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01. No que se refere a imunização dos profissionais de 
saúde, considere as afirmações abaixo. 

 
(  ) A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser 

fornecido, gratuitamente, programa de imunização 
ativa contra, ao menos, tétano, difteria, hepatite B. 
Além disso, sempre que houver vacinas eficazes 
contra outros agentes biológicos a que os traba-
lhadores estão, ou poderão estar, expostos, o 
empregador deve fornecê-las gratuitamente. 

(  ) Documentação por escrito de vacinação com 
duas doses da tríplice viral com pelo menos 28 dias 
de intervalo permite a evidência presuntiva de imu-
nidade para sarampo, caxumba e rubéola. 

(  ) Pessoas que apresentam anti-HBs ≥10 mUI/mL 
depois de um esquema completo de vacina são 
consideradas imunizadas. Em pessoas imunocom-
petentes, a proteção é prolongada, mas devem ser 
feitos testes periódicos para verificar os valores do 
anti-HBs e a necessidade de reforço vacinal. 

(  ) Profissionais de saúde vacinados para difteria, 
tétano e coqueluche com a dTpa devem repetir a 
administração dessa vacina a cada 10 anos. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02. Uma técnica de enfermagem de 27 anos que atua na 
unidade de internação de infectologia buscou atendi-
mento no serviço médico da instituição onde trabalha. 
Ela informou à enfermeira responsável pelo acolhimento 
que, há aproximadamente uma hora, estava auxiliando 
em procedimento à beira do leito e houve respingo de 
sangue do paciente em seu olho direito. Está bastante 
preocupada porque suspeita que possa estar gestante. 
Considerando a conduta que deve ser adotada para o 
caso apresentado, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) O atendimento deve ser considerado uma urgência 

médica. 

(B) Deve ser solicitado ao paciente-fonte consenti-
mento para realização de teste rápido para o 
diagnóstico da infecção pelo HIV em uma amostra 
de seu sangue, com objetivo de iniciar o mais 
breve possível a profilaxia com tenofovir + lamivu-
dina + dolutegravir para a acidentada, caso o teste 
indique infecção pelo HIV. 

(C) Quando o teste do paciente-fonte confirmar apenas 
infecção pelo HIV, o acompanhamento da aciden-
tada poderá ser encerrado 90 dias após a data do 
acidente, se os exames para avaliar soroconversão 
forem negativos. 

(D) A enfermeira deve orientar lavagem exaustiva do 
olho atingido. 

(E) Caso não seja possível saber o status sorológico do 
paciente-fonte, e considerando que a acidentada 
possui anti-HBs reagente em exames pré-concep-
cionais dos últimos 60 dias, no que se refere a 
hepatites virais, deverá ser feito o seguimento para 
excluir soroconversão apenas para hepatite C. 

 

03. Considerando os preceitos de ergonomia e a prevenção 
de queixas ocupacionais, está correto afirmar que 

 
(A) é recomendado que, para fazer a elevação de uma 

carga do solo, o trabalhador incline o tronco para 
frente permitindo a aproximação da carga. 

(B) a vibração não está entre os riscos associados a 
problemas nos membros superiores e coluna 
vertebral. 

(C) estudos relacionam o aumento de queixas de dor 
lombar entre trabalhadores que movimentam carga, 
com a exposição a níveis de pressão sonora eleva-
dos no local de trabalho. 

(D) a organização do trabalho deve buscar adequar o 
trabalhador ao trabalho a ser executado. 

(E) os assentos utilizados nos postos de trabalho 
devem ter como característica a acentuada confor-
mação na base do assento, conforme a Norma 
Regulamentadora nº 17 (NR-17). 
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04. No que se refere a atividades e operações insalubres 
ou periculosas, considere as afirmações abaixo. 

 
I - Profissionais que atuam exclusivamente em áreas 

como emergências, centros de tratamento intensivo 
e salas de recuperação, onde é recorrente o uso do 
equipamento móvel de raio X, devem, por esse 
motivo, receber adicional de periculosidade. 

II - É devido ao auxiliar administrativo de um depósito 
de gás de cozinha o adicional de 30% sobre seu 
salário somente por trabalhar no prédio onde são 
armazenados os vasilhames com gás liquefeito de 
petróleo (GLP). 

III - As atividades ou operações executadas em locais 
alagados ou encharcados, com umidade excessiva, 
capazes de produzir danos à saúde dos trabalhado-
res, serão consideradas insalubres em decorrência 
de laudo de inspeção realizada no local de trabalho, 
devendo receber, o trabalhador, 20% de adicional 
de insalubridade. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

05. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando os relatos apresentados por trabalhadores 
em exame médico periódico às possíveis causas relacio-
nadas ao trabalho. 

