SOMA(B3;B4;B5:B6) e =MÍNIMO(B3;D3) 
(D) =SOMA(B3:B6) e =MÍNIMO(B3:D3) 
(E) =SOMA(B3;B6) e =MÍNIMO(B3;D3)  

16. Considere as situações abaixo. 
 I - Aumento de custos. 

II - Dificuldade em calcular o estoque de segurança.  
III - Ineficiência no controle de estoque e/ou armaze-namento de materiais. 

 Quais constituem justificativa para que uma organização não tenha estoque?  
 (A) Apenas I. (B) Apenas II. (C) Apenas III. (D) Apenas I e III. (E) Apenas II e III. 
 
17. Com relação à classificação ABC de gestão de estoques, considere as afirmações abaixo. 
 I - A gestão do sistema permite um controle de itens que independem de preços, e os itens mais importantes do estoque são controlados em termos de consumo. 

II - Os itens do estoque independem do consumo e devem ser controlados por ordem de valor unitário. 
III - Os itens mais importantes em termos de valor uni-tário e consumo serão denominados itens de classe A, os intermediários, itens de classe B, e os menos importantes, itens de classe C.  

 Quais são corretas?  
 (A) Apenas I. (B) Apenas II. (C) Apenas III. (D) Apenas I e II. (E) Apenas II e III. 

18. _________ caracteriza-se pelo planejamento, controle e disposição final dos bens de consumo descartados pela sociedade, que são aqueles bens que estão no final de sua vida útil e que retornam ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo.  
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima.  (A) Logística reversa de pós-venda (B) Logística tradicional (C) Logística reversa de embalagem (D) Logística reversa de pós-consumo (E) Logística de processamento 

 
19. O item BHY6374 do estoque de uma organização pública possui um consumo médio diário de 40 unidades e estoque de segurança de 70 unidades. O prazo de entrega do fornecedor é de dez dias. O seu ponto de pedido é 

 (A) 235 unidades. (B) 330 unidades. (C) 400 unidades. (D) 470 unidades. (E) 700 unidades. 
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20. Entre as alternativas a seguir, qual NÃO constitui atividade básica para se implementar uma filosofia ge-rencial na Gestão da Cadeia de Suprimentos em uma organização pública? 
 (A) Integrar ações entre a organização pública, fornecedores e o público-alvo. 

(B) Compartilhar informações ao longo da cadeia de suprimentos, especialmente as referentes ao planejamento e monitoramento de processos. 
(C) Promover a colaboração entre as organizações envolvidas na cadeia de suprimentos. 
(D) Beneficiar somente a organização pública nos ganhos e riscos inerentes à cadeia de suprimentos. 
(E) Promover parcerias para manter relacionamentos de longo prazo.  

21. A lógica básica do outsourcing é transferir atividades e processos realizados internamente para fornecedores externos. Esta lógica também é aplicada às organizações públicas. Considere as proposições abaixo. 
 I - Um fornecedor pode fazer a mesma atividade interna da organização, pelo menos com a mesma qualidade, a um custo adequado. Com isto, a organi-zação pública pode dedicar-se mais às atividades centrais para conquistar seus objetivos. 

II - O custo será sempre menor na gestão do sistema pela organização pública. 
III - Com a especialização em atividades centrais, a organização pública aumenta a velocidade e a flexibilidade das respostas à demanda. 

 Quais são proposições básicas a favor do outsourcing? 
 (A) Apenas I. (B) Apenas I e II. (C) Apenas I e III. (D) Apenas II e III. (E) I, II e III.                     

22. A implantação do sistema de registro de preços em uma organização pública requer o estabelecimento de obrigações do gestor de contratos. Considere as ações abaixo.  I - Promover consulta prévia junto ao órgão gerencia-dor, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada. 
II - Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem quanto à sua utilização. 
III - Punir e definir penalidades decorrentes do descum-primento de cláusulas contratuais.  Quais constituem obrigações do gestor de contratos?  (A) Apenas I. (B) Apenas II. (C) Apenas I e II. (D) Apenas II e III.  (E) I, II e III.  

