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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Saúde – desafios de integração e convergência 
 

A despeito dos imensos desafios, nas últimas décadas, o 
Brasil constituiu uma realidade de promoção e atenção à 
saúde ímpar no mundo e inédita em nossa História. A 
Constituição de 1988 estabeleceu a criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e concomitantemente os setores privados, 
com e sem fins lucrativos, se expandiram. 

Os 30 anos do SUS, recém-completados, sugerem uma 
reflexão. Obviamente, há muito que avançar na atenção à 
saúde, mas pode-se concluir que o SUS se tornou um 
patrimônio nacional. Citando o professor Eugenio Vilaça, “o 
SUS não é um problema sem solução, é uma solução com 
problemas”. 

O SUS atende 207 milhões de brasileiros. Os serviços vão 
desde vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, passando 
por vacinação, transplantes, assistência farmacêutica de alto 
custo, até programas de combate à Aids e à Hepatite C, entre 
outros. 

Integrado ao sistema filantrópico, o SUS avançou e fez 
história, apesar de todas as questões que enfrentamos. Seja por 
sua jornada ainda curta, seja por problemas organizacionais 
crônicos – especialmente o subfinanciamento da União, além 
das ineficiências pela estrutura e pela governança fragmen-
tadas, indicadas em estudo do Banco Mundial –, o SUS 
apresenta muitos desafios a superar, como o excesso de 
judicialização, que mina orçamentos e desorganiza planeja-
mentos. Mas não consigo vislumbrar o futuro do Brasil sem esse 
sistema de saúde. 

Também não consigo enxergar o horizonte sem o 
incremento da integração com os setores privados, tanto os 
sem fins lucrativos (filantrópicos) quanto os com fins lucrativos 
(hospitais, clínicas, serviços de diagnóstico, médicos e outros 
profissionais da saúde). [...] 

Como dissemos, a parceria filantrópica foi essencial à 
consolidação do SUS, conexão que se incrementou com a 
possibilidade de contratos de gestão com organizações sociais 
(OSs), a partir de 1998. Em 1999 criou-se a alternativa de ação 
com as organizações da sociedade civil de interesse público 
(Oscips). Em 2004 foram regulamentadas as parcerias público-
-privadas (PPPs), que permitem buscar financiamento parti-
cular para projetos de interesse público, incluindo a saúde. 

[...] 
Integração, cooperação, diálogo e intercâmbio entre os 

mundos público, privado e não governamental são caminhos 
já comprovadamente bem-sucedidos. Tendo como foco o 
cidadão e como norte o fortalecimento do SUS e o estímulo 
à integração desses universos, é preciso pautar discussões e 
ações acerca do financiamento e regulação do setor; 
políticas públicas; marco produtivo de desenvolvimento 
econômico; modelos de gestão, remuneração, organização 

e assistência; além de recursos humanos, infraestrutura, 
equipamentos e tecnologias. 

Considerando a mudança no quadro epidemiológico, com 
a predominância de doenças crônicas, que demandam atenção 
permanente, sobre doenças agudas, e se quisermos avançar 
para um sistema brasileiro de saúde inclusivo e qualificado, 
ético e economicamente sustentável, não há que se desviar 
dessa rota colaborativa, mas, sim, investir talento e esforço 
político para incrementar o intercâmbio de experiências de 
excelência que o Brasil construiu nos últimos 30 anos, como as 
inovações em gestão nos setores não governamentais e a 
estruturação da atenção primária no sistema público. Desafio é 
o que não falta, mas caminhos já temos. É só avançar na 
caminhada da cooperação. 

(Paulo Hartung. O Estado de S. Paulo, 07/05/2019. Adaptado.)  
 
Questão 01 
No 2º parágrafo do texto, o autor utiliza como recurso de 
linguagem a citação “o SUS não é um problema sem 
solução, é uma solução com problemas”. Considerando a 
estrutura textual apresentada, pode-se afirmar acerca de 
tal recurso que: 
A) Demonstra, como recurso de linguagem, o senso comum; 

fato aceitável que reflete a realidade. 
B) Apresenta uma interpretação como se fosse um fato, 

enfraquecendo o esquema argumentativo. 
C) Trata-se de um recurso da argumentação que contribui 

para um convencimento de um ponto de vista. 
D) Sua relevância deve-se ao fato de se tratar de um recurso 

da argumentação da lógica em que são apresentadas 
causa e consequência. 

 
Questão 02 
“Obviamente, há muito que avançar na atenção à saúde, mas 
pode-se concluir que o SUS se tornou um patrimônio 
nacional.” (2º§) O trecho anteriormente destacado apresenta 
duas ocorrências da partícula “se” acerca das quais está 
correto o seguinte comentário: 
A) Nas duas ocorrências o “se” pode ser classificado como 

palavra expletiva ou de realce. 
B) Em “pode-se concluir”, o “se” tem a função de conjunção 

subordinativa; o mesmo não ocorre com o segundo “se”. 
C) Nas duas ocorrências, o “se” pode ser classificado como 

substantivo por estar determinado na formação do 
período. 