 
(1) Radiodermatite crônica 
(2) Dermatite de contato alérgica 
(3) Síndrome de vibração 
(4) Contato com cimento úmido 

 
(  ) Fenômeno de Raynaud 
(  ) Área de perda dos pelos com hiperestesia associada 
(  ) Queimadura e eritema 
(  ) Prurido e eritema 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

06. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, considera o 
acidente do trabalho como aquele “que ocorre pelo 
exercício do trabalho a serviço de empresa (...) provo-
cando lesão corporal ou perturbação funcional que 
cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou 
temporária, da capacidade para o trabalho.” De acordo 
com a mesma Lei, são também considerados acidentes 
do trabalho, EXCETO: 

 
(A) doença do trabalho desencadeada em função de 

condições especiais em que o trabalho é realizado 
e com ele se relacione diretamente. 

(B) doença endêmica adquirida por segurado habi-
tante de região em que ela se desenvolva, sem 
comprovação de exposição ou contato direto 
determinado pela natureza do trabalho. 

(C) acidente sofrido pelo segurado no local e no 
horário do trabalho em consequência de ato de 
imprudência de companheiro de trabalho. 

(D) doença proveniente de contaminação acidental do 
empregado no exercício de sua atividade. 

(E) acidente sofrido no percurso da residência para o 
local de trabalho, utilizando veículo de propriedade 
do segurado. 

 

07. Considere os indicadores biológicos abaixo. 
 

I - Fenol na urina 
II - Metanol na urina 
III - Chumbo inorgânico no sangue 
IV - Cádmio na urina 

 
De acordo com o Quadro I da Norma Regulamentadora 
nº 7 (NR-7), quais são indicadores biológicos que, 
além de mostrar uma exposição excessiva ao agente 
químico, têm, também, significado clínico ou toxicoló-
gico próprio? 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) Apenas III e IV. 
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08. O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser 
humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo 
de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. De 
acordo com o Código de Ética Médica, é VEDADO ao 
médico do trabalho 

 
(A) modificar junto à empresa o tempo de afastamento 

indicado a trabalhador de saúde em atestado 
fornecido por médico assistente sem examinar o 
trabalhador. 

(B) recusar-se a realizar ato médico que, embora 
permitido por lei, seja contrário aos ditames de sua 
consciência. 

(C) indicar o tratamento ao paciente-trabalhador, 
observadas as práticas cientificamente reconheci-
das e respeitada a legislação vigente. 

(D) suspender suas atividades quando a instituição 
para a qual trabalhe não oferecer condições 
adequadas para o exercício profissional, a não ser 
em caso de urgência e emergência. 

(E) exercer a profissão nos limites de sua capacidade 
e da segurança dos pacientes-trabalhadores, quando 
portador de deficiência, sem ser discriminado. 

 

09. Enfermeira de uma unidade de internação clínica do 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre descobriu-se grávida, 
com 10 semanas de gestação. Sobre a situação dessa 
enfermeira, é correto afirmar que 

 
(A) deverá ser afastada de suas atividades somente 

quando apresentar atestado de saúde emitido por 
médico de sua confiança, recomendando o afasta-
mento. 

(B) deverá ser imediatamente afastada do trabalho e 
encaminhada ao INSS, qualquer que seja o grau 
de insalubridade da atividade desempenhada. 

(C) deverá ser realocada para exercer atividades 
ocupacionais em local salubre na empresa e ter o 
pagamento do seu adicional de insalubridade 
suspenso enquanto durar a gestação. 

(D) deverá ser realocada para exercer atividades 
ocupacionais em local salubre na empresa, sem 
prejuízo ao pagamento do adicional de insalubri-
dade. 

(E) deverá manter as atividades ocupacionais desem-
penhadas antes do diagnóstico de gravidez, pois 
não trabalha em local insalubre em grau máximo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Sobre monitoramento biológico ou biomonitoramento 
de substâncias químicas, é INCORRETO afirmar que 

 
(A) trata-se da dosagem de uma substância química, 

seus metabólitos ou efeito bioquímico, em uma 
amostra biológica, com o objetivo de avaliar a 
exposição. 

(B) as medições feitas no ambiente de trabalho refletem 
a quantidade de substância química absorvida pelo 
organismo e mantêm correlação direta com o nível 
do biomonitoramento. 

(C) biomarcadores de exposição são substâncias 
químicas, seus metabólitos ou produtos de uma 
reação produzida entre elas e uma molécula-alvo. 

