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ENFERMEIRO-ENFERMAGEM DO TRABALHO

LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

Antes de começar a fazer as provas:
Verifique se este caderno contém •	
proVas de: Língua portuguesa/ 
Legislação, com 15 questões; e  Específica 
do Cargo, com 30 questões, com  
4 (quatro) alternativas, cada uma dessas 
questões, sequencialmente numeradas de 
1 a 45.

Caso haja algum problema, solicite a 
substituição do seu caderno de provas.

Na Folha de Respostas:
Confira seu nome e número de inscrição.•	
assine, a TINTa, no espaço indicado.•	

ao transferir as respostas para a Folha de 
respostas:

UsE somENTE CaNETa azUL •	 ou prETa 
e aplique traços firmes dentro da área 
reservada à letra correspondente a cada 
resposta, conforme o modelo:

            a       B       C       D
00 -         

sua resposta NÃO será computada, se houver 
marcação de mais de uma alternativa.

NÃo DEIXE NENHUma QUEsTÃo sEm 
rEsposTa.

a FoLHa DE rEsposTas não deve ser 
dobrada, amassada ou rasurada. 

sua prova somENTE poDErá sEr 
ENTrEgUE após o TÉrmINo Do pEríoDo 
DE sIgILo. Levante o braço, para que o fiscal 
possa recolhê-la.

Você deverá aguardar o fiscal se aproximar 
para, então, entregar o CaDErNo DE proVas 
e a FoLHa DE rEsposTas.

Você NÃo poderá levar consigo o Caderno de 
provas.

o rascunho de gabarito, localizado ao final 
do Caderno de provas, só poDErá sEr 

DEsTaCaDo pELo FIsCaL.

recolha seus objetos, deixe a sala e, em 
seguida, o prédio. a partir do momento em que 
sair da sala e até a saída do prédio, continuam 
válidas as proibições ao uso de aparelhos 
eletrônicos e celulares, bem como não lhe é 
mais permitido o uso dos sanitários.

Duração total das provas,  
incluindo transcrição da  
FOLHA DE RESPOSTAS:

QUATRO HORAS

UNIVErsIDaDE FEDEraL DE mINas gEraIs
pró-rEITorIa DE rECUrsos HUmaNos

DEparTamENTo DE DEsENVoLVImENTo DE rECUrsos HUmaNos
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO

INSTRUÇÃO: as QUEsTÕEs de 01 a 07 referem-se ao TEXTo 1. Leia-o atentamente antes de 
respondê-las. 

TEXTO 1

Vivemos uma geração em que “tomar um porre” é sinônimo de status. Vi, durante os três últimos 
anos, amigos que eram totalmente contrários ao exagero etílico tornarem-se verdadeiros bebuns. Uma 
pena. Eles acreditam que a bebida é a desculpa para se tornarem quem eles não têm coragem de 
ser sóbrios. Ficam mais “alegres”, sentem-se poderosos, sem limites, porém se esquecem de metade 
das coisas que ocorreram na noite anterior. pergunto-me qual seria o grande trunfo de viver dessa 
maneira.

será que a influência vem da mídia? Comerciais mostram que consumir cerveja atrai mulheres 
lindas e momentos agradáveis. somos manipulados por propagandas? Em parte. De certa forma, 
a ideia daquela felicidade que nos é vendida gera a ansiedade de conquistá-la por meio da bebida. 
mas todos nós sabemos que felicidade não se compra. a impressão que tenho é a de um hábito 
intrínseco à passagem para a maturidade, como se a bebida fosse um passaporte à vida adulta. [...]  a 
responsabilidade é o que diferencia as fases da vida, e ser independente é muito mais do que comprar 
uma garrafa de vodka sem precisar mostrar a identidade.

Cada vez mais novos, somos postos em um mundo de loucura e repressão. as algemas atadas 
são falsamente libertadas quando o álcool passa a atuar na mente. É tudo mera ilusão. os problemas 
continuam, a vida permanece a mesma. a diferença é que, por algumas horas, você é que se aliena. 
Você é que perde a percepção da realidade. Você é que deixa de vivenciar o que existe de fato para 
fantasiar.

