
 

 

   
 

  
   

 
 

 
 

   
 

  
 
 
 
 

  

PROVA ESCRITA OBJETIVA – TIPO 19 

ESPECIALIDADE: ENGENHEIRO CIVIL 
DATA: 28/07/2019 – HORÁRIO: 8h30min. às 11h30min. (horário do Piauí) 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

01. Você deve receber do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno (TIPO 19) com 40 questões objetivas sem falha ou repetição. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da Prova. Verifique 

se o tipo de caderno (TIPO 19) é o mesmo que consta no seu Cartão-Resposta. 
OBS:  Para realizar sua Prova, use apenas o material mencionado acima e, 

em hipótese alguma, papéis para rascunhos. 
02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com 

aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 
03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço apropriado 

do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou 
preta. 

04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com 
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, 
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em 
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja 
correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo das Provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

10. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão 
levados em conta. 

11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE 
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-
RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura. 

12. O tempo de duração para esta Prova é de 3 (três) horas. 
13. Por motivos de segurança, você some nte poderá ausentar-se definitivamente da 

sala de Prova depois de 2h e 30min. do início desta. 
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-

Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 
 
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
 
____________________________________________________________ 

Assinatura 
 
 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
 
 

Universidade  
Estadual do Piauí 
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LÍNGUA PORTUGUESA  
 

Leia o TEXTO I, trecho de um a entrevista concedida pelo filósofo e professor universitário Mario Sergio 

Cortella à Revista Galileu, para responder às questões de 01 a 07. 
 
TEXTO I 

"Não basta ter informação, é preciso saber o que fazer com ela" 
(...) 
Revista Galileu: Vivemos em uma sociedade, em uma civilização, onde o conhecimento flui 
livremente e em abundância ao alcance de qualquer pessoa, mas a correria do dia a dia faz 
com que a grande maioria delas não tenha tempo de absorver esse conhecimento de forma 
satisfatória. Como o senhor enxerga essa questão? 
 
Mário Sérgio Cortella: A gente não necessariamente tem abundância — tem excesso. Abundância 
é quando tem fartura, suficiência, temos algo que ultrapassa nossa capacidade de usufruto, de 
absorção e apropriação. É por isso que em grande medida o que falta hoje é o critério. Aquilo que 
faz com que eu, pegando o excesso, retire o que me serve e descarte o que não me serve, é 
exatamente esse critério. Um dos exemplos mais fortes vem da área do self service. Quando você 
entra em uma loja, em uma livraria, tudo é mega, megastores, há centenas e centenas de produtos 
à disposição. Se não tiver critério, a pessoa enlouquece. Especialmente no campo do 
conhecimento, não se deve confundir: informação é cumulativa, conhecimento é seletivo. Comer 
bem não é comer muito. 
(...) 

Revista Galileu: Falando especificamente sobre o conhecimento científico, que é complexo 
por natureza e cuja compreensão exige um esforço mental considerável, como vê o papel 
dos divulgadores de ciência para a sociedade? 
 
Mário Sérgio Cortella: O divulgador é aquele que coloca a pessoa em contato, alguém que de 
maneira simples sem ser simplória estabelece uma ponte, estende o convite, abre a porta para que 
a pessoa que não esteja no campo direto da ciência em seu cotidiano também tenha a 
possibilidade de adentrar nesse território. Há uma grande diferença entre o simples e o simplório, 
sou professor de filosofia, preciso fazer com que ela seja palatável, digerível,se quiser fazer com 
que as pessoas tenham possibilidade de fruição dessa área do conhecimento. Não posso ser 
simplório, delirar não é filosofar. Opinião balizada é diferente da achologia. Quando alguém que tem 
estrutura de fundamento diz “eu acho”, está se apoiando não só nele, mas no conjunto de 
instâncias legitimadoras e revisoras do conhecimento que emite. Quando é superficial, é só opinião, 
não um conceito fundamentado. 

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/08/mario-sergio-cortella-nao-basta-ter-informacao-e-preciso-saber-o-que-fazer-com-
ela.html. Acesso em 29 de junho de 2019. 

 

01.  Ao emitir as respostas que lhe são feitas, Mário Sérgio Cortella assume uma atitude  
 

a)  Paternal e mediadora, considerando que ele tenta dirimir possíveis dúvidas sobre os conceitos em 
discussão.  

b)  Autoritária e paternal, já que exibe um nível de conhecimento que não estaria ao alcance da compreensão 
do seu interlocutor. 

c)  Didática e professoral, tendo em vista que ele se utiliza dos seus conhecimentos para oferecer 
esclarecimentos sobre ideias que, possivelmente, podem não ser claras para seu interlocutor. 

d)  Fraternal e didática, porque ele assume um comportamento de igualdade mediante o pouco conhecimento 
do seu interlocutor sobre o assunto. 

e) Mediadora e professoral, considerando-se que demonstra ser detentor do conhecimento e assume seu 
interlocutor como pouco inteligente. 
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02. Uma das características do Professor Mário Sérgio, ao emitir suas respostas, é a utilização da linguagem em 

sentido figurado. Na sua fala, esse recurso só NÃO é observado no trecho: 
 

a) ... alguém que de maneira simples sem ser simplória estabelece uma ponte, ... 
b) ... preciso fazer com que ela seja palatável, digerível,se quiser fazer com que as pessoas tenham 

possibilidade de fruição dessa área do conhecimento. 
c)  ... abre a porta para que a pessoa que não esteja no campo direto da ciência em seu cotidiano também 

tenha a possibilidade de adentrar nesse território. 
d)  Não posso ser simplório, delirar não é filosofar. 
e) Há uma grande diferença entre o simples e o simplório, ... 
 

03. Ao responder o que lhe é perguntado, o Professor Mário Sérgio utiliza-se, explícita ou implicitamente, do 

confronto de conceitos que, possivelmente, podem causar algum equívoco, quanto àquilo que significam. 
Essa estratégia só NÃO se observa, contextualmente, em:  

 
a) Abundância é quando tem fartura, suficiência, o que temos é algo que ultrapassa nossa capacidade de 

usufruto, de absorção e apropriação. 
b) Quando você entra em uma loja, em uma livraria, tudo é mega, megastores, há centenas e centenas de 

produtos à disposição. 
c)  Comer bem não é comer muito. 
d)  Não posso ser simplório, delirar não é filosofar. 
e) ... não se deve confundir: informação é cumulativa, conhecimento é seletivo. 
 

