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TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você está 
inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique 
imediatamente ao fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das 
respostas das questões objetivas. 
 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém Prova Objetiva com 60 (sessenta) questões, sendo 15 de Língua Portuguesa, 
05 de Matemática e Raciocínio Lógico, 05 de Noções de Informática, 05 de Atualidades, 10 de Legislação e 20 de 
Conhecimentos Específicos. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na 
prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8:00h e 
término às 12:00h (horário local). 
 

4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Apenas 
uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 60. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do 
CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de 
sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 

6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o 
início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

7. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está assinado 
no seu documento de identificação. 
 

8. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois 
lápis não será considerado. 
 

9. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço correspondente à 
letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.  
 

10. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será 
autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

11. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 

12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. 
 

13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Parauapebas o candidato que 
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital Nº 001/2014/PMP-NMNF do referido 
concurso. 

 
Boa Prova. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

AS QUESTÕES ABAIXO FORAM FORMULADAS COM BASE EM DOIS DIFERENTES TEXTOS. 
LEIA-OS, COM ATENÇÃO, E ASSINALE A OPÇÃO CORRETA. 

 
Texto 1 (QUESTÕES 1 A 8) 

 

O poder da geração hashtag está em compartilhar 
FLÁVIA YURI OSHIMA 
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              Uma pesquisa inédita feita por uma das maiores agências de propaganda do mundo, 
a Havas Worldwide, empresa com sede em Paris e presença em 75 países, mostra como 
pensam e vivem jovens entre 16 a 34 anos. Realizada este ano com 10 572 pessoas de  

   mais de 16 anos, em 29 países, o Nação Hashtag, como foi chamado o estudo, mostra não 
só as preferências desse público como também algumas das principais diferenças entre 
esses jovens e a geração que nasceu nos anos 1950. (...) 

              Para os filhos e netos dos   jovens  das  décadas  de  1950  e  1960, a atração por  
   rebelião e revolução deu lugar ao desejo de “mexer, consertar, hackear”. Na definição do 
estudo, é a geração dos makers (fazedores). “Em inglês dizemos que esses jovens trocaram 
o dropping out, que é a atitude de abandonar qualquer situação que os incomode, pela 
sigla DIY, de faça você mesmo em inglês”, afirmou Seth Godin, autor americano de livros 
sobre marketing e comportamento. “É como se antes os jovens precisassem largar ou 
quebrar tudo para ir atrás do que queriam. Hoje, a postura é mudar, com as próprias mãos, a 
partir do que existe”, disse ele. A possibilidade de fazer por si só está muito relacionada à 
geração de conteúdo e à uma certa disposição ao autodidatismo, alimentada pela 
possibilidade de poder pesquisar e explorar sozinhos vários campos de conhecimento.  

              Uma diferença importante detectada pelo estudo é que antes os grupos eram bem 
divididos  de  acordo  com  as  idades.  Hoje,  as tribos  são  montadas  muito  mais  pelos  

   interesses e pela forma como se comunicam do que pela faixa etária. “O que separa os 
jovens dos mais velhos hoje é menos o que eles pensam e sentem e mais a forma como 
empregam seu tempo e as ferramentas que usam para fazer suas vidas fluir”, diz Godin. Em 
outras palavras, usuários de diferentes idades de Instagram e Viber têm mais chances de se 
encontrar na mesma tribo do que os de mesma geração que não tenham os mesmos 
interesses e não usem as mesmas ferramentas tecnológicas. 

              Sentir-se   ligado   a   quem   usa   os   mesmos  aplicativos  de  comunicação   está  
   intimamente relacionado à cultura de compartilhar. O estudo da Havas corrobora a avaliação 
de vários analistas de marketing e publicidade. O ato de dividir o que pensam, o que veem e 
o que vivenciam com conhecidos e, às vezes, com estranhos também, faz os jovens se 
sentirem poderosos de diversas formas.  
Disponível em:<http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/Flavia-Yuri-Oshima/noticia/2014/12/o-poder-da-bgeracao-

hashtagb-esta-em-compartilhar.html> 
Acesso em: 5 jan. 2015. 

 
1. O texto de Flávia Yuri Oshima poderia ser classificado na coluna 
(A) “perfil”. 
(B) “tecnologia”. 
(C) “comportamento”. 
(D) “modo de vida e saúde”. 
 
2. O tema central do texto é o(a) 
(A) geração que nasceu nos anos 1950. 
(B) atitude dos jovens entre 16 a 34 anos. 
(C) democratização dos novos aplicativos de comunicação. 
(D) diferença de comportamento entre jovens de uma geração. 
 
3. Não é característica da geração hashtag o(a) 
(A) necessidade de fazer por si só. 
(B) desejo de mexer, consertar, hackear. 
(C) hábito de compartilhar o que pensam, veem e vivem. 
(D) desejo de aproximar-se de pessoas da mesma idade. 
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4. Os elementos que sinalizam a comparação, feita no texto, entre duas gerações são, 
respectivamente,  
(A)  “antes” (linha 17) / “hoje” (linha 18). 
(B)  “uma diferença” / “é que” (linha 17). 
(C)  “o que” (linha 19) / “é menos o que” (linha 20). 
(D)  “não só” (linhas 4-5) / “como também” (linha 5). 

