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BIBLIOTECONOMISTA (ASSISTENTE TÉCNICO II) 

 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 

a instrução do orientador de sala. 
 
 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 
por 20 (vinte) questões, todas no formato de respostas objetivas; 
 
 
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 
 
 
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 
 
 
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 
 
 
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta 
em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente ex-
cluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 

 
 
 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 
 
 
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá 
ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 
 
 
- A prova terá duração de 03:00 (Três) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário 
de início anunciado pelo orientador de sala. 

 

 
BOA PROVA!!! 

 



 

 

 

PROVA – BIBLIOTECONOMISTA  

Questões 

QUESTÃO 01 – Segundo o código de ética da 
profissão, o bibliotecário deve: 

(A) Criticar e/ou denunciar outro profissional 
quando tiver dúvidas sobre a conduta ética do 
colega. 

(B) Ser conivente com os erros de seus 
colegas, desde que não venham a infringir a 
ética e as disposições legais que regem o 
exercício da profissão. 

(C) Evitar comentários desabonadores sobre 
a administração de colegas que vier a 
substituir. 

(D) Adotar como suas as ideias de seus 
subalternos, bem como os trabalhos por eles 
desenvolvidos. 
 

QUESTÃO 02 – De acordo com o Código de 
Ética Profissional do Bibliotecário, em relação 
a usuários e clientes, o bibliotecário deve: 

(A) Orientar a técnica da pesquisa e a 
normalização do trabalho intelectual, de 
acordo com suas competências. 

(B) Zelar pela dignidade profissional e pelo 
aperfeiçoamento da biblioteca a que está 
vinculado. 

(C) Ser solidário, sem conivência com erros 
que venham a infringir a ética e as normas que 
regulam a profissão. 

(D) Guardar sigilo no desempenho de suas 
atividades, independente de solicitação do 
usuário. 
 

QUESTÃO 03 – O COMUT oferece seus servi-
ços através de e-mail e do Software: 

(A) Sophia. 

(B) Ariel. 

(C) Caribe.  

(D) Pérgamo.  

QUESTÃO 04 – A "estratégia de busca" é uma 
das seis etapas presentes: 

(A) Na Supervisão do Setor de Referência. 

(B) No Marketing do Setor de Referência. 

(C) No Estudo de Usuário. 

(D) No Processo de Referência.  

 

QUESTÃO 05 – A metodologia SCIELO é for-
mada por módulos integrados que possibili-
tam, ao mesmo tempo, a publicação de tex-
tos completos de artigos, seu armazena-
mento em bases de dados e sua recuperação 
eficiente e imediata. A metodologia inclui 
também um módulo para o controle e a me-
dida de uso de periódicos na Internet, assim 
como de seu impacto mediante a produção 
de relatórios. Esta última característica per-
mite: 

(A) Identificar critérios quantitativos de uso 
dos periódicos impressos.  

(B) Categorizar os artigos segundo sua 
importância para a área de atuação da 
biblioteca.  

(C) Analisar a literatura científica incluída na 
biblioteca.  

(D) Planejar o uso dos recursos destinados à 
assinatura de periódicos eletrônicos.  

 

QUESTÃO 06 – São aplicativos próprios de au-
tomação de bibliotecas o: 

(A) Pergamum, MARC e OpenBiblio.  

(B) MARC, DSI e Sophia.  

(C) FRBR, Sophia e CDS-ISIS.  

(D) OpenBiblio, Sophia e Pergamum.  
 

 



 

 

 

QUESTÃO 07 – Quais são as etapas principais 
da indexação? 

(A) Análise documental e tradução.  

(B) Seleção e análise documental.  

(C) Estratégia de busca e recuperação.  

(D) Análise de conteúdo e indexadores.  

 

QUESTÃO 08 – Considerando a dinâmica das 
atividades de planejamento, organização, 
formação e desenvolvimento de coleções, 
analise as afirmativas a seguir.  

I. O bibliotecário deve analisar as estatísticas 
anuais de uso de periódicos correntes, im-
pressos e eletrônicos, para a tomada de de-
cisão quanto à renovação de assinaturas.  

II. A aquisição compartilhada de materiais 
informacionais é uma opção pouco eficaz, 
diante da escassez de recursos financeiros 
disponíveis para atender a todas as deman-
das.  

III. Um diagnóstico sobre o estado atual da 
coleção e das necessidades informacionais 
verificadas é imprescindível para a elabora-
ção de uma política de desenvolvimento.   

Está correto o que se afirma em: 

(A) I, apenas.  

(B) II, apenas.  

(C) I e III, apenas.  

(D) II e III, apenas.  

 

 

 

 

 

QUESTÃO 09 – É possível verificar a frequên-
cia com que cada livro de uma biblioteca é 
utilizado, considerando sua última data de 
circulação e a data da retirada anterior.  Esse 
tipo de estudo serve para avaliar: 

(A) O grau de satisfação dos usuários.  

(B) O índice de relevância da biblioteca.  

(C) O nível de qualidade das coleções.  

(D) A taxa de obsolescência do acervo.  
 

QUESTÃO 10 – Considerando a automação 
dos processos de organização, assinale (V) 
para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa. 

(  ) O maior benefício da automação de bibli-
otecas é a otimização das atividades, não só 
em relação aos usuários, como também ao 
controle e formação do acervo, catalogação, 
levantamentos bibliográficos, serviços de 
empréstimo, renovação, devolução, reserva 
de obras e processamento técnico.  

(  ) A modernização das bibliotecas está dire-
tamente ligada à automação de rotinas e ser-
viços, com o intuito de implantar uma infra-
estrutura de comunicação capaz de agilizar e 
ampliar o acesso à informação pelo usuário, 
o que torna necessário haver uma ampla vi-
são da tecnologia da informação e sua aplica-
ção nas organizações.  

(  ) Como os sistemas automatizados permi-
tem ao bibliotecário trabalhar com maior ra-
pidez, é possível para o profissional atuar em 
outras áreas da unidade da informação, 
como utilização de estratégias de marketing, 
interação mais próxima com os usuários e até 
mesmo investir na sua própria capacitação 
profissional.  

Assinale a opção que indica a sequência cor-
reta, segundo a ordem apresentada.  

(A) F – F – V 

(B) F – V – V   

(C) V – F – V   

(D) V – V – V   



 

 

 

QUESTÃO 11 – Leia o seguinte fragmento de 
texto a seguir. “A __________, como um pro-
cesso de representação do conteúdo dos do-
cumentos, é um elemento fundamental para 
o processo de __________ e __________ da 
informação”.  

Assinale a opção que apresenta, na sequên-
cia correta, os termos que completam as la-
cunas do fragmento 

(A) catalogação – classificação – indexação.  

(B) indexação – busca – recuperação.  

(C) organização – armazenamento – 
disseminação.  

(D) referência – recuperação – uso.  

 

QUESTÃO 12 – A Lei nº 12.527/2011 regula-
menta o direito, previsto na Constituição, de 
qualquer pessoa solicitar e receber dos ór-
gãos e entidades públicos, de todos os entes 
e Poderes, informações públicas por eles pro-
duzidas ou custodiadas. O enunciado refere-
se: 

(A) Aos Repositórios Digitais.  

(B) Ao World Wide Web.  

(C) Ao Código de Defesa do Consumidor.  

(D) À Lei de Acesso à Informação. 

 

QUESTÃO 13 – O sistema utilizado para iden-
tificar, univocamente, objetos digitais na 
web, que tem como propósito principal a ges-
tão da propriedade intelectual e o seu comér-
cio digital, é conhecido pela sigla: 

(A) ICP. 

(B) DOCX. 

(C) DOI. 

(D) OWL. 

 

QUESTÃO 14 – A arrumação dos livros nas es-
tantes da biblioteca, cujos documentos são 
agrupados conforme um sistema de classifi-
cação, é chamada de arrumação relativa. 

Na arrumação relativa, os documentos são 
ordenados do seguinte modo: 

(A) Pelo tamanho das publicações. 

(B) Pelo número de chamada. 

(C) Pelo número de Cutter. 

(D) Por ordem alfabética. 

 

QUESTÃO 15 – Um dos mais tradicionais ser-
viços cooperativos criados no Brasil, e de 
grande utilidade para as bibliotecas, foi o de 
comutação bibliográfica. 

Na área da saúde, um dos programas mais 
utilizados é o: 

(A) OPAC. 

(B) SCAD. 

(C) CPDOC. 

(D) CLINICS. 

 

QUESTÃO 16 – O centro especializado da Or-
ganização Pan-Americana da Saúde/Organi-
zação Mundial da Saúde (OPAS/OMS), dedi-
cado à cooperação em informação científica 
e técnica na América Latina e Caribe, por 
meio de redes de instituições produtoras, in-
termediárias e usuárias de informação, é co-
nhecido como: 

(A) BVS.  

(B) CNRS.  

(C) IFLALAC.  

(D) BIREME.  

 



 

 

 

QUESTÃO 17 – O Localizador de Informação 
em Saúde (LIS) é o portal da Biblioteca Virtual 
em Saúde, cuja metodologia segue normas e 
formatos internacionais amplamente adota-
dos em bibliotecas e centros de documenta-
ção. Um destes é o formato: 

(A) UNIBIBLIWEB.  

(B) DOCSTER.   

(C) DEDALUS.  

(D) DUBLIN CORE.  

 

QUESTÃO 18 - O sistema de descrição biblio-
gráfica e indexação, utilizado pela BVS-LILACS 
com a finalidade de permitir uma alimenta-
ção descentralizada de bases de dados bibli-
ográficos baseados na metodologia LILACS, é 
denominado:  

(A) RITLA.  

(B) CARLI. 

(C) LILDBI. 

(D) METADEX.  

 

QUESTÃO 19 –  A lógica de buscas constitui o 
meio de especificar combinações de termos 
que devam ser obtidas para se chegar a uma 
recuperação bem sucedida. A lógica boole-
ana de buscas é utilizada na maioria dos sis-
temas, por meio dos operadores “E”, “OU” e 
“NÃO”.  O tipo de busca que utiliza o opera-
dor “OU” é a:  

(A) Conjuntiva.  

(B) Aditiva.  

(C) Exclusiva.  

(D) Subtrativa.  

 

 

QUESTÃO 20 – A RDA (Recursos: Descrição e 
Acesso) é:  

  I. composta por dez seções, sendo as se-
ções 1-4 relativas a instruções para regis-
trar os atributos de entidades, e as seções 
5-10 relativas a instruções para registrar 
relações entre as entidades.  

  II. uma norma de catalogação feita tanto 
para funcionar com os recursos tradicio-
nais de uma biblioteca, como para intera-
gir com bases analógicas e digitais em um 
ambiente de rede.  

  III. um modelo conceitual para reestrutu-
rar registros bibliográficos.  

  Verifica-se que: 

(A) I, II e III estão corretos; a RDA foi projetada 
para substituir o Código de Catalogação 
AngloAmericano.  

(B) I, II e III estão incorretos; a RDA objetiva 
relacionar os dados presentes em registros 
bibliográficos às necessidades dos usuários.  

(C) II está incorreto; a norma foi desenvolvida 
para a descrição técnica de objetos digitais.  

(D) III está incorreto; essa é a proposta dos 
Requisitos Funcionais para Registros 
Bibliográficos.  
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FISIOTERAPEUTA HOSPITALAR (FISIOTERAPEUTA I) 

 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 

a instrução do orientador de sala. 
 
 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 
por 20 (vinte) questões, todas no formato de respostas objetivas; 
 
 
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 
 
 
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 
 
 
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 
 
 
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta 
em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente ex-
cluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 

 
 
 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 
 
 
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá 
ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 
 
 
- A prova terá duração de 03:00 (Três) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário 
de início anunciado pelo orientador de sala. 

 

 
BOA PROVA!!! 

 



 

 

 

PROVA – FISIOTERAPEUTA HOSPITALAR 

Questões 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa correta. 
O modo ventilatório assistido controlado a 
volume (ACV) pode ser utilizado quando o 
objetivo é manter volume-minuto mais está-
vel. Esse modo se caracteriza por: 

(A) Limitado a pressão e ciclado a tempo 
durante toda a fase inspiratória. 

(B) Pressão variável nas vias aéreas, é ciclado 
ao atingir o volume corrente inspirado pré-
determinado. 

(C) Ser disparado exclusivamente pelo 
paciente, é ciclado quando o fluxo inspiratório 
cai. 

(D) Ser disparado a tempo e a pressão, 
oferece fluxo fixo até que a pressão das vias 
aéreas atinja valor pré-determinado, regulado 
pela ciclagem do ventilador. 

 

QUESTÃO 02 – Analise as afirmativas abaixo, 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assi-
nale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo, nas afirmações-
sobre o uso da Pimáx (Pressão Inspiratória 
Máxima) como preditor de desmame. 

( ) É o mais estudado no mundo pois avalia a 
mecânica respiratória, a força muscular 
respiratória e o padrão ventilatório. 

(  ) É muito utilizada na prática diária apesar de 
não mensurar a resistência muscular. 

( ) Apresenta baixa acurácia para predizer o 
sucesso do desmame. 

(  ) É importante registro de fraqueza extrema 
de musculatura respiratória. 

Assinale a alternativa correta. 

(A) F-V-V-F 

(B) F-V-V-V 

(C) V-V-F-F 

(D) V-F-F-V 

QUESTÃO 03 – Leia as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa correta.  

Considere as estratégias de mobilização pre-
coce e a conduta do fisioterapeuta como 
parte da equipe multiprofissional em Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI). 

I. É importante o conhecimento 
adequado das características dos 
fármacos utilizados na UTI. 

II. Essa estratégia é viável na maioria das 
UTIs. 

III. Essa estratégia bem sucedida requer 
abordagem multifacetada com objetivo 
comum da equipe. 

IV. O uso de protocolos de mobilização 
precoce é um fator limitante à 
reabilitação do paciente crítico por 
esbarrar na burocracia. 

Estão corretas as afirmativas: 

(A) II e IV apenas. 

(B) II, III e IV apenas. 

(C) III e IV apenas. 

(D) I, II e III apenas. 

 

QUESTÃO 04 – Na síndrome da imobilização 
prolongada ou imobilismo presente no paci-
ente crítico internado por tempo prolongado 
em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), nos 
músculos não evidenciamos a ocorrência de: 

(A) diminuição do nível de glicogênio e ATP. 

(B) comprometimento da irrigação sanguínea. 

(C) manutenção da coordenação e torque. 

(D) baixa intolerância ao ácido lático e débito 
de oxigênio. 

 

 



 

 

 

QUESTÃO 05 – Leia as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa correta. A avaliação e 
treinamento da musculatura respiratória são 
recursos usados para o desmame da ventila-
ção mecânica (VM) prolongada. 

I. O ventilômetro é usado para realizar 
medidas de pressões estáticas máximas, 
geradas pelos músculos respiratórios. 

II. É de consenso que a pressão inspiratória 
máxima (Pimáx) mínima para manter o 
paciente em respiração espontânea é de 25 
cmH2O com sinal negativo. 

III. O treinamento muscular respiratório 
apresenta pouca evidência científica, sendo 
ainda pouco utilizado para pacientes que 
necessitem de resistência muscular como 
os obstrutivos crônicos e pacientes em VM. 

IV. Pacientes em VM prolongada a Pimax 
pode chegar a +10 cmH2o devido ao 
desuso. 

Estão corretas as afirmativas: 

(A) III apenas. 

(B) II e III apenas. 

(C) IV apenas. 

(D) II apenas. 

 

QUESTÃO 06 – Analise as afirmativas abaixo, 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assi-
nale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo, nas afirmações 
sobre humanização. 

( ) O profissional de saúde não pode ter 
limitações ou sentimentos relacionados a um 
diagnóstico grave ou mesmo morte no 
momento da contratransferência com os 
familiares envolvidos. 