Vale a pena? Embriaguez, alienação, ou sobriedade... Você pode viver da maneira que quiser, 
é só uma questão de escolha. No entanto, não se esqueça de que para cada escolha haverá uma 
consequência, uma renúncia e talvez o arrependimento.

SHIMABUKURO, Márcia. Disponível em: <http://blogdofolhateen.folha.blog.uol.com.br> Acesso em 15 fev. 2015 [Adaptado]

QUESTÃO 01

a autora defende a ideia de que a

a) decisão entre estar ébrio ou estar sóbrio é opção de cada indivíduo.
B) aquisição de bebida sem identificação será uma importante conquista.
C) bebida liberta a nova geração de repressões socialmente impostas.
D) ingestão de bebida alcoólica é um modo de conquistar a maturidade.

QUESTÃO 02 

De acordo com o texto, os jovens bebem porque

a) acreditam na desculpa da bebida como forma de os transformar em alguém mais audacioso.
B) decidem deixar de ser arrogantes e apelam para o exagero etílico que os conduz a novo status 

social.
C) são convencidos, pela mídia, de que a bebida resgata sentimentos que geram ansiedade e 

tristeza.
D) vivem em um mundo insano e repressor, e sentem-se libertos pela ilusão que o álcool lhes 

oferece.
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QUESTÃO 03

são temas abordados nesse texto, EXCETo

a) renúncia e sobriedade.
B) independência e responsabilidade.
C) etilismo e remorso.
D) solidariedade e constrangimento.

QUESTÃO 04 

Leia este trecho:

Ficam mais “alegres”, sentem-se poderosos, sem limites, porém se esquecem de metade das coisas 
que ocorreram na noite anterior. 

Em relação ao emprego de sinais de pontuação, estão corretas as afirmativas, EXCETo:

a) o uso das aspas em “alegres” realça esse termo, sinalizando que, no contexto, seu sentido é digno 
de destaque.

B) o emprego de vírgula no fragmento “Ficam mais “alegres”, sentem-se poderosos” separa duas 
orações coordenadas.

C) o emprego de vírgula em “, porém” separa essa palavra de natureza corretiva, explicativa, em um 
período composto.

D) o uso de vírgula no fragmento “sentem-se poderosos, sem limites” separa termos de uma mesma 
função sintática.

QUESTÃO 05 

observe a função do elemento coesivo destacado neste trecho:

Vi, durante os três últimos anos, amigos que eram totalmente contrários ao exagero etílico tornarem-se 
verdadeiros bebuns.

assinale a alternativa em que, no trecho, o elemento destacado apresenta a mesma função sintática do 
termo destacado acima.

a) Eles acreditam que a bebida é a desculpa para se tornarem quem eles não têm coragem de ser 
sóbrios.

B) Você pode viver da maneira que quiser, é só uma questão de escolha.
C) a diferença é que, por algumas horas, você é que se aliena.
D) Comerciais mostram que consumir cerveja atrai mulheres lindas e momentos agradáveis.

QUESTÃO 06

No trecho “mas todos nós sabemos que felicidade não se compra.”, o termo sublinhado pode ser 
substituído, sem alteração de sentido do texto, por:

a) aliás.
B) Contudo.
C) Enfim.
D) portanto.
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QUESTÃO 07

assinale a alternativa em que o termo sublinhado foi classificado corretamente nos parênteses.

a) somos manipulados por propagandas? (agENTE Da passIVa)
B) pergunto-me qual seria o grande trunfo de viver dessa maneira. (CompLEmENTo NomINaL)
C) Vi, durante os três últimos anos, amigos [...] (oBJETo INDIrETo)
D) as algemas atadas são falsamente libertadas [...] (prEDICaDo VErBo-NomINaL)

INSTRUÇÃO: as QUEsTÕEs de 8 a 10 referem-se ao TEXTo 2, produzido pela agência de publicidade 
Famiglia, expressa uma resposta à campanha realizada, em 2007, pela prefeitura de 
são paulo para “limpar a cidade” da poluição visual causada pelos outdoors. Leia-o 
atentamente antes de responder às questões. 