D) Em “O SUS se tornou um patrimônio nacional.”, o “se” é 
reconhecido como pronome oblíquo correspondente à 
pessoa gramatical do sujeito, o mesmo não ocorre com o 
primeiro “se”. 

 
Questão 03 
A locução prepositiva que dá início ao texto “A despeito 
de” estabelece, de forma coerente e coesa, uma relação de:   
A) Causa. 
B) Compensação. 
C) Contrariedade. 
D) Proporcionalidade. 
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Questão 04 
De acordo com o exposto no 1º parágrafo do texto, pode-se 
afirmar que: 
A) Há segmentos específicos da sociedade cujo retrocesso na 

promoção da saúde de qualidade pode ser identificado, tais 
como setores privados, com e sem fins lucrativos.  

B) O atendimento à saúde no Brasil, segundo dados históricos, 
é peculiar e tem se mostrado completamente eficiente 
mesmo diante dos desafios enfrentados, não deixando de 
considerá-los. 

C) Há uma contradição entre o conteúdo exposto no 1º 
parágrafo e as informações e ideias posteriores que, 
propositalmente, permite que o leitor estabeleça uma 
reflexão acerca do assunto abordado.  

D) Os adjetivos “ímpar” e “inédita” contribuem para o entendi-
mento de que há fatores positivos que permeiam a 
promoção e atenção à saúde no Brasil, o que não é o mesmo 
que excluir deficiências e necessidades de melhorias.  

 
Questão 05 
O sentido produzido pelos vocábulos deve ser reconhecido 
mediante o contexto em que estão inseridos; assim, 
identifique a indicação correta quanto ao significado para 
os vocábulos destacados. 
A) “Integrado ao sistema filantrópico” (4º§) / destituível. 
B) “seja por problemas organizacionais crônicos” (4º§) / 

supervenientes. 
C) “e concomitantemente os setores privados” (1º§) / 

simultaneamente. 
D) “Saúde – desafios de integração e convergência” (título) 

/ alteração de direção. 

 
CONHECIMENTOS SOBRE O SUS 
 
Questão 06 
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 
tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados 
gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemi-
ológica das três esferas de governo. Como gestora do Sinan, 
cabe à União: 
A) Prestar apoio técnico às unidades notificantes. 
B) Consolidar os dados do Sinan provenientes dos municípios. 
C) Coordenar a seleção dos códigos correspondentes aos 

agravos de interesse estadual e municipal, segundo a 
Classificação Internacional de Doenças – CID 10. 

D) Avaliar regularidade, completitude, consistência e integri-
dade dos dados e duplicidade de registros, efetuando os 
procedimentos definidos como de responsabilidade do 
município, para a manutenção da qualidade da base de 
dados. 

 
 
 
 
 

Questão 07 
O Programa Farmácia Popular do Brasil que, atualmente, trata-
-se do “Programa Aqui tem Farmácia Popular”, funciona através 
do credenciamento de farmácias e drogarias comerciais, 
aproveitando a dinâmica da cadeia farmacêutica (produção x 
distribuição x varejo), oferecendo à população mais uma 
alternativa de acesso aos medicamentos considerados essen-
ciais. Em relação aos princípios da Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica, analise as afirmativas a seguir. 
I. Participar de um conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção, e recuperação da saúde, porém de forma inde-
pendente, da Política Nacional de Saúde, mas garantindo os 
princípios da universalidade, integralidade e equidade. 

II. Ser compreendida como política pública norteadora para a 
formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se 
as políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de 
desenvolvimento industrial e de formação de recursos 
humanos, dentre outras, garantindo a intersetorialidade 
inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação 
envolve tanto o setor público quanto privado de atenção 
à saúde. 

III. A assistência farmacêutica trata de um conjunto de ações 
voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 
tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento 
como insumo essencial e visando o acesso e o seu uso 
racional. 

IV. Modernizar e ampliar a capacidade instalada e de produção 
dos laboratórios farmacêuticos oficiais, sendo eles, nacionais 
ou não, visando apenas o suprimento dos medicamentos ao 
SUS e o cumprimento de seu papel como referências de 
custo e qualidade da produção de medicamentos, incluindo-
se a produção de fitoterápicos. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 08 
A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o acesso preferencial dos 
usuários e a principal porta de entrada e centro de 
comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. O 
Componente Construção do Programa de Requalificação de 
UBS tem como objetivo permitir o repasse de incentivos 
financeiros para a construção de UBS municipais e distritais, 
como forma de prover infraestrutura adequada às Equipes de 
Atenção Básica para desempenho de suas ações. “Dentre os 4 
Portes de UBS a serem financiadas por meio do Componente 
Construção, classifica-se como UBS PORT II destinada e apta a 
abrigar, no mínimo, _______ Equipe(s) de Atenção Básica, 
com número de profissionais compatível a _______ Equipe(s) 
de Atenção Básica.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) três / três 
B) uma / uma 
C) duas / duas 
D) quatro / quatro 
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Questão 09 
Considerando os termos citados e suas respectivas definições, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Análise de risco. 
2. Análise de situação de saúde. 
3. Análise do sistema municipal de saúde. 
(     ) É um processo contínuo, oportuno e sintético que permite 

medir, caracterizar, explicar e avaliar o processo saúde/ 
doença, contribuindo para o estabelecimento de estratégias 
políticas e tomada de decisões na área da saúde pública. 