Observe o uso da palavra em destaque em I, II, e III para responder à questão 04. 
 

I - Se não tiver critério, a pessoa enlouquece. 
II -  ... não se deve confundir: informação é cumulativa, conhecimento é seletivo. 
III -  ... se quiser fazer com que as pessoas tenham possibilidade de fruição dessa área do conhecimento. 
 

04. A palavra se estabelece uma relação de condição entre orações, em: 
 

a) I e II. 
b) II e III. 
c)  I, II e III. 
d)  I e III. 
e)  II, somente. 
 

05. Assinale a opção na qual a palavra marcada tem função morfossintática DIFERENTE daquela que tem o 

destaque em: “... temos algo que ultrapassa nossa capacidade de usufruto, de absorção e apropriação.” 
 

a)  ... abre a porta para que a pessoa que não esteja no campo direto da ciência ... 
b) Quando alguém que tem estrutura de fundamento diz “eu acho”, ... 
c) Aquilo que faz com que eu, pegando o excesso, ... 
d) O divulgador é aquele que coloca a pessoa em contato,... 
e)  ... e descarte o que não me serve é exatamente esse critério. 
 

06. A palavra “ela” em:“... sou professor de filosofia, preciso fazer com que ela seja palatável, digerível,se quiser 

fazer com que as pessoas tenham possibilidade de fruição dessa área do conhecimento”, retoma uma 
palavra no espaço da segunda resposta do entrevistado. Essa palavra é: 

 

a)  pessoa (primeira linha). 
b)  porta (segunda linha). 
c)  pessoa (terceira linha). 
d) ciência (terceira linha). 
e) filosofia (quinta linha). 
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07. Considerando-se as relações sintáticas, em apenas uma das opções abaixo, o termo em destaque NÃO 

corresponde ao sujeito da oração. Assinale-a.  
 

a) Há uma grande diferença entre o simples e o simplório, ... 
b) Um dos exemplos mais fortes vem da área do self service. 
c) ... delirar não é filosofar. 
d)  Opinião balizada é diferente da achologia. 
e) ... (eu) sou professor de filosofia ... 
 

TEXTO II (Para as questões de 08 a 10). 
 

Leite 
Conforto e nutrientes à mão 

 

Quem nunca tentou induzir o sono com um copo de leite quente, que atire a primeira pedra. 
Estudos mostram que esse efeito é psicológico: a temperatura não torna o leite mais nutritivo para o sono, 
mas traz uma sensação de conforto importante para ajudá-lo a chegar. Mas isso não significa que os 
aspectos nutricionais do leite e de seus derivados sejam de se jogar fora. Como todo alimento de origem 
animal, é uma fonte de triptofano, aminoácido percursor da serotonina, neurotransmissor do bem-estar, 
essencial para o relaxamento necessário para se dormir bem. Além disso, o cálcio, mineral encontrado em 
grandes quantidades nesta bebida, é um cofator importante para a síntese de um outro hormônio ligado ao 
sono, a melatonina. Esta substância é produzida no corpo quando se está perto da hora de dormir, 
sinalizando que o corpo entrará em repouso. Portanto, é muito mais difícil começar se a melatonina não for 
produzida corretamente.  Um estudo publicado na revista científica European Neurology Journal, em 2009, 
mostrou que os níveis de cálcio no corpo são mais altos nos níveis mais profundos do sono, como a fase 
REM, e que sua deficiência pode trazer interrupções do sono justamente nestes momentos, tão importantes 
para que o organismo descanse e se organize da forma necessária. Notícia boa: leite sem lactose também 
tem o mineral! 

(Coleção VivaSaúde Especial – Editora Escala Ltda – Edição 1, p. 43)  

 

08. No texto, apesar de ser utilizada uma linguagem científica especializada, identificam-se estratégias 

linguísticas menos formais, o que sugere a intenção de uma aproximação maior com o leitor. Essas 
estratégias podem ser verificadas em sequências como:  

 

a) Como todo alimento de origem animal,... / Portanto, é muito mais difícil começar se a melatonina não for 
produzida corretamente. 

b) ... a temperatura não torna o leite mais nutritivo para o sono, .../ ... essencial para o relaxamento 
necessário para se dormir bem ... 

c)  Quem nunca tentou induzir o sono com um copo de leite quente, que atire a primeira pedra/ Notícia boa: 
leite sem lactose também tem o mineral! 

d)  ... mas traz uma sensação de conforto importante para ajudá-lo a chegar. /Notícia boa: leite sem lactose 
também tem o mineral! 

e)  ... essencial para o relaxamento necessário para se dormir bem. / Esta substância é produzida no corpo 
quando se está perto da hora de dormir, ... 

 

Observe os trechos I e II, a seguir, com especial atenção aos itens marcados, para responder à questão 09. 
 
I -  Além disso, o cálcio, mineral encontrado em grandes quantidades nesta bebida, ... 
II - Portanto, é muito mais difícil começar se a melatonina não for produzida corretamente. 
 

09. Sobre os destaques, estão CORRETAS as afirmações apresentadas nos itens I e II, respectivamente, em: 
 

a)  I, retomada de uma ideia anteriormente apresentada; II, projeção para a continuidade da discussão sob 
forma de uma nova argumentação.  

b) I, retomada do que fora afirmado anteriormente e sinalização de acréscimo de informação; II, sinalização 
para a conclusão da discussão em pauta. 
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c)  I, sinalização para o acréscimo de uma nova ideia; II, sinalização para apresentação de ideias que se 
opõem àquela anteriormente apresentada. 

d)  I, indicação de sequenciação de ideias; II, introdução de uma explicação condicionada a um fato 
anteriormente expresso. 

e) I, estabelecimento de uma relação de oposição entre o que fora apresentado anteriormente e aquilo que 
será explicado na sequência; II, encerramento da argumentação iniciada anteriormente. 

 

10. Assinalar a opção na qual o verbo (forma verbal) caracteriza-se por apresentar a mesma transitividade e por 

isso exigir complemento da mesma natureza que o verbo marcado em: “Quem nunca tentou induzir o sono 
com um copo de leite quente, que atire a primeira pedra.” 

 

a)  ... esse efeito é psicológico: .. 
b)  ... essencial para o relaxamento necessário para se dormir bem. 
c)  ... tão importantes para que o organismo descanse e se organize da forma necessária. 
d)  ... leite sem lactose também tem o mineral! 
e) Esta substância é produzida no corpo ... 

