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CCAARRGGOO::  AANNAALLIISSTTAA  JJUUDDIICCIIÁÁRRIIOO//EENNFFEERRMMAAGGEEMM  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO  ––  ÁÁRREEAA  AAPPOOIIOO  EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDOO  
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Medo e preconceito 

 

O tema é espinhoso. Todos somos por ele atingidos de uma forma ou de outra, como autores ou como objetos 
dele. O preconceito nasce do medo, sua raiz cultural, psíquica, antropológica está nos tempos mais primitivos – por isso 
é uma postura primitiva –, em que todo diferente era um provável inimigo. Precisávamos atacar antes que ele nos 
destruísse. Assim, se de um lado aniquilava, de outro esse medo nos protegia – a perpetuação da espécie era o impulso 
primeiro. Hoje, quando de trogloditas passamos a ditos civilizados, o medo se revela no preconceito e continua 
atacando, mas não para nossa sobrevivência natural; para expressar nossa inferioridade assustada, vestida de 
arrogância. Que mata sob muitas formas, em guerras frequentes, por questões de raça, crença e outras, e na agressão a 
pessoas vitimadas pela calúnia, injustiça, isolamento e desonra. Às vezes, por um gesto fatal. 

Que medo é esse que nos mostra tão destrutivos? Talvez a ideia de que “ele é diferente, pode me ameaçar”, 
estimulada pela inata maldade do nosso lado de sombra (ele existe, sim). 

Nossa agressividade de animais predadores se oculta sob uma camada de civilização, mas está à espreita – e 
explode num insulto, na perseguição a um adversário que enxovalhamos porque não podemos vencê-lo com honra, ou 
numa bala nada perdida. Nessa guerra ou guerrilha usamos muitas armas: uma delas, poderosa e sutil, é a palavra. 
Paradoxais são as palavras, que podem ser carícias ou punhais. Minha profissão lida com elas, que desde sempre me 
encantam e me assombram: houve um tempo, recente, em que não podíamos usar a palavra “negro”. Tinha de ser 
“afrodescendente”, ou cometíamos um crime. Ora, ao mesmo tempo havia uma banda Raça Negra, congressos de 
Negritude... e afinal descobrimos que, em lugar de evitar a palavra, podíamos honrá-la. Lembremos que termos usados 
para agredir também podem ser expressões de afeto. “Meu nego”, “minha neguinha”, podem chamar uma pessoa 
amada, ainda que loura. “Gordo”, tanto usado para bullying, frequentemente é o apelido carinhoso de um amigo, que 
assim vai assinar bilhetes a pessoas queridas. Ao mesmo tempo, palavras como “judeu, turco, alemão” carregam, mais 
do que ignorância, um odioso preconceito. 

De momento está em evidência a agressão racial em campos esportivos: “negro”, “macaco” e outros termos, 
usados como chibata para massacrar alguém, revelam nosso lado pior, que em outras circunstâncias gostaríamos de 
disfarçar – a grosseria, e a nossa própria inferioridade. Nesses casos, como em agressões devidas à orientação sexual, a 
atitude é crime, e precisamos da lei. 

No país da impunidade, necessitamos de punição imediata, severa e radical. Me perdoem os seguidores da ideia de 
que até na escola devemos eliminar punições do “sem limites”. Não vale a desculpa habitual de “não foi com má 
intenção, foi no calor da hora, não deem importância”. Temos de nos importar, sim, e de cuidar da nossa turma, grupo, 
comunidade, equipe ou país. Algumas doenças precisam de remédios fortes: preconceito é uma delas. 

“Isso não tem jeito mesmo”, me dizem também. Acho que tem. É possível conviver de forma honrada com o 
diferente: minha família, de imigrantes alemães aqui chegados há quase 200 anos, hoje inclui italianos, negros, 
libaneses, portugueses. Não nos ocorreria amar ou respeitar a uns menos do que a outros: somos todos da velha raça 
humana. Isso ocorre em incontáveis famílias, grupos, povos. Porque são especiais? Não. Simplesmente entenderam que 
as diferenças podem enriquecer. 

Num país que sofre de tamanhas carências em coisas essenciais, não devíamos ter energia e tempo para perseguir 
o outro, causando-lhe sofrimento e vexame, por suas ideias, pela cor de sua pele, formato dos olhos, deuses que venera 
ou pessoa que ama. Nossa energia precisa se devotar a mudanças importantes que o povo reclama. Nestes tempos de 
perseguição, calúnia, impunidade e desculpas tolas, só o rigor da lei pode nos impedir de recair rapidamente na velha 
selvageria. Mudar é preciso. 