( ) A humanização em saúde pode ser 
definida como o resgate do respeito à vida 
humana, considerando as circunstâncias 
sociais, éticas, educacionais, psíquicas e 
emocionais presentes em todo 

relacionamento, indissociáveis dos aspectos 
físicos na intervenção em saúde. 

( ) Em 2003, foi elaborado o Programa 
Nacional de Humanização (PNH) da 
Assistência Hospitalar do Ministério da 
Saúde que busca estender esse conceito para 
toda instituição hospitalar, através da 
implantação de cultura visando unicamente 
o bem estar dos profissionais da saúde. Em 
2004, foi elaborada a continuação para o bem 
estar dos pacientes. 

( ) A formação técnica científica aliada a 
humanização pode favorecer o atendimento 
e a comunicação de um diagnóstico ou 
morte. 

Assinale a alternativa correta. 

(A) F-V-F-V 

(B) F-F-V-V 

(C) F-V-V-V 

(D) V-V-F-F 

 

QUESTÃO 07 – Analise as afirmativas abaixo, 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assi-
nale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo, nas afirmações 
sobre os modos de disparo da abertura da 
válvula inspiratória no início do ciclo ventila-
tório. 

( ) No disparo a fluxo, o início do ciclo 
ventilatório é independente do esforço do 
paciente. 

( ) No disparo a tempo, o início do ciclo 
ventilatório é independente do esforço do 
paciente. 

( ) No disparo a volume, o início do ciclo 
ventilatório é independente do esforço do 
paciente. 

( ) No disparo a tempo, o início do ciclo 
ventilatório é dependente do esforço do 
paciente e gera disparo mais fácil, menor 
esforço e reduz o dissincronismo. 



 

 

 

A sequência correta é: 

(A) F-V-V-F 

(B)  V-V-F-F 

(C) F-V-F-F 

(D) V-F-F-V 

 

QUESTÃO 08 – Um paciente de 50 anos, com 
histórico familiar de doença cardíaca e sín-
drome metabólica, te procurou para iniciar 
trabalho preventivo em fisioterapia cardioló-
gica. Após avaliação, constatou-se: paciente 
com mobilidade boa, capacidade física redu-
zida (teste de caminhada 6’ interrompido em 
4’), IMC = 31, sem teste ergométrico e moti-
vado com o tratamento. 

A partir do que foi descrito e de seus conhe-
cimentos, resolva a questão: 

Para a primeira sessão, é preciso calcular a 
zona alvo de treinamento do paciente. Mar-
que a alternativa abaixo com o resultado 
desse cálculo, usando a fórmula de Karvonen 
para encontrar a frequência cardíaca máxima 
e o método I de cálculo, com mínima e má-
xima em 50 e 60 por cento, respectivamente. 

(A) Zona alvo entre 83bpm (mínima) e 99bpm 
(máxima). 

(B) Zona alvo entre 85bpm mínima e 102bpm 
máxima. 

(C) Zona alvo entre 90bpm mínima e 105bpm 
máxima. 

(D) Zona alvo entre 95bpm mínima e 110bpm 
máxima. 

 

QUESTÃO 09 – Observe as seguintes gasome-
trias arteriais: 

a. pH = 7,27; PaO2 = 84 mmHg; PaCO2 = 49 
mmHg; HCO3 = 22 mEq/L; Excesso de 
base = -2; SaO2 = 90,6%. 

b. pH = 7,40; PaO2 = 84mmHg; PaCO2 = 40 
mmHg; HCO3 = 24 mEq/L; Excesso de 
base = 0; SaO2 = 96,3%. 

(Considere pH = potencial hidrogeniônico; 
PaO2 = pressão parcial de oxigênio no sangue 
arterial; PaCO2 = pressão parcial de gás 
carbônico no sangue arterial; HCO3 = íon 
bicarbonato; SaO2 = saturação arterial de 
oxigênio. Ambos os pacientes em condições 
semelhantes de altitude, temperatura e 2,3 
DPG) Perceba que a PaO2 é a mesma nas 
duas gasometrias, no entanto a SaO2 difere 
entre elas. Essa diferença se deve a: 

(A) Alterações na perfusão tecidual que 
determinam menor oferta de oxigênio aos 
tecidos. 

(B) Redução da afinidade da hemoglobina 
pelo oxigênio, em virtude da acidose. 

(C) Redução do estímulo respiratório central 
(drive respiratório) consequente ao aumento 
da PaCO2. 

(D) Aumento da diferença alvéolo-arterial de 
oxigênio (D[A-a]O2). 

 

QUESTÃO 10 – Marque a alternativa correta 
relativa à mecânica respiratória de um paci-
ente com os seguintes parâmetros ventilató-
rios: 

VCV; volume corrente: 400 ml, fluxo: 40 
L/min; FR programada / encontrada:15/15 
ipm, PEEP: 5 cm H2O; FiO2:30%; pausa 
inspiratória:0,5 s; Ppico:38 cm H2O; 
Pplatô:25 cm H2O. 

(A) Complacência estática sr: 20,0 cm H2O/ml; 
resistência das vias aéreas: 13,0 cm H2O.L/s e 
constante de tempo: 0,39 s. 

(B)  Complacência estática sr: 12,12 ml/cm 
H2O; resistência das vias aéreas: 19,7 cm 
H2O.L/s e constante de tempo: 0,26 s. 



 

 

 

(C) Complacência estática sr: 12,12 ml/cm 
H2O; resistência das vias aéreas: 13,0 cm 
H2O.L/s e constante de tempo: 0,39 s. 

(D) Complacência estática sr: 20,0 ml/cm H2O; 
resistência das vias aéreas: 21,6 cm H2O.s/L e 
constante de tempo: 0,39 s. 

 

QUESTÃO 11 – Espera-se, com o exercício fí-
sico, alcançar ou ficar o mais próximo possí-
vel dos valores de HbA1c indicados pelo gui-
delines de manuseio de pacientes com diabe-
tes. Qual é esse valor desejado? 

(A) <5,8% 

(B) <6% 

(C) <7% 

(D) <7.5% 

 

QUESTÃO 12 – Um paciente portador de do-
ença ocupacional, foi intubado e ventilado 
com volume corrente de 400 mL e PEEP de 10 
cmH O. Observou-se pressão de platô de 26 
cmH O, pico de 35 cmH O e fluxo de 60 L/min. 
Quanto é a complacência, elastância e resis-
tência das vias aéreas deste paciente? 

(A) 25, 40 cmH O e 9 cmH O/L/s. 

(B) 40, 15 cmH O e 11 cmH O/L/s. 

(C) 15, 35 cmH O e 7 cmH O/L/s. 

(D) 25, 20 cmH O e 13 cmH O/L/s. 

 

QUESTÃO 13 – Um paciente de 60 anos com 
esclerose lateral amiotrófica e com pulmões 
limpos, apresentou a seguinte gasometria ar-
terial: pH 7.30; PcO2 53 mmHg; PaO2 71 
mmHg; BE – 5 e HcO3 31 mEq/L. O que este 
resultado significa e como ele deve ser tra-
tado? 

(A) Insuficiência ventilatória crônica sem 
hipoxemia; com CPAP. 

(B) Hiperventilação alveolar aguda com 
hipoxemia; com SVNI. 

(C) Insuficiência ventilatória crônica com 
hipoxemia; com threshold. 

(D) Insuficiência ventilatória aguda com 
hipoxemia; com SVNI. 

 

QUESTÃO 14 – Um paciente deu entrada na 
UTI com insuficiência ventilatória, foi intu-
bado e ventilado em VCV, FR 30 ipm, tempo 
inspiratório de 1 segundo e volume corrente 
de 0,5 litros. Esses parâmetros proporciona-
ram: 

I. Ti/T.Total de 0,5 segundos. 

II. fluxo inspiratório de 30 l/min. 

III. tempo expiratório de 2 segundos. 

IV. relação inspiração/expiração de 1:2. 

Está correto o que se afirma apenas em: 

(A) II e III. 

(B) I e II. 

(C) I e IV. 

(D) II e IV. 

 

QUESTÃO 15 – Analise as afirmativas sobre 
aplicação do suporte ventilatório não inva-
sivo (SVNI): 

I. Está contraindicado no pneumotórax 
não drenado. 

II. Na ausência de melhora clínica e ou 
gasométrica, após 2 horas deve-se 
proceder a intubação. 

III. Tem nível A de evidência na IRpA do tipo 
II do DPOC e no edema agudo de 
pulmão. 

IV. Não reduz risco de pneumonia quando 
comparado com ventilação invasiva. 

É correto o que se afirma em: 



 

 

 

(A) II e III, apenas. 

(B) I, II, III e IV. 

(C) I , II e III, apenas. 

(D) I e II, apenas. 

 

QUESTÃO 16 – Um paciente com DPOC, insu-
ficiência respiratória tipo II e cor pulmonale 
apresenta, após uso de medicação broncodi-
latadora, os seguintes valores espirométri-
cos: capacidade vital forçada (CVF) em 47%; 
volume expirado forçado no primeiro se-
gundo (VEF1) em 17%, capacidade residual 
funcional (CRF) em 112%, volume residual 
(VR) em 122% e a relação VEF1/CVF igual a 
28% (porcentagem dos valores previstos de 
normalidade). 

I- De acordo com os marcadores de 
obstrução ao fluxo aéreo, o paciente possui 
DPOC com gravidade moderada. 

II- O volume de repouso do pulmão está 
elevado, caracterizando a hiperinsuflação 
pulmonar estática. 

III- Em pacientes com DPOC que apresentam 
nível de alteração espirométrica, a fraqueza 
muscular respiratória é um achado comum. 
Isso ocorre devido à redução do número de 
fibras musculares tipo I nos músculos da 
respiração, principalmente o diafragma. 

IV- Considerando os valores da prova de 
função pulmonar (CVF < 50% e VEF1/CVF < 
70%), é correto afirmar que o paciente possui 
padrão espirométrico misto. 

V- Por ser portador de insuficiência tipo II e 
cor pulmonale, há indicação de ventilação 
não invasiva na modalidade pressão positiva 
contínua nas vias aéreas (CPAP). Esse recurso 
reduz a pressão trasmural e aumenta a fração 
de ejeção ventricular esquerda, otimizando a 
função hemodinâmica. 

VI- A reabilitação pulmonar é indicação 
formal para o referido paciente. Entretanto, 

não é esperado que a espirometria apresente 
alterações positivas e significativas em 
relação aos valores de VEF1 e da relação 
VEF1/CVF. 

(A) II e VI. 

(B) I, V e II. 

(C) III, IV e VI. 

(D) II, III e VI. 

 

QUESTÃO 17 – Um paciente de 56 anos de 
idade, 80 kg e 1,62 m, submetido a cirurgia 
abdominal alta via laparoscopia, apresenta 
dispnéia aos mínimos esforços, frequência 
respiratória de 28 ipm, SpO2 = 87%, capaci-
dade vital de 560 mL e murmúrio vesicular di-
minuído nas bases pulmonares. É correto 
afirmar que: 

(A) Técnicas de re-expansão pulmonar que 
tenham como princípio a redução da pressão 
intrapleural são contraindicadas para o 
referido paciente. 

(B) Observando simplesmente o marcador de 
troca gasosa, não é possível identificar a 
necessidade de oxigênio suplementar. 

(C) Os recursos fisioterapêuticos que 
efetivamente podem alterar a pressão 
transpulmonar e reverter a atelectasia do 
referido paciente são a respiração 
diafragmática, a CPAP, a pressão expiratória 
positiva (PEP) e, principalmente, a pressão 
positiva ao final da expiração (EPAP). 

(D) A impedância do sistema respiratório 
pode estar normal, pois o paciente não 
apresenta obstrução ao fluxo aéreo. 

 

 

 



 

 

 

QUESTÃO 18 – As atividades praticadas com 
o paciente sentado são utilizadas frequente-
mente pela fisioterapia hospitalar. São consi-
derados efeitos da sedestação: 

(A) Diminuição da frequência respiratória, do 
volume corrente e do volume minuto. 

(B) Diminuição da frequência cardíaca, da 
pressão arterial sistêmica e aumento da 
resistência vascular periférica. 

(C) Redução do volume diastólico final e de 
ejeção com redução da pressão arterial 
sistêmica. 

(D) Aumento da ventilação alveolar, 
diminuição do transporte mucociliar e 
melhora da troca gasosa. 

 

QUESTÃO 19 – A obesidade é uma doença 
que afeta as nações desenvolvidas e em de-
senvolvimento, sendo considerada uma epi-
demia mundial que atinge indivíduos em to-
dos os níveis socioeconômicos. Pode ser defi-
nida como um acúmulo excessivo de gordura 
corporal, em extensão tal, que acarreta pre-
juízos à saúde, tais como alterações na fun-
ção respiratória, distúrbios dermatológicos e 
do aparelho locomotor, além de favorecer o 
surgimento de enfermidades potencialmente 
letais, como dislipidemias, doenças cardio-
vasculares, diabetes tipo II e certos tipos de 
câncer. A cirurgia bariátrica é o método mais 
efetivo para o tratamento de doentes com 
obesidade grave, pois produz perda de peso 
significativa. As cirurgias que apresentam 
melhores resultados podem reduzir o peso 
entre 30 e 40% e esse efeito pode ser man-
tido por longos períodos. De acordo com os 
efeitos da cirurgia bariátrica e benefícios da 
fisioterapia respiratória, analise as alternati-
vas a seguir: 

I. A cirurgia bariátrica produz efeitos 
deletérios no sistema respiratório, como 
alterações na troca gasosa e na mecânica 
respiratória. O tempo cirúrgico e os 

anestésicos não se apresentam como fator 
de risco para ocorrência de complicações 
pulmonares pós-operatórias; 

II. Os indivíduos obesos apresentam menor 
probabilidade de desencadear 
atelectasias no pós-operatório. A 
obesidade acarreta discreta alteração nos 
volumes e capacidades pulmonares em 
indivíduos submetidos à gastroplastia; 

III. A fisioterapia respiratória pré e pós-
operatória em obesos mórbidos é 
benéfica e de fundamental importância, 
promovendo melhora ou preservação dos 
volumes, capacidades pulmonares e da 
mobilidade diafragmática e 
tóracoabdominal; 

IV. A pressão positiva contínua nas vias 
aéreas (CPAP) é um recurso da fisioterapia 
respiratória, a qual tem a função de evitar 
o colapso das vias aéreas superiores. Ela 
promove o aumento dos estoques 
corpóreos de O₂ mediante o incremento 
da capacidade residual funcional. 

É correto o que se afirma: 

(A) Nos itens II e III, apenas. 

(B) Nos itens III e IV, apenas. 

(C) Nos itens I, II e III, apenas. 

(D) Nos itens I, III, IV, apenas. 

 

QUESTÃO 20 – A intubação endotraqueal e a 
ventilação mecânica (VM) são medidas tera-
pêuticas muito utilizadas em Unidades de Te-
rapia Intensiva (UTI) e podem salvar a vida de 
doentes críticos. Entretanto, essas interven-
ções também podem ser deletérias aos paci-
entes, sendo a pneumonia associada à venti-
lação mecânica (PAV) uma das complicações 
mais comuns. Diante desse panorama, é fun-
damental que ações de prevenção da PAV se-
jam prioritárias nas instituições de saúde, a 
fim de promover segurança aos pacientes 



 

 

 

que necessitam de assistência ventilatória in-
vasiva durante sua internação em UTI. Se-
gundo a informação acima, analise as alter-
nativas a seguir: 

I. PAV é uma das infecções relacionada à 
assistência à saúde mais incidente nas 
UTI, com taxas que podem variar de 9% 
a 67% de todos os pacientes submetidos 
à ventilação mecânica. Além de 
prolongar o tempo de VM e aumentar os 
dias de internação em UTI, a sua 
ocorrência implica altos custos ao 
tratamento e mortalidade superior a 
50% dos casos; 

II. Os principais fatores de risco para PAV, 
são classificados como modificáveis e 
não modificáveis. Os fatores não 
modificáveis incluem idade, escore de 
gravidade, doenças neurológicas, 
traumas e cirurgias. E os fatores 
modificáveis referem-se a intervenções 
que incluem vigilância microbiológica 
periódica, instituição de protocolos de 
prevenção, redução de prescrições 
inadequadas de antimicrobianos, entre 
outras; 

III. Os profissionais de saúde desempenham 
importante papel no desenvolvimento e 
aplicação de programas de prevenção de 
PAV. Contudo, para que medidas eficazes 
sejam adotadas, é primordial que esses 
profissionais tenham conhecimentos 
específicos relacionados aos cuidados de 
prevenção. 