TEXTO 2

BARROS, Kelly Jornal Propaganda e Marketing. 25 mar.2010. Disponível em <http://k-barros-olhospublicitarios.
blogspot.com.br/>. Acesso em: 5 fev. de 2015.



6 CoNCUrso pÚBLICo UFmg/2015 PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA/LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 08

Com base no texto 2, é CorrETo inferir que o produtor do texto

I. lamenta que haja pessoas em situação de rua.

II. é preconceituoso em relação aos moradores de rua.

III. está de acordo com a campanha da prefeitura para “limpar a cidade”.

IV. abre uma discussão sobre o número de outdoors espalhados em são paulo.

Estão CorrETas apenas as assertivas

a) I e III.

B) III e IV.

C) I e II.

D) II e IV.

QUESTÃO 09

o efeito da frase de encerramento do texto 2 evidencia a voz de um locutor 

a) contestador, que é desfavorável ao início de uma discussão relativa ao problema da poluição 
visual.

B) ingênuo, que desconhece a dimensão do problema social a ser enfrentado pelas autoridades.

C) polêmico, que despreza outdoors e valoriza a quantidade de pessoas em situação de rua.

D) provocador, que instiga as autoridades a pensar sobre um relevante problema social.

QUESTÃO 10

a função de linguagem predominante no TEXTo 2 é a

a) apelativa.

B) emotiva.

C) metalinguística.

D) referencial.
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INSTRUÇÃO: as QUEsTÕEs 11 e 12 referem-se ao TEXTo 3. Leia-o atentamente antes de respondê-las.

TEXTO 3

Folha de S.Paulo, 26 abr.2008 - Opinião.

QUESTÃO 11

o autor desse texto critica

a) o avanço das vendas do setor de padaria.

B) a nova forma de empreendedorismo das padarias.

C) o aumento dos preços dos pães nas padarias.

D) o crescimento dos consórcios nos serviços das padarias.

QUESTÃO 12

Com base nas noções de texto e de leitura apresentadas por Koch e Elias no livro Ler e compreender: 
os sentidos do texto (2008), para a leitura do texto 3, é necessário considerar que o sentido

I. preexiste à interação entre os interlocutores, não deriva de uma atividade interativa entre sujeitos 
ativos.

II. resulta de um processo dialógico entre sujeitos ativos que se constroem e são construídos no 
texto.

III. procede não só do conhecimento do código linguístico mas também das experiências e outros 
conhecimentos ativados.

Estão CorrETas as assertivas

a) I e II, apenas.

B) II e III, apenas.

C) I e III, apenas.

D) I, II e III.
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analise e responda as questões abaixo, de acordo com Lei nº 8.112, de 11/12/1990, e suas 
alterações.

QUESTÃO 13

Todas as alternativas estão corretas, EXCETo:

a) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.

B) a posse só se dará nos casos de provimento de cargo por nomeação.

C) a posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial.

D) a posse não poderá dar-se mediante procuração específica.

QUESTÃO 14

redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro 
geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão 
central do sIpEC, observados, dentre outros, os seguintes preceitos, EXCETo:

a) Distância entre as localidades de origem e destino.

B) Interesse da administração.

C) Equivalência de vencimentos.

D) mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional.

QUESTÃO 15

Constituem indenizações ao servidor, EXCETo:

a) Transporte.

B) ajuda de custo.

C) Diárias.

D) auxílio alimentação.
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BANCA ESPECÍFICA - ENFERMEIRO/ENFERMAGEM DO TRABALHO

QUESTÃO 16

analise as seguintes afirmativas concernentes as Normas de Biossegurança ou precauções Universais 
para a prevenção da exposição a agentes patógenos de transmissão sanguínea.

I. Evitar contato direto com fluidos orgânicos: sangue, fluido cérebro-espinhal, sêmen, secreções 
vaginais, leite materno, saliva, lágrima, suor, urina e líquido amniótico porque são potencialmente 
contaminantes.