 (LUFT, Lya. 10 de setembro, 2014 – Revista Veja.) 

 
01 
“Nessa guerra ou guerrilha usamos muitas armas...” (3º§) A forma verbal que apresenta a mesma transitividade da 
sublinhada na frase anterior está destacada em: 
A) “O preconceito nasce do medo, sua raiz cultural, psíquica, antropológica…” (1º§) 
B) “Algumas doenças precisam de remédios fortes: preconceito é uma delas.” (5º§) 
C) “No país da impunidade, necessitamos de punição imediata, severa e radical.” (5º§) 
D) “... palavras como ‘judeu, turco, alemão’ carregam, mais do que ignorância, um odioso preconceito.” (3º§) 
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02 
Em qual frase a seguir NÃO se cometeu erro de concordância nominal? 

A) Os alunos acabam sendo bastantes estimulados a não seguirem regras. 

B) Em determinados casos as punições deveriam ser o mais duras possíveis. 

C) Descobriram várias firmas fantasma na metrópole que incitavam o racismo. 

D) Nas sociedades antigas olhos verde-claro eram mais aceitos do que olhos negros. 

 

03 

Assinale a opção em que o “a” sublinhado nas duas frases deve receber o acento grave indicativo de crase. 

A) Fui a casa de meu pai. Lá, algumas pessoas preconceituosas ficaram a distância. 

B) O professor se referiu a todos que estavam presentes. Eles ficaram frente a frente. 

C) O mérito foi dedicado a eles. Os supervisores chegaram a uma hora em ponto na escola. 

D) Os estudantes vestiram-se a Momo. Eles foram barrados pelos seguranças a entrada do salão de baile. 

 

04 

De acordo com o texto, a relação “medo e preconceito” 

A) explica um problema só elidível através de ação. 

B) inviabiliza qualquer análise racional de preconceitos. 

C) valida o preconceito, justificando a relativização de ações penais. 

D) autoriza o comportamento de alunos sem limites, pois são frutos do sistema. 

 

05 
Segundo pode-se apreender do texto, a agressividade humana 

A) é tanto pior quanto física numa bala nada perdida. 

B) desarmoniza-se com o manto de civilização com que nos vestimos. 

C) é uma instância urdida como fator necessário e insubstituível para a sobrevivência. 

D) atenua-se por uma ansiedade irracional que tem sua gênese nas relações interpessoais. 

 

06 

Leia as frases seguintes. Em uma delas há INCORREÇÃO quanto à ortografia das palavras. Assinale-a. 

A) O não preconceito seria bem vindo para que os homens tivessem mais paz no seu dia-a-dia. 

B) O preconceito é arqui-inimigo da paz entre os homens, inquieta os espíritos e promove o desequilíbrio social.  

C) O preconceito é algo tão arraigado no homem que, para alguns, é extremamente penosa a lide com a diversidade.  

D) Medo e preconceito se inter-relacionam desde o surgimento do homem. Urge mudar esse destino a que o homem 

está fadado. 

 

07 

Segundo o texto, as atitudes preconceituosas 

A) surgem do açodamento nas relações humanas. 

B) foram e serão sempre comportamentos inescrutáveis. 

C) podem surgir do medo ou da não aceitação da diversidade. 

D) perenizaram-se por arraigarem-se ao homem tornando-se inelidíveis.                                                                                                

 

08 

“Precisávamos atacar antes que ele nos destruísse.” (1º§) A expressão “antes que” estabelece, entre as orações, uma 

relação de 

A) tempo.   B) condição.   C) finalidade.   D) concessão. 
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09 

Encerrado o estágio probatório de servidores públicos federais, estes possuem direito à permanência no cargo, 

adquirindo, assim, estabilidade. Assinale qual das alternativas a seguir NÃO autoriza a perda de cargo de servidores 

estáveis: 

A) Procedimento de avaliação periódica de desempenho. 

B) Decisão contrária em processo administrativo disciplinar. 

C) Decisão judicial pendente de recurso em ação popular ou ação civil pública. 

D) Redução de despesas, após a redução de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de 

confiança e exoneração dos servidores não estáveis. 