 
5. Há desvio quanto à concordância nominal em: 
(A) “Uma pesquisa inédita feita por uma das maiores agências de propaganda do mundo...” (linha 1). 
(B) “A possibilidade de fazer por si só está muito relacionada à geração de conteúdo...” (linhas 14-15). 
(C) “Realizada este ano com 10 572 pessoas de mais de 16 anos, em 29 países, o Nação Hashtag, 

como foi chamado o estudo...” (linhas 3-4). 
(D) “alimentada pela possibilidade de poder pesquisar e explorar sozinhos vários campos de 

conhecimento” (linhas 15-16). 
 
6. O uso da crase está incorreto em 
(A) “e, às vezes, com estranhos também” (linha 28). 
(B) “e à uma certa disposição ao autodidatismo” (linha 15). 
(C) “muito relacionada à geração de conteúdo” (linhas 14-15). 
(D) “intimamente relacionado à cultura de compartilhar” (linha 26). 
 
7. Julgue os itens abaixo com base nos fatos gramaticais de língua. 
I. O sujeito do verbo “vivem” (linha 3) é “países” (linha 2). 
II. O uso do “que” é expletivo em “é que antes os grupos eram” (linha 17). 
III. O verbo está na voz passiva em “as tribos são montadas muito mais pelos interesses” (linhas 18-

19). 
IV. A substituição de “qualquer” (linha 10) por “toda” não altera o sentido nem a correção gramatical do 

período. 
 
Está correto o que se afirma em 
(A) I e II. 
(B) I e IV. 
(C) II e III. 
(D) III e IV. 

 
8. O termo “tribo(s)” (linhas 18 e 23), no contexto em que é empregado, significa grupo 
(A)  social que ocupa um mesmo lugar. 
(B)  composto de famílias que têm origem comum. 
(C)  constituído de pessoas com hábitos ou interesses comuns. 
(D)  social caracterizado por homogeneidade cultural e linguística. 
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Texto 2 (QUESTÕES 9 A 14) 
 

"O 'selfie' é um idioma universal" 
                                                                                                                                                         Rafael Sbarai 
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O vietnamita Joshua Nguyen, de 34 anos, foi o primeiro empreendedor no mundo a 
observar o crescimento exponencial do selfie, autorretrato geralmente registrado pelas 
câmeras dos smartphones para exibição nas redes sociais. O fenômeno global, 
em ascensão principalmente entre jovens de 13 a 24 anos, ganhou na última semana o título 
de palavra do ano, segundo o respeitabilíssimo Dicionário Oxford, o mais extenso da língua 
inglesa. Quando ainda integrava a equipe do Tumblr, híbrido de rede social e blog adquirido 
recentemente pelo gigante Yahoo, Nguyen identificou um problema no universo digital: não 
havia um produto exclusivamente dedicado a esse mercado. Foi então que decidiu 
abandonar o emprego – era o funcionário número dez do Tumblr – e aceitar o desafio 
proposto em agosto deste ano por seu amigo, o engenheiro americano Alaric Cole: 
disponibilizar esse novo serviço no mercado em apenas uma semana. 

A promessa foi cumprida: o Selfie.im, disponível gratuitamente para iPhone, iPad e 
iPod Touch, é minimalista, possui apenas dois botões – um para capturar a imagem, outro 
para programar o instante em que a foto será feita (temporizador). As imagens correm na 
rede, sem a presença dos botões de compartilhamento das principais redes sociais. “Não 
queremos, por ora, inserir ícones que pressionem pessoas a compartilharem mais e mais 
seus conteúdos”, explicou Nguyen. Ele desconversa sobre o número de usuários e modelo 
de negócio, mas garante que houve um crescimento de 200% entre os meses de setembro e 
outubro. Quatro a cada dez usuários já estão fora dos Estados Unidos, maior mercado da 
companhia, e a média de idade está entre 17 e 25 anos, público fiel aos selfies. 

Em entrevista exclusiva, Nguyen explica as razões pelas quais as pessoas registram 
tantos autorretratos na web: “O selfie se tornou um idioma universal. A face é a parte mais 
expressiva do ser humano. Você não precisa de dicionário ou tradutor para compreender se 
alguém está feliz ou triste. É, sobretudo, um idioma universal. Ao ter um smartphone nas 
mãos, por exemplo, você tem reais condições de mostrar seus sentimentos – sem artifícios, 
como os populares filtros que distorcem fatos. (...) Autorretratos mostram, aos poucos, que 
valem mais que imagens de café ou comida”.  

 

Disponível em:<http://veja.abril.com.br/selfie-virou-um-idioma-universal-diz-criador-do-selfieim> 
Acesso em: 5 jan. 2015. 

 
9. Quanto ao gênero e ao tipo, o texto de Rafaele Sbarai é um(a) 
(A) artigo de natureza opinativa. 
(B) predominantemente descritivo. 
(C) crônica com organização dialogal. 
(D) notícia predominantemente informativa. 
 
10. Rafaele Sbarai coloca em pauta o(a) 
(A) escrita de autorretratos. 
(B) fenômeno universal do selfie. 
(C) perfil do público fiel aos selfies. 
(D) relação entre selfies e vaidade humana. 
 
