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01. Assinale a alternativa correta no que se refere ao 
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999. 

 
(A) A organização da assistência social deve obedecer 

às diretrizes de descentralização político-adminis-
trativa e de participação da população na formulação 
e controle das ações em todos os níveis. 

(B) A previdência social rege-se, entre outros, pela 
universalidade na prestação dos benefícios. 

(C) A administração do Regime Geral de Previdência 
Social é atribuída ao Ministério da Saúde. 

(D) São beneficiários do Regime Geral de Previdência 
Social as pessoas físicas e jurídicas classificadas 
como segurados e dependentes. 

(E) Mantém a qualidade de segurado da previdência 
social, por até seis meses após a cessação de 
benefício, por incapacidade ou após a cessação das 
contribuições, o segurado que deixar de exercer 
atividade remunerada abrangida pela previdência 
social ou estiver suspenso ou licenciado sem remu-
neração. 

 

02. Em relação às atribuições do enfermeiro do trabalho, é 
correto afirmar que 

 
(A) executa exames médicos periódicos de todos os 

empregados ou em especial daqueles expostos a 
maior risco de acidentes de trabalho ou de doenças 
ocupacionais. 

(B) define o tratamento em casos de acidentes de 
trabalho ou alterações agudas de saúde do traba-
lhador. 

(C) executa e avalia programas de prevenção dos 
acidentes e doenças profissionais, fazendo análise 
da fadiga, dos fatores de insalubridade, dos riscos 
e das condições de trabalho. 

(D) estuda as condições de segurança dos locais de 
trabalho e das instalações de equipamentos. 

(E) elabora e executa programas de treinamento geral 
e específico no que concerne à segurança do 
trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações 
abaixo sobre higienização das mãos. 

 
(  ) Produtos alcoólicos são mais efetivos na higienização 

das mãos dos profissionais de saúde quando 
comparados aos sabonetes comuns ou sabonetes 
associados a antissépticos. 

(  ) O álcool é efetivo contra o C. difficile, agente 
responsável pela diarreia associada à assistência 
à saúde, visto que o álcool tem atividade contra 
esporos. 

(  ) Os microrganismos multirresistentes podem se 
tornar uma parte da microbiota transitória da pele 
de profissionais da saúde, sendo facilmente remo-
vidos pela higienização das mãos. 

(  ) O procedimento da técnica de higienização de mãos 
se torna inadequado na prática diária, pelo esque-
cimento de algumas etapas (passo a passo) deste 
procedimento, sendo alguns dos erros mais comuns 
a não utilização de sabonete e a não observação 
das superfícies das mãos a serem friccionadas. 

(  ) Na epidemiologia da transmissão de microrganismos 
multirresistentes, as mãos dos profissionais de saúde 
constituem a única ponte entre o paciente colonizado 
e aquele que anteriormente não tinha tal status. 

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

 
(A) F – F – V – V – V. 
(B) F – V – V – F – F. 
(C) V – F – V – V – F. 
(D) V – V – F – V – V. 
(E) V – V – F – F – F. 

 

04. Em relação à tuberculose, é correto afirmar que 
 

(A) essa enfermidade, por estar em declínio no Brasil, 
já não obedece aos critérios de priorização de um 
agravo em saúde pública, pois tem baixa magni-
tude, transcendência e vulnerabilidade. 

(B) seguramente há perspectiva para a eliminação da 
tuberculose como problema de saúde pública em 
um futuro breve. 

(C) o Brasil não faz parte dos 22 países priorizados pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) que concen-
tram 80% da carga mundial de tuberculose. 

(D) em 1993 a OMS retirou a tuberculose da lista de 
agravos de emergência mundial. 

(E) prevenir e controlar a tuberculose multirresistente 
(TB-MDR) é uma das estratégias da OMS visando 
alcançar as metas globais de controle da TB. 
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05. Com relação à Síndrome do Túnel do Carpo, considere 
as afirmações abaixo. 

 
I - É a mais comum das neuropatias compressivas do 

membro superior. 
II - Costureiros, pintores, digitadores e dentistas estão 

entre os profissionais mais atingidos por essa 
neuropatia. 