 

10 
“Bárbara, pensionista de Gustavo, servidor público federal aposentado em 1997 e falecido em 2005, requer a 

incorporação em sua pensão de Gratificação de Encargos Especiais – GEE, percebida pelo instituidor da pensão 

quando aposentado, bem como a revisão de sua pensão na mesma proporção e mesma data percebida pelos 

servidores ativos que ocupem o mesmo cargo de Gustavo.” Sobre a hipótese, assinale a alternativa correta. 

A) Bárbara não tem direito à incorporação da GEE, nem à revisão de sua pensão como pretendido, uma vez que Gustavo 

faleceu em 2005, quando extinto o regime da integralidade e da paridade remuneratórias. 

B) Bárbara tem direito à incorporação da GEE, bem como da revisão de sua pensão nos moldes pretendidos, tendo em 

vista que Gustavo se aposentou sob o regime da integralidade e da paridade remuneratórias. 

C) Bárbara tem direito à incorporação da GEE, porém, somente tem direito à revisão da pensão nos moldes pretendidos 

caso Gustavo tenha se aposentado com proventos integrais, isto é, com trinta e cinco anos de contribuição. 

D) Bárbara tem direito à revisão de sua pensão nos moldes pretendidos, tendo em vista que Gustavo se aposentou sob 

o regime da paridade remuneratória, não tendo, porém, direito à incorporação da GEE, que é verba paga em 

decorrência do exercício da função. 

 

11 

Um dos atributos classicamente atribuídos aos atos administrativos é a autoexecutoriedade. Nesse sentido, assinale 

qual dos atos a seguir indicados possui o atributo da autoexecutoriedade: 

A) Cobrança de tributos. 

B) Aplicação de multa de trânsito. 

C) Fechamento de estabelecimentos que não respeitam normas sanitárias. 

D) Liminar em mandado de segurança determinando o reingresso de servidor público. 

 

12 

“Jorge, servidor público federal, ingressou no serviço público em 2005, exercendo atividades sob condições especiais 

que prejudiquem sua saúde, consulta seu advogado sobre as condições de sua futura aposentadoria, sendo certo que 

já possui três períodos de licença-prêmio não gozadas.” Sobre a hipótese, analise as afirmativas a seguir. 

I. Os períodos de licença-prêmio não gozada podem ser contados em dobro para fins de soma de seu tempo de serviço. 

II. As condições especiais de trabalho não podem ser consideradas na aposentadoria de Jorge, uma vez que não editada 

lei complementar regulamentadora da aposentadoria especial, exigida pela Constituição. 

III. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria de Jorge, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as suas 

remunerações utilizadas como base para as contribuições. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 

A) I, II e III.   B) II, apenas.   C) III, apenas.   D) I e III, apenas. 
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13 
“Há quase dois anos, Ednaldo, empregado de uma sociedade empresária do ramo industrial e contribuinte do regime 
geral de previdência social, requereu sua aposentadoria, o que foi deferido pela autarquia federal competente”, 
tendo sido constatado o seguinte: 
I. No cálculo do valor do respectivo benefício foram atualizados os salários de contribuição considerados pela 

autarquia.  
II. Em dezembro do primeiro ano, Ednaldo recebeu a gratificação natalina levando em consideração o valor do 

benefício recebido em janeiro do respectivo ano. 
III. Por fim, para surpresa de Ednaldo, apesar de todos os empregados de sua antiga empregadora terem tido os salários 

reajustados em 20%, o que decorria de convenção coletiva de trabalho, os seus proventos, em razão dos critérios 
estabelecidos na lei de regência e considerado o mesmo período, foram reajustados em apenas 10%.    

Estão em harmonia com a sistemática constitucional as afirmativas  
A) I, II e III.    B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas.  

 
14 
“Élia, estudante de direito, observou que muitos direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e a honra, 
seriam potencialmente colidentes entre si, o que a deixou com muitas dúvidas. Em razão desse estado de coisas, 
procurou o seu professor de direito constitucional e apresentou três proposições: (I) o intérprete deve sempre buscar 
a concordância prática entre os direitos fundamentais; (II) na hipótese de conflito irá prevalecer o direito 
fundamental considerado mais importante pela sociedade, independentemente das circunstâncias do caso concreto; 
e, (III) o conflito entre direitos fundamentais somente pode ser resolvido pela lei.” Considerando a doutrina 
majoritária e o entendimento prevalecente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que está(ão) 
correta(s) a(s) proposição(ões) 
A) I, II e III.   B) I, apenas.   C) III, apenas.                    D) I e II, apenas. 