É correto o que se afirma: 

(A) Somente o item I. 

(B) Somente o item III. 

(C) Somente os itens I e III. 

(D) Todos os itens. 
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MÉDICO DO TRABALHO I 

 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 

a instrução do orientador de sala. 
 
 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 
por 20 (vinte) questões, todas no formato de respostas objetivas; 
 
 
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 
 
 
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 
 
 
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 
 
 
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta 
em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente ex-
cluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 

 
 
 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 
 
 
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá 
ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 
 
 
- A prova terá duração de 03:00 (Três) horas e, em caso de contratempo, prevalecerá o horário de 
início anunciado pelo orientador de sala. 

 

 
BOA PROVA!!! 

 



 

 

 

PROVA – MÉDICO DO TRABALHO I 
 

Questões 

QUESTÃO 01 – A todo trabalhador exposto 
aos riscos biológicos deverá ser fornecido, 
gratuitamente, programa de imunização 
ativa contra as doenças: 

(A) Hepatite B e C, Difteria e Tétano. 

(B) Influenza sazonal, Tuberculose e Difteria. 

(C) Difteria, Tétano e Hepatite B. 

(D) Tétano, Hepatite C e Difteria. 
 

QUESTÃO 02 – Em relação ao Atestado de Sa-
úde Ocupacional, é correto afirmar que: 

(A) O médico deverá emiti-lo em duas vias, 
sendo que a primeira será entregue ao 
trabalhador e a segunda arquivada no local de 
trabalho. 

(B) O médico encarregado do exame não 
poderá solicitar a emissão da CAT, a qual 
somente poderá ser feita pelo médico 
coordenador. 

(C) Devem constar dados do trabalhador: 
nome completo, número de registro de sua 
identidade, função, riscos ocupacionais 
específicos, os procedimentos médicos, 
definição de apto ou inapto, nome do médico 
coordenador, quando houver, e nome do 
médico encarregado do exame, endereço ou 
forma de contato, data, carimbo contendo sua 
inscrição no conselho competente e 
assinatura. 

(D) Os dados obtidos nos exames médicos, 
deverão ser registrados em prontuário 
individual, que ficará sob a responsabilidade e 
a disposição do empregador. 

 

QUESTÃO 03 – A Norma Regulamentadora do 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocu-
pacional estabelece que: 

(A) Sendo constatada a ocorrência de 
agravamento de doenças profissionais, 
através de exames médicos, mesmo sem 
sintomatologia, caberá ao médico indicar, 
quando necessário, o afastamento do 
trabalhador da exposição ao risco ou do 
trabalho. 

(B) A obrigatoriedade dos exames periódicos 
deve ser anual para trabalhadores menores de 
18 anos e maiores de 40 anos. 

(C) O exame médico de retorno ao trabalho 
deverá ser no segundo dia da volta ao 
trabalho, do trabalhador ausente por período 
igual ou superior a 30(trinta) dias. 

(D) O exame médico demissional será, 
obrigatoriamente, realizado até a data da 
homologação, desde que o último exame 
médico ocupacional tenha sido realizado há 
mais de 130(cento e trinta) dias, para 
empresas de grau de risco 1 e 2. 
 

QUESTÃO 04 – Em relação ao acompanha-
mento da audição em trabalhadores expos-
tos à níveis de pressão sonoras elevadas, é 
correto afirmar que: 

(A) Ocorre inicialmente o acometimento dos 
limiares auditivos em uma ou mais 
frequências da faixa de 2500 a 6000 hz. 

(B) O trabalhador permanecerá em repouso 
auditivo por um período mínimo de 12 horas 
até o momento da realização do exame. 

(C) Devem ser submetidos a exame 
audiométrico de referência e sequenciais, 
somente aqueles que não usem protetor 
auditivo. 

(D) Pode ocorrer perda auditiva, do tipo 
neurossensorial, irreversível e com 
progressão gradual com o tempo de 
exposição ao ruído. 



 

 

 

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa correta. 

(A)  O risco de contaminação pelo vírus da 
hepatite B, após acidente percutâneo com 
material biológico, é muito maior que o risco 
de contaminação pelo vírus HIV. 

(B) O risco de contaminação pelo HIV é maior 
em acidentes percutâneos com agulhas ocas 
do que com agulhas de corpo sólido. 

(C) Profissionais de enfermagem e médicos 
lideram a lista de ocorrências de acidentes 
com material perfuro-cortante. 

(D) Todas as alternativas acima estão 
corretas. 

 

QUESTÃO 06 – O exame médico de retorno 
ao trabalho deverá ser realizado obrigatoria-
mente no primeiro dia de retorno de traba-
lhador ausente por período igual ou superior 
a: 

(A) 30 dias por motivo de doença ou 
acidente, de natureza ocupacional ou não, ou 
parto. 

(B) 30 dias por motivo somente de doença. 

(C) 20 dias por motivo de doença ou acidente 
de natureza ocupacional. 

(D) 15 dias por motivo de doença ou acidente 
de natureza ocupacional ou não, ou parto. 

 

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa INCOR-
RETA. 

(A) Na avaliação da capacidade laborativa 
após amputação de dedo da mão, não 
interessa o nível em que ocorreu. 

(B) O polegar é o dedo mais importante da 
mão. 

(C) A perda do dedo anular acarreta o menor 
deficit funcional para a mão. 

(D) O nervo radial é responsável pela 
abertura da mão. 

 

QUESTÃO 08 – Está relacionado à propedêu-
tica do punho, EXCETO: 

(A) Teste de Phalen. 

(B) Teste de Finkestein. 

(C) Teste de Kenndy. 

(D) Teste de Tinel. 

 

QUESTÃO 09 – Sobre as lesões por esforços 
repetitivos/doenças osteomusculares relaci-
onadas ao trabalho (LER/DORT), é CORRETO 
afirmar que: 

(A) A etiologia das LER/DORT é unicausal. 

(B) Os fatores de risco envolvem aspectos 
biomecânicos, cognitivos, sensoriais e de 
organização do trabalho. 

(C) Não é função do médico do trabalho, mas 
somente do técnico de segurança do trabalho 
orientar o empregador para que adote os 
recursos técnicos e gerenciais adequados para 
eliminação ou controle dos fatores de risco. 

(D) A fisioterapia não é primordial para o 
tratamento dos pacientes com LER/DORT. 

 

QUESTÃO 10 – A Norma Regulamentadora 7 
– Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO) estabelece a seguinte 
periodicidade em relação ao exame médico 
periódico: 

I. Deve ser repetido a cada ano ou a 
intervalos menores, a critério do 
médico encarregado. 

II. A cada dois anos, para os trabalhadores 
entre 18 (dezoito) anos e 35 (trinta e 
cinco) anos de idade. 

III. Anual, quando menores de 18 (dezoito) 
e maiores de 45 (quarenta e cinco) anos 
de idade. 

 



 

 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

(A) Somente a afirmativa I está correta. 

(B) Somente as afirmativas I e II estão 
corretas. 

(C) Somente as afirmativas I e III estão 
corretas. 

(D) Somente as afirmativas II e III estão 
corretas. 
 

QUESTÃO 11 – Considere as afirmativas so-
bre a perda auditiva induzida pelo ruído. 

I. É neurossensorial e bilateral. 

II. O ruído causa lesão auditiva 
inicialmente na frequência de 1500 a 
3000hz, especialmente 2000hz. 

III. Apresenta rápido desenvolvimento e é 
progressiva. 

IV. Geralmente evolui para perda auditiva 
profunda. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

(A) Apenas as afirmativas I e IV estão 
corretas. 

(B) Apenas as afirmativas I e II estão 
corretas. 

(C) Apenas a afirmativa I está correta. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 12 – Sobre dermatose ocupacional, 
é CORRETO afirmar que: 

(A) A maioria das dermatoses produzidas 
pelos agentes químicos é do tipo 
sensibilizante. 

(B) As dermatoses causadas por insetos não 
podem ser caracterizadas como ocupacionais. 

(C) A maioria das dermatoses ocupacionais 
produzidas pelos agentes químicos é do tipo 
irritativo. 

(D) A urticária localizada é uma forma 
frequente de exposição ao calor, sendo 
também conhecida como urticária colinérgica. 

 

QUESTÃO 13 – Um trabalhador sofreu aci-
dente típico, ficando afastado por mais de 15 
dias, recebendo o Auxílio – doença por aci-
dente do trabalho NB-91 por um longo perí-
odo de tratamento e reabilitação, recebeu 
alta do INSS (Instituto Nacional de Seguro So-
cial), com sequela incapacitante da lesão aci-
dente, tendo retornado ao trabalho e pas-
sando a exercer tarefa compatível por restri-
ção médica, ou seja, executando tarefa de 
menor complexidade, por apresentar incapa-
cidade parcial e permanente, passa a receber 
do INSS: 

(A) Aposentadoria por invalidez acidentária. 

(B) Aposentadoria por invalidez 
previdenciária. 

(C) Auxílio-acidente de 50% do salário 
benefício. 

(D) Auxílio-acidente de 50% do salário 
mínimo. 

 

QUESTÃO 14 – Todos trabalhadores com rela-
ção de trabalho regida pela CLT, quando do 
afastamento por acidente de trabalho e/ou 
doença relacionada com o trabalho, que re-
ceberam o auxílio-doença acidentário, de 
acordo com o Artigo 118 da Lei 8213/81, têm 
direito à estabilidade no emprego por um pe-
ríodo de: 

(A) 12 meses, a partir da data do acidente de 
trabalho e/ou doença. 

(B) 12 meses, a partir da alta da Perícia 
Médica do INSS. 

(C) 12 meses, após a alta do médico 
assistente do segurado. 

(D) 12 meses, após a data de entrega da DER 
– Data de Entrada do Requerimento no INSS. 

 



 

 

 

QUESTÃO 15 – No quadro I da Norma Regu-
lamentadora 7 do Ministério do Trabalho e 
Emprego que trata dos Parâmetros para Con-
trole Biológico da Exposição Ocupacional a 
alguns Agentes Químicos aparece o item 
IBMP. Esta sigla significa: 

(A) Índice Biológico de Material Permitido: é 
o valor do indicador biológico para o qual se 
supõe que a maioria das pessoas 
ocupacionalmente expostas não corre risco de 
danos à saúde. A ultrapassagem do valor 
deste material significa exposição excessiva. 

(B) Índice Biológico do Momento da 
amostragem Permitido: é o valor no momento 
de coleta do indicador biológico para o qual se 
supõe que a maioria das pessoas 
ocupacionalmente expostas não corre risco de 
danos à saúde. A ultrapassagem deste 
momento de coleta significa exposição 
excessiva. 

(C) Índice Biológico Máximo Permitido: é o 
valor máximo do indicador biológico para o 
qual se supõe que a maioria das pessoas 
ocupacionalmente expostas não corre risco de 
danos à saúde. A ultrapassagem deste valor 
significa exposição excessiva. 

(D) Índice Biológico Mínimo Permitido: é o 
valor mínimo do indicador biológico para o 
qual se supõe que a maioria das pessoas 
ocupacionalmente expostas não corre risco de 
danos à saúde. A ultrapassagem deste valor 
significa exposição excessiva. 

 

QUESTÃO 16 – O Perfil Profissional Previden-
ciário tem como finalidade: 

I. Comprovar as condições para habilitação 
de benefícios e serviços previdenciários, em 
particular, o benefício de aposentadoria 
especial. 
II. Possibilitar a avaliação das condições 
ambientais da empresa para o 
estabelecimento do FAP (Fator Acidentário 

Previdenciário), aplicado ao Seguro de 
Acidente do Trabalho. 
III. 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. 
IV. Possibilitar a abertura de investigações 
que resultem na adoção de Termos de 
Ajustamento de Conduta pelo Ministério 
Público do Trabalho, para correção pelos 
empregadores, de condições riscos à 
Segurança e Saúde dos Trabalhadores. 
Assinale as alternativas com afirmações 
corretas: 

(A) I e III 

(B) I e II e IV 

(C) I, II e III 

(D) II e IV 

 

QUESTÃO 17 – Conforme a decisão do STF na 
data 29/05/19, a liminar na Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADI) 5938, estabeleceu 
que: 

(A) Recomenda-se manter turnos fixos 
noturnos, para facilitar a adaptação ao ritmo 
circadiano, para as grávidas a partir de 14 
semanas de gestação. 

(B) Manter as trabalhadoras gestantes e 
lactantes em um sistema de turnos com 
menos noites sucessivas de trabalho. 

(C) Amplia os cochilos noturnos das 
gestantes e lactantes, para serem evitados e 
coibidos a sensação de fadiga, o que favorece 
a ocorrência de acidentes. 

(D) Proíbe a possibilidade de trabalhadoras 
grávidas e lactantes desempenharem 
atividades insalubres. 

 



 

 

 

QUESTÃO 18 – Com referência aos Resíduos 
Sólidos de Serviços de Saúde, seu armazena-
mento: 

(A) Não poderá ser feito de forma 
temporária com disposição direta dos sacos 
sobre o piso ou sobrepiso. 

(B) Não é obrigatória a conservação dos 
sacos em recipientes de acondicionamento. 

(C) Não é obrigatória a conservação dos 
resíduos em recipientes de 
acondicionamento. 

(D) Por serem sólidos não representar fator 
de risco à saúde. 

 

QUESTÃO 19 – Para fins de aplicação da NR 
32, o PCMSO, além do previsto na NR 7, deve 
contemplar: 

(A) Exames médicos pré-admissionais mais 
rigorosos incluindo sorologia para hepatite B e 
para HIV de forma obrigatória, conforme a 
Portaria 485/2005. 

(B) De forma obrigatória apenas os exames 
complementares solicitados no próprio texto 
da NR 32 

(C) Rotas de fuga em casos de ocorrer algum 
acidente com material biológico 

(D)  O programa de vacinação 

 

QUESTÃO 20 – De acordo com a decisão do 
STF em 29/05/19, na liminar da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) 5938, foi defi-
nido: 

(A) Permite trabalhadoras grávidas e 
lactantes desempenharem atividades 
insalubres, desde que apresentem atestado 
médico do seu médico assistente quanto ao 
estado de saúde, hígida. 

(B) Não permite a possibilidade de 
trabalhadoras grávidas e lactantes 

desempenharem atividades insalubres, 
independente do grau desta insalubridade. 

(C) Permite trabalhadoras grávidas e 
lactantes desempenharem atividades 
insalubres, desde que o grau desta seja médio 
ou máximo, apresentando atestado do seu 
médico assistente quanto ao estado de saúde, 
estável. 

(D) Permite trabalhadoras grávidas e 
lactantes desempenharem atividades 
insalubres, desde que o grau desta seja 
mínimo ou médio. 
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MÉDICO INTENSIVISTA II 

 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 

a instrução do orientador de sala. 
 
 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 
por 20 (vinte) questões, todas no formato de respostas objetivas; 
 
 
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 
 
 
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 
 
 
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 
 
 
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta 
em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente ex-
cluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 

 
 
 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 
 
 
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá 
ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 
 
 
- A prova terá duração de 03:00 (Três) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário 
de início anunciado pelo orientador de sala. 