(     ) Conjunto de procedimentos que deve ser incorporado ao 
processo de acompanhamento da situação de saúde, 
visando a oferecer subsídios aos gestores e às instâncias 
de participação e controle social para o planejamento e 
avaliação das ações e serviços de saúde, permitindo 
maior clareza na definição das prioridades e na avaliação 
do resultado de suas ações. 

(     ) Processo de levantamento, avaliação, gerenciamento e 
comunicação de riscos à saúde, considerando o processo 
de trabalho, a possibilidade de escape no ambiente, o 
volume, a concentração e a classe de risco do agente 
biológico a ser manipulado na implementação de ações 
destinadas à prevenção, controle, redução ou eliminação 
dos mesmos. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3.  
B) 1, 3, 2. 
C) 2, 1, 3. 
D) 2, 3, 1. 
 
Questão 10 
“Reunir-se a cada quatro anos com a representação dos 
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e 
propor as diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo 
ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde.” O trecho citado refere-se à(ao): 
A) Conselho de Saúde. 
B) Conferência de Saúde. 
C) Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 
D) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 11 
Conforme NR 9, “consideram-se riscos ambientais os agentes 
físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de 
trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou 
intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar 
danos à saúde do trabalhador”. Radiações ionizantes, fumos, 
protozoários e pressões anormais, são considerados, respec-
tivamente, agentes: 
A) Físicos; químicos; biológicos; e, físicos. 
B) Físicos; biológicos; químicos; e, físicos. 
C) Físicos; físicos; químicos; e, biológicos. 
D) Biológicos; físicos; físicos; e, químicos. 

Questão 12 
De acordo com a NR-7 para trabalhadores expostos a riscos 
ou a situações de trabalho que impliquem o desencadea-
mento ou agravamento de doença ocupacional, os exames 
deverão ocorrer em intervalo: 
A) Bienal, independente do resultado da negociação coletiva 

ou exames anteriores. 
B) A cada ano e meio para os trabalhadores com idade entre 

18 e 40 anos de idade. 
C) Semestral por exigência da Secretaria de Saúde ou se 

solicitado pelo médico agente da segurança do trabalho 
na empresa empregadora. 

D) Anual ou menor, a critério do médico encarregado, ou se 
notificado pelo médico agente da inspeção do trabalho, 
ou como resultado de negociação coletiva de trabalho.  

 
Questão 13 
Conforme disposto na NR-13 constitui condição de Risco 
Grave e Iminente – RGI o não cumprimento de qualquer 
item previsto nesta norma que possa causar acidente ou do-
ença relacionada ao trabalho, com lesão grave à integridade 
física do trabalhador. Analise. 
I. Operação de equipamentos abrangidos por esta NR 

sem dispositivos de segurança ajustados com pressão 
de abertura igual ou inferior a pressão máxima de 
trabalho admissível – PMTA, instalado diretamente no 
vaso ou no sistema que o inclui, considerados os 
requisitos do código de projeto relativos a aberturas 
escalonadas e tolerâncias de calibração. 

II. Atraso na inspeção de segurança periódica de caldeiras. 
III. Ausência de profissional qualificado ou habilitado no 

controle dos equipamentos eletrônicos e leitura das 
avaliações sistemáticas na sala de comando por tempo 
ininterrupto. 

IV. Bloqueio inadvertido de dispositivos de segurança de 
caldeiras e vasos de pressão, ou seu bloqueio intencional sem 
a devida justificativa técnica baseada em códigos, normas ou 
procedimentos formais de operação do equipamento. 

V. Ausência de dispositivo operacional de controle do 
nível de água de caldeira. 

VI. Operação de equipamento enquadrado nesta NR com 
deterioração atestada por meio de recomendação de sua 
retirada de operação constante de parecer conclusivo em 
relatório de inspeção de segurança, de acordo com seu 
respectivo código de projeto ou de adequação ao uso.  

VII. Permanência de operador em treinamento de calibração, 
dentro do raio de 3,00 metros, na área de risco. 

VIII. Operação de caldeira por trabalhador que não atenda 
aos requisitos estabelecidos no Anexo I desta NR, ou 
que não esteja sob supervisão, acompanhamento ou 
assistência específica de operador qualificado. 