(D) biomarcadores de efeito são alterações bioquímicas, 
fisiológicas, comportamentais, entre outras, mensu-
ráveis em um organismo e associadas a possíveis 
efeitos na saúde. 

(E) biomarcadores de suscetibilidade são indicadores 
da capacidade herdada ou adquirida de responder 
à estimulação por exposição a agentes químicos. 

 

11. Homem, 42 anos, previamente hígido, procura o posto 
de saúde queixando-se de artralgias, fadiga, perda de 
peso, cefaleia, irritabilidade e dor abdominal em cólicas. 
Ao exame físico, a TA aferida foi de 180/100 mmHg. 
Ao ser questionado, informou trabalhar em uma oficina, 
com reforma de baterias automotivas, em ambiente 
mal ventilado. Qual o diagnóstico mais provável para 
esse paciente? 

 
(A) Intoxicação por arsênio. 
(B) Intoxicação por berílio. 
(C) Intoxicação por cádmio. 
(D) Intoxicação por cromo. 
(E) Intoxicação por chumbo. 

 

12. Sobre o serviço de Reabilitação Profissional da Previ-
dência Social, pode-se afirmar que 

 
(A) o ingresso de um segurado independe do encami-

nhamento pela perícia médica. 

(B) o segurado não poderá exercer atividade profissio-
nal diversa daquela para a qual foi capacitado, 
após cessado o processo de reabilitação. 

(C) é facultado ao segurado optar pela aposentadoria 
por incapacidade permanente, caso não deseje 
submeter-se ao exercício de outra atividade profis-
sional. 

(D) o encaminhamento do segurado independe de 
carência. 

(E) cabe ao INSS, concluído o processo, inserir o 
segurado no mercado de trabalho em atividade 
para a qual foi reabilitado. 
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13. No que se refere ao Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO), considere as diretrizes 
abaixo. 

 
I - Detectar possíveis exposições excessivas a agentes 

nocivos ocupacionais. 

II - Subsidiar o encaminhamento de empregados à 
Previdência Social. 

III - Subsidiar a Previdência Social nas ações de reabi-
litação profissional. 

 
Quais estão de acordo com o PCMSO? 

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

 

14. Os solventes possuem propriedades que ________ a 
utilidade ou a praticidade do monitoramento biológico. 
Há uma tendência de que sejam absorvidos e excretados 
muito _____________. A principal rota de exposição 
ocupacional a solventes orgânicos ocorre _________. 

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

 
(A) diminuem – rapidamente – por inalação 

(B) aumentam – rapidamente – pelo contato com a 
pele 

(C) diminuem – lentamente – pelo contato com a pele 
(D) diminuem – rapidamente – pelo contato com a pele 

(E) aumentam – lentamente – por inalação 
 

15. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
associando as intoxicações pelos gases aos seus 
respectivos desfechos clínicos associados. 

 
(1) Monóxido de carbono  
(2) Brometo de metila  
(3) Cloro  
(4) Arsina  

 
(  ) Síndrome de disfunção reativa das vias respiratórias 
(  ) Hipóxia e isquemia cardíaca 

(  ) Anemia hemolítica 
(  ) Lesão pulmonar aguda e toxicidade no SNC 

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

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

 

16. Sobre a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), assinale 
a afirmação correta. 

 
(A) O uso de adornos em áreas assistenciais depen-

derá da liberação da chefia imediata. 
(B) Sempre que houver vacinas eficazes contra agentes 

biológicos a que os trabalhadores estão, ou poderão 
estar, expostos, o empregador deverá obrigar o 
trabalhador a realizá-las. 

(C) O consumo de bebidas e alimentos nos postos 
de trabalho deverá ocorrer de forma discreta, 
evitando que seja durante o atendimento dos 
pacientes. 

(D) A NR-32 tem por objetivo a segurança e a saúde 
dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem 
como daqueles que exercem atividades de promo-
ção e assistência à saúde em geral. 

(E) O uso de sapatos fechados no ambiente hospitalar 
em área ambulatorial é dispensável. 

 

17. Em caso de acidente punctório ocorrido em profissional 
de saúde durante a realização de procedimento com 
fonte conhecida, é correto afirmar que 

 
(A) o teste rápido para HIV na fonte deve ser realizado 

somente em situações especiais, por exemplo, no 
caso de gestantes. 

(B) o resultado positivo para o HIV no teste rápido da 
fonte não autoriza o início imediato da profilaxia 
pós-exposição. 