 
15 
“Ítaca e Josefine, que exerceram suas funções regulares no âmbito de determinado Tribunal Regional Federal por 
várias décadas, aposentaram-se. Para sua surpresa, receberam intimações do Tribunal de Contas da União 
informando que este órgão, ao apreciar os respetivos atos de concessão de aposentadoria, negou o registro sob o 
argumento de que, no cálculo dos proventos de ambas, foi computada uma vantagem considerada ilegal. Ressalte-se 
que Ítaca já estava aposentada há quatro anos e Josefine há oito anos.” À luz da sistemática constitucional e do 
entendimento sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa correta. 
A) No processo de registro da aposentadoria de Ítaca, deveria ter sido observado o contraditório. 
B) No processo de registro da aposentadoria de Josefine, deveria ter sido observado o contraditório. 
C) O Tribunal de Contas da União não tem competência para apreciar atos de concessão de aposentadoria.  
D) O Tribunal de Contas da União não pode analisar o valor da aposentadoria, o que se situa na esfera de autonomia do 

concedente. 

 
16 
“Ílio, por intermédio de seu advogado, impetrou mandado de segurança contra ato de Juiz Federal perante o Tribunal 
Regional Federal ao qual o magistrado estava vinculado. Para sua surpresa, a ordem foi denegada, tendo prevalecido 
interpretação nitidamente contrária à Constituição da República.” À luz da narrativa anterior e da sistemática 
constitucional, é possível a interposição de qual recurso contra o acórdão do Tribunal Regional Federal? 
A) Reclamação endereçada ao Supremo Tribunal Federal. 
B) Recurso especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça.  
C) Recurso ordinário endereçado ao Superior Tribunal de Justiça. 
D) Recurso extraordinário endereçado ao Supremo Tribunal Federal.  

 
17 
NÃO se considera como funcionário público para fins penais: 
A) Jurado.         C) Mesários eleitorais.  
B) Vereadores.        D) Tutores e curadores.   
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18 
De acordo com a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, o abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção 
administrativa civil e penal. A sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade do abuso cometido e 
NÃO consistirá em: 
A) Advertência.   
B) Repreensão.   
C) Demissão, a bem do serviço público. 
D) Suspensão do cargo, função ou posto por prazo de trinta a trezentos e sessenta dias, com perda de vencimentos e 

vantagens. 
 

19 
Nos termos da Resolução nº 201/2015 do Conselho Nacional de Justiça, “as ações que tenham como objetivo a 
construção de um novo modelo de cultura institucional visando à inserção de critérios de sustentabilidade nas 
atividades do Poder Judiciário” denominam-se: 
A) Agenda ambiental.       C) Práticas de racionalização. 
B) Logística sustentável.      D) Práticas de sustentabilidade. 
 

20 
Nos termos do Decreto Federal nº 7.746/2012, quanto às contratações sustentáveis é correto afirmar que: 
A) A comprovação das exigências contidas no instrumento convocatório deverá ser feita mediante certificação emitida 

por instituição pública oficial. 
B) A adoção de critérios e práticas de sustentabilidade deverá ser justificada nos autos, explicitando as razões para a 

suspensão do caráter competitivo do certame. 
C) É vedado à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação cumular a função de Secretaria-Executiva da Comissão 

Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública. 
D) O instrumento convocatório poderá prever que o contratado adote práticas de sustentabilidade na execução dos 

serviços contratados e critérios de sustentabilidade no fornecimento dos bens. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21 
O manual técnico sobre perda auditiva produzida por ruídos, publicado pelo Ministério da Saúde em 2006, indica 
como sinais e sintomas da PAIR, EXCETO: 
A) Zumbido.        C) Perda auditiva. 
B) Algiacusia.       D) Pupila fotorreagente. 
 

22 
Com relação aos riscos de afastamento de trabalho por ergonomia são comuns, EXCETO:  
A) Radiações ionizantes.     C) Exigência de postura inadequada. 
B) Esforço físico e intenso.     D) Levantamento e transporte manual de peso. 
 

23 
Com relação às instruções de preenchimento da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) ao informar o local onde 
ocorreu o acidente, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Via pública.        C) Em estabelecimento da empregadora. 
B) Em área rural.      D) Em residência própria no período de descanso. 
 