 

 
BOA PROVA!!! 

 



 

 

 

PROVA – MÉDICO INTENSIVISTA II  
 

Questões 

QUESTÃO 01 – A meningite bacteriana ainda 
é uma importante causa de morbidade no 
Brasil, sendo a análise do líquido cefalorra-
quidiano fundamental para o diagnóstico. A 
tabela a seguir representa análises de liquor. 

 

De acordo com a tabela, a análise que mostra 
resultados sugestivos de processo infeccioso 
bacteriano é:  

(A) análise I.  

(B) análise II.  

(C) análise III.  

(D) análise IV.  

 

QUESTÃO 02 – A utilização da ventilação me-
cânica invasiva é muito eficaz para realizar o 
suporte ventilatório e a manutenção das tro-
cas gasosas, porém cursa com complicações 
relacionadas diretamente ao processo de en-
tubação e redução da defesa das vias aéreas. 
O uso da ventilação mecânica não-invasiva 
(VMNI) é uma alternativa que pode evitar es-
sas complicações em pacientes com insufici-
ência respiratória aguda ou crônica agudi-
zada. São indicações da ventilação mecânica 
não-invasiva (VMNI), EXCETO: 

(A) Desconforto respiratório com dispnéia 
moderada e utilização de musculatura 
acessória da respiração.  

(B) PaO2 < 65mmHg ou SpO2 < 89% com 
máscara de O2 a 10L/min.  

(C) Respiração paradoxal e frequência 
respiratória > 30irpm (adulto). 

(D) pH < 7,35 e PaCO2 > 45mmHg.  

QUESTÃO 03 – O conceito de choque pode 
ser resumido no seguinte enunciado: 

(A) Estado em que ocorre a queda da pressão 
arterial sistólica, sendo essa menor do que 90 
mmHg 

(B) Uma forma generalizada de falência 
circulatória, com uso inadequado de oxigênio 
pelas células e risco de morte. 

(C) Estado em que ocorre a queda da pressão 
arterial média, sendo essa menor do que 65 
mmHg 

(D) Estado que pode ser definido por um 
aumento do lactato arterial, independente da 
causa base. 
 

QUESTÃO 04 – É de conhecimento mundial 
sobre o problema gerado por surgimento de 
germes multirresistentes no ambiente hospi-
talar. Há mais de 2 décadas que não havia dis-
ponibilidade de surgimento de novas drogas 
desde os carbapenêmicos. Acaba de ser au-
torizado pela anvisa o uso de 2 novas drogas 
para gram negativo MR. Sobre essas novas 
dorgas assinale a correta: 

(A) ZERBAXA (Ceftalozane + Tazobactam) é 
droga pertencente a classe de cefalosporina 
de 5a geração sendo ativa e indicada no 
combate especialmente do Acinobacter sp.  

(B) ZINFORO (Ceftarolina fosamila) é uma 
cefalosporina de 5a geração com ação restrita 
sobre Gram negativos, em especial Kleibsiella 
pneumoniae produtora de carbapenemase 
(KPC) 

(C) DORIBAX (Doripenem) é um 
carbapenêmico já aprovado para uso no Brasil 
há 2 anos, porem devido ao alto custo ainda 
não esta em uso. 

(D) ZERBAXA (Ceftalozane + Tazobactam)  é 
uma cefalosporina de última geração e tem 
sua aplicação direcionada anti Pseudomonas, 
por enquanto em bula somente para 
tratamento de infecções urinarias e intra-
abdominais complicadas. 

Leucócitos
Percentual 

de Linfócitos

Percentual de 

Neutrófilos
Hemácias Proteínas Glicose Bacterioscopia

Análise I 700/mm³ 90% 10% 1.000.000/mm³ 50 mg/dl 80 mg/dl Negativa

Análise II 300/mm³ 80% 20% 50/mm³ 60 mg/dl 70 mg/dl Negativa

Análise III 3/mm³ 100% 0% 1/mm³ 30 mg/dl 70 mg/dl

Cocos Gram-

positivos 

agrupados

Análise IV 600/mm³ 10% 90% 100/mm³ 90 mg/Di 30 mg/dl Negativa



 

 

 

QUESTÃO 05 – Em relação ao gráfico abaixo, 
em conjunto com seus conhecimentos pré-
vios, podemos inferir, exceto: 

 

 

 

(A) Acima do ponto de oferta do oxigênio 
crítico (DO2 crítico) o consumo de oxigênio é 
mantido mesmo com a queda da oferta graças 
à um aumento da extração e redução do 
consumo. 

(B) Abaixo do DO2 crítico há metabolismo 
anaeróbio. 

(C) Saturação venosa mista e lactato arterial 
são indicadores de perfusão. 

(D) O tratamento do choque visa a correção 
entre o consumo e a oferta de oxigênio 
 

QUESTÃO 06 – Paciente do sexo masculino, 
45 anos, cirrótico, portador de hepatite C, 
está com dores frequentes em hipocôndrio 
direito, dispepsia e intolerância a frituras e 
gorduras. Os exames de imagem mostram co-
lelitíase ao ultrassom e varizes de esôfago á 
endoscopia. Qual é o parâmetro mais impor-
tante na avaliação pré-operatória da reserva 
funcional hepática desse paciente? 

(A) Tempo de protombina. 

(B) Albuminemia. 

(C) Bilirrubinemia. 

(D) Transaminases e TTPA. 
 

QUESTÃO 07 – Sobre os novos conceitos de 
SEPSE de acordo com a publicação mais atual 
SEPSIS 3, na revista JAMA, assinale a alterna-
tiva que melhor define esse novo conceito: 

(A) Sepse e a associação de 3 ou mais 
critérios de SIRS 

(B) Virus não causam sepse, somente 
bactérias GRAM negativas e positivas 
multidrogaressistente 

(C) O conceito mais atual de sepse contempla 
o qSOFA, que engloba nível de consciência, 
debito urinário e presença de taquipneia  

(D) Sugere-se que utilize um score de 
disfunção orgânica (SOFA), e que para ter 
sepse o paciente deve ter variação de 2 pontos 
nesse escore, na vigência de foco infeccioso 
definido ou presumidamente definido. 

 

QUESTÃO 08 – A embolia gordurosa pós-trau-
mática caracteriza-se por: 

(A) Petéquias, alteração da consciência e 
insuficiência respiratória; 

(B) Febre e retenção de CO2; 

(C) Petéquias, midríase e retenção de CO2; 

(D) Hiponatremia e hipóxia  

 

QUESTÃO 09 – O diagnóstico da Hepatite B 
(HBV) pode ser clínico-laboratorial e labora-
torial. Apenas com os aspectos clínicos não é 
possível identificar o agente etiológico, 
sendo necessários exames sorológicos. Com 
relação aos exames realizados para o diag-
nóstico da HBV, assinale a alternativa correta:  

(A) HBeAg - Primeiro marcador que aparece 
no curso da infecção pelo HBV. Na hepatite 
aguda, ele declina a níveis indetectáveis 
rapidamente.  

(B) Anti-HBc IgG - Marcador de infecção 
recente, está no soro até seis meses após a 



 

 

 

infecção. Na infecção crônica, pode estar 

presente enquanto ocorrer replicação viral.   

(C) Anti-HBc IgM - Marcador de longa 
duração, presente nas infecções agudas e 
crônicas. Representa contato prévio com o 
vírus. 

(D)  Anti-HBs - É o único anticorpo que 
confere imunidade ao HBV. Está presente no 
soro após o desaparecimento do HBsAg, 
sendo indicador de cura e imunidade. Está 
presente isoladamente em pessoas vacinadas.  

 

QUESTÃO 10 – Qual das doenças abaixo cursa 
mais habitualmente com pulso paradoxal?  

(A) Estenose aórtica.  

(B) Pericardite constritiva.  

(C) Insuficiência aórtica. 

(D) Estenose mitral.  

 

QUESTÃO 11 – Na doença falciforme, qual 
das seguintes situações indica início de trata-
mento com hidroxiureia? 

(A) Úlcera de membros inferiores ativa.  

(B) Síndrome torácica aguda. 

(C) Crise de sequestro esplênico.  

(D) Crise aplástica. 

 

QUESTÃO 12 – Quanto ao tratamento da an-
gina instável e do infarto agudo do miocárdio 
sem supradesnivelamento do segmento ST, é 
CORRETO afirmar: 

(A) A heparina convencional é semelhante à 
enoxaparina no desfecho combinado 
morte/infarto do miocárdio, 
independentemente do escore de risco de 
TIMI. A segunda droga, entretanto, apresenta 
maior facilidade na maneira de administração.  

(B) A morfina não deve ser realizada como 
rotina, mas habitualmente deve ser 
empregada em pacientes com dor persistente 
apesar de nitratos e beta-bloqueadores.  

(C) Os nitratos endovenosos, mas não os 
sublinguais, são contra-indicados se o 
paciente tiver feito uso de sildenafil nas 
últimas 24 horas.  

(D) A combinação de clopidogrel e aspirina 
aumenta o risco de sangramento e não reduz 
mortalidade. Não é, portanto, indicada.  

 

QUESTÃO 13 – Paciente do sexo feminino, de 
64 anos, é admitida no pronto-socorro com 
queixa de gengivorragia e epistaxe leve há 
seis horas. Durante a anamnese, revela o uso 
de Varfarina há quatro meses por trombose 
venosa profunda de MID. O médico planto-
nista solicitou tempo de protrombina que de-
monstrou INR de 9,42 e hemograma que não 
demonstrou queda da hemoglobina ou he-
matócrito quando comparado ao hemo-
grama realizado anteriormente, visualizado 
no sistema há 7 dias atrás. Mesmo assim o 
plantonista cogita encaminhar o paciente a 
UTI. Você enquanto Intensivista e consultado 
sobre essa decisão.  

Qual conduta deve ser estabelecida? 

(A) Transfundir plasma fresco congelado e 
reavaliar INR imediatamente, após a infusão.  

(B) Transfundir complexo protrombínico e 
reavaliar INR imediatamente, após a infusão.  

(C) Suspender a medicação e iniciar amanhã 
dose 20% menor.  

(D) Suspender a medicação e administrar 
vitamina K, via oral, com reavaliação de INR 
em 24 horas. 

 

 

 



 

 

 

QUESTÃO 14 – A suspeita clínica de trom-
boembolia pulmonar aguda baseia-se na pre-
sença de um quadro clínico compatível e na 
identificação de um ou mais fatores de risco. 
A predição clínica para TEP pode ser avaliada 
através do score de Wells. Entre os fatores 
avaliados nessa escala, não se inclui o se-
guinte: 

(A) diagnóstico alternativo menos provável 
que TEP.  

(B) dispneia. 

(C) hemoptise. 

(D) TVP ou TEP prévias.  

 

QUESTÃO 15 – O tratamento da taquicardia 
ventricular sustentada que não causa des-
compensação hemodinâmica pode ser feito 
clinicamente com que droga?  

(A) Adenosina. 

(B) Verapamil. 

(C) Procainamida. 

(D) Metoprolol.  

 

QUESTÃO 16 – Quais são os critérios de Child-
Turcotte modificados por Pugh para prognos-
ticar a cirrose hepática? 

(A) T AP , Albumina, Bilirrubinas, Ascite e 
Encefalopatia.  

(B) AST, ALT, GGT, TAP e Fosfatase alcalina.  

(C) Ascite, Síndrome hepatorrenal, GGT , T AP 
e Bilirrubinas.  

(D) Encefalopatia, TAP, Albumina, Bilirrubinas 
e ALT.  

 

 

 

QUESTÃO 17 – Paciente masculino, 58 anos, 
etilista, internado há 48h aguardando cirur-
gia eletiva, iniciou após este período tremo-
res, confusão mental, taquicardia, hiperten-
são e alucinação visual e foi encaminhado a 
UTI. Com relação à principal hipótese diag-
nóstica marque a assertiva CORRETA. 

(A) Deve-se fazer de início haloperidoll, pois 
diazepam nesta situação piora o delirium. 
Deve-se também procurar causas do 
desencadeamento do quadro, como 
infecções, distúrbio hidroeletrolítico, etc.  

(B) Alterações do nível sérico de magnésio 
são incomuns. Não há necessidade de se fazer 
tiamina.  

(C) A fisiopatogênia desta doença está 
relacionada a alterações da via do 
glutamato/receptores NMDA e não à 
alterações na via receptores GABA.  

(D) Após benzodiazepínicos, e excluído 
hepatite alcoólica, pode-se iniciar 
carbamazepina, visto que este agente diminui 
a recorrência do uso de álcool.  

 

QUESTÃO 18 – Com relação à intubação oro-
traqueal, assinale a alternativa CORRETA.  

(A) Distância tiromentoniana menor que 8 
cm é fator preditivo de intubação difícil.  

(B) É provável que a ventilação sob máscara 
seja difícil se o paciente apresentar idade 
maior que 30 anos e não possuir dentes.  

(C) Distância esterno-mental menor que 13,5 
cm é um preditor de que a intubação será 
difícil.  

(D) O índice de Wilson leva em consideração 
peso, movimento da cabeça/pescoço, 
mobilidade da mandíbula, retognatismo e 
protrusão dentária.  

 



 

 

 

QUESTÃO 19 – Paciente é trazido ao hospital 
inconsciente, bradicárdico, miótico, com his-
tória de vômitos e diarreia. Após intubação, 
percebe-se muita secreção pulmonar e sia-
lorréia. A hipótese é de intoxicação por: 

(A) Organofosforados.  

(B) Digitálicos.  

(C) Opióides e benzodiazepínicos.  

(D) Lítio. 

 

QUESTÃO 20 – Paciente monitorizado com 
cateter de artéria pulmonar apresenta os se-
guintes parâmetros hemodinâmicos: índice 
cardíaco 2,0 L/min/m2, pressão de artéria 
pulmonar ocluída de 9 mmHg, pressão ve-
nosa central de 4 mmHg e saturação venosa 
mista de 55%. Assinale qual o tipo de choque 
mais provável desse paciente. 

(A) Choque cardiogênico.  

(B) Choque hipovolêmico.  

(C) Choque distributivo.  

(D) Choque obstrutivo.  
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PSICÓLOGO DO TRABALHO - SESMT 

 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 

a instrução do orientador de sala. 
 
 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 
por 20 (vinte) questões, todas no formato de respostas objetivas; 
 
 
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 
 
 
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 
 
 
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 
 
 
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta 
em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente ex-
cluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 

 
 
 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 
 
 
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá 
ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 
 
 
- A prova terá duração de 03:00 (Três) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário 
de início anunciado pelo orientador de sala. 

 

 
BOA PROVA!!!

  



 

 

 

PROVA – PSICÓLOGO DO TRABALHO 

Questões 

QUESTÃO 01 – Geralmente a mediação é de-
finida como a interferência em um conflito ou 
em uma negociação de uma terceira parte 
aceitável, tendo o seguinte poder de decisão: 

(A) Ilimitado e voluntário em que as pessoas 
em conflito solicitam a ajuda de uma terceira 
parte imparcial e neutra para tomar uma 
decisão por elas, com relação a questão 
contestadas. 

(B) Limitado ou não autoritário, e que ajuda 
as partes envolvidas a chegarem 
voluntariamente a um acordo, mutuamente 
aceitável, com relação às questões em 
disputa. 

(C) Arbitral, no qual as partes podem quase 
sempre escolher seu próprio árbitro ou 
conselho de árbitros, o que lhes dá mais 
controle sobre a decisão do que se a terceira 
parte fosse indicada por uma autoridade ou 
agência externas. 

(D) Circunstancial, em abordagem extralegal, 
incluindo procedimentos privados que as 
partes usam isoladamente ou com ajuda de 
uma terceira parte para negociar um açodo 
não voluntário ou com a decisão de uma 
terceira parte, sancionada de modo privado 
ou público. 