III - Está positivamente correlacionada ao tabagismo. 
 

Quais estão corretas?  
 

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

 

06. Três trabalhadores buscam atendimento na Unidade de 
Saúde dos Funcionários, no final do expediente, com 
quadro de início súbito de cólicas abdominais intensas, 
tenesmo, febre e diarreia com a presença de muco e 
sangue nas fezes. O quadro iniciou cerca de 5 horas 
após o almoço no refeitório da própria empresa. 
Quanto a essa situação, considere as afirmações 
abaixo. 

 
I - O setor de vigilância à saúde do município deve ser 

informado de ocorrências desse tipo somente se 
mais de seis pessoas forem acometidas ao mesmo 
tempo.  

II - A sintomatologia descrita sugere fortemente diarreia 
de origem bacteriana. 

III - O tratamento com antibióticos deve ocorrer após a 
identificação do agente causador pela coprocultura.  

 
Quais estão corretas?  

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

 

07. São condições associadas a reações falso-negativas 
(indivíduo com infecção latente por tuberculose - ILTB 
e prova tuberculínica - PT - negativa), EXCETO: 

 
(A) tuberculina mal conservada, exposta à luz. 
(B) leitor experiente e sem vícios de leitura. 
(C) tuberculose grave ou disseminada. 
(D) gravidez. 
(E) desidratação acentuada. 

 
 
 
 
 
 

08. De acordo com Código de Ética do Profissional de 
Enfermagem, é INCORRETO afirmar que 

 

(A) é direito abster-se de revelar informações confi-
denciais de que tenha conhecimento em razão de 
seu exercício profissional a pessoas ou entidades 
que não estejam obrigadas ao sigilo. 

(B) é responsabilidade e dever manter segredo sobre 
fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de 
sua atividade profissional, exceto casos previstos em 
lei, ordem judicial, ou com o consentimento escrito 
da pessoa envolvida ou de seu representante legal.  

(C) é proibido recusar-se a desenvolver atividades 
profissionais na falta de material ou equipamentos 
de proteção individual e coletiva definidos na legis-
lação específica. 

(D) é proibido delegar suas atividades privativas a outro 
membro da equipe de enfermagem ou de saúde 
que não seja enfermeiro. 

(E) é responsabilidade e dever prestar informações, 
escritas e verbais, completas e fidedignas necessá-
rias para assegurar a continuidade da assistência. 

 

09. No que se refere à relação entre doenças e atividade 
laboral, considere os tipos de doenças abaixo. 

 
I - degenerativa 
II - inerente a grupo etário 
III - que não produz incapacidade laborativa 

 
Quais NÃO são consideradas doenças do trabalho? 

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

 

10. Considere as afirmações abaixo sobre a Inclusão das 
Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho. 

 
I - Empresas com 100 (cem) ou mais empregados estão 

obrigadas a preencher uma parcela de seus cargos 
com pessoas com deficiência. A reserva legal de 
cargos é também conhecida como Lei de Cotas. 

II - A pessoa com deficiência não tem direito à jornada 
especial, tendo o salário igual aos demais empre-
gados na mesma função. 

III - A condição de pessoa com deficiência pode ser 
comprovada por meio de laudo médico, que deverá 
especificar o tipo de deficiência e ter autorização 
expressa do empregado para utilização do mesmo 
pela empresa, tornando pública a sua condição. 

 
Quais são corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
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11. Sobre a Norma Regulamentadora nº 35 (NR-35) - 
Trabalho em Altura, relacione o trabalhador ou o 
empregador às suas respectivas responsabilidades. 

 
(1) Trabalhador 
(2) Empregador 

 
(  ) Desenvolver procedimento operacional para as 

atividades rotineiras de trabalho em altura. 

(  ) Garantir que qualquer trabalho em altura seja 
somente iniciado após serem adotadas as medidas 
de proteção definidas na NR-35. 

(  ) Assegurar a organização e o arquivamento da 
documentação prevista na NR-35. 