Estão INCORRETAS apenas as afirmativas 
A) I e IV.    
B) III e VII.    
C) I, II e V.    
D) IV, V e VII. 
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Questão 14 
“Os resíduos industriais são aqueles provenientes dos 
processos industriais, na forma sólida, líquida ou gasosa, ou 
combinação destas, e que, por suas características físicas, 
químicas ou microbiológicas não se assemelham aos resíduos 
domésticos, como cinzas, lodos, óleos, materiais alcalinos ou 
ácidos, escórias, poeiras, borras, substâncias lixiviadas e 
aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle 
de poluição, bem como demais efluentes líquidos e emissões 
gasosas contaminantes atmosféricos.” Baseado na NR-25, 
analise. 
I. As empresas devem buscar a redução da geração de 

resíduos por meio da adoção das melhores práticas 
tecnológicas e organizacionais disponíveis. 

II. Os resíduos industriais devem ter destino adequado 
sendo proibido o lançamento ou a liberação no ambiente 
de trabalho de quaisquer contaminantes que possam 
comprometer a segurança e saúde dos trabalhadores. 

III. As medidas, métodos, equipamentos ou dispositivos de 
controle do lançamento ou liberação dos contaminantes 
gasosos, líquidos e sólidos devem ser submetidos ao 
exame e à aprovação dos órgãos competentes. 

IV. Os resíduos líquidos e sólidos produzidos por processos e 
operações industriais devem ser adequadamente cole-
tados, acondicionados, armazenados, transportados, 
tratados e encaminhados à adequada disposição final 
pela empresa e em cada uma dessas etapas citadas 
devem ser desenvolvidas ações de controle, de forma a 
evitar risco à segurança e saúde dos trabalhadores. 

V. Os resíduos sólidos e gasosos de média toxicidade e 
insalubridade devem ser dispostos conforme previsto 
nas legislações sanitárias. 

VI. Os rejeitos radioativos devem ser dispostos conforme 
legislação específica da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear – CNEN. 

VII. Os resíduos de risco físico-químico devem ser dispostos 
com auxílio, conhecimento, organização e controle de 
entidades da categoria.  

VIII. Os trabalhadores envolvidos em atividades de coleta, 
manipulação, acondicionamento, armazenamento, trans-
porte, tratamento e disposição de resíduos devem ser 
capacitados pela empresa, de forma continuada, sobre os 
riscos envolvidos e as medidas de controle e eliminação 
adequadas. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII.      
B) I, II, III, IV, VI e VIII, apenas.     
C) I, III, V, VI, VII e VIII, apenas. 
D) II, IV, V, VI, VII e VIII, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 15 
Segundo a NR-17, as condições ambientais de trabalho devem 
estar adequadas às características psicofisiológicas dos traba-
lhadores e à natureza do trabalho a ser executado. Quanto à 
iluminação, a NR-17 dispõe que: 
I. Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação 

adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, 
apropriada à natureza da atividade.  

II. A iluminação geral deve ser distribuída de forma centra-
lizada e difusa.  

III. A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e 
instalada de forma a evitar ofuscamento, reflexos, incômodos, 
sombras e contrastes excessivos.  

IV. Os níveis mínimos de iluminamento a serem observados 
nos locais de trabalho são os valores de iluminâncias 
estabelecidos na NBR 5413. 

V. A medição dos níveis de iluminamento previstos nessa 
norma deve ser feita no campo de trabalho onde se 
realiza a tarefa visual, utilizando-se de luxímetro com 
fotocélula corrigida para a sensibilidade do olho humano 
e em função do ângulo de incidência.  

VI. Quando não puder ser definido o campo de trabalho 
previsto no subitem 17.5.3.4, este será um plano 
horizontal a 1 metro do piso. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III, IV, V e VI.       
B) II, IV e VI, apenas.      
C) I, III, IV e V, apenas. 
D) II, III, IV, V e VI, apenas. 
 
Questão 16 
Dentre outros, para efeito da Lei nº 8.213/91, equiparam-se 
também ao acidente do trabalho aquele sofrido pelo 
segurado no local e no horário do trabalho, em consequência 
de: 
I. Ato de agressão praticado por terceiro ou companheiro 

de trabalho.  
II. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por 

motivo de disputa relacionada ao trabalho. 
III. Ato de imprudência, de negligência de terceiro ou de 

companheiro de trabalho. 
IV. Ato de pessoa privada do uso da razão.   
V. Incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de 

força maior.  
VI. Ato de sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro 

ou companheiro de trabalho. 
VII. Ato de imperícia de terceiro ou de companheiro de 

trabalho. 
VIII. Desabamento e inundação. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, III, VI e VII, apenas.      
B) II, III, IV e VI, apenas. 
C) I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII.      
D) I, II, III, IV, VI e VII, apenas. 
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Questão 17 
Baseado em condições sanitárias e de conforto nos locais 
de trabalho, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) As áreas destinadas aos sanitários deverão atender às 

dimensões mínimas essenciais. É considerada satisfatória 
a metragem de 1,00 m2 para cada sanitário, por 25 
operários em atividade.  

(     ) As instalações sanitárias deverão ser separadas por 
sexo. 

(     ) No mictório do tipo calha, de uso coletivo, cada segmento, 
no mínimo de 0,50m, corresponderá a um mictório do tipo 
cuba. 