 

QUESTÃO 02 – Um dos eixos centrais estabe-
lecidos no psicodrama de Moreno é: 

(A) Homeostase 

(B) Verticalidade 

(C) Transversalidade 

(D) Espontaneidade 

 

 

QUESTÃO 03 – Sobre Burnout, é INCORRETO 
afirmar que: 

(A) O termo Estresse Laboral é utilizado por 
alguns autores para assinalar que não se trata 
de uma síndrome específica, mas um tipo de 
estresse que se dá no contexto do trabalho. 

(B) Enquanto o estresse pode apresentar 
aspectos positivos ou negativos, o Burnout 
tem sempre um caráter negativo. 

(C) O Burnout é a resposta a um estado 
prolongado de estresse, ocorre pela 
cronificação deste, quando os métodos de 
enfrentamento falharam ou foram 
insuficientes. 

(D) Avaliando-se as manifestações clínicas, 
encontramos nas pessoas com Burnout uma 
maior submissão à letargia e a prevalência de 
sentimentos de culpa e derrota, enquanto nas 
pessoas depressivas os sentimentos são de 
desapontamento e tristeza. 

 

QUESTÃO 04 – Assinale a opção incorreta 
quanto à problemática da saúde ocupacional 
dentro das organizações: 

(A) O estresse pode ser uma doença 
ocupacional. 

(B) O esgotamento profissional pode ser 
causado pela ideologia da qualidade. 

(C) Os acidentes de trabalho são causados 
pelo fator humano. 

(D) A alta incidência de doenças 
psicossomáticas aumenta os índices de 
absenteísmo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUESTÃO 05 – A Resolução n.º 2/2003 do 
Conselho Federal de Psicologia (CFP), estabe-
lece que: 

(A) O uso de testes psicológicos que não 
constam na relação de testes aprovados pelo 
CFP constitui falta ética do psicólogo que os 
utiliza. 

(B) A avaliação e a aprovação de testes 
psicológicos usados no Brasil cabem 
exclusivamente a instituições que produzem 
conhecimento, como laboratórios e 
universidades. 

(C) As técnicas projetivas não são testes 
psicológicos no sentido estrito, podendo ser 
usadas livremente por profissionais que 
tenham diploma de psicólogo. 

(D) As restrições impostas ao uso de testes 
psicológicos no Brasil pelo CFP não se aplicam 
a testes estrangeiros. 

 

QUESTÃO 06 – Nos casos das terapias Breves, 
estas são contraindicadas em: 

(A) Grau de narcisismo reduzido com baixo 
nível de auto-estima. 

(B) Psicoses que impedem a sensibilidade ao 
enquadre. 

(C) Motivação de ordem puramente 
progressiva. 

(D) Dificuldades relacionais de ordem familiar 
de longa duração 

 

QUESTÃO 07 – Assinale a opção correta con-
forme estabelecido no código de ética profis-
sional do psicólogo: 

(A) O psicólogo não pode propor mudança na 
orientação sexual do paciente como objetivo 
terapêutico, mesmo quando reconhecer o 

sofrimento do paciente em decorrência dessa 
orientação. 

(B) Os honorários devidos devem ser 
apresentados ao paciente após os trabalhos 
prestados, quando o psicólogo tem condições 
de estimar adequadamente o valor do seu 
serviço. 

(C) Se tiver que depor em juízo, o psicólogo 
deverá prestar informações necessárias, 
mesmo aquelas obtidas no contexto da 
confidencialidade profissional. 

(D) O psicólogo pode receber remuneração 
ou porcentagem por encaminhamento de 
serviços, desde que a outra parte seja da área 
da saúde e que lês tenham um contrato formal 
para esse fim. 

 

QUESTÃO 08 – Um relatório escrito que obje-
tiva expressar as características do indivíduo 
como um todo é definido como sendo um 
laudo diagnóstico; para a elaboração deste, 
algumas normas devem ser seguidas. Du-
rante a elaboração do laudo diagnóstico, o 
psicólogo deve evitar: 

(A) Usar objetividade e clareza da linguagem. 

(B) O uso de tópicos de psicopatologia, de 
psicologia do desenvolvimento, da 
personalidade e das técnicas de 
psicodiagnóstico. 

(C) Rotular e classificar os traços de 
personalidade do paciente. 

(D) Princípios éticos, preservando o direito ao 
sigilo. 

 

 

 

 



 

 

 

QUESTÃO 09 – Segundo Schein, em uma or-
ganização as pessoas apresentam necessida-
des de relacionamento que vão além daque-
las ligadas à execução de tarefas; para ele es-
tas necessidades extras as impulsionam no 
sentido de se formarem grupos denominados 
como sendo: 

(A) Terapêuticos. 

(B) Formais. 

(C) Operativos. 

(D) Informais. 

 

QUESTÃO 10 – Uma prática que surgiu como 
resposta para a ergonomia foi: 

(A) Melhorar a carga de trabalho. 

(B) Otimizar a adaptação entre o indivíduo e 
suas tarefas, as máquinas que ele opera e o 
ambiente no qual se encontra. 

(C) Melhorar a motivação do trabalho. 

(D) Diminuir o desperdício de tempo e 
material, e melhorar a eficácia do trabalho. 

 

QUESTÃO 11 – Freud procura apreender o fa-
tor que mantém a coesão dos grupos e das 
massas na ‘Psicologia de Grupo e Análise do 
Ego’; ele considera que este fator é: 

(A) Amor. 

(B) Imitação. 

(C) Poder. 

(D) Sugestão. 

 

 

QUESTÃO 12 – O formulário do Ministério da 
Previdência Social a ser preenchido pelas em-
presas com informações relativas ao empre-
gado, a atividade que exerce, o agente nocivo 
ao qual está exposto, além de outras infor-
mações e dados referentes à empresa, é o 
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). 
Com relação a este formulário, marque a al-
ternativa incorreta: 

(A) Para que possam auferir os benefícios de 
aposentadoria especial, devem preencher o 
formulário PPP apenas os empregados de 
instituições públicas que utilizem o sistema 
previdenciário e estejam sujeitas a fatores de 
risco. 

(B) Todas as empresas deverão informar o 
perfil profissiográfico de todos os seus 
trabalhadores, inclusive dos que exerçam 
atividades de baixos agentes nocivos físicos, 
químicos, biológicos ou combinação deles. 

(C) Que o formulário deve ser preenchido 
pelas empresas que exercem atividades que 
exponham seus empregados a agentes 
nocivos químicos, físicos, biológicos ou 
associação de agentes prejudiciais à saúde ou 
à integridade física. 

(D) O formulário deve ser utilizado por todos 
os empregadores e instituições que admitam 
trabalhadores como empregados do 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
e do Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUESTÃO 13 – A Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) através da Convenção nú-
mero 187, que trata da estrutura de promo-
ção da segurança e saúde no trabalho, reco-
nheceu, dentre outros fatores, o impacto ne-
gativo das lesões, doenças e mortes causadas 
pelo trabalho na produtividade e no desen-
volvimento econômico e social; diante tais fa-
tores, a OIT propôs um Programa Nacional de 
Segurança e Saúde no trabalho, sendo defini-
dos como objetivos desse Programa: 

I. Promover o desenvolvimento de uma 
cultura nacional de prevenção em saúde e 
segurança. 

II. Contribuir para a proteção dos 
trabalhadores, eliminando ou 
minimizando os perigos e os riscos do seu 
trabalho a fim de impedir lesões, doenças 
e mortes causadas pelo trabalho e 
promover a segurança e a saúde no local 
de trabalho. 

III. Elaborar e reexaminar a base de uma 
análise da situação nacional em saúde e 
segurança no trabalho, que inclua uma 
análise do sistema nacional de saúde e 
segurança no trabalho. 

IV. Incluir objetivos, metas e indicadores 
de resultados que contribuam para a 
realização progressiva do objetivo de um 
ambiente de trabalho seguro e saudável. 

Marque as alternativas corretas. 

(A) Apenas as alternativas I, II e IV. 

(B) Apenas as alternativas II e IV. 

(C) Apenas as alternativas I e III. 

(D) Todas as alternativas. 

 

 

 

QUESTÃO 14 – Os programas de prevenção 
de acidentes e promoção da saúde ocupacio-
nal e do bem-estar, para que se desenvolvam 
adequadamente, deve-se considerar que os 
seres humanos são complexos e devem ser 
vistos em sua totalidade. Nesse contexto, a 
dimensão da personalidade é uma variável 
importante. 

De acordo com a relevância do estudo da 
personalidade, é CORRETO afirmarmos: 

(A) Os aspectos da personalidade como 
constituição corporal incluindo-se aqui os 
mecanismos genéticos, temperamento e 
caráter e seu estilo pessoal são mutáveis ao 
longo da vida. 

(B) A estrutura da personalidade permanece 
estável nos primeiros anos de vida e vai se 
alterando a partir das influências do meio 
sociocultural do qual o indivíduo faz parte. 

(C) A dimensão interna da personalidade é a 
persona, que significa máscara, pouco 
perceptível externamente e o caráter que é o 
seu temperamento moldado. 

(D) Personalidade é o conjunto integrado de 
traços psíquicos, consistindo no total das 
características individuais, em sua relação 
com o meio, incluindo-se todos os fatores 
psíquicos, físicos e biológicos. 

 

QUESTÃO 15 – O treinamento é um processo 
cíclico composto por 04 (quatro) etapas. Con-
siderando essas etapas, marque a alternativa 
CORRETA abaixo: 

(A) A última etapa, após a realização do 
treinamento é realizado uma avaliação para 
saber se os colaboradores gostaram do 
treinamento e um levantamento para novos 
treinamentos com os mesmos. 

(B) Análise da organização envolve a análise 
das tarefas e operações de cada cargo para 
verificar os requisitos que o cargo exige de seu 



 

 

 

ocupante, as competências e habilidades que 
este deve possuir e assim elaborar o 
treinamento. 

(C) A segunda etapa consiste no diagnóstico 
das necessidades e carências de treinamento. 

(D) A terceira etapa constitui no processo 
cíclico do treinamento. Refere-se à aplicação 
da terapêutica planejada. 

 

QUESTÃO 16 – Com relação aos níveis de con-
flito, marque a alternativa abaixo que esteja 
CORRETA. 

(A) Conflito percebido ocorre quando as 
partes percebem e compreendem que o 
conflito existe porque sentem que seus 
objetivos são diferentes dos objetivos dos 
outros e que existe oportunidade para 
interferência. 

(B) Conflito experienciado quando é 
dissimulado, oculto e não manifestado 
externamente com clareza. 

(C) Conflito manifesto que se manifesta sem 
dissimulação entre as partes envolvidas. 

(D) Conflito velado quando o conflito provoca 
sentimentos de hostilidade, raiva, medo, 
descrédito entre uma parte e outra. 

 

QUESTÃO 17 – Sabe-se que uma equipe bem-
sucedida requer habilidades especiais que 
devem ser inter-relacionadas, mutuamente 
reforçadas e interdependentes entre si. A ar-
ticulação dessas habilidades pode ajudar 
uma equipe a definir melhor o que ela deve e 
como fazer. Considerando essas habilidades, 
marque a alternativa CORRETA. 

(A) Habilidade de liderança a equipe deve 
criar oportunidades para que haja apenas um 
só líder. Para tanto, cada membro deve 
aprender a facilitar, relacionamento com o 
mesmo. 

(B) Digitar Habilidade de comunicação a 
equipe deve aprender por meio de 
participação, observação e correção a 
desenvolver uma comunicação mais aberta e 
honesta, além de serem curtas e mais 
produtivas. 

(C) Habilidade de desfrutar a equipe deve 
aprender a fazer um trabalho agradável e 
alegre como se fosse um jogo amistoso, 
mesmo que trabalhe arduamente 

(D) Todas as alternativas. 

 

QUESTÃO 18 – Podemos afirmar que a carac-
terística mais marcante do indivíduo é a sua 
personalidade, pois o ser humano é ao 
mesmo tempo um ser genérico, por trazer as 
características específicas da espécie hu-
mana, como a bipedia, polegar indicador com 
movimento de pinça, linguagem, pensa-
mento e criatividade, como também guarda 
aspectos singulares, próprios de cada indiví-
duo. Considerando sobre a personalidade, 
marque a alternativa INCORRETA. 

(A) Não é possível imaginar que ao longo de 
toda uma vida as ideias que compõe a mente 
e comportamentos de um menino de dez anos 
perdurem exatamente as mesmas quando 
este estiver com quarenta anos ou mesmo 
mais tarde. 

(B) Os estudos em psicologia afirmam que a 
personalidade é formada, na sua essência, nos 
seis primeiros anos de vida. 

(C) Não há como caracterizar a personalidade 
das pessoas em boas ou ruins, fortes ou fracas. 
O que existe é a personalidade em si, a 
subjetividade do indivíduo. 

(D) Mas na medida em que o indivíduo 
cresce, torna-se um adolescente, adulto e, 
posteriormente idoso, aspectos periféricos ou 
superficiais da personalidade vão sofrendo 
mudanças. 

 



 

 

 

QUESTÃO 19 – É definido como inteligência 
emocional, a capacidade adquirida e contida 
nas emoções, que resulta num desempenho 
eficaz no mercado, podendo também ser ex-
presso como competência emocional e para 
isso, indica para as pessoas a necessidade de 
desenvolver algumas habilidades práticas 
fundamentais. Considerando sobre essas ha-
bilidades, marque a alternativa INCORRETA. 

(A) Gerenciar emoções: capacidade de sentir 
e perceber como as pessoas se sentem; 
colocar-se no lugar do outro, Saber ouvir mais 
do que falar. 

(B) Habilidade Social: aptidão natural para os 
relacionamentos, capacidade de resolver 
conflitos, habilidades de comunicação e 
persuasão, noção de equidade. 

(C) Motivação: vontade de melhorar, de 
crescer, de evoluir ou de realizar algo. 

(D) Autoconsciência: instinto, intuição e 
reflexão. 

 

QUESTÃO 20 – A união de duas ou mais pes-
soas que interagem umas com as outras e di-
videm algumas tarefas, visando objetivos in-
ter-relacionados é caracterizado como um 
grupo de trabalho. Mas, para que isso ocorra 
são necessárias algumas características espe-
cíficas. Considerando essas características, 
marque a alternativa INCORRETA abaixo. 

(A) Autogerenciadas as pessoas aqui 
assumem muitas responsabilidades além das 
suas próprias. Planejam, delegam as tarefas, 
implementam ações e soluções sempre 
dentro de uma visão coletiva ou 
compartilhada. 

(B) Equipes de solução de problemas reunião 
de pessoas que buscam trocar ideias para 
melhorar o ambiente e os processos de 
trabalho. 

(C) Virtuais usam a tecnologia disponível, 
principalmente a de informática, para reunir 
fisicamente os membros dispersos e assim, 
atingirem os objetivos propostos. 

(D) Multifuncionais formada por pessoas de 
níveis hierárquicos, podendo ser de áreas 
diferentes, que se reúnem para cumprir uma 
força-tarefa, ou seja, realizar uma tarefa 
pontual ou temporária, mas todos com o 
mesmo grau de vigor, técnica e 
comprometimento. 
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Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 

a instrução do orientador de sala. 
 
 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 
por 20 (vinte) questões, todas no formato de respostas objetivas; 
 
 
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 
 
 
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 
 
 
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 
 
 
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta 
em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente ex-
cluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 

 
 
 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 
 
 
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá 
ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 
 
 
- A prova terá duração de 03:00 (Três) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário 
de início anunciado pelo orientador de sala. 

 

 
BOA PROVA!!! 