11. Julgue as afirmações abaixo com base nas noções de semântica. 
I. O vocábulo “artifícios” (linha 25) foi empregado para designar astúcia para enganar. 
II. Em “É, sobretudo, um idioma universal” (linha 24), ocorre uma metáfora e uma hipérbole. 
III. Há palavras empregadas em sentido conotativo em “As imagens correm na rede...” (linhas 14-15). 
IV. O deslocamento do adjetivo para depois do substantivo, em “você tem reais condições” (linha 25), 

alteraria o sentido textual. 
 
Está correto o que se afirma em 
(A) I e IV. 
(B) II e III. 
(C) III e IV. 
(D) I, II e III. 
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12. A estrutura sujeito-verbo-objeto direto só ocorre em 
(A) “houve um crescimento de 200%” (linha 18). 
(B) “Você não precisa de dicionário ou tradutor” (linha 23). 
(C) “Nguyen identificou um problema no universo digital” (linha 7). 
(D) “A face é a parte mais expressiva do ser humano” (linhas 22-23). 

 
13. Quanto ao emprego dos sinais de pontuação, é correto afirmar que 
(A) os parênteses em “(temporizador)” (linha 14) isolam um julgamento do autor.” 
(B) a vírgula foi usada em “Em entrevista exclusiva, Nguyen explica” (linha 21) para indicar elipse do 

objeto. 
(C) os dois-pontos em “Nguyen identificou um problema no universo digital:” (linha 7) introduzem uma 

citação. 
(D) o travessão, em “– era o funcionário número dez do Tumblr –”, (linha 9) poderia ser substituído, 

sem qualquer comprometimento do texto, por parênteses. 
 
14. Quanto às noções de morfologia, está correta a seguinte afirmação: 
(A) O “se”, em “se alguém está feliz ou triste” (linhas 23-24), é uma partícula apassivadora.  
(B) No fragmento de texto “como os populares filtros” (linha 26), há uma conjunção comparativa. 
(C) No trecho “Quando ainda integrava a equipe do Tumblr” (linha 6), a palavra em destaque é um 

advérbio. 
(D) As palavras “empreendedor”, “respeitabilíssimo”, “minimalista” são formadas por derivação 

parassintética. 
 

15. Julgue os itens abaixo com referência às características da redação oficial. 
 

I. Fórmulas como “Termos em que pede deferimento” e “Nesses termos, pede deferimento” são 
empregadas no fecho de um atestado. 

II. Em comunicações oficiais dirigidas a Governadores e Vice-Governadores de Estado, deve-se 
empregar o pronome de tratamento Vossa Excelência. 

III. Ao redigir uma ata, registro resumido das ocorrências de uma reunião, deve-se apresentar em sua 
abertura o objetivo da reunião, o dia, a hora e o local da reunião, bem como o nome e a função dos 
presentes. Deve-se recortar o texto em parágrafos. 

IV. Aviso e ofício são modalidades de comunicação oficial praticamente idênticas, o que os distingue é 
o fato de o aviso ser expedido exclusivamente por Ministros de Estado, para autoridades da mesma 
hierarquia; já o ofício pode ser expedido para e pelas demais autoridades. Ambos têm como 
objetivo o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da Administração Pública entre si, e, no 
caso do ofício, também por particulares. 

 
Está correto o que se afirma em 
(A) II e III. 
(B) I e IV. 
(C) II e IV. 
(D) I, II e III. 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
16. Para divulgação de uma campanha contra a dengue, a prefeitura cotou o preço da confecção de 
certo  número de camisas. Uma fábrica cobrou R$ 1.260,00, prometendo diminuir o preço unitário em 
R$ 2,00, se fossem adquiridas mais 16 camisas passando a cobrar R$ 1.300,00. Inicialmente a 
prefeitura pretendia adquirir 
(A) 88 camisas. 
(B) 86 camisas. 
(C) 84 camisas. 
(D) 82 camisas. 
 
17. O quadro abaixo apresenta a capacidade de carga de dois modelos de caminhões e a respectiva 
carga que conseguem transportar em um dado número de viagens. 
 

Capacidade do Caminhão 
em toneladas 

Carga que transporta 
em toneladas 

Número de 
viagens 

C K 32 
C+7 120%K 30 

 
Nesse caso, o valor de C é 
(A) 25. 
(B) 26. 
(C) 30. 
(D) 32. 
 
18. O gráfico abaixo apresenta a evolução da densidade demográfica (quociente entre população e 
área) de Parauapebas, no período de 1991 a 2010. 
 

 
 
Sabendo que a área do município não se alterou no período considerado, o gráfico indica que o 
crescimento populacional entre 
(A) 2006 e 2008 foi igual ao ocorrido entre 2008 e 2010. 
(B) 2004 e 2006 foi igual ao ocorrido entre 2006 e 2008. 
(C) 2000 e 2002 foi igual ao ocorrido entre 2004 e 2006. 
(D) 1996 e 2000 foi igual ao ocorrido entre 2000 e 2002. 
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19. Uma sala quadrada de lado L, teve o seu comprimento ampliado, mantendo a forma retangular, 
conforme figura abaixo. 
 

Lado L 
 
Lado L 
 
 

Ampliação 
medindo 1,5 L 

 
Se o perímetro da sala passou a medir 56 metros, a sua área passou a ser de 
(A) 150m2. 
(B) 160m2. 
(C) 170m2. 
(D) 180m2. 
 