24 
Quando se discute doenças relacionadas ao trabalho, o enfermeiro deve ficar atento às doenças que não são 
consideradas de trabalho. Assinale a alternativa que descreve doença proveniente do trabalho. 
A) Doença degenerativa. 
B) Doença inerente ao grupo etário. 
C) Doença que não produz incapacidade laborativa. 
D) Doença proveniente do coletivo relacionado à área de atuação. 
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25 
As Normas Regulamentadoras são normas relativas à Segurança e à Medicina do Trabalho, aprovadas pela Portaria  
nº 3.214, de 8 de junho de 1978, e que devem ser cumpridas pelas empresas privadas e públicas que tenham 
empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). As Normas Regulamentadoras (NRs) são 
elaboradas por: 
A) ABNT.   B) Empresas.   C) Trabalhadores.  D) Comissão tripartide. 

 
26 
Em algumas áreas de trabalho na enfermagem é mais comum o surgimento de depressão. Qual das áreas relacionadas 
é a mais frequente? 
A) Enfermagem em nefrologia.      C) Enfermagem em dermatologia. 
B) Enfermagem em oftalmologia.    D) Enfermagem em saúde do trabalho. 

 
27 
Fazem parte do PMCSO o acompanhamento dos colaboradores nas seguintes situações, EXCETO:  
A) Férias.       C) Demissional. 
B) Periódico.       D) Mudança de função. 

 
28 
Qual é a faixa etária mais comum de acidente de trabalho no Brasil? 
A) 18 a 20 anos.   B) 25 a 29 anos.   C) 30 a 35 anos.   D) 35 a 45 anos. 

 
29 
“Paciente, 55 anos, chega ao serviço com quadro de dor no peito irradiada para o braço esquerdo; relata ter HAS, DM 
e dislipidemia.” Dentre as doenças mais comuns no Brasil e no mundo, assinale, a seguir, a doença apresentada pelo 
paciente e a mais prevalente. 
A) Osteocondrite.       C) Aneurisma cerebral. 
B) Broncopneumonia.      D) Infarto agudo do miocárdio. 

 
30 
“Criança chega ao serviço de saúde com estridor laríngeo. A mãe relata que a criança estava brincando antes de 
apresentar dispneia e ficar chorosa.” Trata-se de qual acidente? 
A) Maus-tratos.       C) Obstrução de vias áreas. 
B) Trauma doméstico.      D) Processo alérgico grave. 

 
31 
“Gestante chega ao pronto-socorro com sangramento intenso associado à dor em baixo ventre. Trata-se de uma 
primigesta com 35 semanas de gestação. Relata que a dor iniciou de maneira abrupta.” Dentre as situações 
apresentadas, assinale a mais compatível com este quadro clínico. 
A) Trabalho de parto.      C) Trabalho de parto prematuro. 
B) Síndrome de HELLP.      D) Descolamento prematuro de placenta. 

 
32 
No preenchimento do CAT, os campos 30 e 33 relativos a acidente de trabalho se referem à(ao): 
A) Data e tipo de acidente. 
B) Tipo de acidente e houve afastamento. 
C) Data do acidente e se houve afastamento. 
D) Houve afastamento e quanto tempo de afastamento. 

 
33 
NÃO faz parte dos riscos químicos de acidente trabalho: 
A) Vírus.   B) Gases.   C) Poeiras.   D) Névoas. 
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34 
Referente à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tem como objetivo:  
A) Manutenção de acidentes com o intuito de estabilizar as estatísticas de acidente de trabalho.  
B) Prevenção de doenças decorrentes do estilo de vida, de modo a se tornar uma doutrina empresarial. 
C) Estruturação dos serviços de segurança do trabalho de modo a trabalhar somente a prevenção e em alguns 

momentos a reabilitação. 
D) Prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o 

trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. 
 

35 
Atualmente, no governo, existem alguns ministérios que atuam direta ou indiretamente na saúde do trabalhador. 
Assinale a alternativa referente aos ministérios que apresentam ligação direta com a saúde do trabalhador. 
A) Ministério da saúde e ministério da justiça. 
B) Ministério do trabalho e ministério da mulher. 
C) Ministério da previdência social e ministério da saúde.  
D) Ministério da previdência e assistência social e ministério da mulher. 
 