 



 

 

 

PROVA – PSICÓLOGO HOSPITALAR  
 

Questões 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa correta. 
Humanização na área da saúde refere-se à 
transformação dos modelos de atenção e de 
gestão nos serviços e sistemas de saúde, com 
vistas a melhorar as relações humanas nestes 
espaços sociais. O princípio da política de hu-
manização que busca reconhecer que as dife-
rentes especialidades e práticas de saúde po-
dem conversar com a experiência daquele 
que é assistido, e que juntos, esses saberes 
podem produzir saúde de forma mais corres-
ponsável é o (a): 

(A) Ambiência 

(B) Protagonismo 

(C) Autonomia 

(D) Transversalidade 

 

QUESTÃO 02 – A intervenção de um psicó-
logo junto às famílias pode ocorrer antes, du-
rante ou depois da morte de um de seus fa-
miliares. Nesse processo: 

(A) Fazer alusões sutis e indiretas à situação 
de adoecimento e morte torna menos 
dramática a reação da família à notícia de 
falecimento. 

(B) Oferecer dados de realidade sobre a 
situação possibilita a abertura do diálogo na 
família e facilita o enfrentamento do luto. 

(C) Antecipar a discussão sobre questões de 
ordem prática, relacionadas à morte do 
familiar adoecido, pode impedir o processo de 
luto saudável. 

(D) Orientar a família a poupar o familiar ado-
ecido das decisões e informações que envol-
vem a sua situação pode fortalecer os vínculos 
familiares. 

 

QUESTÃO 03 – O trabalho em equipe de sa-
úde multiprofissional busca tranquilizar o pa-
ciente e a família, além de promover uma 
avaliação e um cuidado ao paciente em diver-
sos aspectos (médico, psicológico, nutricio-
nal, social e fisioterápico). Nesse tipo de tra-
balho, os profissionais devem interagir entre 
si de modo que: 

(A) Cada profissional defina a sua conduta em 
relação ao caso e que cada uma das condutas 
adotadas contribua de alguma forma para a 
recuperação do paciente. 

(B) Haja consonância no tratamento, troca de 
informações e uso de uma mesma linguagem 
para transmitir informações ao paciente. 

(C) Para cada caso, seja definido o 
profissional mais adequado para conduzir as 
intervenções necessárias à recuperação do 
paciente. 

(D) Os profissionais possam sobrepor as 
diversas concepções sobre o caso tratado, 
para que todas as demandas de um paciente 
sejam atendidas. 

 

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa correta. 
No trabalho em equipe multidisciplinar na 
área da saúde, existe a possibilidade de reali-
zar registros em prontuários compartilhados 
com toda a equipe. No caso dos profissionais 
psicólogos, cabe a estes: 

(A) Jamais realizar qualquer registro em 
prontuários compartilhados a fim de 
preservar a confidencialidade de seu trabalho. 

(B) Realizar o registro de todas as 
informações relacionadas ao caso, 
considerando que este pode ser o único 
acesso de alguns profissionais às questões 
psicológicas que permeiam o caso. 

(C) Registrar informações confidenciais 
relacionadas ao atendimento psicológico, 
contando com o sigilo dos demais 
profissionais que compõe a equipe. 



 

 

 

(D) Registrar somente as informações neces-
sárias para o cumprimento dos objetivos do 
trabalho. 

 

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa correta. 
Num hospital geral, uma prática comum no 
atendimento baseado no trabalho em equipe 
é a interconsulta psicológica, caracterizada 
quando: 

(A) A presença do psicólogo é requisitada 
para atender a solicitação de um outro 
profissional de saúde em relação ao 
acompanhamento de um paciente. 

(B) O psicólogo solicita a presença de um 
outro profissional, também psicólogo, para 
discussão do caso e seguimento conjunto do 
atendimento. 

(C) O psicólogo, que já faz parte da equipe, 
participa das reuniões clínicas para discussão 
de casos dos pacientes hospitalizados. 

(D) O psicólogo realiza seu atendimento em 
conjunto com outro profissional não psicó-
logo. 

 

QUESTÃO 06 – Os grupos socioeducativos e 
psicoeducativos são técnicas de intervenção 
frequentemente utilizadas na área da saúde. 
Nesse tipo de atuação, os grupos: 

(A) Têm como foco de trabalho uma questão 
que interfere na condição de saúde/doença 
dos seus integrantes. 

(B) Precisam ser formados com a maior 
heterogeneidade possível entre os seus 
participantes, para facilitar a troca de 
informações. 

(C) Acontecem em, no máximo, três 
encontros ou sessões, porque têm caráter 
informativo e não terapêutico. 

(D) Dispensam a organização prévia de qual-
quer tipo de material, porque neles são abor-
dadas as demandas espontâneas do grupo. 

QUESTÃO 07 – Em relação à obra "Sobre a 
Morte e o Morrer" (KÜBLER-ROSS, 1998), as-
sinale a alternativa INCORRETA: 

(A) A criança, não raro, vê a morte como algo 
não permanente, quase não a distinguindo de 
um divórcio em que se pode voltar a ver um 
dos pais. 

(B) Ao se defrontarem com notícias trágicas, 
costumam ser despertados no paciente 
mecanismos de defesa de duração variável, 
que por vezes substituirão um ao outro, e por 
outras coexistirão. Porém, costuma estar 
presente, concomitantemente a todos esses 
mecanismos, a esperança. 

(C) Durante todo o período da doença, 
devido ao isolamento psíquico do paciente, 
por maiores que sejam as tentativas, os 
familiares desempenham papel ínfimo, e suas 
reações pouco contribuem para a própria 
reação do paciente. 

(D) Reações como aflição, bater no peito, ar-
rancar os cabelos ou recusa a comer podem 
ser atribuídas a tentativas de autopunição 
para evitar ou reduzir o esperado castigo pela 
culpa assumida diante da morte de um ente 
querido. 

 

QUESTÃO 08 – Sobre a atuação do psicólogo 
no hospital, assinale a alternativa INCOR-
RETA: 

(A) Quando se aborda o trabalho do 
psicólogo na Clínica Médica, a primeira 
imagem que surge é quanto a sua relação com 
o paciente. Porém, deve-se ampliar essa 
realidade para uma atuação também voltada 
à família e os acompanhantes do indivíduo 
hospitalizado. 

(B) O psicólogo hospitalar somente é 
autorizado a trabalhar a angústia do paciente 
e da família, estando fora de seus limites a 
intervenção nas angústias da equipe médica e 
multiprofissional. 



 

 

 

(C) O psicólogo apresenta um papel 
importante na terapêutica não farmacológica 
e atua junto ao paciente e à família com o 
objetivo de contribuir com as elaborações 
subjetivas e intersubjetivas que proporcionem 
redução do sofrimento psíquico por meio das 
ressignificações possíveis neste processo. 

(D) O tratamento psicológico de pacientes in-
ternados em hospital geral pode acarretar im-
portantes benefícios terapêuticos e vanta-
gens, tais como uma melhor adesão ao trata-
mento médico, recuperação mais rápida e, 
consequentemente, menor tempo de perma-
nência no hospital, menor utilização de servi-
ços médicos e, por conseguinte, redução de 
custos com assistência médica, entre outros. 

 

QUESTÃO 09 – Nas ocasiões em que se iden-
tifica a presença de uma doença ativa e ter-
minal, é preciso estabelecer um cuidado es-
pecial dirigido a pacientes e familiares: os 
chamados cuidados paliativos. Com relação a 
esse tipo de cuidados, é correto afirmar que 
eles 

(A) Promovem a qualidade de vida do 
paciente por meio da suspensão do uso de 
medicamentos. 

(B) Permitem que a morte siga seu curso 
natural, proporcionando o fim do sofrimento 
dos pacientes. 

(C) Valorizam a atenção dedicada ao bem-
estar do paciente muito mais que a 
manutenção do tratamento. 

(D) Previnem os conflitos do grupo familiar, 
atenuando a sua falta de expectativa quanto à 
recuperação do paciente. 

 

 

 

 

QUESTÃO 10 – São princípios norteadores da 
Política Nacional de Humanização, EXCETO: 

(A) Valorização das dimensões subjetiva e 
social em todas as práticas de atenção e 
gestão. 

(B) Fortalecimento do trabalho em equipe 
multiprofissional. 

(C) Apoio à construção de redes 
cooperativas, solidárias e comprometidas com 
a produção de saúde e com a produção de 
sujeitos. 

(D) Verticalização dos processos de gestão e 
de decisão clínica. 

 

QUESTÃO 11 – Em relação a entrevistas e 
anamnese, analise as seguintes afirmativas: 

I. Na anamnese, a preocupação e a 
finalidade residem na compilação de 
dados, e o paciente fica reduzido a um 
mediador entre sua enfermidade, sua vida 
e seus dados por um lado, e o médico por 
outro. Se o paciente não fornece 
informações, elas devem ser "extraídas" 
dele. Mas além dos dados que o médico 
previu como necessários, toda 
contribuição do paciente é considerada 
como uma perturbação da anamnese, 
frequentemente tolerada por cortesia, 
porém considerada como supérflua ou 
desnecessária. 

II. Uma diferença fundamental entre 
entrevista e anamnese, no que diz 
respeito à teoria da personalidade e à 
teoria da técnica, reside em que, na 
anamnese, trabalha-se com a suposição 
de que o paciente conhece sua vida e está 
capacitado, portanto, para fornecer dados 
sobre ela, enquanto a hipótese da 
entrevista é que cada ser humano tem 
organizada uma história de sua vida e um 
esquema de seu presente, e desta história 
e deste esquema temos que deduzir o que 
ele não sabe. 



 

 

 

III. Em diferentes entrevistas, o entrevistado 
pode oferecer diferentes histórias ou 
diferentes esquemas de sua vida atual que 
manterão, entre si, relação de 
complementação ou de contradição. 

Em relação à veracidade dessas informações, 
assinale a alternativa correta: 

(A) Apenas I e II são verdadeiras. 

(B) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 

(C) Todas são falsas. 

(D) Todas são verdadeiras. 

 

QUESTÃO 12 – No que se refere à ordenação 
metodológica do exame do estado mental, 
há um consenso de que as principais altera-
ções envolvem sinais e/ou sintomas em de-
terminadas áreas da conduta humana, das 
quais, dentre outras, se destacam todas as 
seguintes, EXCETO: 

(A) Atenção, sensopercepção, memória e 
orientação. 

(B) Orientação, consciência, pensamento e 
conduta. 

(C) Linguagem, intuição, atenção e 
prospecção. 

(D) Linguagem, inteligência, afetividade e 
consciência. 

 

QUESTÃO 13 – Sobre as estratégias da equipe 
e familiares na comunicação com o paciente, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) Nas Unidades de Tratamento Intensivo 
(UTI), muitos pacientes apresentam alguma 
limitação na sua comunicação com a equipe e 
familiares, por estarem intubados, 
traqueostomizados ou em função de outros 
fatores que dificultam a expressão oral, apesar 
de manterem a consciência preservada. 
Evidenciam, com isso, sofrimento através de 
expressão não-verbal. 

(B) Para a comunicação com pacientes que 
não conseguem se comunicar de maneira oral, 
uma das possibilidades é o uso de lâminas 
contendo letras, números, símbolos, frases e 
desenhos. 

(C) Apesar de todo o cuidado na montagem 
das lâminas utilizadas como alternativa para a 
comunicação não oral e não verbal, isso não 
garante que o paciente conseguirá fazer uma 
distinção entre as operações de seleção dos 
símbolos e reconhecimento dos mesmos. 

(D) Não se deve tentar comunicação com os 
pacientes internados em UTI, pois a impossi-
bilidade de comunicação oral pode gerar es-
tresse e piorar seu estado geral. 

 

QUESTÃO 14 – Assinale a alternativa correta. 
A respeito do sofrimento psíquico, julgue os 
itens subsecutivos. 

(A) O sofrimento não é patológico, associa-se 
com a normalidade. 

(B) As defesas são mecanismos de negação e 
de formação reativa; esses mecanismos são 
usados para a adaptação do ego em situações 
de sofrimento grave. 

(C) Para a psicodinâmica, quanto menos 
sofrimento o sujeito tiver, mais ele irá 
apresentar bem-estar físico, psíquico e social. 

(D) Sofrimento é a dor psíquica do recalque, 
a não realização do desejo, o confronto do 
princípio de realidade com o princípio de pra-
zer. 

 

QUESTÃO 15 – Acerca da adesão ao trata-
mento de saúde, julgue os itens subsecutivos 
e assinale a alternativa correta. 

(A) Em caso de condições graves, mesmo que 
assintomáticas, como infecção por HIV, a 
adesão ao tratamento costuma ser maior do 
que em outras condições menos graves, 



 

 

 

principalmente quando a medicação é 
disponibilizada gratuitamente. 

(B) A não adesão ao tratamento acontece 
apenas quando o paciente se recusa a iniciar 
ou decide abandonar a medicação prescrita 
pelo médico. 

(C) A baixa adesão ou não adesão ao 
tratamento medicamentoso pode ocorrer por 
diferentes motivos, tais como: o paciente 
estar assintomático; não ter recursos 
financeiros; ter de tomar a medicação em 
horários que impliquem constrangimento 
social; sentir efeitos colaterais ruins e não ter 
compreensão dos efeitos do remédio. 

(D) Profissionais de saúde que usam lingua-
gem formal e científica conseguem maior ade-
são do paciente ao tratamento do que profis-
sionais que usam linguagem popular, tipica-
mente utilizada pelo próprio paciente e sua 
comunidade. 

 

QUESTÃO 16 – Uma paciente diagnosticada 
com câncer agressivo, em estágio avançado, 
sentindo dores decorrentes da neoplasia, 
conversou com seus familiares e pediu ajuda 
financeira e apoio para buscar os recursos 
médicos disponíveis. Ela decidiu enfrentar to-
das as formas de tratamento que lhe fossem 
indicadas por seus médicos, mas deixou claro 
que, se em algum momento, os recursos se 
exaurissem, as dores aumentassem e ela en-
trasse em cuidados paliativos, não deveria 
nada mais ser feito para estender sua vida. 
Queria apenas morrer com dignidade e sem 
dor. Com base no caso clínico apresentado, 
julgue os próximos itens e assinale a alterna-
tiva INCORRETA. 

(A) A dor do câncer em estágio avançado 
acontece porque a neoplasia comprime 
estruturas adjacentes sensíveis, como os 
nervos. 

(B) Promover a morte digna, como é o desejo 
da paciente, significa disponibilizar, de modo 

adequado, as informações sobre o 
agravamento das condições clínicas e a 
possível iminência da morte, dando à pessoa 
a oportunidade de expressar seus últimos 
desejos, despedir-se de pessoas, revelar fatos, 
fazer pedidos. 

(C) Considerando-se o enfrentamento como 
um processo, é correto afirmar que essa 
paciente manterá esse modo de 
enfrentamento, focado no problema, até o 
final do tratamento. 

(D) Se o câncer avançar e a referida paciente 
entrar em cuidados paliativos, a dor poderá 
responder bem a intervenções não invasivas, 
como imagem guiada e meditação. 

 

QUESTÃO 17 – Um paciente do sexo mascu-
lino, com trinta e oito anos de idade, 1,75 m 
de altura e peso de 195 kg, hipertenso, índice 
de massa corporal (IMC) de 63 kg/m2, de-
sempenha no trabalho atividade considerada 
por ele de muita responsabilidade, associada 
a alto nível de estresse e se alimenta em res-
taurantes do tipo self-service ou consome 
sanduíches e refrigerantes de redes de fast-
food. Esse paciente aceitou a indicação mé-
dica para cirurgia bariátrica pela técnica de 
bypass gástrico e foi assistido por equipe in-
terdisciplinar. 

A partir do caso clínico, julgue os itens que se 
seguem e assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) Na avaliação do comportamento 
alimentar do paciente, deve ser incluída uma 
apreciação do impacto de seu trabalho e dos 
estressores por ele relatados, por ser esta uma 
possível variável facilitadora da ingesta 
excessiva ou inadequada de alimentos. 