II. Usar luva na presença de qualquer desses fluidos. a utilização de luvas é obrigatória para executar 
punção venosa, em razão de o risco de extravasamento de sangue ser muito grande, e para realizar 
procedimentos invasivos como injeção endovenosa, intramuscular, colher sangue, passar sonda 
vesical, nasogástrica e traqueostomia.

III. No caso de contato desses fluidos com a boca, lavar e fazer bochechos com água oxigenada a 3%; 
se houver contato com a pele, remover os fluidos cuidadosamente, lavando a região com água e 
sabão degermante. 

IV. Durante a  higienização das mãos, evitar os uso de escovinhas, pois provocam a escarificação 
da pele, ampliando a porta de entrada. a pele deve estar íntegra, sem abrasão ou cortes. se o 
profissional tiver alguma lesão de pele, tal lesão deve ser coberta com curativo impermeável;

a partir dessa análise, estão CorrETas.

a) as afirmativas II,III e IV.
B) as afirmativas I,II e III.
C) apenas as afirmativas III e IV.
D) as afirmativas I, II, III e IV.

QUESTÃO 17

Um sinal importante de fadiga  é a sensação generalizada de cansaço. a fadiga crônica pode ser definida 
pelo acúmulo de efeitos de longo prazo. são consideradas manifestações da fadiga crônica, EXCETo:

a) acontecem durante o período de estresse ou imediatamente após sua ocorrência.
B) o sentimento de cansaço está sempre presente quando se acorda pela manhã.
C) Está geralmente acompanhada de indisposição para o trabalho.
D) o trabalhador apresenta aumento da instabilidade psíquica, com manifestações de intransigência e 

comportamento antissocial.

QUESTÃO 18

Conforme o item 15.2 da Norma regulamentadora - Nr 15, o exercício de trabalho em condições 
insalubres assegura ao trabalhador a recepção de adicional de

a) 20% para insalubridade de grau máximo incidente sobre o salário mínimo regional.
B) 40% para insalubridade de grau médio incidente sobre o salário base da categoria profissional.
C) 10% para insalubridade de grau mínimo incidente sobre o salário base da categoria profissional.
D) 40% para insalubridade de grau máximo incidente sobre o salário mínimo regional.
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QUESTÃO 19

a higiene ocupacional é a ciência que se dedica à prevenção, ao reconhecimento, à avaliação e ao 
controle dos riscos e possíveis impactos sobre o meio ambiente de trabalho, existentes ou originados, 
nos locais do trabalho, que venham a prejudicar a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. 

Em relação às fases para a implementação de um programa de higiene ocupacional, numere a CoLUNa 
II de acordo com a CoLUNa I,  associando cada definição ao setor correspondente.

CoLUNa I CoLUNa II

1) reconhecimento

2) antecipação

3) avaliação

(    ) sua ocorrêcia se dá na fase de projeto, instalação, ampliação, 
modificação ou substituição de equipamento ou processos prevendo 
os riscos futuros.

(    ) Há associação do tipo de trabalho executado na elaboração do ppra 
ao mapa de riscos ambientais e às técnicas modernas de análise de 
riscos.

(    ) Constitue-se em quantificar, periodicamente, os agentes agressivos 
identificados, utilizando, para isso, instrumentação e metodologias 
adequadas que possam concluir se a exposição do trabalhador 
encontra-se acima dos limites de tolerância estabelecidos.

(    ) preocupa-se com os riscos presentes, avaliando profundamente o 
processo, matérias-primas, produtos intermediários e finais, condições 
de processo, métodos de trabalho e equipamentos.

assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CorrETa.

a) 1, 2, 2, 3.
B) 2, 1, 3, 3.
C) 3, 1, 2, 3.
D) 2, 1, 3, 1.

QUESTÃO 20

No que se refere à utilização de produtos químicos no ambiente de trabalho, devem ser observadas as 
seguintes recomendações, EXCETo:

a) os procedimentos em situações de emergência decorrentes de exposição a produtos químicos no 
ambiente de trabalho devem ser definidos pelo empregador.

B) No ppra dos serviços de saúde, deve constar inventário de todos os produtos químicos, inclusive 
intermediários e resíduos.

C) os produtos químicos, inclusive intermediários e resíduos que impliquem riscos à segurança e 
saúde do trabalhador, devem ter uma ficha descritiva contendo as suas características e as formas 
de utilização.