 
 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
 

11.  “Mais transparência na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), mais segurança jurídica nas relações 

interfederativas e maior controle social. Essas são as principais vertentes do decreto que regulamenta a Lei 
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde”. Com base no decreto Nº 
7.508, de 28 de junho de 2011, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a)  Região de Saúde: espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e 
infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e 
a execução de ações e serviços de saúde. 

b) Portas de Entrada: serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS, considerando-se, 
exclusivamente, os serviços de atenção primária, atenção de urgência e emergência e de atenção 
psicossocial. 

c)  Comissões Intergestores: instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição 
das regras da gestão compartilhada do SUS. 

d)  Mapa da Saúde: descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de 
saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os 
investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. 

e)  Rede de Atenção à Saúde: conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. 

 

12.  O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é um acordo de colaboração entre os entes federativos, 

para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde no âmbito do SUS. Em relação a este acordo, 
é CORRETO afirmar: 

 

a)  Constitui a organização e a integração das ações e dos serviços de saúde, sob a responsabilidade dos 
entes federativos em uma Região de Saúde, com a finalidade de garantir o princípio da universalidade, 
previsto na Lei 8.080/1990. 

b)  Resultará da integração dos planos de saúde dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, tendo 
como fundamento as pactuações estabelecidas pela Comissão Intergestores Bipartite. 

c)  Definirá as responsabilidades individuais e solidárias dos entes federativos com relação às ações e 
serviços de saúde, os indicadores e as metas de saúde, os critérios de avaliação de desempenho, os 
recursos financeiros que serão disponibilizados, a forma de controle e fiscalização da sua execução e 
demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde. 

d)  A humanização do atendimento do usuário não será considerada um fator determinante para o 
estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde. 

e)  As normas de elaboração e fluxos do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde serão pactuados 
pela Secretaria de Saúde Estadual, a qual coordenará sua implementação. 
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13. A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e 

consolidação da Atenção Básica à Saúde. Contudo, reconhece outras estratégias de organização da Atenção 
Básica nos territórios, que devem seguir os princípios e diretrizes da Atenção Básica e do SUS. Analise as 
diretrizes da Atenção Básica e suas características. 

 
 

Diretrizes 
 

I.  Cuidado Centrado na Pessoa. 
II.  Resolutividade. 
III.  Longitudinalidade do cuidado. 
IV.  Coordenar o cuidado. 
V.  Ordenar as redes. 
 

Características 
 

a)  o cuidado é construído com as pessoas, de acordo com suas necessidades e potencialidades na busca de 
uma vida independente e plena. 

b)  reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as 
necessidades desta população em relação aos outros pontos de atenção à saúde. 

c)  pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre 
profissionais e usuários, ao longo do tempo e de modo permanente e consistente. 

d)  deve ser capaz de resolver a grande maioria dos problemas de saúde da população, coordenando o 
cuidado do usuário em outros pontos da Rede de Atenção à Saúde, quando necessário. 

e)  atua como o centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção, responsabilizando-se pelo 
cuidado dos usuários, em qualquer destes pontos, através de uma relação horizontal, contínua e 
integrada. 

 
A alternativa que apresenta a associação CORRETA é: 
 

a) I-a; II-d; III-c; IV-b; V-e. 
b) I-a; II-b; III-c; IV-d; V-e. 
c) I-a; II-b; III-e; IV-c; V-d. 
d) I-a; II-c; III-e; IV-b; V-d. 
e) I-a; II-d; III-c; IV-e; V-b. 
 

14. É fundamental a integração do trabalho entre Atenção Básica e Vigilância em Saúde, que é um processo 

contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados 
à saúde, visando ao planejamento e à implementação de medidas de saúde pública para a proteção da 
saúde da população, a prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da 
saúde. São ações de Vigilância em Saúde inseridas nas atribuições de todos os profissionais da Atenção 
Básica, EXCETO: 

 

a)  Vigilância da situação de saúde da população, com análises que subsidiem o planejamento, 
estabelecimento de prioridades e estratégias, monitoramento e avaliação das ações de saúde pública. 

b)  Detecção oportuna e adoção de medidas adequadas para a resposta de saúde pública. 
c)  Vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis. 
d)  Vigilância das violências, das doenças crônicas não transmissíveis e acidentes. 
e)  Notificação compulsória e investigação somente dos casos confirmados de doenças, agravos e outros 

eventos de relevância para a saúde pública, conforme protocolos e normas vigentes. 

 
15. Teve início nesta segunda-feira (01/07/2019) a Semana de Fortalecimento “Nossa UBS Humaniza SUS”, com 

atividades de conscientização sobre a humanização do atendimento em saúde. “A proposta é sensibilizar os 
atores incluídos no processo de humanização da saúde – trabalhadores, usuários e gestão – a respeito da 
Política Nacional de Humanização: o que é, quais os princípios e como podemos operacionalizar a política”, 
explica Rubens Dias, assistente social da Residência. 
 

Fonte: https://pmt.pi.gov.br/2019/07/01/ubs-cristo-rei-tem-semana-de-sensibilizacao-sobre-humanizacao-em-saude/#more-8904 
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A Política Nacional de Humanização (PNH) existe, desde 2003, para efetivar os princípios do SUS no 
cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas 
solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. São diretrizes da PNH, EXCETO: 
 

a)  Indissociabilidade entre atenção e gestão. 
b)  Acolhimento. 
c)  Gestão participativa e cogestão. 
d)  Ambiência. 
e) Clínica ampliada e compartilhada. 
 

16. Leia o texto abaixo: 
 

Prevalência e fatores associados ao bruxismo do sono em adolescentes de Teresina, Piauí* 
 
Resumo:Bruxismo do sono (BS) é uma atividade muscular repetitiva cuja epidemiologia em adolescentes tem 
sido pouco estudada. Este estudo observacional transversal objetivou determinar a prevalência e os fatores 
associados ao BS em adolescentes. A amostra foi constituída de 594 escolares na faixa etária de 11 a 14 
anos de Teresina, Piauí, Brasil. A prevalência de BS foi de 22,2%. Na análise multivariada foi observada 
maior prevalência de BS em adolescentes do sexo masculino (razão de prevalência - RP = 1,41; intervalo de 
confiança de 95% - IC95% 1,04 - 1,89), com relato de ronco (RP = 1,39; IC95% 1,02 - 1,89) e dificuldades 
para dormir (RP = 1,92; IC95% 1,38 - 2,66). BS é uma condição frequente em adolescentes, e os fatores 
associados à sua prevalência foram: sexo masculino, ronco e dificuldades para dormir. 
 