20. Pedro, Quaresma e Roberto trabalham com uma das seguintes jornadas diárias de trabalho: J1, de 
6 horas diárias, J2, de 8 horas diárias ou J3, de 10 horas diárias. Eles também residem em bairros 
diferentes: um em Altamira (A), outro em Bela Vista (B) e o outro na Cidade Nova (C). 
Sabe-se ainda que 
- Quaresma, que trabalha com a jornada J3, não mora em C, pois nesse bairro quem mora é Roberto;  
- Pedro não mora em A, nem trabalha com J1.  
 
Com base nessas informações, é possível concluir que 
(A) Pedro mora no bairro A. 
(B) Quaresma mora no bairro B. 
(C) Roberto trabalha com a jornada J2. 
(D) aquele que trabalha com a jornada J2 mora no bairro B. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
21. Uma janela de aplicativo no Windows 7 possui vários elementos básicos denominados “barras”. A 
barra que permite arrastar uma janela de um aplicativo utilizando o ponteiro do mouse sobre a mesma é 
a barra de 
(A) janela. 
(B) menus. 
(C) títulos. 
(D) rolagem vertical. 
 
22. Os buscadores são sites que procuram e listam páginas a partir de palavras-chave. São exemplos 
de buscadores globais, respetivamente: 
(A) Google (www.google.com.br); Buscapé (www.buscape.com.br). 
(B) Yahoo (www.yahoo.com.br); Google (www.google.com.br). 
(C) Buscapé (www.buscape.com.br); Yahoo (www.yahoo.com.br). 
(D) Maplink (www.maplink.com.br); Buscapé (www.buscape.com.br). 
 
23. Sobre a utilização das teclas do teclado ABNT2 no Microsoft Office Word 2010, analise os itens 
abaixo. 
 

 
I. Para selecionar um texto inteiro que está sendo editado no Microsoft 

Office Word 2010 é necessário pressionar as teclas CTRL + T. 
II. Pressionar as teclas SHIFT + F3 para alternar entre letras maiúsculas e 

minúsculas de um determinado parágrafo de um texto. 
III. Pressionar as teclas CTRL + G para alinhar à direita um determinado 

parágrafo de um texto. 

 
Dos itens acima, 
(A) somente I e II estão corretos. 
(B) somente I e III estão corretos. 
(C) I, II e III estão corretos. 
(D) somente II e III estão corretos.  
 
24. Para criar uma conta de e-mail, o funcionário José Carlos, da empresa XYZ-ABC, escolhe vários 
formatos, dentre os quais um inválido, assim descrito: 
(A) jose_carlos@xyz.net 
(B) jose&carlos@xyz.org.br 
(C) jose.carlos@xyz.eng.br 
(D) jose carlos@xyz.com.br 
 
25. No Windows Explorer (programa que manipula arquivos e pastas), é possível selecionar arquivos 
de maneira aleatória pressionando a tecla __________ e clicando uma vez em cada um dos arquivos 
escolhidos dentro de uma pasta. 
 
- A tecla que preenche corretamente a lacuna acima é a 
(A) CTRL. 
(B) ESC. 
(C) ALT. 
(D) TAB. 
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ATUALIDADES 
 
26. Uma das 27 unidades federativas brasileiras vem enfrentando uma grave crise de abastecimento de 
água desde meados do ano passado. A situação é tão grave que se fez necessária uma política de 
racionamento, além de multas para quem a desperdiçasse. Trata-se do estado de(do) 
(A) Rio Grande do Sul. 
(B) Ceará. 
(C) Rio Grande do Norte. 
(D) São Paulo. 
 
27. A Copa do Mundo de Futebol de 2014, realizada no Brasil, foi resultado de um grande esforço do 
governo federal e da sociedade brasileira, e, ao final, foi considerada uma das melhores da história. 
Dentre os fatos ocorridos nesse contexto, destaca-se que  
(A) boa parte da grande mídia brasileira manifestou-se contra a organização da Copa, difundindo 

slogans como "Não vai ter copa", mas depois não foi capaz de fazer autocrítica. 
(B) o jogador Ronaldo (Fenômeno) foi um defensor permanente da Copa no Brasil por meio de elogios 

constantes à sua organização e preparação. 
(C) Joseph Blatter, presidente da FIFA, declarou que a Copa de 2014, ocorrida no Brasil, foi uma das 

piores da história e a mais desorganizada de todas das que já participou. 
(D) a boa vontade da mídia brasileira não evitou que os jornalistas estrangeiros falassem mal do evento 

após sua realização.  
 
28. No final de 2014, durante um discurso na Câmara Federal, um deputado fez declarações ofensivas 
a outra deputada, afirmando que só não estupraria a colega porque ela "não merecia". Quanto ao fato, é 
correto afirmar que 
(A) atitudes como a do deputado contribuem para diminuir o machismo e divulgar a violência contra a 

mulher, casos ainda raros no país. 
(B) desde 2013, casos de desrespeito e abuso sexual a mulheres têm diminuído gradativamente, 

graças à atuação do Congresso Nacional. 
(C) o que determina a violência contra as mulheres é precisamente a questão cultural do machismo, 

que reforça a ideia da superioridade dos homens sobre as mulheres. 
(D) de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), as mulheres são vítimas de violência 

física ou sexual em função de seu modo sensualista de se comportar, ampliando, assim, as 
chances de investidas masculinas sobre elas. 