D) a ficha descritiva do produto químico deve conter as medidas de proteção coletiva, individual e 
controle médico da saúde dos trabalhadores,  e uma cópia da ficha deve ser mantida nos locais 
onde o produto é utilizado. 
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QUESTÃO 21

a resolução CoNama 358 aplica-se a todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde 
humana ou animal. Considere as afirmativas abaixo e indique a alternativa INCorrETa.

a) o pgrss deverá ser elaborado por profissional de nível superior, habilitado pelo seu Conselho 
de Classe, com apresentação de anotação de responsabilidade Técnica - arT, Certificado de 
responsabilidade Técnica ou documento similar, quando couber.

B) as estações para transferência de resíduos de serviços de saúde devem estar licenciadas pelo 
órgão ambiental competente.

C) os veículos utilizados para coleta e transporte externo dos resíduos de serviços de saúde devem 
atender às exigências legais e às normas da aBNT.

D) os efluentes líquidos provenientes dos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde não 
podem ser lançados na rede pública de esgoto ou em corpo receptor. 

QUESTÃO 22

o levantamento e outro tipo de manuseio de carga está geralmente associado com sobrecargas na 
parte inferior das costas. pode-se minimizar esses problemas, utilizando-se técnicas apropriadas para 
o levantamento e/ou manuseio de cargas. 

analise as alternativas abaixo, indicando (V) VErDaDEIra  e (F) FaLsa, e identifique a alternativa em 
que foi indicada a sequência CorrETa.

I. se a carga não tem alças, amarre uma corda em torno da carga e use cintas ou ganchos.
II. privilegie movimentos de rotação, em lugar de movimentos de torção do tronco,  quando levantar ou 

abaixar uma carga.
III. segure a carga o mais próximo possível do corpo, mantendo a carga, sempre que possível, entre 

os joelhos e com os pés alinhados.
IV. sempre que possível deve-se utilizar auxílio mecânico  no manuseio de cargas.

a) V, F, V, F.
B) F, V, F, V.
C) V, V, V, F.
D) V, F, V, V.

QUESTÃO 23

a resolução de Diretoria Colegiada (rDC) 306 dispõe sobre o regulamento Técnico para o 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Nesse sentido, pertencem ao grupo E da referida 
resolução os materiais perfurocortantes. Indique abaixo a alternativa INCorrETa, em relação a esse 
gerencialmento.

a) os materiais perfurocortantes devem ser descartados separadamente, no local de sua geração, 
imediatamente após o uso ou necessidade de descarte, em recipientes, rígidos, resistentes à 
punctura, ruptura e vazamento, com tampa, devidamente identificados.

B) os resíduos do grupo E, gerados pelos serviços de assistência domiciliar, devem ser acondicionados 
e recolhidos pelos próprios agentes de atendimento ou por pessoa treinada para a atividade, de 
acordo com este regulamento, e encaminhados ao estabelecimento de saúde de referência. 

C) as agulhas descartáveis devem ser desprezadas juntamente com as seringas, quando descartáveis, 
sendo proibido reencapá-las ou proceder a sua retirada manualmente.

D) o armazenamento temporário, o transporte interno e o armazenamento externo desses resíduos 
podem ser feitos nos mesmos recipientes utilizados para o grupo B. 
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QUESTÃO 24

a prevenção das doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho baseia-se nos 
procedimentos de vigilância em saúde do trabalhador. Esses procedimentos, dentre outros, incluem, 
EXCETo:

a) medidas de educação e fornecimento de informação aos trabalhadores sobre os riscos e efeitos 
para a saúde, os modos de transmissão e de controle dos agentes envolvidos.

B) Vigilância epidemiológica de agravos, com confirmação do diagnóstico clínico da doença, para a 
comprovação de relação causal com o trabalho e eventual ressarcimento financeiro dos danos.

C) Vigilância sanitária das condições e dos ambientes de trabalho, por meio do estudo das atividades 
de risco potencial para os agentes biológicos.