*Adaptado de: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2018000100401&lng=pt&nrm=iso 
 

Considerando o estudo descrito e o uso da Epidemiologia para a compreensão de problemas relacionados à 
saúde, é CORRETO afirmar: 
 

a)  Em Teresina, os casos novos de bruxismo do sono surgiram em maior frequência em adolescentes do 
sexo masculino. 

b)  Em Teresina, a ocorrência de casos de bruxismo do sono foi maior entre os adolescentes do sexo 
masculino. 

c)  Em Teresina, a prevalência de bruxismo do sono entre os adolescentes com dificuldade para dormir foi 
quase 40% superior à prevalência encontrada entre os adolescentes sem dificuldade para dormir. 

d)  Em Teresina, cerca de dois quintos dos adolescentes entrevistados relataram ter bruxismo do sono.  
e)  Em Teresina, ser adolescente que ronca é fator causal para o bruxismo do sono. 
 

17. A medida de frequência do evento de interesse em um estudo transversal é a prevalência, cuja definição é a 

relação entre: 
 

a)  Número de casos novos e população existente em determinados local e período. 
b)  Número de casos novos e o número de casos existentes em determinados local e período. 
c)  Número de casos existentes e a população existente em determinados local e período. 
d)  Número de casos existentes e o número de casos que evoluíram ao óbito, em determinados local e 

período. 
e)  Número de casos que evoluíram ao óbito e a população existente, em determinados local e período. 
 

18. Em termos gerais, os indicadores de saúde são medidas-síntese que contêm informação relevante sobre 

determinados atributos e dimensões do estado de saúde da população e do desempenho do sistema de 
saúde. Um dos indicadores mais utilizados para avaliar as condições de saúde de um determinado local é o 
coeficiente (taxa ou razão) de Mortalidade Materna. Por definição, este indicador expressa: 

 

a)  O risco de morte de mulheres durante a gravidez, parto ou puerpério, por qualquer motivo, em relação ao 
número de nascidos vivos existentes em determinados local e período. 

b)  O risco de morte de mulheres durante a gravidez, parto ou puerpério, por causas externas em relação ao 
número de nascidos vivos existentes em determinados local e período. 

c)  O risco de morte de mulheres durante a gravidez, parto ou puerpério, por qualquer motivo, em relação ao 
número de menores de um ano de idade existentes em determinados local e período. 
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d)  O risco de morte de mulheres durante a gravidez, parto ou puerpério, excetuando-se as causas externas, 
em relação ao número de nascidos vivos existentes em determinados local e período. 

e)  O risco de morte de mulheres durante a gravidez, parto ou puerpério, excetuando-se as causas externas, 
em relação ao número de mulheres em idade fértil existentes em determinados local e período. 

 

19. Os sistemas de informação em saúde (SIS) são instrumentos padronizados de monitoramento e coleta de 

dados, que tem como objetivo o fornecimento de informações para análise e melhor compreensão de 
importantes problemas de saúde da população, subsidiando a tomada de decisões nos níveis municipal, 
estadual e federal.  
O _______ tem por objetivo coletar, processar, transmitir e disseminar dados epidemiológicos, gerados por 
profissionais de saúde na rotina dos serviços. Os agravos da lista de doenças de notificação compulsória são 
registrados em fichas de investigação, as quais são enviadas para a vigilância epidemiológica municipal, 
responsável pela digitação, adoção das medidas de controle e encerramento das investigações, a partir da 
evolução do caso. 
 

Assinale a alternativa que contem o SIS que completa CORRETAMENTE o trecho acima: 
 

a) SINAN. 
b) SINASC. 
c) SIH/SUS. 
d) SAI/SUS. 
e) SIM. 
 

20. De acordo com a Portaria GM/MS nº 204/2016, são agravos de notificação compulsória, EXCETO: 
 

a) Poliomielite. 
b) Raiva humana. 
c) Hantavirose. 
d) Neurocisticercose. 
e) Óbito com suspeita de doença pelo vírus Zika. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
21. As Normas regulamentadoras (NR) sobre 

Medicina e Segurança do Trabalho foram 
estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego (Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 
1978). Com base nas Normas 
Regulamentadoras em vigor (considerando suas 
atualizações) é INCORRETO afirmar que: 

 

a) Constitui ato faltoso do empregado a recusa 
injustificada ao uso dos equipamentos de 
proteção coletiva fornecidos pela empresa 
(NR-01). 

b) Todo estabelecimento novo, antes de iniciar 
suas atividades, deverá solicitar aprovação 
de suas instalações ao órgão regional do 
Ministério do Trabalho (NR-02).  

c) A Delegacia Regional do Trabalho - DRT, 
nos limites de sua jurisdição, é o órgão 
regional competente para executar as 
atividades relacionadas com a segurança e 
medicina do trabalho, não podendo, em 
hipótese nenhuma, serem delegadas a 
outros órgãos federais, estaduais e 

municipais, atribuições de fiscalização e/ou 
orientação às empresas, quanto ao 
cumprimento dos preceitos legais e 
regulamentares sobre segurança e medicina 
do trabalho (NR-01). 

d) Durante a paralisação decorrente da 
imposição de interdição ou embargo, os 
empregados devem receber os salários 
como se estivessem em efetivo exercício 
(NR-03). 

e) Cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir 
as disposições legais e regulamentares 
sobre segurança e medicina do trabalho e 
elaborar ordens de serviço sobre segurança 
e saúde no trabalho, dando ciência aos 
empregados por comunicados, cartazes ou 
meios eletrônicos (NR-01). 
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22. Com relação ao “acidente de trabalho”, é 

INCORRETO afirmar que:  
 

a) Acidente do trabalho é o que ocorre pelo 
exercício do trabalho a serviço de empresa 
ou de empregador doméstico ou pelo 
exercício do trabalho, provocando lesão 
corporal ou perturbação funcional que cause 
a morte ou a perda ou redução, permanente 
ou temporária, da capacidade para o 
trabalho.     

b) Considera-se acidente do trabalho a doença 
profissional, assim entendida, a produzida ou 
desencadeada pelo exercício do trabalho 
peculiar a determinada atividade e constante 
da respectiva relação elaborada pelo 
Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social. 

c) Considera-se acidente do trabalho a doença 
do trabalho, assim entendida, a adquirida ou 
desencadeada em função de condições 
especiais em que o trabalho é realizado e 
com ele se relacione diretamente, constante 
da respectiva relação elaborada pelo 
Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social. 

d) Não se equipara ao acidente de trabalho o 
acidente sofrido pelo segurado no local e no 
horário do trabalho, em consequência de ato 
de agressão, sabotagem ou terrorismo 
praticado por terceiro ou companheiro de 
trabalho. 

e) Equipara-se ao acidente do trabalho o 
acidente ligado ao trabalho que, embora não 
tenha sido a causa única, haja contribuído 
diretamente para a morte do segurado, para 
redução ou perda da sua capacidade para o 
trabalho, ou produzido lesão que exija 
atenção médica para a sua recuperação. 