23. No pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, existe um documento que deverá conter elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.  
 O texto acima refere-se a que documento? 
 (A) Empenho. (B) Termo de referência. (C) Orçamento. (D) Registro de preço. (E) Convite.               
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24. Considere os procedimentos abaixo.  I - Elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização. 
II - Aprovação do termo de referência pela autoridade competente. 
III - Elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das propostas. 
IV - Designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.   Quais devem ser realizados na fase preparatória do pregão eletrônico?  (A) Apenas I e II. (B) Apenas I e IV. (C) Apenas II e III. (D) Apenas I, II e IV. (E) I, II, III e IV.  

25. Considere os itens abaixo.   I - Produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. 
II - Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 
III - Produtos estrangeiros sem regime de quotas de entrada.  
IV - Produtos manufaturados e serviços nacionais resul-tantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País, em adicional àqueles previstos no § 5o da Lei Federal de Licitação nº 8.666/93.   De acordo com a Lei Federal de Licitação n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, para a aqui-sição de quais desses itens em processos de licitação poderá haver margem de preferência?  (A) Apenas I e II. (B) Apenas I e III. (C) Apenas II e IV. (D) Apenas I, II e IV. (E) Apenas II, III e IV.           

26. Considere as seguintes situações.  
 I - Aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confe-deração Patronal, ou, ainda, pelas entidades equiva-lentes. 

II - Contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 da Lei nº 8.666, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória espe-cialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. 
III - Execução de obras e compras efetuadas pela Administração Pública, quando divididas em parcelas. 

 Em quais delas é inexigível a licitação (Lei Federal de Licitação n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações) quando houver inviabilidade de competição? 
 (A) Apenas I. (B) Apenas II. (C) Apenas III. (D) Apenas I e II. (E) I, II e III.  
27. Considere os seguintes itens.  
 I - Menor valor da tarifa do serviço público a ser pres-tado. 

II - Maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão. 
III - Melhor proposta técnica, com preço fixado no edital. 
IV - Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com o de melhor técnica. 
V - Melhor prazo de entrega de produtos e serviços pela outorga após o critério de menor tarifa. 

 De acordo com o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175 da Constituição e na Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, quais desses itens NÃO são considerados critérios para o julgamento da licitação? 
 (A) Apenas II. (B) Apenas III. (C) Apenas V. (D) Apenas I e III. (E) Apenas II e IV.      
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28. Considere as seguintes ações.  
 I - Elevação arbitrária de preços. 

II - Venda, como verdadeira ou perfeita, de mercado-ria falsificada ou deteriorada.  
III - Entrega de uma mercadoria por outra. 
IV - Verificação de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida. 

 Quais dessas ações constituem fraude em licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente? 
 (A) Apenas I e II. (B) Apenas I e IV. (C) Apenas I, II e III. (D) Apenas I, II e IV. (E) Apenas II, III e IV.  
29. A Lei nº 8.080/90 regula as ações e serviços de saúde, executados, isolada ou conjuntamente, em caráter per-manente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Quanto aos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), considere as seguintes ações:  
 I - identificar e divulgar fatores condicionantes e deter-minantes da saúde. 

II - assumir o papel das pessoas, da família, das empresas e da sociedade na área da saúde. 
III - dar assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 

 Quais são objetivos do SUS? 
 (A) Apenas I. (B) Apenas II. (C) Apenas III. (D) Apenas I e III. (E) Apenas II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Segundo a Lei nº 8.080/90, integram o SUS, 
 (A) o conjunto de ações e serviços de saúde prestados apenas pelos órgãos e instituições públicas da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelos estados e municípios. 

(B) as instituições privadas federais, estaduais e muni-cipais de controle de qualidade. 
(C) as instituições públicas de pesquisa e produção de insumos, como medicamentos, sangue e hemode-rivados. 
(D) os serviços privados, exclusivamente os que têm fins lucrativos. 
(E) todas as empresas produtoras de equipamentos médico-hospitalares. 

 
31. Segundo a Lei nº 8.080/90, para garantir a atenção à população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Considere as afirmações abaixo. 
 I - A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, não se aplicando as normas de direito público. 

II - As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do SUS. 
III - A fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração serão definidos pelo prestador privado. 

 Quais estão corretas? 
 (A) Apenas I. (B) Apenas II. (C) Apenas III. 