 
29. Em fins do ano passado, o uso medicinal da maconha foi liberado no Brasil, com a ANVISA 
passando o canabidiol da lista de substâncias proibidas para a de substâncias de uso controlado. A 
decisão se deu com a finalidade de 
(A) atender a usuários crônicos e combater o narcotráfico. 
(B) oferecer tratamento a crianças que sofrem com tipos graves de epilepsias. 
(C) ingestão via oral e uso como pomada cutânea, a exemplo dos Estados Unidos. 
(D) diminuição do apetite em pacientes com obesidade mórbida. 
 
30. Um dos fatos que abalaram o mundo em tempos recentes diz respeito ao vazamento de 
informações sigilosas dos Estados Unidos, inclusive comprovando a espionagem desse país sobre 
outras nações aliadas como a Alemanha. O site que divulgou o fato e o responsável pela divulgação 
dessas informações chamam-se, respectivamente, 
(A) Facebook, Mark Zuckerberg. 
(B) Google, Larry Page. 
(C) WikiLeaks, Julian Assange. 
(D) WhatsApp, Jan Koum.  
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LEGISLAÇÃO 
 
Tomando por base os termos da Lei Municipal nº 4.231, de 26 de abril de 2002, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas e dá outras providências, assinale nas 
questões abaixo, a única alternativa correta. 
 
31. O concurso público municipal somente poderá ser realizado no prazo mínimo de __________ dias 
após o encerramento das inscrições. 
 
- Quantidade de dias que completa corretamente a lacuna: 
(A) 15. 
(B) 20. 
(C) 45. 
(D) 30. 
 
32. A Comissão de Avaliação de Estágio probatório emitirá parecer contrário ou favorável da 
confirmação do servidor nesse estágio no prazo mínimo de __________ dias antes do término do 
período, após avaliação de seu desempenho com relação à observância ou não dos requisitos 
avaliados. 
 
- Quantidade de dias que completa corretamente a lacuna: 
(A) 120. 
(B) 90. 
(C) 60. 
(D) 30. 
 
33. __________ é o retorno do servidor concursado estável ao cargo anteriormente ocupado. 
(A) Recondução. 
(B) Reversão. 
(C) Reintegração. 
(D) Readaptação. 
 
34. A gratificação natalina poderá ser paga em duas parcelas, devendo ser integralizado seu 
pagamento até o dia __________ de __________ de cada ano. 
 
- Expressões que completam corretamente a lacuna: 
(A) 15, novembro. 
(B) 20, novembro. 
(C) 20, dezembro. 
(D) 15, dezembro. 
 
35. Entre outras concessões, sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por 
_________ dia(s), em cada _________ meses, para doação de sangue: 
 
(A) 2, 3. 
(B) 1, 3. 
(C) 3, 2. 
(D) 1, 2 
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36. O auxílio funeral do servidor público municipal será pago à pessoa da família que houver 
comprovadamente custeado o funeral, no prazo de __________ dias úteis, por meio de procedimento 
sumaríssimo. 
 
- Numeral que completa corretamente a lacuna: 
(A) 2. 
(B) 3. 
(C) 4. 
(D) 5. 
 
37. O pedido de prorrogação de qualquer licença deverá ser apresentado pelo servidor em, no mínimo, 
__________ dias antes de findo o prazo respectivo. 
 
- Quantidade de dias que completa corretamente a lacuna: 
(A) 30. 
(B) 20. 
(C) 10. 
(D) 05. 

 
38. Por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e 
enteado, ou dependente que viva as suas expensas e que conste do seu assentamento funcional, 
poderá ser concedida licença ao Servidor mediante comprovação por junta médica oficial, sem prejuízo 
de remuneração do cargo efetivo, pelo prazo de __________ dias, prorrogável por igual período, 
mediante parecer de junta médica oficial. 
 
- Quantidade de dias que completa corretamente a lacuna: 
(A) 90. 
(B) 60. 
(C) 45. 
(D) 30. 
 
39. Será punido com suspensão de até __________ dias o servidor que injustificadamente recusar 
submeter-se à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da 
penalidade uma vez cumprida a determinação. 
 
- Quantidade de dias que completa corretamente a lacuna: 
(A) 30. 
(B) 20. 
(C) 15. 
(D) 10. 
 
40. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada por __________ 
dias, intercaladamente, no período de __________ meses. 
 
- Quantidades de dias e meses que completam corretamente as lacunas: 
(A) 15, 6. 
(B) 30, 12. 
(C) 30, 6. 
(D) 15, 12. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

41. De acordo com a legislação trabalhista, as medidas de proteção coletivas ou individuais devem ter 
prioridade, uma vez que beneficiam indistintamente todos os trabalhadores. Por essa razão, a equipe de 
enfermagem do trabalho deve incentivar e defender a aplicação de todas essas medidas, a fim de que 
os trabalhadores tomem consciência de sua importância na prevenção e na redução dos riscos no 
ambiente de trabalho. Quanto às medidas de proteção, de acordo com a NR32, é correto afirmar que 
(A) em casos de exposição acidental ou incidental do trabalhador a determinado risco, medidas de 

proteção devem ser adotadas imediatamente, mesmo que não previstas no Programa de 
prevenção de riscos ambientais (PPRA). 