D) Controle da ocorrência desses agravos na população em geral, uma vez que uma prevalência alta 
do agravo contribui para aumentar o risco para os trabalhadores.

QUESTÃO 25

Consistem em estratégias essenciais para a prevenção da demência relacionada ao trabalho, 
EXCETo:

a) realizar vigilância dos ambientes, das condições de trabalho e dos efeitos ou danos à saúde.
B) realizar ação integrada e articulada entre os setores assistenciais e da vigilância, sendo desejável 

que o atendimento seja feito por uma equipe multiprofissional, com abordagem interdisciplinar.
C) Coibir os fatores psicossociais individuais e relações de trabalho entre colegas e chefias que estejam 

interferindo na produtividade do trabalho.
D) adotar formas de organização do trabalho que permitam diminuir o número de trabalhadores 

expostos e o tempo de exposição.

QUESTÃO 26

a associação Brasileira de Normas Técnicas publicou, em 2004, a Norma que trata da acessibilidade 
a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Essa Norma visa proporcionar à maior 
quantidade possível de pessoas, independentemente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou 
percepção, a utilização de maneira autônoma e segura do ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos 
urbanos e elementos. analise as seguintes afirmativas concernentes à Norma, relacionadas aos 
corredores de circulação interna.

I. os corredores devem ser dimensionados de acordo com o fluxo de pessoas, assegurando uma 
faixa livre de barreiras ou obstáculos. 

II. as larguras mínimas para corredores em edificações e equipamentos urbanos são de 1,20 m para 
corredores de uso comum com extensão até 10,00 m; e 1,50 m para corredores com extensão 
superior a 10,00 m.

III. as larguras mínimas para corredores em edificações e equipamentos urbanos são 1,50 m para 
corredores de uso público. 

IV. as larguras mínimas para corredores  em edificações e equipamentos urbanos são maiores que 
1,50 m para grandes fluxos de pessoas. 

a partir dessa análise, conclui-se que estão CorrETas.

a) as afirmativas I, II, III e IV.
B) apenas as afirmativas II, III e IV.
C) apenas as afirmativas I, II e III.
D) apenas as afirmativas III e IV.
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QUESTÃO 27

as estratégias para o controle dos riscos devem visar, principalmente, à prevenção, por meio de medidas 
de engenharia de processo que introduzam alterações permanentes nos ambientes e nas condições de 
trabalho. o objetivo principal da tecnologia de controle deve ser:

I. Utilizar máquinas e equipamentos automatizados que dispensem a presença do trabalhador ou de 
qualquer outra pessoa potencialmente exposta. 

II. modificar situações de risco, por meio de projetos adequados e de técnicas de engenharia.
III. substituir materiais ou equipamentos e modificar processos e formas de gestão do trabalho.
IV. previnir a liberação de agentes nocivos à saúde nos ambientes de trabalho.

analise as alternativas abaixo, indicando (V) VErDaDEIra  e (F) FaLsa e identifique a alternativa em 
que foi indicada a sequência CorrETa.

a) V, F, V, F.
B) F, V, F, V.
C) F, V, V, V.
D) V, V, V, V.

QUESTÃO 28

No que se refere às condições de trabalho nocivas para a saúde, as quais decorrem da organização e 
gestão do trabalho, as medidas recomendadas para redução dos danos sinteticamente são, EXCETo:

a) aumento do controle real das tarefas e do trabalho por parte daqueles que as realizam.
B) aumento da participação real dos trabalhadores nos processos decisórios na empresa e nas 

facilidades para sua organização.
C) Estímulo às condições que ensejem a competição para o aumento da confiança do trabalhador em 

seu trabalho.
D) Estímulo a situações que permitam ao trabalhador o sentimento de que pertencem e/ou de que 

fazem parte de um grupo.