(     ) Os lavatórios poderão ser formados por calhas revestidas 
com materiais impermeáveis e laváveis, possuindo torneiras 
de metal, tipo comum, espaçadas de 0,60 m, devendo 
haver disposição de uma torneira para cada grupo de 
50 trabalhadores. 

(     ) O lavatório deverá ser provido de material para a 
limpeza, enxugo ou secagem das mãos, proibindo-se o 
uso de toalhas coletivas.  

(     ) Deverá haver canalização com tomada de água, 
exclusivamente para uso contra incêndio.  

(     ) Será exigido um chuveiro para cada 10 trabalhadores nas 
atividades ou operações insalubres, ou nos trabalhos com 
exposição a substâncias tóxicas, irritantes, infectantes, 
alergizantes, poeiras ou substâncias que provoquem 
sujidade, e nos casos em que estejam expostos a calor 
intenso.  

(     ) Com o objetivo de manter um iluminamento mínimo 
de 100 lux, deverão ser instaladas lâmpadas incandes-
centes de 100 W/8,00 m2 de área com pé-direito de 
3,00 m máximo, ou outro tipo de luminária que 
produza o mesmo efeito. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F, V, V, V, F.       
B) F, V, F, V, V, F, F, V.      
C) F, V, F, F, V, V, V, V. 
D) V, F, V, F, V, F, V, F. 
 
Questão 18 
Para fins da NR-16 são consideradas atividades ou operações 
perigosas as executadas com explosivos sujeitos a degradação 
química ou autocatalítica e, ainda, a ação de agentes exterio-
res, tais como calor, umidade, faíscas, fogo, fenômenos sísmi-
cos, choque e atritos. É INCORRETO afirmar que: 
A) Todas as áreas de risco previstas nesta NR devem ser 

delimitadas, sob responsabilidade do empregador. 
B) As quantidades de inflamáveis, contidas nos tanques de 

consumo próprio dos veículos, efetivamente, serão consi-
deradas para efeito da NR-16. 

C) Para efeito desta Norma Regulamentadora considera-se 
líquido combustível todo aquele que possua ponto de 
fulgor maior que 60°C e inferior ou igual a 93°C. 

D) As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou 
gasosos liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel, 
são consideradas em condições de periculosidade, exclusão 
para o transporte em pequenas quantidades, até o limite 
de 200 litros para os inflamáveis líquidos e 135 quilos para 
os inflamáveis gasosos liquefeitos. 

Questão 19 
“Com a crescente industrialização, surgiu a necessidade de 
algumas atividades funcionarem ininterruptamente, tendo 
em vista que alguns processos apenas são factíveis e 
lucrativos dessa forma. Porém, o ser humano está em sua 
fase ______________ (performance) durante o dia, e 
________________ (relaxamento e recuperação) durante a 
noite. Com isso, o trabalho em turnos e noturno está na 
contramão da natureza e, consequentemente, acarreta a 
___________ crônica e ____________ associados. Em 
geral, o sono diurno é insuficiente, tanto em relação à 
qualidade quanto à quantidade. Entre os distúrbios 
ocupacionais resultantes podemos citar: irritabilidade, 
predisposição à depressão, sensação de cansaço mesmo 
após o sono, perda da vitalidade e interesse pelo trabalho, 
perda de apetite, perturbações do sono e problemas 
digestivos.” Assinale a alternativa que completa correta e 
sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) fototrópica / hipertrópica / estafa / sintomas  
B) ergotrópica / trofotrópica / fadiga / distúrbios  
C) alotrópica / antitrópica / predisposição / males  
D) antrotrópica / mesotrópica / doença / problemas  
 
Questão 20 
“Entende-se por descumprimento reiterado a lavratura do 
auto de infração por ____________ vezes no tocante ao 
descumprimento do mesmo item de norma regulamentadora 
ou a negligência do empregador em cumprir as disposições 
legais e/ou regulamentares sobre segurança e saúde do 
trabalhador, violando-as reiteradamente, deixando de 
atender às advertências, intimações ou sanções e sob 
reiterada ação fiscal por parte dos agentes da inspeção do 
trabalho.” Assinale a alternativa que completa corretamente 
a afirmativa anterior. 
A) três 
B) quatro 
C) cinco 
D) seis 
 
Questão 21 
Nos trabalhos realizados a céu aberto, é obrigatória a 
existência de abrigos, ainda que rústicos, capazes de proteger 
os trabalhadores contra intempéries, bem como, EXCETO: 
A) Serão exigidas medidas especiais que protejam os traba-

lhadores contra a insolação excessiva, o calor, o frio, a 
umidade e os ventos inconvenientes. 

B) Para os trabalhos realizados em regiões pantanosas ou 
alagadiças, serão imperativas as medidas de profilaxia de 
endemias, de acordo com as normas de saúde pública. 