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

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

 

12. Considere as afirmações abaixo em relação à Norma 
Regulamentadora nº 33 (NR-33) – Segurança e Saúde 
nos Trabalhos em Espaços Confinados. 

 
I - Tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos 

para identificação dos espaços confinados de uma 
empresa, mas não para monitoramento e controle 
dos riscos. 

II - Dentre as atribuições do empregador, cabe identificar 
os espaços confinados existentes no estabeleci-
mento. 

III - Os trabalhadores devem comunicar, ao vigia e ao 
supervisor de entrada, as situações de risco a sua 
segurança e saúde ou a de terceiros, que sejam do 
seu conhecimento. 

 
Quais estão corretas? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA – 
NR-5) tem como objetivo a prevenção de acidentes e 
doenças decorrentes do trabalho. Assinale a alter-
nativa INCORRETA sobre a CIPA. 

 
(A) A CIPA é composta por representantes do empre-

gador e dos empregados. 
(B) As disposições da (NR-5) não se aplicam aos traba-

lhadores avulsos e às entidades que lhes tomem 
serviços. 

(C) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a 
duração de um ano, sendo permitida uma reeleição. 

(D) É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa 
do empregado eleito para cargo de direção de 
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes 
desde o registro de sua candidatura até um ano 
após o final de seu mandato. 

(E) O empregador designará, entre seus representantes, 
o presidente da CIPA, e os representantes dos 
empregados escolherão, entre os titulares, o vice-
presidente. 

 

14. Enfermeira sofreu acidente com agulha ao transfixar o 
coletor de perfurocortante. Ela está amamentando e não 
tem imunidade contra a hepatite B, mesmo tendo feito 
dois esquemas vacinais completos da vacina contra 
hepatite B. Qual das condutas abaixo é a adequada no 
atendimento a esta trabalhadora? 

 
(A) Deverá ser iniciada a profilaxia pós-exposição (PEP) 

para o HIV o mais rápido possível, idealmente nas 
primeiras horas após o acidente, mantendo o trata-
mento por 28 dias; deverá ser aplicada uma dose 
de reforço da vacina contra hepatite B imediata-
mente e a acidentada deverá ser orientada a 
suspender temporariamente a amamentação. 

(B) Deverá ser iniciada a PEP para o HIV o mais rápido 
possível, idealmente nas primeiras horas após o 
acidente, mantendo o tratamento por 28 dias; 
deverá ser aplicada uma dose de reforço da vacina 
contra hepatite B imediatamente e deverá ser 
mantida a amamentação. 

(C) A conduta deve ser apenas de acompanhamento 
da acidentada por seis meses, visto que não se tem 
os marcadores virais do paciente-fonte. 

(D) Deverá ser iniciada a PEP para o HIV o mais rápido 
possível, idealmente nas primeiras horas após o 
acidente, mantendo o tratamento por 28 dias; 
deverá ser aplicada a imunoglobulina hiperimune 
contra hepatite B (IGHAHB), por via endovenosa 
(EV) e mantida a amamentação. 

(E) Deverá ser iniciada a PEP para o HIV o mais rápido 
possível, idealmente nas primeiras horas após o 
acidente, mantendo o tratamento por 28 dias; 
deverá ser aplicada a imunoglobulina hiperimune 
contra hepatite B ( IGHAHB), por via intramuscular 
(IM) e a acidentada deverá ser orientada a suspender 
a amamentação temporariamente. 
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15. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 32 
(NR-32) – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços 
de Saúde –, NÃO está correto afirmar que 

 
(A) no caso de transmissão por via aérea, por gotículas 

ou por aerossóis, as medidas de proteção consis-
tem na utilização de barreiras ou obstáculos entre 
a fonte de exposição e o trabalhador. 

(B) a patogenicidade de um agente biológico é a sua 
capacidade de invadir, manter-se e proliferar-se 
superior às defesas do organismo e de, em alguns 
casos, produzir toxinas. 

(C) a proibição do uso de adornos deve ser observada 
para todo trabalhador da saúde, bem como para 
aqueles que exercem atividades de promoção e 
assistência à saúde e que estejam expostos a agente 
biológico, independentemente de sua função. 