(B) O IMC aferido, de acordo com critérios 
internacionais, caracteriza a obesidade do 
paciente como mórbida, predispondo-o a se 
beneficiar de cirurgia bariátrica. 

(C) O tratamento do paciente mencionado 
requer assistência psicológica e psiquiátrica, 



 

 

 

uma vez que casos de obesidade mórbida 
ocorrem simultaneamente à depressão maior, 
o que demanda intervenção especializada e 
medicamentosa. 

(D) Para esse paciente, é necessária a inter-
venção psicológica no controle do estresse, 
visto que, entre outros fatores, a exposição 
continuada ao estressor rebaixa as funções 
protetoras do sistema imunológico, com o 
consequente aumento da vulnerabilidade do 
organismo para doenças. 

 

QUESTÃO 18 – Ainda no que se refere ao caso 
clínico acima, julgue os itens subsequentes e 
assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) O treino para modificação do 
comportamento alimentar no período pré-
operatório favorecerá a perda de peso inicial 
do paciente, mas a finalidade principal da 
mudança de hábitos alimentares é o sucesso 
do pós-operatório em médio e longo prazo. 

(B) Sob o ponto de vista da análise do 
comportamento, a gastroplastia bem-
sucedida, com grande perda de peso nos 
primeiros meses do pós-operatório, é 
reforçador suficiente para que o paciente 
mantenha o comportamento alimentar 
apropriado em longo prazo. 

(C) Sob o enfoque da análise do 
comportamento, a ingesta de alimentos como 
fast-food é um reforçador positivo imediato 
que costuma ter maior controle sobre o 
comportamento alimentar do paciente do que 
a perda de peso obtida pelo controle da dieta. 

(D) Na modificação do comportamento ali-
mentar, o paciente em questão deve ser trei-
nado a comer devagar, uma vez que a sensa-
ção de saciedade depende não só da quanti-
dade de alimento ingerida, mas também do 
tempo gasto para mastigar e engolir o ali-
mento. 

QUESTÃO 19 – Julgue os itens seguintes, 
acerca do trabalho do psicólogo e dos mode-
los de saúde e assinale a alternativa correta. 

(A) Uma equipe interdisciplinar em um 
hospital é formada por um grupo de 
profissionais que pode incluir psicólogos, 
médicos, enfermeiros, nutricionistas e 
fisioterapeutas que, mesmo trabalhando de 
forma independente, sem interação entre si, 
emitem parecer sobre a evolução de cada 
paciente assistido na unidade. 

(B) O treinamento em práticas saudáveis e 
em comportamentos preventivos melhora a 
qualidade de vida, embora não altere a 
vulnerabilidade a doenças cardiovasculares. 

(C) Quando o psicólogo hospitalar é 
solicitado a realizar uma interconsulta, seu 
trabalho consiste em analisar a situação-
problema, emitir o parecer e assistir o 
paciente até a alta ou o óbito. 

(D) No ambiente hospitalar, a psicologia da 
saúde é exercida em atenção aos mediadores 
psicológicos do processo saúde-doença, rela-
tivos às condições físicas do organismo. 

 

QUESTÃO 20 – A formação do psicólogo 
ainda é marcada pelo modelo da prática psi-
cológica liberal centrada no consultório e na 
esfera individual, o que traz uma série de de-
safios a serem superados pelo profissional no 
contexto da Saúde. Segundo Spink (2010), o 
psicólogo, ao inserir‐se em uma instituição, 
pode adotar uma postura de 

(A) Alteridade, no que diz respeito ao seu tra-
balho com os usuários e ao trabalho junto aos 
demais profissionais de saúde. 

(B) Oposição, na medida em que tem seu sa-
ber específico supervalorizado pelos usuários, 
mas não pelo médico. 

(C) Parceria, por meio da qual deve abster‐se 
de seus conhecimentos e técnicas em proveito 
de uma ação global sobre os hábitos de vida 
dos usuários. 



 

 

 

(D) Potencialidade, principalmente por poder 
atuar sobre as demandas dos usuários, utili-
zando, nos seus atendimentos, as práticas pri-
vativas de outras profissões da saúde. 
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PROVA – TÉCNICO DE INFORMÁTICA I 
 

Questões 

QUESTÃO 01 – SQL é uma linguagem de con-
sulta, criada para extrair, organizar e atualizar 
informações em bancos de dados relacionais. 
Com relação aos conceitos básicos de SQL, é 
CORRETO afirmar que a instrução COMMIT: 

(A) Define um cursor, que pode ser utilizado 
para processar linhas acessadas por uma 
consulta. A instrução COMMIT inclui uma 
instrução SELECT, que é utilizada para 
processar a consulta. 

(B) Altera a definição de uma tabela ou de 
outro objeto de banco de dados. 

(C) Realiza todas as alterações feitas até o 
ponto em questão. 

(D) Desfaz todas as alterações feitas até o 
ponto em questão. 
 

QUESTÃO 02 – Com relação à arquitetura de 
computadores é CORRETO afirmar que: 

(A) A arquitetura RISC especifica que o 
microprocessador possui poucas instruções, 
mas cada uma delas é otimizada para que 
sejam executadas muito rapidamente, 
normalmente, dentro de um único ciclo de 
relógio. 

(B) O BIOS é o circuito de apoio ao 
computador que gerencia praticamente todo 
o funcionamento da placa-mãe (controle de 
memória cache, DRAM, controle do buffer de 
dados, interface com a CPU, etc.). Ele é 
responsável pelas informações necessárias ao 
reconhecimento de hardware (armazenadas 
na sua memória ROM). 

(C) Usando-se um endereço de K bits pode-se 
endereçar no máximo K² (K x K) posições de 
memória ou células de memória. 

(D) O chipset é um pequeno programa 
armazenado na memória ROM da placa-mãe. 
É responsável por acordar o computador, 

contar e verificar a memória RAM, inicializar 
dispositivos, e o principal, dar início ao 
processo de boot. 
 

QUESTÃO 03 – O Samba é um “software ser-
vidor” que permite o gerenciamento e com-
partilhamento de recursos em rede. Com o 
servidor Samba: 

(A) Instalado no Sistema Operacional 
Windows 2000 é possível compartilhar 
arquivos e impressoras e controlar o acesso a 
determinados recursos de rede. 

(B) É possível instalar como um de seus 
serviços o servidor Web IIS, permitindo que se 
disponibilizem serviços adicionais como, por 
exemplo, FTP, WWW, SMTP e POP. 

(C) Utilizado para resolver conflitos 
existentes entre diferentes versões do 
Windows, todo trabalho feito por ele fica 
desprovido de segurança, uma vez que é 
inviável o gerenciamento de acesso aos 
recursos de rede para máquinas utilizando 
Windows 9x e Me. 

(D) Executando no Sistema Operacional Linux 
é possível compartilhar recursos que podem 
ser utilizados pelas versões NT 4.0, 9x, Me, 
2000, XP e Server 2003 do Windows. 
 

QUESTÃO 04 – O servidor de e-mail utiliza 
protocolos especiais para entregar e enviar 
mensagens aos usuários de correios eletrôni-
cos. Com relação a esses protocolos é correto 
afirmar que o protocolo utilizado pelo servi-
dor para entregar uma mensagem recebida 
para seu destinatário é o: 

(A) SMTP. 

(B) POP3. 

(C) SNMP. 

(D) WWW. 

 



 

 

 

QUESTÃO 05 – O firewall de perímetro existe 
para atender às necessidades de usuários 
que estão fora dos limites da empresa. Entre 
as regras de configuração que devem ser 
atendidas, o firewall de perímetro deve: 

(A) Liberar pacotes de entrada que declarem 
ter um endereço IP de origem na rede de 
perímetro ou na rede interna. 

(B) Liberar pacotes de saída que declarem ter 
um IP de origem externo (o tráfego deve ser 
originado somente de hosts bastion). 

(C) Negar todo o tráfego, a menos que ele 
seja explicitamente permitido. 

(D) Bloquear, ao servidor DNS externo, 
consultas DNS baseadas em UDP e respostas 
dos servidores DNS na Internet. 
 

QUESTÃO 06 – Qual das opções abaixo é res-
ponsável pela tradução de nomes de domí-
nio: 

(A) HTTP 

(B) DNS 

(C) ISP 

(D) GATEWAY 
 

QUESTÃO 07 – Considerando a configuração 
básica de um microcomputador, há um tipo 
de memória que é instalado entre a CPU e a 
chamada memória principal. A capacidade 
desse tipo de memória é, normalmente, bem 
menor do que a capacidade da memória prin-
cipal. O tipo de memória descrito corres-
ponde à memória: 

(A) RISC 

(B) CACHE 

(C) SCSI 

(D) RAM 

 

QUESTÃO 08 – Um dos parâmetros utilizados 
para indicar a qualidade de impressão de 
uma impressora ligada a um microcomputa-
dor é conhecida como dpi, que significa, em 
português: 

(A) Pixels por centímetro 

(B) Páginas por segundo 

(C) Caracteres por polegada 

(D) Pontos por polegada 

 

QUESTÃO 09 – Em um ambiente de um servi-
dor de domínio, Active Directory, como se 
possibilita que usuários tenham senhas sim-
ples? 

(A) Habilita-se a opção de “User cannot 
change password” na conta do usuário 

(B) Ao criar o usuário seleciona-se “unlock 
the user´s account” 

(C) Na GPO “Default Domain Policy” 
desabilita-se a opção “Password must meet 
complexity requirements” 

(D) Na conta do usuário habilita-se a opção 
“Do not require Kerberos preauthentication” 

 

QUESTÃO 10 – O RansomWare WannaCry in-
fectou diversas organizações por todo o 
mundo em 2017 e teve a sua propagação in-
terrompida por: 

(A) Empresas de antivírus lançaram versões 
do software que o identificavam 

(B) A Microsoft soltou release de patches de 
correção 

(C) Um pesquisador registrou o domínio que 
ransomware verificava para continuar ou não 
se difundindo 

(D) O desenvolvedor do ransomware 
paralisou a propagação após ser identificado 

 



 

 

 

QUESTÃO 11 – Utilizando uma máquina com 
sistema operacional Windows 10 no mo-
mento de se configurar um TCP/IPv4 fixo, 
quais são os campos que devem ser preenchi-
dos? 

(A) DHCP, Impressora, Status de rede e 
Gateway 

(B) Endereço IP, Máscara de sub-rede, 
Gateway padrão, Servidor DNS preferencial e 
Servidor DNS alternativo 

(C) Protocolo IP, Roteador, Servidor de NSD 
primário e Servidor de NSD secundário  

(D) Sub-rede A, sub-rede B, Wi-Fi e SSID 
 

QUESTÃO 12 – Devido a uma exigência da di-
retoria em separar as redes de cada departa-
mento contendo somente 6 hosts válidos, 
como ficaria o dimensionamento de rede da 
faixa de IP 192.168.233.0/24? 

(A) 192.168.233.0/32 

(B) 192.168.233.0/21 

(C) 192.168.0.0/16 

(D) 192.168.233.0/29 
 

QUESTÃO 13 – Seja %TOMCAT% o diretório 
raiz de uma instalação de um servidor 
TOMCAT, enquanto esse servidor estiver em 
execução em um ambiente Linux ou Win-
dows, o ato de copiar um arquivo de nome 
X.war, adequadamente construído, para o di-
retório %TOMCAT%/webapps deverá provo-
car a subsequente criação de um diretório 
denominado (escolha a alternativa abaixo), 
entre outras ações. 

(A) %TOMCAT%/webapps/X  

(B) %TOM_CAT%/webapps/X/ 

(C) TOMCAT/webapps/X 

(D) %TOMCAT%/apps/X/ 

 

QUESTÃO 14 – Sobre o Sistema Operacional 
Windows, marque V para itens verdadeiros e 
F para itens falsos: 

I. O Sistema Operacional Windows consiste 
em componentes no modo núcleo e compo-
nentes no modo usuário. (  ) 

II. No modo usuário há três tipos que são im-
portantes para o Windows de maneira singu-
lar: subsistemas de ambiente, DLLs e proces-
sos de serviço. A biblioteca de ligação dinâ-
mica (DLL), é código sendo ligado a programas 
executáveis em tempo real em vez de tempo 
de compilação. (  ) 

III. No Windows, quase todas as bibliotecas 
são DLLs, desde a biblioteca de sistema 
ntdll.dll, que é carregada em todo processo. 
(  ) 

IV. As DLLs diminuem a eficiência do sistema 
permitindo que código comum não seja com-
partilhado entre processos, assim aumenta o 
tempo de carregamento dos programas. (  ) 

(A) V V V F  

(B) F V V V 

(C) F V F V  

(D) V V V V 
 

QUESTÃO 15 – Em relação ao Linux, marque 
o item INCORRETO: 

(A) O Linux é um outro sistema operacional, 
derivado do Unix, criado nos anos 70. 

(B) O Linux não utiliza a FAT32, e sim, o seu 
próprio sistema de arquivos. Portanto não 
pode ser instalado em um PC já formatado 
com FAT32 

(C) Foi modernizado e adaptado para PCs. 

(D) Seu programa de instalação fará uma 
mudança nas partições do disco rígido, 
podendo manter uma parte com FAT32 e uma 
parte para o Linux. 
 



 

 

 

QUESTÃO 16 – A Segurança da informação re-
fere-se à proteção existente sobre as infor-
mações de uma determinada empresa ou 
pessoa, isto é, aplica-se tanto às informações 
corporativas quanto às pessoais. Entende-se 
por informação todo e qualquer conteúdo ou 
dado que tenha valor para alguma organiza-
ção ou pessoa. Ela pode estar guardada para 
uso restrito ou exposta ao público para con-
sulta ou aquisição. Sobre o tema é INCOR-
RETO afirmar que: 

(A) Podem ser estabelecidas métricas (com o 
uso ou não de ferramentas) para a definição 
do nível de segurança existente e, com isto, 
serem estabelecidas as bases para análise da  
melhoria ou piora da situação de segurança 
existente. 

(B) A segurança de uma determinada 
informação não pode ser afetada por fatores 
comportamentais e de uso de quem se utiliza 
dela, mas sim pelo ambiente ou infraestrutura 
que a cerca ou por pessoas malintencionadas 
que têm o objetivo de furtar, destruir ou 
modificar tal informação. 

(C) A tríade CIA (Confidentiality, Integrity and 
Availability) - Confidencialidade, Integridade e 
Disponibilidade - representa os principais 
atributos que, atualmente, orientam a  
análise, o planejamento e a implementação da 
segurança para um determinado grupo de 
informações que se deseja proteger. 

(D) Outros atributos importantes são não-
repúdio (irretratabilidade), autenticidade e 
conformidade. Com a evolução do comércio 
eletrônico e da sociedade da informação, a 
privacidade é também uma grande 
preocupação. 

 

 

 

QUESTÃO 17 – Analise os itens abaixo que 
versam sobre Lógica de Programação e de-
pois responda: 

 

I. Lógica de programação é o modo 
como se escreve um programa de 
computador, um algoritmo. Um algo-
ritmo é uma sequência de passos para 
se executar uma função. 

II. A linguagem de programação é como 
uma língua normal, um grupo de pa-
lavras com significados. No caso da 
programação, a maioria das lingua-
gens é escrita em Inglês. Estas lingua-
gens fazem o computador assimilar 
cada comando e função de um algo-
ritmo, depois executar cada função. 

III. Na hora de programar alguns passos 
são indispensáveis, como Declarar Va-
riáveis. Variáveis são escritas exclusi-
vamente por letras, que representam 
um valor que pode ser mudado a 
qualquer momento. 

IV. Saber lógica de programação é saber 
o melhor jeito de escrever um código, 
para o computador interpretar corre-
tamente. É saber se comunicar com a 
máquina a partir de uma linguagem 
seja lá qual for. 

 

Analisados os itens é CORRETO afirmar que: 

(A) Todos os itens estão corretos. 