C) As casas de moradia serão construídas em locais arejados, 
livres de vegetação e afastadas, no mínimo, 50,00 m dos 
depósitos de feno ou estercos, currais, estábulos, pocilgas 
e quaisquer viveiros de criação. 

D) Aos trabalhadores que residirem no local do trabalho, 
deverão ser oferecidos alojamentos que apresentem 
adequadas condições sanitárias, para o trabalhador e sua 
família e, ainda, podendo ser moradia coletiva da família. 

 



꙳ 

     

 
7 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FSERJ 

VAGA: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
TIPO 2 – VERDE 

Questão 22 
Na instalação de caldeiras a vapor, quando a caldeira estiver 
instalada em ambiente fechado, a “Casa de Caldeiras” deverá 
satisfazer os seguintes requisitos, EXCETO: 
A) Dispor de ventilação permanente com entradas de ar que 

não possam ser bloqueadas. 
B) Dispor de sensor para detecção de vazamento de gás 

quando se tratar de caldeira a combustível gasoso.  
C) Dispor de pelo menos duas saídas amplas, permanentemente 

desobstruídas e dispostas sempre na mesma direção. 
D) Constituir prédio separado, construído de material resistente 

ao fogo, podendo ter apenas uma parede adjacente a outras 
instalações do estabelecimento; porém, com as outras pare-
des afastadas de, no mínimo, 3,00 m de outras instalações, do 
limite de propriedade de terceiros, do limite com as vias 
públicas e de depósitos de combustíveis, excetuando-se re-
servatórios para partida com até dois mil litros de capacidade. 

 
Questão 23 
“As empresas que mantiverem com seus trabalhadores a 
contratação de jornada de seis horas diárias, nelas contem-
plados e remunerados quinze minutos de intervalo para 
repouso e alimentação, obrigar-se-ão somente à comple-
mentação de cinco minutos, igualmente remunerados, de 
maneira a alcançar o total de vinte minutos de pausas 
obrigatórias remuneradas”, concedidos na forma da: 
A) NR-17 
B) NR-18 
C) NR-19 
D) NR-20 
 
Questão 24 
De acordo com a NR-11 (Transporte, Movimentação, Arma-
zenagem e Manuseio de Materiais) e seus conceitos, marque 
V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Equipamento de elevação de carga: todo equipamento 

que faça o trabalho de levantar, movimentar e abaixar 
cargas, incluindo seus acessórios (destinados a fixar a 
carga a ser transportada, ligando-a ao equipamento). 

(     ) Equipamento ovador de contêiner: equipamento susten-
tado por ponte rolante, utilizado para carga e descarga de 
pacotes de chapas de rochas ornamentais em contêi-
neres. Possui a forma de um C, sendo a parte superior 
presa à ponte rolante, e a inferior, que entra no contêiner, 
sustenta o pacote a ser ovado. 

(     ) Equipamento para movimentação de chapas de rochas 
ornamentais fracionadas: equipamento destinado à 
movimentação de cargas, constituído por uma estrutura 
com, no mínimo, três rodas. 

(     ) Fueiro: peça metálica em formato de L ou I, fixada ou 
encaixada no carro porta-bloco, que tem por finalidade 
garantir a estabilidade das chapas. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F, F. 
B) V, V, V, V. 
C) F, V, F, V. 
D) V, F, V, F. 

Questão 25 
No canteiro de obras para grandes empreendimentos, 
considerando as condições sanitárias e de conforto nos 
locais de trabalho, os alojamentos devem ter: 
A) Capacidade máxima de cada dormitório de cento e vinte 

operários. 
B) Camas superiores com proteção lateral e altura livre, 

mínima, de 1,10 m do teto do alojamento. 
C) Alojamentos com área de circulação interna, nos 

dormitórios, com a largura mínima de 0,80 metro. 
D) Corredores dos alojamentos com mais de 7 metros de 

comprimento com vãos para o exterior e área não 
inferior a 1/6 do respectivo piso. 

 
Questão 26 
“De acordo com a NR-15 (Atividades e Operações Insalubres), 
entende-se por ruído de impacto aquele que apresenta picos 
de energia acústica de duração inferior a _____ segundo(s), a 
intervalos superiores a ______ segundo(s).” Assinale a alter-
nativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa 
anterior. 
A) um / um 
B) um / dois 
C) dois / um 
D) dois / dois 
 
Questão 27 
De acordo com a NR-05 (Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes – CIPA), o Presidente e o Vice-Presidente da 
CIPA, em conjunto, terão as seguintes atribuições, EXCETO: 
A) Delegar atribuições aos membros da CIPA. 
B) Cuidar para que a CIPA disponha de condições necessá-

rias para o desenvolvimento de seus trabalhos. 
C) Coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando 

para que os objetivos propostos sejam alcançados. 
D) Acompanhar as reuniões da CIPA e redigir as atas, apresen-

tando-as para aprovação e assinatura dos membros presentes. 
 