(D) a classificação que distribui os agentes biológicos 
em classe de risco de 1 a 4, considera o risco que os 
mesmos representam para a saúde do trabalhador, 
sua capacidade de propagação para a coletividade 
e a existência ou não de profilaxia e tratamento. 

(E) a todo trabalhador dos Serviços de Saúde deve ser 
fornecido, gratuitamente, programa de imunização 
ativa contra o tétano, difteria, hepatite B e os 
estabelecidos no Programa de Controle Médico 
em Saúde Ocupacional (PCMSO – NR-7). 

 

16. Mulher de 42 anos procura atendimento médico com 
queixas de febre alta (temperatura axilar = 39.8ºC) de 
início súbito, dispneia, tosse, dor de garganta, cefaleia 
intensa, mialgia, artralgia e fotofobia. A partir desse 
quadro, é feito o diagnóstico de infecção por influenza. 
Sobre esse tipo de infecção, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
(A) A disseminação do vírus se faz por aerossóis, fômites 

e contato direto, especialmente mãos contaminadas 
com secreções. 

(B) Presença de doenças crônicas e idade superior a 
60 anos são considerados fatores de risco para as 
complicações. 

(C) Em adultos, o período de transmissão da influenza 
é de um dia antes até sete dias após o início dos 
sintomas.  

(D) As reações vacinais intensas são comuns porque a 
vacina é composta por vírus inativados. 

(E) Pode-se indicar o afastamento do trabalho 
durante todo o período de transmissibilidade 
da doença. 

 
 
 
 
 
 
 
 

17. Em relação à Aposentadoria por Invalidez, considere as 
afirmações abaixo. 

 
I - Uma vez cumprida a carência exigida, será devida 

ao segurado que, estando ou não em gozo de 
auxílio-doença, for considerado incapaz para o 
trabalho e insuscetível de reabilitação para o 
exercício de atividade que lhe garanta a subsis-
tência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer 
nessa condição. 

II - A doença ou lesão de que o segurado já era 
portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência 
Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por 
invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier 
por motivo de progressão ou agravamento dessa 
doença ou lesão. 

III - O aposentado por invalidez que retornar voluntaria-
mente à atividade terá sua aposentadoria automa-
ticamente cessada, a partir da data do retorno. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

18. Todas as decisões que o enfermeiro do trabalho 
deve tomar quanto ao _________ e _________ de 
enfermagem, além da avaliação de resultados, são 
baseadas nas informações obtidas na __________, 
que é fundamental para o desenvolvimento do processo 
de enfermagem. 

 
Assinale a alternativa que completa correta e respecti-
vamente as lacunas do texto acima. 

 
(A) tratamento – planejamento – consulta de enfer-

magem 
(B) diagnóstico – tratamento – consulta de enfermagem 

(C) diagnóstico – intervenções – coleta de dados 
(D) planejamento – sistematização da assistência – 

consulta admissional 
(E) tratamento – assistência – coleta de dados 
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19. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando os termos às suas definições. 

 
(1) Exposição com intenção deliberada 
(2) Transmissão indireta 
(3) NR-32 
(4) Exposição não deliberada 

 
(  ) Tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas 

para a implementação de medidas de proteção à 
segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços 
de saúde, bem como daqueles que exercem ativi-
dades de promoção e assistência à saúde em geral.  

(  ) É derivada de atividade laboral que implique utili-
zação ou manipulação do agente biológico que 
constitui o objeto principal do trabalho. 

(  ) É decorrente da atividade laboral sem que essa 
implique manipulação direta deliberada do agente 
biológico como objeto principal do trabalho. 

(  ) É a transmissão do agente biológico por meio de 
veículos ou vetores. 

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

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

 

20. Das afirmativas abaixo, de acordo com o Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, sobre a Consolidação 
das Leis do Trabalho, é correto afirmar que 

 
(A) entre 2 (duas) jornadas de trabalho, haverá um 

período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas 
para descanso.  