(B) em qualquer local onde exista possibilidade de exposição do trabalhador a agentes biológicos, o 
lavatório deve ser exclusivo para higiene das mãos, provido de água corrente, sabonete líquido, 
toalha e lixeira com tampa aberta manualmente. 

(C) ao fazer uso de luvas, o profissional deve lavar as mãos pelo menos antes ou depois do uso das 
mesmas, impedindo, dessa forma, a propagação de agentes causadores de doenças. 

(D) os quartos destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas 
devem conter pelo menos um lavatório em seu exterior, para impedir que os próprios profissionais 
de saúde propaguem os micro-organismos dentro do quarto e na torneira. 

 
42. A comissão gestora multidisciplinar de risco hospitalar tem como objetivo reduzir os riscos de 
acidentes com materiais perfurocortantes e de exposição a agentes biológicos. Essa mesma comissão 
deve elaborar e implantar procedimentos de registro e investigação de acidentes e de situações de risco 
envolvendo materiais perfurocortantes. A partir da análise das situações de risco e dos acidentes de 
trabalho ocorridos, devem-se estabelecer as prioridades, considerando obrigatoriamente os seguintes 
aspectos: 
(A) situações de risco e acidentes com materiais perfurocortantes que possuem maior probabilidade de 

transmissão de agentes biológicos veiculados pela urina e fezes. 
(B) frequência de ocorrência de acidentes em procedimentos com utilização de um material 

perfurocortante específico. 
(C) procedimentos de assistência à saúde que contribuem para a reduzida ocorrência de acidentes 

com perfurocortantes. 
(D) tipo de trabalho e número de trabalhadores expostos às situações de risco de acidentes com 

materiais perfurocortantes. 
 
43. Para que a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador alcance seus objetivos, ela 
deverá ser implementada por meio da articulação continuada das ações de governo no campo das 
relações de trabalho, produção, consumo, ambiente e saúde. Além disso, é necessário contar com a 
participação voluntária das organizações representativas de trabalhadores e empregadores, devendo 
essas ações constar do Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho e desenvolver-se de acordo 
com a seguinte diretriz: 
(A) incluir todos os trabalhadores brasileiros e estrangeiros no sistema nacional de promoção e 

proteção da saúde. 
(B) descartar ações de assistência e articular ações de promoção, proteção, prevenção e reabilitação 

da saúde do trabalhador. 
(C) adotar medidas especiais para atividades laborais de baixo e médio risco. 
(D) estruturar rede integrada de informações em saúde do trabalhador. 
 
44. A vibração é considerada como um agente de risco físico, é correto afirmar, que quando um corpo 
vibra, sua partículas estão em movimento oscilatórios com relação a uma posição de equilíbrio ou 
referência, o homem é capaz de perceber as vibrações compreendidas entre 1 e 1,000Hz, o efeito da 
exposição a essas vibrações depende porém ,da freqüência que apresentam. Quanto ás características 
físicas das vibrações, quando as forças externas atuam modificando sua amplitude é classificada em:  
(A) vibrações localizadas. 
(B) vibrações aleatórias. 
(C) vibrações livres. 
(D) vibrações de corpo inteiro. 
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45. Conforme ocorre a interação térmica entre o organismo humano e o meio ambiente, o homem pode 
ganhar ou perder calor para esse ambiente. Diversas atividades laborais expõem os trabalhadores a 
temperaturas ambientais que podem ser elevadas ou extremamente baixas, alterações que podem 
ocasionar diversos problemas de saúde. Para a avaliação da exposição ao calor, deve-se levar em 
consideração não só a temperatura, mas também a umidade relativa do ar, que é avaliada por meio do 
aparelho denominado 
(A) Termômetro de bulbo. 
(B) Anemômetro. 
(C) Psicrômetro. 
(D) Termômetro de globo. 
 
46. Para impedir a ocorrência de danos á saúde em função da exposição ocupacional a ruídos, deve 
ser elaborado pela empresa um programa de conservação auditiva (PCA), no qual são definidas as 
medidas de controle. Tais procedimentos podem ser relativos à fonte, à trajetória ou ao trabalhador, e 
buscam evitar ou minimizar a exposição ao ruído. Trata-se de medida de controle dos ruídos 
relacionada à trajetória: 
(A) enclausuramento parcial ou total da máquina. 
(B) uso de protetores auriculares pré-moldados. 
(C) modificação no ritmo de funcionamento da máquina. 
(D) substituição das máquinas por outras silenciosas. 
 
47. A saúde do trabalhador também é influenciada pelas posturas adotadas no decorrer de suas 
atividades laborais, assim como os vícios de postura podem ser um dos principais causadores de 
desvios da coluna vertebral, osso, articulações, músculos e tendões. Através da educação postural, por 
meio da ergonomia, é possível evitar lesões e desgastes nas atividades laborais, A respeito da 
aplicação desta, é correto sugerir posturas adequadas durante o trabalho, como: 
(A) em caso de posição em pé por muito tempo, sugere-se pôr um dos pés sobre um pequeno apoio, 

que pode variar entre 8 a 12 cm de largura e cerca de 20 cm de altura para corrigir a hiperlordose. 
(B) ao caminhar, deve-se apoiar primeiro as pontas dos pés, depois a planta, e em seguida o 

calcanhar, para reduzir o impacto sobre o solo. 
(C) ao sentar-se, a coluna deve ser mantida ereta, formando um ângulo de 90° ou 100° com a bacia, e 

colocar as mãos sobre o assento de modo a amortecer o movimento. 
(D) ao se levantar e carregar peso deve-se agachar, segurar o objeto bem próximo ao corpo e levantar 

com os joelhos estendidos e dobrando lentamente a coluna. 
 