(C) deve-se investigar o paciente-fonte para as hepa-
tites B e C e HIV, a fim de manejar corretamente o 
acidentado. 

(D) o profissional de saúde acidentado deverá procurar 
o atendimento para acidente com material bioló-
gico logo ao final da sua jornada de trabalho. 

(E) o início da profilaxia pós-exposição para o HIV no 
acidentado que apresenta intolerância gástrica a 
um de seus componentes deve ser adiado até a 
confirmação de infecção com exames sorológicos 
da fonte, independentemente do resultado do 
teste rápido de HIV. 

 

18. E.F.M. vem para seu exame periódico e traz exame com 
nível sérico de Beta HCG> 1500 mIU/mL e ausência de 
gestação intrauterina no ultrassom. O diagnóstico mais 
provável para essa paciente é 

 
(A) gestação ectópica. 
(B) gestação molar. 
(C) aborto em curso. 
(D) pseudociese. 
(E) aborto retido. 
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19. Analise as afirmativas abaixo a respeito de dor pélvica. 
 

I - Na investigação, deve-se avaliar a presença de 
abdômen agudo e sinais como hipotensão, 
taquicardia, taquipneia e febre, que indicam 
encaminhamento imediato para emergência. 

II - O diagnóstico diferencial inclui causas ginecológicas, 
urológicas, musculoesqueléticas, gastrointestinais, 
vasculares e metabólicas. 

III - O diagnóstico da maioria dos casos de DIP é feito 
pela história clínica do paciente e pelo exame físico, 
não sendo necessários exames complementares 
para justificar o tratamento. 

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

 

20. Em relação à infecção baixa do trato urinário, é 
INCORRETO afirmar que 

 
(A) caracteriza-se pelos seguintes sintomas: dor 

suprapúbica, disúria, urgência miccional e 
hematúria macroscópica. 

(B) deve-se usar antibiótico de amplo espectro na 
ausência de urocultura. 

(C) o grau de piúria não se relaciona necessariamente 
à severidade dos sintomas. 

(D) cistite aguda não complicada pode ser tratada sem 
a coleta prévia da urocultura. 

(E) os antibióticos de primeira linha são Sulfameto-
xazol-Trimetropim, Nitrofurantoína ou Fosfomicina 
Trometamol. 

 

21. Entre as causas de Hipertensão Arterial Sistêmica, 
estão todas abaixo, EXCETO: 

 
(A) doença renal crônica. 
(B) apneia do sono. 
(C) hiperaldosteronismo primário. 
(D) obesidade. 
(E) hipocalcemia. 

 

22. Em qual das doenças abaixo o agente etiológico NÃO 
é transmitido por gotículas? 

 
(A) Caxumba. 
(B) Coqueluche. 
(C) Meningococcemia. 
(D) Rubéola. 
(E) Tuberculose pulmonar. 

 
 
 

23. Assinale a alternativa que apresenta, de forma correta, 
o agente químico e o seu respectivo indicador biológico. 

 
(A) Anilina – meta-hemoglobina 
(B) Diclorometano – ácido tricloroacético 
(C) Etilbenzeno – ácido hipúrico 
(D) Metiletilcetona – metanol 
(E) Nitrobenzeno – carboxi-hemoglobina 

 

24. Sobre avaliação do diagnóstico de Transtorno de 
Consumo por Álcool, assinale a alternativa que 
apresenta a pergunta que NÃO pertence ao questio-
nário CAGE. 

 
(A) Você já pensou que deveria cortar a bebida? 
(B) Você bebe três ou mais doses de álcool por semana? 

(C) As pessoas o aborrecem, criticando-o por beber? 

(D) Já sentiu-se mal ou culpado por beber? 
(E) Já bebeu algo logo que acordou para diminuir o 

nervosismo ou se livrar da ressaca? 
 

25. Em relação à higiene das mãos nos serviços de saúde, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) Na pele humana, o micro-organismo mais frequen-

temente encontrado é o Staphylococcus aureus. 
(B) A microbiota transitória coloniza a camada super-

ficial da pele e não é passível de remoção pela 
higiene simples de mãos, com água e sabonete. 

(C) As preparações alcoólicas são as mais apropriadas 
para a higiene quando as mãos estiverem visivel-
mente sujas. 

(D) A prática da higienização das mãos aumenta a 
transmissão de micro-organismos, não alterando a 
morbimortalidade em serviços de saúde. 

(E) Bactérias multirresistentes e alguns fungos podem 
fazer parte da microbiota transitória das mãos dos 
profissionais da saúde e podem se disseminar 
entre pacientes. 
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