(B) Apenas o item IV está incorreto. 

(C) Apenas o item III está incorreto. 

(D) Apenas o item I está incorreto. 

 

 

 

 



 

 

 

QUESTÃO 18 – É a sexta versão do Windows 
Server, sistema operacional destinado para 
servidores. É a versão para servidor do Win-
dows 8 e é o sucessor do Windows Server 
2008 R2. Duas versões de pré-lançamento, 
uma visualização de desenvolvedor e uma 
versão beta, foram lançadas durante o desen-
volvimento. Estamos falando do:  

(A) Windows Server 2009. 

(B) Windows Server 2010. 

(C) Windows Server 2011. 

(D) Windows Server 2012. 

 

QUESTÃO 19 – - Comunicação de dados é a 
troca de informação entre dois dispositivos 
através de algum meio de comunicação 
como, por exemplo, um par de fios. Um sis-
tema básico de comunicação de dados é com-
posto por cinco elementos. Quais são esses 
elementos do sistema de comunicação? 

(A) Conector / meio / protocolo / receptor / 
transmissor. 

(B) Meio / mensagem / protocolo / receptor 
/ transmissor. 

(C) Comunicador / meio / protocolo / 
receptor / transmissor. 

(D) Comunicador / conector / mensagem / 
receptor / transmissor 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 20 – Existem vários meios físicos 
que podem ser usados para realizar a trans-
missão de dados. Cada um tem seu próprio 
nicho em termos de largura de banda, re-
tardo, custo e facilidade de instalação e de 
manutenção. Qual meio de transmissão con-
siste em um fio de cobre esticado na parte 
central, envolvido por um material isolante 
protegido por um condutor cilíndrico, geral-
mente com uma malha sólida entrelaçada e 
um condutor externo coberto por uma ca-
mada plástica protetora? 

(A) Coaxial. 

(B) De fibra ótica. 

(C) Par trançado com blindagem. 

(D) Par trançado sem blindagem  
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM I) 

 

 
Leia atentamente as instruções antes de iniciar a prova e abra o caderno somente quando houver 

a instrução do orientador de sala. 
 
 

- A prova de conhecimento específico terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta 
por 20 (vinte) questões, todas no formato de respostas objetivas; 
 
 
- As respostas deverão ser em caneta esferográfica azul ou preta; 
 
 
- Não serão aceitas rasuras na FOLHA DE RESPOSTAS; 
 
 
- É proibido o uso de qualquer eletroeletrônico (celular, tablets, relógios digitais e outros); 
 
 
- É terminantemente proibido conversas com outros candidatos ou fazer qualquer tipo de consulta 
em livros, apostilas e outros. Em caso de descumprimento o candidato será automaticamente ex-
cluído / eliminado do Processo Seletivo Simplificado; 

 
 
 - As dúvidas deverão ser esclarecidas junto ao orientador de sala, antes do início da prova; 
 
 
- Qualquer questionamento em relação às questões da Prova de Conhecimento Específico deverá 
ser feito através de recurso após a data do Resultado Preliminar, como previsto em Edital; 
 
 
- A prova terá duração de 03:00 (Três) horas e, em caso de contratempo, irá prevalecer o horário 
de início anunciado pelo orientador de sala. 

 

 
BOM DIA!!! 

 



 

 

 

PROVA – TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO 
TRABALHO 

Questões 

QUESTÃO 01 – São exemplos de doenças os-
teomusculares relacionadas ao trabalho: 

(A) Dermatite solar, “pele de fazendeiro”, 
“pele de marinheiro”. 

(B) Úlcera crônica da pele, urticária alérgica. 

(C) Cervicalgia, dorsalgia. 

(D) Estomatite ulcerativa crônica, dermatite 
solar. 

 

QUESTÃO 02 – Utilizando seus conhecimen-
tos sobre as doenças do trabalho. Avalie se as 
doenças abaixo são consideradas como do-
enças do trabalho: 

I. Diabetes. 

II. Gastrite. 

III. Perda auditiva em trabalho realizado em 
local extremamente ruidoso. 

IV. Silicose. 

Dessas doenças: 

(A) Apenas a I está correta. 

(B) Apenas a III e a IV estão corretas. 

(C) Apenas a III está correta. 

(D) II, III e IV estão corretas. 

 

QUESTÃO 03 – Atualmente a higiene das 
mãos (HM) é uma das principais estratégias à 
prevenção das infecções relacionadas à assis-
tência da saúde. Em relação a esse tema, as-
sinale a alternativa correta. 

(A) A  HM, independente de quantas vezes é 
realizada,  é a melhor prevenção contra 
disseminação de micro-organismos, 
especialmente os multirresistentes, muitas 

vezes não veiculados pelas mãos dos 
profissionais de saúde. 

(B)  As mãos devem ser higienizadas com o 
produto apropriado em momentos essenciais 
e necessários, ou seja, nos cinco momentos 
para a higiene das mãos, de acordo com o 
fluxo de cuidados assistenciais para a 
prevenção das IRAS: antes de tocar o paciente; 
antes de realizar procedimento 
limpo/asséptico; após risco de exposição a 
fluidos corporais; após tocar o paciente; e 
após contato com superfícies próximas ao 
paciente. 

(C) As preparações alcoólicas contendo 
fragrâncias devem ser toleradas pelos 
profissionais de saúde mesmo que causem 
dermatites de contato. 

(D) A maioria das preparações alcoólicas para 
HM disponíveis no País contém etanol (álcool 
etílico), mas também pode conter isopropanol 
(álcool isopropílico), mas nunca a combinação 
desses dois álcoois. 

 

QUESTÃO 04 – Sobre o atestado de saúde 
ocupacional (ASO), assinale a alternativa 
CORRETA: 

(A) O ASO será emitido em duas vias, sendo 
uma arquivada no prontuário do funcionário 
dentro de SESMT e a outra entregue à chefia 
imediata. 

(B) É opcional a descrição do risco 
ocupacional na emissão do ASO. 

(C) O ASO deve conter, nome completo do 
trabalhador, número de registro de sua 
identidade e sua função. 

(D) O ASO apenas é obrigatório na admissão 
e demissão do funcionário. 

 

 

 



 

 

 

QUESTÃO 05 – Nos casos de acidentes com 
exposição a material biológico, de acordo 
com o Ministério da Saúde (2017), para maior 
eficácia da intervenção por profilaxia pós-ex-
posição de risco (PEP), o primeiro atendi-
mento após a exposição ao HIV deve ocorrer 
o mais rápido possível, tendo como limite: 

(A) 24 horas subsequentes à exposição. 

(B) 96 horas subsequentes à exposição. 

(C) 48 horas subsequentes à exposição. 

(D) 72 horas subsequentes à exposição. 
 

QUESTÃO 06 – Nas unidades hospitalares os 
riscos biológicos dizem respeito à probabili-
dade de exposição ocupacional aos microrga-
nismos, geneticamente modificados ou não; 
as culturas de células, os parasitas, as toxinas 
e os príons.  O Programa de Prevenção de Ris-
cos Ambientais, além do previsto na Norma 
Regulamentadora NR- 09, na fase de reco-
nhecimento, a identificação dos riscos bioló-
gicos deve seguir: 

(A) Metodologia quantitativa, considerando-
se os níveis de tolerância da NR-15. 

(B) Metodologia qualitativa, considerando-se 
os agentes epidemiologicamente mais 
frequentes, tendo em vista o perfil 
epidemiológico da região, do próprio serviço e 
dos trabalhadores do serviço de saúde. 

(C) Metodologia exploratória, fazendo-se o 
levantamento de todos os agentes etiológicos 
e quantificando os fatores. 

(D) Metodologia relativa, fazendo-se o 
levantamento de todos os agentes infecciosos 
causadores de doenças infecciosas, e 
quantificando a virulência de cada um. 
 

QUESTÃO 07 – Devido a exposição a agentes 
físicos, químicos e biológicos, as dermatoses 
ocupacionais representam parcela ponderá-
vel das doenças profissionais. Assinale a al-
ternativa que indica tal adoecimento: 

(A) Rash cutâneo, mácula, pápula. 

(B) Dispneia, calafrios e sudorese. 

(C) Desconforto, dor, prurido, queimação, 
reações psicossomáticas. 

(D) Diarreia, prurido e exantema. 

 

QUESTÃO 08 – Após afastamento do trabalho 
por 32 dias, devido acidente do trabalho, a 
avaliação clínica no exame médico de retorno 
ao trabalho, dever ser obrigatoriamente: 

(A) 24 horas após o dia de retorno. 

(B) 48 horas após o dia de retorno. 

(C) No primeiro dia da volta ao trabalho. 

(D) No dia anterior ao da volta ao trabalho. 

 

QUESTÃO 09 – A exposição do trabalhador a 
radiações ionizantes na sua atividade laboral, 
deve, de acordo com a norma vigente, reali-
zar exames complementares (hemograma 
completo e contagem de plaquetas) na sua 
admissão e, enquanto estiver no exercício da 
função: 

(A) Bimestralmente. 

(B) Semestralmente. 

(C) Anualmente. 

(D) A cada 2 anos. 

 

QUESTÃO 10 – Marque a opção que indica a 
vacina que o profissional de saúde, que tra-
balha em uma unidade hospitalar, deve to-
mar anualmente. 

(A) Influenza. 

(B) Hepatite B 

(C) Tétano. 

(D) Tríplice viral. 

 



 

 

 

QUESTÃO 11 – Os exames médicos de um 
funcionário, incluindo avaliação clínica, de-
vem ser registrados em prontuário clínico in-
dividual e mantidos pela instituição após o 
desligamento do trabalhador por, no mí-
nimo: 

(A) 5 anos. 

(B) 10 anos. 

(C) 15 anos. 

(D) 20 anos. 

 

QUESTÃO 12 – A equipe de Saúde Ocupacio-
nal se reuniu com a equipe de Segurança no 
Trabalho para, juntos, avaliarem alguns riscos 
potenciais no ambiente de trabalho e o esta-
belecer medidas preventivas. Essas ações 
correspondem à seguinte fase da Higiene 
Ocupacional: 

(A) Controle de riscos. 

(B) Avaliação de riscos. 

(C) Antecipação de riscos. 

(D) Reconhecimento de riscos. 

 

QUESTÃO 13 – Em relação ao Serviço Especi-
alizado em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho – SESMT de uma em-
presa com Grau de Risco 3 e 1.200 funcioná-
rios, a norma regulamentadora estabelece 
que a equipe seja composta, entre outros, 
por: 

(A) Um auxiliar de enfermagem do trabalho. 

(B) Dois técnicos de enfermagem do 
trabalho. 

(C) Três auxiliares de enfermagem do 
trabalho. 

(D) Nenhum auxiliar/técnico de enfermagem 
do trabalho. 

 

QUESTÃO 14 – Ao receber a denúncia de que 
em um determinado setor tem no seu ambi-
ente uma situação de risco grave e iminente, 
que necessita da aplicação de medidas corre-
tivas de emergência, o presidente da CIPA de-
verá: 

(A) Punir o culpado com advertência.   

(B) Convocar uma reunião extraordinária. 

(C) Registrar no livro de ocorrência da 
instituição. 

(D) Abrir uma sindicância para investigação. 

 

QUESTÃO 15 – Marque V para verdadeiro e F 
para falso: 

Sobre a desinfecção e esterilização de mate-
riais e equipamentos de saúde. 

( ) Os produtos classificados como semi-
críticos são aqueles que entram em contato 
com pele não íntegra ou mucosas íntegras 
colonizadas. 

( ) Os materiais utilizados na assistência 
ventilatória e na inaloterapia, podem ser 
submetidos à desinfecção por métodos de 
imersão química líquida com a utilização de 
saneantes à base de aldeídos. 

( ) O monitoramento do processo de 
esterilização com indicadores físicos deve ser 
registrado apenas no primeiro ciclo de 
esterilização. 

As afirmativas são, na ordem apresentada, 
respectivamente, 

(A) V – F – V. 

(B) F – F – F. 

(C) V – V – V. 

(D) V – F – F. 

 

 



 

 

 

QUESTÃO 16 – Com base na Portaria N.204, 
de 17 de fevereiro de 2016, que define a Lista 
Nacional de Notificação Compulsória de do-
enças, agravos e eventos de saúde pública 
nos serviços de saúde públicos e privados em 
todo o território nacional, quais são conside-
rados acidentes de trabalho: 

I. Acidente de trabalho com exposição a 
material biológico. 

II. Acidente de trabalho em espaços 
confinados. 

III. Acidente de trabalho grave, fatal e em 
crianças e adolescentes. 

IV. Acidente de trabalho grave envolvendo 
explosivos. 

(A)  I e II. 

(B)  I e III 

(C) II e IV. 

(D) III e IV. 

 

QUESTÃO 17 – De acordo com o Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem, é de-
ver: 

(A) Sobrepor o interesse da ciência ao 
interesse e segurança da pessoa, permitindo 
que as suas ações sejam assinadas por outro 
profissional. 

(B) Respeitar o pudor, a privacidade e a 
intimidade do ser humano, em todo seu ciclo 
vital, inclusive nas situações de morte e pós-
morte. 

(C) Disponibilizar assistência à coletividade 
em casos de epidemia, pleiteando vantagens 
pessoais. 

(D) Aceitar emprego em decorrência de fatos 
que envolvam demissão motivada pela recusa 
do profissional em cumprir a legislação 
profissional. 

 

QUESTÃO 18 – De acordo com a Norma Regu-
lamentadora Nº 7, do Ministério do Trabalho, 
relativa ao Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO), a avaliação clí-
nica do trabalhador no exame médico: 

(A) De mudança de função será 
obrigatoriamente realizada antes da data da 
mudança. 

(B) De retorno ao trabalho deverá ser 
obrigatoriamente realizada até o terceiro dia 
da volta ao trabalho de um trabalhador 
ausente por período igual ou superior a 30 
dias. 

(C) Admissional deverá ser obrigatoriamente 
realizado depois que o trabalhador assuma 
suas atividades. 

(D) Demissional será obrigatoriamente 
realizada até a data da homologação, desde 
que o último exame médico ocupacional 
tenha sido realizado há mais de 120 dias. 

 

QUESTÃO 19 – Ao estudar as perdas auditivas 
de origem ocupacional, pode-se notar outros 
agentes causais que, não somente podem ge-
rar perdas auditivas, independente de expo-
sição ao ruído, mas também, ao interagir com 
este, podem potencializar os seus efeitos so-
bre a audição. De acordo com o Ministério da 
Saúde (2006), são agentes causais da perda 
auditiva ocupacional, além do ruído, a expo-
sição: 

(A) A certos produtos químicos, as vibrações 
e o uso de alguns medicamentos. 

(B) Os produtos tóxicos, as pressões normais 
e o uso de corantes alimentícios. 

(C) A certos produtos químicos, as altas 
temperaturas e o uso de diluentes. 

(D) Os elementos radioativos, as poeiras e o 
uso de alguns fármacos tópicos. 

 



 

 

 

QUESTÃO 20 – O Programa Nacional de Imu-
nização - Ministério da Saúde, tem como mis-
são o controle, a erradicação e a eliminação 
de doenças imunopreveníveis. Nos ambien-
tes de trabalho, diversas doenças infecciosas 
podem ser transmitidas, configurando-se 
como doenças relacionadas ao trabalho, con-
forme Portaria N.º 1.339/GM, de 18 de no-
vembro de 1999. Algumas dessas doenças 
são imunopreveníveis cujas vacinas fazem 
parte do calendário de vacinação do adulto. 
Entre essas doenças destacam-se: 

(A) A hepatite A,  a febre amarela e a dengue. 

(B) A tuberculose pulmonar, a hepatite C e a 
dengue. 

(C) A leptospirose, o tétano e a hepatite B. 

(D) A hepatite B, o tétano e a febre amarela. 

 