48. O Programa de Controle Médico Ocupacional visa à melhoria da qualidade de vida dos 
trabalhadores e de seu ambiente de trabalho, estabelecendo a obrigatoriedade por parte da empresa na 
promoção e na prevenção da saúde destes, e está articulado com as demais Normas 
Regulamentadoras, sobretudo com o PPRA (NR-9), através de avaliações quantitativas e qualitativas. 
De acordo com a NR7, esse programa determina os exames médicos obrigatórios que são: 
(A) admissional, periódico, de mudança de função, demissional. 
(B) admissional, de retorno ao trabalho, de mudança de função, demissional. 
(C) admissional, periódico, de retorno ao trabalho, trienal, demissional. 
(D) admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função; demissional. 
 
49. De acordo com norma regulamentadora específica, cabe ao empregador, após o término do 
contrato de trabalho envolvendo exposição ao asbesto, manter disponível a realização periódica de 
exames médicos de controle dos trabalhadores durante 30 (trinta) anos. Esses exames deverão ser 
realizados com a seguinte periodicidade: 
(A) a cada 3 (três) anos, para trabalhadores com período de exposição de 5 a 12 anos. 
(B) a cada 2 (dois) anos, para trabalhadores com período de exposição de 12 (doze) a 20 (vinte) anos. 
(C) anual, para trabalhadores com período de exposição superior a 10 (dez) anos. 
(D) anual, para trabalhadores com período de exposição superior a 12 (doze) anos. 
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50. Legalmente, considera-se acidente de trabalho aquele ocorrido a serviço da empresa que provoque 
lesão corporal, perturbação funcional ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o 
trabalho. A Lei Nº 8.213/91 considera ainda como de trabalho o acidente sofrido pelo segurado no local 
e no horário do trabalho em consequência de 
(A) ato de agressão, sabotagem e roubo, praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. 
(B) ofensa física e moral, não intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao 

trabalho. 
(C) a doença endêmica, adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, mesmo 

sem nexo causal com a atividade laboral. 
(D) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. 
 
51. De acordo com a NR 15, existem inúmeras atividades que envolvem agentes biológicos cuja 
insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. Essa norma possibilita conhecer os agentes 
biológicos causadores de doenças ocupacionais, além de classificar o grau de insalubridade de acordo 
com o fator de risco, dentre outras. Nesse contexto, pode ser considerada atividade de insalubridade de 
grau máximo aquela que possui contato permanente com 
(A) coleta e industrialização de lixo urbano. 
(B) exumação de corpos. 
(C) estábulos e cavalariças. 
(D) resíduos de animais deteriorados. 
 
52. O Programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA) é um programa de higiene ocupacional e 
segurança do trabalho que abrange uma série de medidas que visam à preservação da saúde dos 
trabalhadores por meio do reconhecimento, avaliação e controle de riscos no ambiente de trabalho. De 
acordo com a classificação dos riscos, padronizadas por meio de cores, é correto afirmar que a cor 
amarela indica risco do tipo 
(A) químico. 
(B) físico. 
(C) ergonômico. 
(D) biológico. 
 
53. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação é a ferramenta mais eficaz para a prevenção de 
certas doenças infecciosas de possível transmissão no ambiente de trabalho, como a hepatite B, a 
hepatite A, a varicela, o sarampo, a influenza (gripe), a caxumba, a rubéola, a doença pneumocócica, a 
doença meningocócica. O profissional poderá se expor às doenças em suas atividades diárias ou em 
situações específicas de viagem, exposições ocasionais ou situações de surto, e esses fatos devem 
também ser levados em consideração no PCMSO. Na definição do programa de vacinação da empresa, 
esse programa deve levar em consideração o(a, os) 
(A) riscos químicos inerentes á função.  
(B) riscos individuais, como doenças crônicas e idade.  
(C) tempo de exposição aos fatores físicos laborais. 
(D) jornada de trabalho prolongada. 
 
54. A ventilação local exaustora é um dos sistemas mais eficazes de prevenção e propagação de 
contaminantes no meio ambiente de trabalho. Esse sistema permite a captação do poluente ainda no 
seu ponto de formação ou em suas proximidades por meio de cúpulas ligadas de forma adequada a 
sistemas de aspiração. Para uso como medida de controle para agentes químicos, tal sistema deve 
conter corretamente o seguinte princípio: 
(A) o dispositivo deve ser fixado o mais longe da zona de emissão dos poluentes para melhor 

captação, como em cantos, nas áreas com dimensões quadrangulares. 
(B) a velocidade de aspiração na zona de captação dos poluentes deve ser repartida uniformemente. 
(C) a saída de ar deve ser permitida e a entrada de ar correspondente deve ser evitada, de modo a 