 

23. No tocante à proteção contra incêndios, marque 

a alternativa CORRETA, com relação às 
afirmativas a seguir:  
I. Os empregadores devem adotar medidas de 

prevenção de incêndios, considerando a 
legislação federal. 

II. É responsabilidade do sindicato profissional, 
e não do empregador, providenciar para 
todos os trabalhadores da categoria 
informações sobre a utilização dos 
equipamentos de combate ao incêndio. 

III. Os locais de trabalho deverão dispor de 
saídas, em número suficiente e dispostas, de 
modo que aqueles que se encontrem nesses 
locais possam abandoná-los, com rapidez e 
segurança, em caso de emergência. 

IV. As aberturas, saídas e vias de passagem 
devem ser claramente assinaladas por meio 
de placas ou sinais luminosos, indicando a 
direção da saída. 

V. Nenhuma saída de emergência deverá ser 
fechada à chave ou presa, durante a jornada 
de trabalho. 
 

a) Estão corretas somente as afirmativas I e II. 
b) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
c) Está correta apenas a afirmativa IV. 
d) Está correta apenas a afirmativa I. 
e) Estão corretas somente as afirmativas III, IV 

e V. 
 

24. Com relação ao Programa de Controle Médico 

de Saúde Ocupacional – PCMSO, é 
INCORRETO afirmar que:  

 
a) O PCMSO deve incluir, entre outros, a 

realização obrigatória dos exames médicos: 
admissional; periódico; de retorno ao 
trabalho; de mudança de função; e 
demissional. 

b) A Norma Regulamentadora – NR 7 
estabelece a obrigatoriedade de elaboração 
e implementação, por parte de todos os 
empregadores e instituições que admitam 
trabalhadores como empregados, do 
PCMSO, com o objetivo de promoção e 
preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores. 

c) O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, 
rastreamento e diagnóstico precoce dos 
agravos à saúde relacionados ao trabalho, 
além da constatação da existência de casos 
de doenças profissionais. 

d) Compete ao empregador indicar um 
coordenador responsável pela execução do 
PCMSO, somente quando a empresa for 
obrigada a ter um SESMT, nos termos da 
NR4 e da legislação complementar. 

e) Compete ao empregador garantir a 
elaboração e efetiva implementação do 
PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia; 
e custear sem ônus para o empregado todos 
os procedimentos relacionados ao PCMSO. 
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25. A NR-09 estabelece a obrigatoriedade da 

elaboração e implementação, por parte de todos 
os empregadores e instituições que admitam 
trabalhadores como empregados do Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA. 
Analisando as afirmativas, a seguir, é 
INCORRETO afirmar que: 
 

a) O PPRA deverá estar descrito num 
documento-base, conforme estrutura 
definida na NR-09 e será apresentado e 
discutido na CIPA, quando existente na 
empresa, sendo sua cópia anexada ao livro 
de atas desta Comissão. 

b) O PPRA visa à preservação da saúde e da 
integridade dos trabalhadores, através da 
antecipação, reconhecimento, avaliação e 
consequente controle da ocorrência de 
riscos ambientais existentes ou que venham 
a existir no ambiente de trabalho, tendo em 
consideração a proteção do meio ambiente e 
dos recursos naturais. 

c) O PPRA é parte integrante do conjunto mais 
amplo das iniciativas da empresa no campo 
da preservação da saúde e da integridade 
dos trabalhadores, devendo estar articulado 
com o disposto nas demais NR, em especial 
com o Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional – PCMSO, previsto na 
NR7. 

d) A NR-09, considera como riscos ambientais 
os agentes físicos, químicos, psicossociais e 
biológicos existentes nos ambientes de 
trabalho que, em função de sua natureza, 
concentração ou intensidade e tempo de 
exposição, são capazes de causar danos à 
saúde do trabalhador. 

e) O conhecimento e a percepção que os 
trabalhadores têm do processo de trabalho e 
dos riscos ambientais presentes, incluindo os 
dados consignados no Mapa de Riscos, 
previsto na NR5, deverão ser considerados 
para fins de planejamento e execução do 
PPRA em todas as suas fases. 

 

26. De acordo com a Norma Regulamentadora Nº 5 

(e suas atualizações) que trata da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), 
marque a alternativa INCORRETA. 

a) Devem constituir CIPA, por estabelecimento, 
e mantê-la em regular funcionamento, as 
empresas privadas, públicas, órgãos da 
administração direta e indireta, e sociedades 
de economia mista, com exceção das 
instituições beneficentes, associações 
recreativas e cooperativas.  

b) A CIPA será composta por representantes 
dos empregadores, por eles designados, e 
pelos representantes dos empregados 
eleitos em escrutínio secreto. 

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

d) A CIPA tem como uma de suas atribuições 
identificar os riscos do processo de trabalho, 
e elaborar o mapa de riscos, com a 
participação do maior número de 
trabalhadores, com assessoria do SESMT, 
quando houver. 

e) A CIPA tem por uma de suas atribuições 
requerer ao SESMT, quando houver, ou ao 
empregador, a paralisação de máquina ou 
setor onde considere haver risco grave e 
iminente à segurança e saúde dos 
trabalhadores. 