(D) Apenas I e III. (E) Apenas II e III.  
32. Um dos vários problemas a ser enfrentado para a consolidação do SUS está na esfera dos trabalhadores de saúde. A este respeito, a Lei nº 8.080/90 prevê   (A) que a política de recursos humanos na área da saúde deve ser formalizada e executada pelas diferentes esferas de governo. 

(B) a organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, centrado no ensino privado. 
(C) a valorização do regime de tempo parcial (20 ou 30h semanais) nos serviços do SUS. 
(D) que os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS. 
(E) que os trabalhadores com nível superior recebam o mesmo salário para uma mesma função.    
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33. A Bioética aborda problemas novos de forma contem-porânea. Com relação a essa abordagem, considere as afirmativas abaixo.   I - A simples repetição das respostas tradicionais pode ser inadequada, devendo ser estimulado novos patamares de discussão e de reflexão para possibilitar soluções adequadas.  
II - A não repetição de respostas para um mesmo problema significa que o passado não é um dos fundamentos da interdisciplinaridade.  
III - A memória garante a precisão da objetividade, mas não garante a riqueza da subjetividade que lhe dá fidedignidade.   Quais estão corretas?  (A) Apenas I. (B) Apenas II. (C) Apenas III. (D) Apenas I e III. (E) Apenas II e III.  

34. O processo decisório depende da vontade geral, enten-dida como uma decisão pública, através da via política. Para Diego Garcia (apud GOLDIM, 2016) este processo decisório é denominado   (A) Processo decisório de Rousseau. 
(B) Processo decisório microbiótico.  
(C) Processo racional de Simon. 
(D) Processo decisório macrobioético. 
(E) Processo corporativo-sindical.  

35. Para Durant (apud GOLDIM, 2016), a Bioética é uma abordagem original da realidade biomédica. As alterna-tivas abaixo apresentam características dessa aborda-gem, EXCETO uma delas. Assinale-a.  (A) É secular e global. 
(B) É contemporânea. 
(C) É sistemática. 
(D) É interdisciplinar. 
(E) É laica, não contemplando a visão religiosa.              

36. Dilemas éticos se fazem presentes na prática cotidiana dos profissionais de saúde. Em uma situação hipotética envolvendo um problema de saúde com evolução ao óbito de forma rápida e incapacitante, e com decisões a serem tomadas, a situação moral ideal na tomada de uma decisão médico-paciente seria aquela na qual:  (A) o médico e o paciente decidem solidariamente. 
(B) o médico é o operativo da decisão tomada pelo paciente. 
(C) a decisão é do médico, sendo os familiares infor-mados sobre a mesma. 
(D) a decisão é solidária do médico e dos familiares, com passividade do paciente quanto ao assunto. 
(E) a decisão respeita os interesses do serviço de saúde, especialmente a relação custo-benefício.  

37. Segundo a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), considera-se risco biológico a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos. As alternativas abaixo apresentam agentes biológicos, EXCETO uma delas. Assinale-a.  (A) Microrganismos geneticamente modificados.  
(B) Culturas de células. 
(C) Parasitas. 
(D) Toxinas. 
(E) Príons e macrorganismos.  

38. Na fase de reconhecimento do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), a identificação dos riscos biológicos mais prováveis, em função da localização geográfica e da característica do serviço de saúde e seus setores, deve considerar:  (A) a finalidade e a descrição do local de trabalho.  
(B) a organização e os procedimentos de trabalho.  
(C) a possibilidade de exposição.  
(D) a descrição das atividades e as funções de cada local de trabalho. 
(E) as fontes de exposição e os reservatórios.                 
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39. No Programa de Controle Médico de Saúde Ocupa-cional (PCMSO), quanto à possibilidade de exposição acidental aos agentes biológicos, devem constar as seguintes informações, EXCETO:  (A) procedimentos a serem adotados para diagnóstico, acompanhamento e prevenção das doenças. 
(B) medidas para descontaminação do local de trabalho. 
(C) o tratamento médico de emergência para os traba-lhadores. 
(D) orientações informando que o uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. 
(E) a relação dos estabelecimentos de saúde que podem prestar assistência aos trabalhadores.  

40. Considere as medidas abaixo.  I - Disciplinar o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho.  
II - Regular o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho. 
III - Garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de trabalho.  
Quais são deveres do empregador?  
(A) Apenas I. (B) Apenas II. (C) Apenas III. (D) Apenas I e II. (E) Apenas II e III.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