Questão 28 
O produto químico utilizado no local de trabalho, deve ser 
classificado quanto aos perigos para a segurança e a saúde 
dos trabalhadores, de acordo com os critérios estabelecidos 
pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e 
Rotulagem de Produtos Químicos (GHS) da: 
A) Organização das Nações Unidas. 
B) Sindicato Mundial da Indústria Química. 
C) Organização do Tratado Atlântico Norte. 
D) Confederação Internacional de Produtos Químicos. 
 
Questão 29 
Em uma urna há duas bolas: uma branca e outra preta. Se 
eu retirar a bola branca, em seguida devo lançar um dado, 
bem como se eu retirar a bola preta eu devo lançar uma 
moeda. Qual a probabilidade de sair o número 6 no dado? 
A) 1/6 
B) 1/9 
C) 1/12 
D) 1/15 
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Questão 30 
Para a segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, 
em relação às medidas de proteção considerando os riscos 
biológicos nos postos de trabalho, o empregador deve 
vedar, EXCETO: 
A) O uso de calçados abertos. 
B) A utilização de pias de trabalho para fins diversos dos 

previstos. 
C) O consumo de alimentos, sendo permitidas somente 

bebidas não alcoólicas. 
D) O ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes 

de contato nos postos de trabalho. 
 
Questão 31 
A NR-6 (Equipamento de Proteção Individual – EPI) considera 
equipamento de proteção individual todo dispositivo ou 
produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, 
destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a 
segurança e a saúde no trabalho. Diante destas informações, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Nas empresas desobrigadas a constituir SESMT, cabe ao 

empregador selecionar o EPI adequado ao risco, mediante 
orientação de profissional tecnicamente habilitado, ouvida 
a CIPA ou, na falta desta, o designado e trabalhadores 
usuários. 

B) O equipamento de proteção individual, de fabricação 
nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou 
utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação – 
CA, expedido pelo órgão nacional oficial competente em 
matéria de segurança e saúde no trabalho. 

C) Entende-se como Equipamento Conjugado de Proteção 
Individual todo aquele composto por vários dispositivos, 
que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos 
que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetí-
veis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

D) Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, ouvida a 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA e 
trabalhadores usuários, recomendar aos trabalhadores o 
EPI adequado ao risco existente em determinada atividade. 

 
Questão 32 
“Concorra a prêmios grandiosos com a Quina: basta marcar 
de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e 
torcer. Caso prefira, o sistema pode escolher os números 
para você através da Surpresinha. Ganham prêmios os 
acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode 
concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 
concursos consecutivos com a Teimosinha.” Considerando 
a situação hipotética, qual é a probabilidade de acertar 
dois números (duque), jogando cinco números dos oitenta 
disponíveis, em um volante, apenas uma única vez? 
A) 1/20 
B) 1/24 
C) 1/32 
D) 1/36 

Questão 33 
Entende-se como resíduos industriais aqueles provenientes 
dos processos industriais, na forma sólida, líquida ou gasosa 
ou a combinação destas e que, por suas características físicas, 
químicas ou microbiológicas, não se assemelham aos resíduos 
domésticos, como cinzas, lodos, óleos, materiais alcalinos ou 
ácidos, escórias, poeiras, borras, substâncias lixiviadas e 
aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle 
de poluição, bem como demais efluentes líquidos e emissões 
gasosas contaminantes atmosféricos. Diante do exposto, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Os resíduos industriais devem ser eliminados dos locais 

de trabalho através de métodos, equipamentos ou 
medidas adequadas, sendo proibido o lançamento ou 
a liberação no ambiente de trabalho de quaisquer 
contaminantes que possam comprometer a segurança 
e a saúde dos trabalhadores, sob a forma de matéria 
ou energia, direta ou indiretamente. 

(     ) Os resíduos sólidos e líquidos de alta toxicidade, pericu-
losidade, os de alto risco biológico e os resíduos radiativos 
devem ser dispostos com conhecimento, aquiescência e 
auxílio de entidades especializadas/públicas e no campo de 
sua competência. 

(     ) Os trabalhadores envolvidos em atividades de coleta, 
manipulação, acondicionamento, armazenamento, trans-
porte, tratamento e disposição de resíduos devem ser 
capacitados pela empresa, de forma continuada, sobre 
os riscos envolvidos e as medidas de eliminação e 
controle adequado dos mesmos. 

(     ) Na eventualidade de utilização de métodos de controle 
que retirem os contaminantes gasosos dos ambientes de 
trabalho e os lancem na atmosfera externa, ficam as 
emissões resultantes sujeitas às legislações competentes 
exclusivamente no âmbito dos governos estaduais, para 
melhor fiscalização. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V, V. 
B) F, F, V, V. 
C) V, V, V, F. 
D) F, F, F, F. 
 