 

27. De acordo com a Norma Regulamentadora Nº4 

(e suas atualizações) que trata dos Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho - SESMT, marque a 
alternativa INCORRETA. 

 
a) Compete aos profissionais integrantes do 

SESMT aplicar os conhecimentos de 
engenharia de segurança e de medicina do 
trabalho ao ambiente de trabalho e a todos 
os seus componentes, inclusive máquinas e 
equipamentos, de modo a reduzir e até 
eliminar os riscos ali existentes à saúde do 
trabalhador.  

b) Apenas as empresas públicas - os órgãos 
públicos da administração direta e indireta e 
dos poderes Legislativo e Judiciário que 
possuam empregados regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
terão obrigatoriedade de manter SESMT, 
com a finalidade de promover a saúde e 
proteger a integridade do trabalhador, no 
local de trabalho. 

c) Compete aos profissionais integrantes do 
SESMT determinar, quando esgotados todos 
os meios conhecidos para a eliminação do 
risco e este persistir, mesmo reduzido, a 
utilização, pelo trabalhador, de 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI, 
de acordo com o que determina a NR 6, 
desde que a concentração, a intensidade ou 
característica do agente assim o exija.  
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d) Compete aos profissionais integrantes do 
SESMT manter permanente relacionamento 
com a CIPA, valendo-se ao máximo de suas 
observações, além de apoiá-la, treiná-la e 
atendê-la, conforme dispõe a NR 5. 

e) Os Serviços Especializados em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho de 
que trata a NR4 deverão ser registrados no 
órgão regional do Ministério do Trabalho. 

 

28. Conforme a Norma Regulamentadora Nº 17, 

que trata da Ergonomia no ambiente laboral, 
assinale a alternativa INCORRETA, para as 
afirmativas referentes ao levantamento, 
transporte e descarga individual de materiais. 

 
a) Não deverá ser exigido nem admitido o 

transporte manual de cargas, por um 
trabalhador cujo peso seja suscetível de 
comprometer sua saúde ou sua segurança. 

b) Todo trabalhador designado para o 
transporte manual regular de cargas, que 
não as leves, deve receber treinamento ou 
instruções satisfatórias, quanto aos métodos 
de trabalho que deverá utilizar, com vistas a 
salvaguardar sua saúde e prevenir 
acidentes. 

c) Quando mulheres e trabalhadores jovens 
forem designados para o transporte manual 
de cargas, o peso máximo dessas cargas 
deverá ser 20% inferior àquele admitido para 
os homens. 

d) Transporte manual de cargas designa todo 
transporte no qual o peso da carga é 
suportado inteiramente por um só 
trabalhador, compreendendo o levantamento 
e a deposição da carga. 

e) Com vistas a limitar ou facilitar o transporte 
manual de cargas, deverão ser usados 
meios técnicos apropriados. 

 

29. Em toxicologia ocupacional, os efeitos agudos e 

crônicos causados pelas exposições a agentes 
químicos nos ambientes de trabalho são 
levados em conta para o estabelecimento de 
limites de exposição ocupacional (LEO). Os 
critérios para a definição de LEO variam entre 
os países e mesmo de uma instituição para 
outra dentro de um mesmo país 
(BUSCHINELLI,2014). Com relação aos riscos 
de acidentes com agentes químicos no 
ambiente de trabalho do setor de saúde, 
marque a alternativa CORRETA referente às 
afirmativas a seguir: 

 

I. No Brasil, os LEO são denominados Limites 
de Tolerância (LT), sendo definidos como “a 
concentração ou intensidade máxima ou 
mínima, relacionada com a natureza e o 
tempo de exposição ao agente, que não 
causará dano à saúde do trabalhador, 
durante a sua vida laboral”, e estão 
estabelecidos nos Anexos 11 e 12 da Norma 
Regulamentadora nº 15 do Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

II. A avaliação das concentrações dos agentes 
químicos, através de métodos de 
amostragem instantânea, de leitura direta ou 
não, deverá ser feita pelo menos em 10 (dez) 
amostragens, para cada ponto - ao nível 
respiratório do trabalhador; entre cada uma 
das amostragens deverá haver um intervalo 
de, no mínimo, 20 (vinte) minutos. 

III. A eliminação ou neutralização da 
insalubridade ficará caracterizada, através de 
avaliação pericial por órgão competente, que 
comprove a inexistência de risco à saúde do 
trabalhador. 

IV. Todo recipiente contendo produto químico 
manipulado ou fracionado deve ser 
identificado, de forma legível, por etiqueta 
com o nome do produto, composição 
química, sua concentração, data de envase e 
de validade, e nome do responsável pela 
manipulação ou fracionamento.  

V. É vedado o procedimento de reutilização das 
embalagens de produtos químicos. 

 

a) Estão corretas somente as afirmativas I e IV.  
b) Estão corretas somente as afirmativas I e II. 
c) Estão corretas somente as afirmativas I, III e 

IV. 
d) Estão corretas somente as afirmativas II e V. 
e) Estão corretas todas as afirmativas. 

 

30. Com base na NR-16, e em seus anexos, analise 

as afirmativas a seguir e marque a afirmativa 
INCORRETA. 

 
a) As operações de transporte de inflamáveis 

líquidos ou gasosos liquefeitos, em 
quaisquer vasilhames e a granel, são 
consideradas em condições de 
periculosidade, exclusão para o transporte 
em pequenas quantidades, até o limite de 
100 (cem) litros para os inflamáveis líquidos 
e 235 (duzentos e trinta e cinco) quilos para 
os inflamáveis gasosos liquefeitos. 
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b) São consideradas atividades ou operações 
perigosas as que envolvem o 
armazenamento de explosivos (todos os 
trabalhadores nessa atividade ou que 
permaneçam na área de risco) e o transporte 
de explosivos (incluindo todos os trabalha-
dores nessa atividade). 

c) São consideradas perigosas as atividades ou 
operações que impliquem exposição dos 
profissionais de segurança pessoal ou 
patrimonial a roubos ou a outras espécies de 
violência. 

d) São consideradas perigosas as atividades 
laborais com utilização de motocicleta ou 
motoneta, no deslocamento de trabalhador 
em vias públicas. 

e) Têm direito ao adicional de periculosidade os 
trabalhadores que executam atividades ou 
operações em instalações ou equipamentos 
elétricos energizados em alta tensão. 

 

31. Com relação à prevenção de acidentes, 

envolvendo riscos de acidentes com 
perfurocortantes, no ambiente de trabalho do 
setor de saúde, analise as afirmativas a seguir e 
marque a alternativa INCORRETA. 

 
a) São perfurocortantes muito comuns nos 

acidentes percutâneos: as seringas 
descartáveis/agulhas hipodérmicas; as 
agulhas de sutura; os escalpes; as lâminas 
de bisturi, os estiletes de cateteres 
intravenosos e as agulhas para coleta de 
sangue. 

b) Na hierarquia da prevenção de acidentes 
com perfurocortantes, a primeira prioridade é 
eliminar e reduzir o uso de agulhas e outros 
perfurocortantes onde for possível. 

c) Entre as medidas de segurança 
recomendadas, para atividades delicadas 
com perfurocortantes em centro cirúrgico, 
está a utilização dos dedos para segurar 
agulhas, retrair tecidos e montar/desmontar 
agulhas e lâminas de bisturis. 

d) Na prevenção de acidentes com 
perfurocortantes, tem-se o uso dos coletores 
de descarte, que retiram os perfurocortantes 
do ambiente e os segregam em recipientes 
específicos, e os dispositivos de segurança, 
que isolam completamente o perfurocortante. 

e) Os dispositivos projetados para proteger os 
trabalhadores da saúde não devem 
comprometer o atendimento ao paciente. 
 