36 
Equiparam-se também a acidente de trabalho, EXCETO: 
A) Acidente ocorrido no domicílio em período de folga. 
B) Doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. 
C) Acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho por causas diversas às laborais. 
D) Acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, tenha consequência significativa de saúde. 
 

37 
Vários fatores existentes no trabalho contribuem para a existência de LERs/DORT, EXCETO:  
A) Pouco esforço físico. 
B) Invariabilidade de tarefas. 
C) Repetitividade de movimentos. 
D) Manutenção de posturas inadequadas por tempo prolongado. 
 

38 
A comunicação de acidente do trabalho será feita ao INSS por intermédio do formulário CAT, preenchido em quatro 
vias, sendo a terceira via destinada: 
A) À empresa.       C) Ao Sistema Único de Saúde (SUS). 
B) Ao segurado e dependente.     D) Ao sindicato de classe do trabalhador. 
 

39 
A mais antiga, mais grave e mais prevalente das doenças pulmonares relacionadas à inalação de poeiras minerais é: 
A) Silicose.        C) Tuberculose pulmonar. 
B) Pneumonia atípica.      D) Toxoplasmose pulmonar. 
 

40 
Doença causada por amianto também e descrita como: 
A) Silicose.   B) Asbestose.   C) Pneumoconiose.  D) Tuberculose miliar. 
 

41 
É importante registrar qual classificação diz respeito apenas aos efeitos agudos causados pelos produtos agrotóxicos. 
Qual das alternativas a seguir NÃO é descrita como um produto químico? 
A) Piretroides.       C) Organofosforados. 
B) Carbamatos.       D) Derivados do ácido colinesterásicos. 
 

42 
São considerados benefícios promovidos pela Previdência Social, EXCETO:  
A) Aposentadoria especial.      C) Aposentadoria por invalidez. 
B) Aposentadoria por idade.     D) Aposentadoria precoce regular. 
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43 
A doença causada pelo chumbo é chamada de: 
A) Korea.   B) Silicose.   C) Amianto.   D) Saturnismo. 
 

44 
Hidrargirismo se refere à intoxicação de: 
A) Cobre.   B) Selênio.   C) Chumbo.   D) Mercúrio. 
 

45 
Dos solventes de álcoois, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Amílico.   B) Benzina.   C) Metanol.   D) Isopropenol. 
 

46 
“Indivíduo relata diminuição da vontade de trabalhar, exaustão diária e estresse involuntário.” Os fatores descritos 
são da doença hoje conhecida como: 
A) Síndrome de Corea.      C) Síndrome de Burnout. 
B) Síndrome de Caplan.      D) Síndrome de ansiedade. 
 

47 
Entre os benefícios cedidos aos dependentes estão: 
A) Pensão por morte e auxílio-reclusão.    C) Aposentadoria familiar e salário cônjuge. 
B) Pensão por filhos e auxílio-alimentação.   D) Salário família e aposentadoria contínua. 
 

48 
As intoxicações por névoas ácidas podem ser acometidas por: 
A) Cloro.   B) Cromo.   C) Cianeto.   D) Chumbo. 
 

49 
Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CERESTs) têm como finalidade, EXCETO: 
A) Vigilância.        C) Melhorar qualidade de vida. 
B) Prevenção.       D) Buscar serviços exclusivos de reabilitação. 
 

50 
A saúde do trabalhador é um conjunto de ações que envolvem, EXCETO: 
A) Proteção.   B) Promoção.   C) Reabilitação.   D) Transparência. 
 

51 
Faz parte da NR04: 
A) Criação dos CERESTs. 
B) Reuniões ordinárias mensais. 
C) Elaboração do Mapa de Risco. 
D) Estar presente em empresas com mais de 20 funcionários. 
 

52 
“Paciente é atendido em pronto-socorro com os seguintes sinais e sintomas: formigamento boca e língua, náuseas, 
vômitos e hipotensão arterial, fasciculação muscular e ptose palpebral.” Dentre os animais peçonhentos relacionados, 
qual apresenta maior compatibilidade com o caso? 
A) Cascavel.   B) Aranha marrom.  C) Aranha vermelha.  D) Escorpião marrom. 
 