Questão 34 
“A investigação de acidentes e a Análise Preliminar de Riscos 
(APR) têm o objetivo de registrar, investigar e prevenir a 
ocorrência de acidentes, incidentes e outras condições de 
riscos indesejáveis, atendendo aos aspectos legais de saúde e 
segurança ocupacional. O campo de aplicação da metodologia 
aplicada é definido pelo profissional prevencionista.” Conside-
rando este conceito, a responsabilidade do departamento 
médico da empresa é, EXCETO: 
A) Participar das investigações dos acidentes com afastamentos. 
B) Providenciar atendimento médico imediato à vítima de 

acidente de trabalho. 
C) Comunicar o acidente à segurança do trabalho para 

proceder à investigação do acidente. 
D) Garantir que todos os acidentes/incidentes ocorridos na 

sua unidade sejam identificados e corrigidos segundo as 
normas de segurança vigentes. 
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Questão 35 
De acordo com a NR-5 (Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes – CIPA), quando se tratar de empreiteiras ou 
empresas prestadoras de serviços, considera-se estabele-
cimento o local onde os empregados exercem as suas 
atividades, bem como é correto afirmar que: 
A) A empresa contratante adotará as providências necessárias 

para acompanhar o cumprimento pelas empresas contra-
tadas que atuam no seu estabelecimento, das medidas de 
segurança e saúde no trabalho. 

B) A contratante e as contratadas, que atuem em um mesmo 
estabelecimento, deverão implementar, de forma indepen-
dente, medidas de prevenção de acidentes e doenças do 
trabalho, de forma a garantir o mesmo nível de proteção 
em matéria de segurança e saúde a todos os trabalhadores 
do estabelecimento. 

C) A empresa contratada adotará medidas necessárias para 
que as empresas contratantes, suas CIPAs, os designados 
e os demais trabalhadores lotados naquele estabe-
lecimento recebam as informações sobre os riscos 
presentes nos ambientes de trabalho, bem como sobre 
as medidas de proteção adequadas. 

D) Sempre que cinco ou mais empresas atuarem em um 
mesmo estabelecimento, a CIPA ou designado da empresa 
contratante deverá, em conjunto com as das contratadas 
ou com os designados, definir mecanismos de integração e 
de participação de todos os trabalhadores em relação às 
decisões das CIPAs existentes no estabelecimento. 

 
Questão 36 
Os serviços que envolvem riscos de acidentes de trabalho 
em máquinas e equipamentos, exceto operação, devem 
ser precedidos de Ordens de Serviço (OS) específicas, 
contendo, no mínimo, EXCETO:  
A) A descrição do serviço. 
B) O nome e a função dos trabalhadores.  
C) A data, a hora, o turno e o local de realização. 
D) Os responsáveis pelo serviço e pela emissão da OS, de 

acordo com os procedimentos de trabalho e segurança. 
 
Questão 37 
A avaliação da exposição ocupacional à vibração de corpo 
inteiro deve ser feita utilizando sistemas de medição que 
permitam a determinação da aceleração resultante de expo-
sição normalizada (aren) e do Valor da Dose de Vibração Re-
sultante (VDVR), parâmetros representativos da exposição 
diária do trabalhador. O nível de ação para a avaliação da 
exposição ocupacional diária à vibração de corpo inteiro cor-
responde a um valor da aceleração resultante de exposição 
normalizada (aren) de 0,5 m/s², ou ao Valor da Dose de 
Vibração Resultante (VDVR) de 9,1 m/s1,75. O limite de 
exposição ocupacional diária à vibração de corpo inteiro 
corresponde ao valor da aceleração resultante de exposição 
normalizada (aren) de: 
A) 1,0 m/s² 
B) 1,1 m/s² 
C) 1,2 m/s² 
D) 1,3 m/s² 

Questão 38 
De acordo com a NR-14 (Fornos), os fornos deverão ser 
dotados de chaminé, suficientemente dimensionada para 
a livre saída dos gases queimados, de acordo com normas 
técnicas oficiais sobre poluição 
A) do ar. 
B) do solo. 
C) da água. 
D) das florestas. 
 
Questão 39 
De acordo com a NR-8 (Edificações), para proteção contra 
intempéries, as partes externas, bem como todas as que 
separem unidades autônomas de uma edificação, ainda que 
não acompanhem sua estrutura, devem, obrigatoriamente, 
observar as normas técnicas oficiais relativas à, EXCETO: 
A) Resistência ao fogo. 
B) Isolamento térmico. 
C) Isolamento dinâmico. 
D) Resistência estrutural. 
 
Questão 40 
Para a proteção contra incêndios, a água nunca será empre-
gada nos fogos, EXCETO: 
A) Classe E. 
B) Classe D. 
C) Classe C, salvo quando se tratar de água pulverizada. 
D) Classe B, salvo quando pulverizada sob a forma de neblina. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para as vagas de Superior e Nível Médio Técnico. 
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 

o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 3h (três horas) as provas para as vagas de Nível Superior e Nível Médio Técnico. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta.  

8. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

9. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

11. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.  

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- O resultado da Primeira e Segunda Etapas e o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, com a respectiva classificação, 
serão publicados pela Fundação Saúde no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e disponibilizado no site do Instituto 
Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br) e da Fundação Saúde (www.fundacaosaude.rj.gov.br) 