 

32. Com base na Norma Regulamentadora 15, e 

seus anexos, analise as afirmativas a seguir, 
com relação à definição das atividades 
consideradas insalubres, e marque a alternativa 
INCORRETA. 

 
a) Trabalhos e operações em contato 

permanente com pacientes, animais ou com 
material infecto-contagiante, em hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados ao atendimento 
e tratamento de animais (aplica-se apenas 
ao pessoal que tenha contato com tais 
animais). 

b) O trabalho ou operações, em contato 
permanente com pacientes em isolamento 
por doenças infectocontagiosas, bem como 
objetos de seu uso, não previamente 
esterilizados.  

c) O trabalho ou operações, em contato 
permanente com carnes, glândulas, 
vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e 
dejeções de animais portadores de doenças  
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, 
tuberculose). 

d) Trabalhos e operações, em contato eventual,  
com pacientes, animais ou com material 
infecto-contagiante, em gabinetes de 
autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (incluindo toda a 
equipe); em cemitérios (exumação de 
corpos); e em estábulos e cavalariças. 

e) Trabalho ou operações, em contato 
permanente com esgotos (galerias e 
tanques) e com lixo urbano (coleta e 
industrialização). 
 

33. Considerando o que estabelece a NR-32 com 

relação à proteção radiológica, marque a 
afirmativa CORRETA, conforme a análise das 
afirmativas a seguir: 

 
I. O atendimento das exigências da NR-32 com 

relação às radiações ionizantes desobriga o 
empregador de observar as disposições 
estabelecidas pelas normas específicas da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear – 
CNEN e da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA, do Ministério da Saúde.   

II. É obrigatório manter no local de trabalho, à 
disposição da inspeção do trabalho, o Plano 
de Proteção Radiológica - PPR, aprovado 
pela CNEN, e para os serviços de 
radiodiagnóstico aprovado pela Vigilância 
Sanitária. 
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III. O Plano de Proteção Radiológica deve 
identificar o profissional responsável e fazer 
parte do PPRA do estabelecimento. 

IV. O trabalhador que realize atividades em 
áreas onde existam fontes de radiações 
ionizantes deve estar capacitado inicialmente 
e de forma continuada, em proteção 
radiológica. 

V. A monitoração individual externa, de corpo 
inteiro ou de extremidades, deve ser feita 
através de dosimetria com periodicidade 
trimestral e levando-se em conta a natureza 
e a intensidade das exposições normais e 
potenciais previstas. 

 

a) Estão corretas apenas as afirmativas I e V. 
b) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e 

IV. 
c) Estão corretas apenas as afirmativas I e IV. 
d) Estão corretas apenas as afirmativas IV e V. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

34. Com base nas Normas Regulamentadoras 

relativas à medicina, higiene e segurança do 
trabalho, analise as afirmativas a seguir e 
marque a alternativa INCORRETA. 

 

a) Risco Biológico é a probabilidade da 
exposição ocupacional a agentes biológicos: 
os microrganismos, geneticamente 
modificados ou não; as culturas de células; 
os parasitas; as toxinas e os príons. 

b) O PPRA, além do previsto na NR9, na fase 
de reconhecimento, deve conter a 
identificação dos riscos biológicos mais 
prováveis, em função da localização 
geográfica e da característica do serviço de 
saúde e seus setores, considerando, dentre 
outros fatores, as fontes de exposição e 
reservatórios. 

c) O PCMSO, além do previsto na NR7, deve 
contemplar o reconhecimento e a avaliação 
dos riscos biológicos, a localização das 
áreas de risco, a relação contendo a 
identificação nominal dos trabalhadores, sua 
função, o local em que desempenham suas 
atividades e o risco a que estão expostos, a 
vigilância médica dos trabalhadores 
potencialmente expostos, bem como o 
programa de vacinação. 

d) Apenas nas ocorrências de acidentes 
graves, envolvendo riscos biológicos, com 
afastamento do trabalhador, deve ser emitida 
a Comunicação de Acidente de Trabalho – 
CAT. 
 

e) Todo local onde exista possibilidade de 
exposição ao agente biológico deve ter 
lavatório exclusivo para higiene das mãos, 
provido de água corrente, sabonete líquido, 
toalha descartável e lixeira provida de 
sistema de abertura sem contato manual. 

 

35. Considerando as medidas de proteção 

referentes à segurança e saúde no trabalho em 
serviços de saúde, tendo por base a Norma 
Regulamentadora 32, analise as afirmativas a 
seguir e marque a alternativa CORRETA. 

 
I. Os trabalhadores com feridas ou lesões nos 

membros superiores só podem iniciar suas 
atividades, após avaliação médica 
obrigatória com emissão de documento de 
liberação para o trabalho.   

II. O empregador deve vedar a utilização de 
pias de trabalho, para fins diversos dos 
previstos; o ato de fumar, o uso de adornos e 
o manuseio de lentes de contato nos postos 
de trabalho; a guarda de alimentos em locais 
não destinados para este fim; e o uso de 
calçados abertos. 

III. Os trabalhadores não devem deixar o local 
de trabalho com os equipamentos de 
proteção individual e as vestimentas 
utilizadas em suas atividades laborais. 

IV. A higienização das vestimentas utilizadas 
nos centros cirúrgicos e obstétricos, serviços 
de tratamento intensivo, unidades de 
pacientes com doenças infectocontagiosas, e 
quando houver contato direto da vestimenta 
com material orgânico, deve ser de 
responsabilidade do empregador. 