53 
“Paciente chegou ao serviço de saúde com queixa de corrimento vaginal. Ao exame físico apresentou odor fétido e 
corrimento de coloração acinzentada.” O procedimento correto é realizar 
A) notificação e tratamento após resultado de sorologia. 
B) notificação compulsória somente sem necessidade de tratamento. 
C) exames para confirmação de diagnóstico e após este realizar notificação e tratamento correto. 
D) tratamento empírico, pois esta doença faz parte das DSTs que necessitam de tratamento para sintomáticos. 
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54 
“Funcionária chegou ao serviço com queixa de dor epigástrica há 6 horas. A mesma relata estar gestante de 32 

semanas, sendo esta a terceira gestação. Ao examiná-la o enfermeiro se depara com os seguintes sinais e sintomas: 

PA 180 x 130 mmHg FC 90 bom Fr 22 ipm e apresenta escotomas e edema de MMII.” Baseado nesta avaliação prévia, 

é correto afirmar que esta gestante apresenta: 

A) AVCI.    B) Taquiarritmia.  C) Pré-eclâmpsia.  D) Cólica intestinal.  

 

55 
“Colaborador de empresa procurou o serviço de enfermagem do trabalho para mensuração de pressão arterial. O 

mesmo relatou que está passando mal, com cefaleia e visão turva. Após o exame, constata-se que a pressão arterial 

deste senhor encontra-se a 150 x 90 mmHg.” Baseado nas novas Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016), este senhor é classificado como: 

A) Normotenso.       C) Hipertensão estágio 1. 

B) Crise hipertensiva.      D) Hipertensão estágio II. 

 

56 
“Paciente foi ao serviço de medicina do trabalho para fazer eletrocardiograma devido à falta de ar e dor no peito. 

Após realizar o ECG e ao interpretá-lo sucintamente, observou-se que o paciente está com R-R irregular e ausência de 

onda P. Na frequência cardíaca descrita pelo exame, contata-se que a FC está próxima de 150 bpm.” De acordo com 

tais informações, qual arritmia se refere? 

A) Fibrilação atrial.       C) Taquicardia sinusal. 

B) Bradicardia sinusal.      D) Fibrilação ventricular. 

 

57 
“Um paciente que acabou de ser admitido na empresa, após entregar caderneta de vacinação, apresenta suas  

vacinas em dia. Posteriormente, verificou-se que nos resultados de sorologia para hepatite B, o paciente apresentou 

Hbs ag + anti-Hbc + e anti Hbs –.” Assinale a interpretação correta deste exame. 

A) Portador de hepatite C.      C) Imunizado para hepatite B. 

B) Portador de hepatite B.     D) Não imunizado para hepatite B. 

 

58 
“Paciente chega ao serviço em surto psiquiátrico, o médico solicitou ao enfermeiro a aplicação de medicamentos para 

estabilização do surto em que o paciente se encontra.” Assinale a alternativa correta referente à escolha do 

medicamento e via de administração. 

A) Hidantal via oral.      C) Propofol via intramuscular. 

B) Haldol via intravenosa.     D) Diazepam via intramuscular.  

 

59 
“Paciente procurou o serviço de enfermagem do trabalho com queixa de dor no peito associada à batedeira no peito. 

Relatou, ainda, ser tabagista (2 cigarros/dia), diabético e hipertenso. Disse que fez inalação com ipratrópio e fenoterol 

para bronquite descrita pelo médico do PS. Ao exame apresentou PA 120 x 80 mmHg Fc 106 bpm e FR 22 irpm. O 

paciente questionou se o problema tem relação com alguma de suas doenças ou com a medicação utilizada 

recentemente.” De acordo com o quadro apresentado, assinale a afirmativa correta. 

A) O fato dele ser tabagista há anos favorece a taquicardia repentina associada à dor no peito. 

B) O fato dele ter feito uso de fenoterol, um beta-agonista, favorece o surgimento desses sintomas e, consequentemente, 

esse efeito indesejado. 

C) O fato dele ter hipertensão favorece consideravelmente a presença desses sintomas, pois no pronto-socorro é muito 

comum o paciente apresentá-los. 

D) O fato dele usar ipratrópio, um medicamento beta-agonista, favorece o surgimento desses sintomas, pois tal fator é 

muito comum na prática assistencial. 
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60 
“Criança de 1 ano chega ao pronto-socorro com choque hipovolêmico. O médico solicita um acesso; porém, a criança, 
pelo estado de choque, não favorece punção por via periférica.” Qual deverá ser a próxima via de escolha? 
A) Acesso por via intratecal.     C) Acesso por via intracardíaca. 
B) Acesso por via intraossea.     D) Acesso por via intramuscular.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   