impedir o deslocamento do poluente. 
(D) as correntes de ar devem ser permitidas para prevenir as sensações de conforto térmico. 
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55. O senhor José Alcântara, de 42 anos, trabalhava diariamente em local onde havia exposição a 
agentes químicos. Após 8 anos de serviço no mesmo setor, começou a apresentar problemas 
respiratórios, devido à inalação de partículas no ambiente de trabalho. Tendo sido constatada a doença 
ocupacional, o médico informou ao seu José que a quantidade total de contaminante absorvido por via 
respiratória deve-se a(ao, à) 
(A) concentração da substância no ambiente, ao tempo de exposição e à área por metro quadrado do 

ambiente poluído. 
(B) tipo de poluente, ao tempo de exposição e às doenças respiratórias prévias, como as DPOC. 
(C) concentração de substâncias no ambiente, ao tamanho da partícula e ao tempo de exposição ao 

agente químico. 
(D) concentração da substância no ambiente, ao tempo de exposição e à ventilação pulmonar. 
 
56. Com o objetivo de prevenir os efeitos danosos das substâncias químicas à saúde, a toxicologia 
desenvolve limites a serem observados em diversas áreas. Na área de toxicologia ambiental, há limites 
para contaminantes do ar, da água e dos solos, uma vez que a movimentação de um agente tóxico no 
organismo, desde sua entrada até sua saída, ocorre na seguinte sequência: 
(A) absorção, distribuição, acumulação, biotransformação e eliminação. 
(B) acumulação, biotransformação, distribuição, absorção e eliminação. 
(C) acumulação, absorção, distribuição, biotransformação e eliminação. 
(D) absorção, acumulação, distribuição, biotransformação e eliminação. 
 
57. O controle de riscos em um determinado ambiente de trabalho consiste na eliminação ou na 
redução de potenciais de exposição antecipados, reconhecidos e avaliados em um determinado 
ambiente de trabalho. Para implementar as medidas de controle, é necessário conhecer e respeitar os 
princípios básicos da tecnologia de controle, e levar em consideração o planejamento das medidas. 
Com vistas ao manuseio de agentes potencialmente agressivos, o meio de difusão ou trajetória dos 
contaminantes refere-se á: 
(A) fonte geradora de poluentes, a fim de impedir sua passagem para o meio ambiente. 
(B) vias de entrada dos poluentes, objetivando impedir sua penetração no organismo. 
(C) propagação dos poluentes no ambiente, a fim de evitar que se atinjam níveis perigosos para o 

trabalhador. 
(D) sequência de atividades que geram poluentes em um ambiente, com vistas à redução da carga 

horária de trabalho. 
 
58. A norma regulamentadora NR15 estabelece as atividades e operações insalubres, o que permite 
aos responsáveis pela saúde do trabalhador observar e controlar os diversos fatores envolvidos no 
ambiente de trabalho e que podem ocasionar danos à saúde dos empregados. Essa mesma norma 
classifica o limite de exposição em três categorias, dentre as quais a exposição de curta duração, em 
que o trabalhador se expõe por um curto período de tempo, não sendo observados efeitos adversos 
agudos ou crônicos, nem aumento da probabilidade de lesões acidentais, desde que observada a média 
ponderada. Para essa exposição de curto período, exige-se exposição máxima de 
(A) 5 minutos, em até quatro ocorrências durante um dia de 8 horas de trabalho, com intervalo mínimo 

de exposição de 60 min. 
(B) 10 minutos, em até quatro ocorrências durante um dia de 6 horas de trabalho, com intervalo mínimo 

de exposição de 60 min. 
(C) 5 minutos, em até três ocorrências durante um dia de 8 horas de trabalho, com intervalo mínimo de 

exposição de 40 min. 
(D) 15 minutos, em até três ocorrências durante um dia de 8 horas de trabalho, com intervalo mínimo 

de exposição de 60 min. 
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59. O PPRA consiste em avaliar os riscos ambientais nos locais de trabalho e implantar ações para a 
melhoria das situações encontradas em um plano e um cronograma anual. Ele serve de subsídio para o 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), conforme a NR-7, e para o Laudo 
Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT). Esse programa tem como objetivo antecipar, 
reconhecer, avaliar e controlar os agentes ambientais no ambiente laboral, considerando também a 
proteção do meio ambiente industrial e dos recursos naturais. A avaliação quantitativa deverá ser 
realizada sempre que necessária para 
(A) comprovar o controle da exposição ou a inexistência de riscos identificados na etapa de 

reconhecimento. 
(B) dimensionar o número de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os trabalhadores. 
(C) estabelecer o equacionamento das medidas de controle e suas aplicações. 
(D) registrar e divulgar dados inerentes aos acidentes de trabalho. 
 
60. A segregação, o transporte e o armazenamento de resíduos, especialmente em serviços de saúde, 
devem obedecer criteriosamente a protocolos. Portanto, todo o manuseio de resíduos deve ser feito por 
funcionários capacitados e treinados, de forma a cumprir as determinações de segurança no serviço. 
Quando o acondicionamento de resíduos é feito em coletor rígido, resistente a perfurações em qualquer 
ponto de sua superfície, com tampa de rosca que assegure fechamento eficiente e identificação da 
simbologia de resíduo químico perigoso, tais resíduos são classificados como de grupo 
(A) A. 
(B) B. 
(C) D. 
(D) E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