V. Em todo local onde exista a possibilidade de 
exposição a agentes biológicos, devem ser 
fornecidas aos trabalhadores, mediante 
recibo, instruções escritas, em linguagem 
acessível, das rotinas realizadas no local de 
trabalho e medidas de prevenção de 
acidentes e de doenças relacionadas ao 
trabalho.   

 
a) Estão corretas somente as afirmativas I, II e 

III. 
b) Estão corretas somente as afirmativas III, IV 

e V. 
c) Estão corretas somente as afirmativas I, II e 

V. 
d) Apenas a afirmativa V está incorreta. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
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36. Com base na Norma Regulamentadora 32, que 

trata da segurança e saúde no trabalho em 
serviços de saúde, analise as afirmativas sobre 
os riscos químicos e marque a afirmativa 
INCORRETA. 

 
a) No PPRA dos serviços de saúde deve 

constar inventário de todos os produtos 
químicos, inclusive, intermediários e 
resíduos, com indicação daqueles que 
impliquem riscos à segurança e saúde do 
trabalhador. 

b) Cabe ao empregador capacitar, inicialmente 
e de forma continuada, os trabalhadores 
envolvidos para a utilização segura de 
produtos químicos. 

c) O empregador deve destinar local 
apropriado, para a manipulação ou 
fracionamento de produtos químicos que 
impliquem riscos à segurança e saúde do 
trabalhador, sendo vedada a realização 
desses procedimentos em qualquer local que 
não o apropriado para esse fim, incluindo a 
preparação e associação de medicamentos 
para administração imediata aos pacientes. 

d) As áreas de armazenamento de produtos 
químicos devem ser ventiladas e sinalizadas 
e devem ser previstas áreas de 
armazenamento próprias para produtos 
químicos incompatíveis. 

e) Os cilindros contendo gases inflamáveis, tais 
como hidrogênio e acetileno, devem ser 
armazenados a uma distância mínima de 8,0 
(oito) metros daqueles contendo gases 
oxidantes, tais como oxigênio e óxido 
nitroso, ou através de barreiras vedadas e 
resistentes ao fogo. 

 

37. Na movimentação, transporte, armazenamento, 

manuseio e utilização dos gases medicinais, 
bem como na manutenção dos equipamentos, 
devem ser observadas as recomendações do 
fabricante. Segundo a NR-32, é permitida:  

 
a) A atividade de transporte de cilindros soltos, 

em posição horizontal e sem capacetes. 
b) A utilização do oxigênio e do ar comprimido, 

para fins diversos aos que se destinam. 
c) A utilização de cilindros de oxigênio, sem a 

válvula de retenção ou o dispositivo 
apropriado para impedir o fluxo reverso. 

d) A movimentação dos cilindros com a 
utilização dos equipamentos de proteção 
individual adequados. 

e) A transferência de gases de um cilindro para 
outro, independentemente da capacidade 
dos cilindros. 

 

38. Com relação à OHSAS 18001, marque a 

alternativa INCORRETA. 
 

a) A presente Norma OHSAS é aplicável a 
qualquer organização que pretenda 
estabelecer um sistema de gestão da 
Segurança e Saúde no Trabalho (SST), 
destinado a eliminar ou minimizar o risco 
para os trabalhadores e outras partes 
interessadas que possam ser expostas a 
riscos associados às suas atividades. 

b) O sucesso de um Sistema de Segurança e 
Saúde no Trabalho depende do 
compromisso de todos os níveis e funções 
da organização e, especialmente, da Gestão 
de topo. 

c) O modelo preconizado nas OHSAS é 
passível de implementação em todo o tipo de 
empresas e a sua estrutura, linguagem e 
requisitos são similares aos referenciais das 
ISO 9001 e ISO 14001, como por exemplo, o 
modelo PDCA (Plan-Do-Check-Act). 

d) A Norma OHSAS é direcionada à Segurança 
e Saúde no Trabalho e, também, para outras 
áreas de segurança e saúde, tais como 
programas de bem-estar de funcionários, 
assistência médica, segurança de produtos, 
segurança patrimonial, sistemas de gestão, 
da qualidade, ambiente, segurança física ou 
gestão financeira. 

e) A ISO 45001 é a nova norma internacional 
para gestão de Saúde e Segurança 
Ocupacional (SSO) que substituirá a norma 
OHSAS 18001. 

 

39. Com relação à finalidade do Perfil 

Profissiográfico Previdenciário-PPP, marque a 
alternativa INCORRETA. 

 
a) É importante para comprovar as condições 

para habilitação de benefícios e serviços 
previdenciários, em particular, o benefício de 
aposentadoria especial. 

b) É importante para prover o trabalhador de 
meios de prova produzidos pelo empregador 
perante a Previdência Social, a outros 
órgãos públicos e aos sindicatos, embora  
esses dados não possam ser utilizados, para 
fins de habilitação de direitos trabalhistas e 
previdenciários. 
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c) Tem como finalidade prover a empresa de 
meios de prova produzidos em tempo real, 
de modo a organizar e a individualizar as 
informações contidas em seus diversos 
setores, ao longo dos anos, possibilitando 
que a empresa evite ações judiciais 
indevidas relativas a seus trabalhadores. 

d) Tem como finalidade possibilitar aos 
administradores públicos e privados acesso 
a bases de informações fidedignas, como 
fonte primária de informação estatística, para 
desenvolvimento de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como definição de 
políticas em saúde coletiva. 

e) Tem como finalidade reunir, entre outras 
informações, dados administrativos, registros 
ambientais e resultados de monitoração 
biológica, durante todo o período em que 
este exerceu suas atividades na respectiva 
empresa. 
 

40. Considerando o alinhamento entre a política de 

saúde do trabalhador, no âmbito do SUS, e a 
Política Nacional de Segurança e Saúde, no 
Trabalho (PNSST), marque a alternativa 
INCORRETA. 

 
a) Compete ao Sistema Único de Saúde (SUS) 

a execução das ações de saúde do 
trabalhador, conforme determina a 
Constituição Federal. 

b) A PNSST alinha-se com o conjunto de 
políticas de saúde no âmbito do SUS, 
considerando a transversalidade das ações 
de saúde do trabalhador e o trabalho como 
um dos determinantes do processo saúde-
doença. 

c) É um dos objetivos da PNSST garantir a 
integralidade na atenção à saúde do 
trabalhador, que pressupõe a inserção de 
ações de saúde do trabalhador em todas as 
instâncias e pontos da Rede de Atenção à 
Saúde do SUS 

d) Foi estabelecida pela PNSST como uma das 
ações de saúde do trabalhador junto à 
urgência e emergência, o preenchimento do 
laudo de exame médico da CAT, nos casos 
pertinentes. 

e) O apoio técnico especializado dos Centros 
de Referência em Saúde do Trabalhador 
(CEREST) à Rede do SUS não é 
considerado como integrante das ações de 
Saúde do Trabalhador previstos na PNSST. 

 
 
 

 
 