(B) em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 
4 (quatro) horas, é obrigatória a concessão de um 
intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, 
no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito 
ou contrato coletivo em contrário, não poderá 
exceder de 2 (duas) horas. 

(C) os intervalos de descanso serão computados na 
duração do trabalho. 

(D) se considera como trabalho noturno o executado 
entre as 22 horas de um dia e as 7 horas do dia 
seguinte. 

(E) não terá direito a férias o empregado que, no curso 
do período aquisitivo, tiver percebido da Previdência 
Social prestações de acidente de trabalho ou de 
auxílio-doença por mais de 3 (três) meses, embora 
descontínuos. 

 
 
 

21. São vacinas particularmente recomendadas para 
prevenir doenças infecciosas relacionadas ao risco 
ocupacional para o trabalhador da saúde: 

 
(A) tríplice viral, hepatite B, dTpa e febre amarela. 
(B) hepatite A e B, dT, febre amarela e influenza. 
(C) hepatite A e B, dTpa, tríplice viral e influenza. 
(D) dT, Hepatite B, HPV e varicela. 
(E) influenza, hepatite B, varicela e febre amarela. 

 

22. De acordo com Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, a saúde do trabalhador é entendida como um 
conjunto de atividades que se destina, através das ações 
de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária, à 
promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores, 
assim como visa à recuperação e à reabilitação da 
saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos 
advindos das condições de trabalho. Quanto a sua 
abrangência, considere os itens abaixo. 

 
I - Participação, no âmbito de competência do Sistema 

Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, 
avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais 
à saúde existentes no processo de trabalho. 

II - Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à 
saúde. 

III - Garantia para o sindicato dos trabalhadores de 
requerer ao órgão competente a interdição de 
máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente 
de trabalho, quando houver exposição a risco 
iminente para a vida ou para a saúde dos traba-
lhadores. 

 
Quais estão de acordo com a Lei nº 8.080, de 1ª de 
setembro de 1990?  

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
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23. Considere as seguintes afirmações sobre exposição 
ocupacional a material biológico de HIV, hepatites 
B e C. 

 
I - A primeira conduta nos cuidados imediatos com a 

área atingida, após a exposição a material bioló-
gico, inclui: lavagem exaustiva do local exposto 
com água e sabão, nos casos de exposições percu-
tâneas ou cutâneas; e lavagem exaustiva com 
água ou com solução salina fisiológica nas expo-
sições de mucosas. 

II - Considerando-se o risco ocupacional de transmissão 
do HIV, líquidos de serosas (peritoneal, pleural, 
pericárdico), líquido amniótico, liquor e líquido 
articular são fluidos e secreções corporais poten-
cialmente infectantes. Exposições devem ser 
avaliadas de forma individual, já que, em geral, 
esses materiais são considerados como de baixo 
risco para a transmissão viral ocupacional. 

III - Em exposições com paciente-fonte infectado pelo 
vírus da hepatite C e naqueles com fonte desco-
nhecida está recomendado o acompanhamento do 
profissional da saúde com a realização de dosagem 
de ALT/TGP no momento, seis semanas e três meses 
após o acidente; e sorologia anti-HCV (EIA/ELISA) 
no momento e três meses após o acidente. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

24. No que se refere aos níveis de prevenção de saúde 
ocupacional, considere as afirmações abaixo sobre 
obesidade. 

 
I - Dentre as mulheres brasileiras, as de menor esco-

laridade são, frequentemente, as mais obesas.  

II - Pessoas que dormem menos horas apresentam 
menor propensão ao ganho de peso. 

III - Dentre as intervenções não medicamentosas para 
redução do peso corporal, a realização de atividades 
físicas intensivas é a que mais contribui para a 
perda de peso nos primeiros três meses. 

 
Quais estão corretas? 

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

 
 
 
 

25. Qual das alternativas abaixo NÃO contempla benefícios 
e serviços decorrentes de acidente do trabalho, segundo 
o Regime Geral de Previdência Social? 

 
(A) Auxílio-moradia. 
(B) Salário-família. 
(C) Aposentadoria especial. 
(D) Auxílio-reclusão. 
(E) Auxílio-acidente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