QUESTÃO 29 

os profissionais de saúde no Trabalho devem estar conscientes da contribuição na promoção da saúde e 
na proteção da comunidade e do meio ambiente. Consistem estratégias nessa perspectiva, EXCETo:

a) Informar aos empregadores todos os resultados de exames realizados em seus trabalhadores.
B) Desempenhar um papel de orientação e aconselhamento, visando a prevenir os riscos ocupacionais 

e ambientais decorrentes dos processos de trabalho ou das operações realizadas na empresa.
C) Buscar a participação tanto de empregadores como de trabalhadores, para o planejamento de 

programas de promoção e detecção precoce de doenças e para sua implementação. 
D) proteger a confidencialidade dos dados pessoais de saúde dos trabalhadores envolvidos e evitar 

que se faça mau uso desses dados.
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QUESTÃO 30

sempre que apropriado, os profissionais de saúde no Trabalho devem requerer a inclusão de uma 
cláusula sobre ética em seus contratos de trabalho. Tal cláusula de ética deve estabelecer alguns itens 
específicos, EXCETo:

a) Direito de cumprir normas de exercício profissional, diretrizes e códigos de ética de suas respectivas 
profissões. 

B) Direito a recusar condições de prática profissional que estejam em desacordo com o cumprimento 
dos padrões profissionais e princípios éticos. 

C) resguardar ao empregador cláusulas contratuais que se referem a conflitos, ao acesso a dados e 
à confidencialidade. 

D) os profissionais devem ter certeza de que seu contrato de emprego não contém cláusulas que 
poderiam limitar sua independência profissional. 

QUESTÃO 31

a portaria Nº 104, de 25 de janeiro de 2011 define as terminologias adotadas em legislação nacional, 
a relação de doenças, os agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória em todo 
o território nacional, e estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições aos profissionais e 
serviços de saúde. 

De acordo com esta portaria, é correto afirmar, EXCETo:

a) Doença significa uma enfermidade ou estado clínico, independentemente de origem ou fonte, que 
represente ou possa representar um dano significativo para os seres humanos; 

B) as doenças e eventos, tais como as Dermatoses ocupacionais, os Distúrbios ostemusculares 
relacionados ao Trabalho (DorT) e a perda auditiva Induzida por ruído - paIr relacionada ao 
trabalho devem ser registrados no sinan, obedecendo às normas e rotinas estabelecidas para o 
sistema. 

C) a notificação compulsória é obrigatória a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, 
odontólogos, médicos veterinários, biólogos, biomédicos, farmacêuticos e outros no exercício da 
profissão, bem como os responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e particulares 
de saúde e de ensino.

D) acidente com exposição a material biológico relacionado ao trabalho; acidente de trabalho com 
mutilações; acidente de trabalho em crianças e adolescentes; acidente de trabalho fatal e Transtornos 
mentais relacionados ao Trabalho não fazem parte da lista de notificação compulsória.

QUESTÃO 32

a indicação de vacinas deve integrar o conjunto de ações de atenção à saúde do servidor, visando à 
prevenção dos riscos  e a promoção à saúde.  Em relação à vacinação de adulto, é correto afirmar, 
EXCETo:

a) as duas primeiras doses da vacina contra hepatite B devem ser aplicadas com intervalo de um mês 
e a terceira, seis meses após a primeira. o intervalo entre a segunda e a terceira doses deve ser de, 
no mínimo, dois meses.

B) o esquema básico da vacina dupla tipo adulto que estabelece três doses aplicadas com intervalo 
de dois meses, mínimo de um mês, entre a primeira e a segunda, e de seis meses entre a segunda 
e a terceira (esquema 0, 2, 8) pode ser adotado.

C) a vacina contra hepatite B e a vacina dupla tipo adulto não podem ser administradas 
simultaneamente.

D) a idade, a presença de doença de base ou intercorrente e o tratamento imunodepressor são fatores 
inerentes ao organismo que recebe a vacina e que podem interferir no processo de imunização.
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QUESTÃO 33

Em relação à concessão de Licença por motivo de Doença em pessoa da Família, prevista pela Lei Nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é correto afirmar, EXCETo:

a) a licença somente será indeferida,  se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder 
ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário.

B) poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos 
pais, dos filhos, do padrasto ou da madrasta e do enteado, ou do dependente que viva a suas 
expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica 
oficial. 

C)  Essa licença poderá ser concedida a cada período de doze meses por até 60 (sessenta) dias, 
consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor ou até 90 (noventa) dias, consecutivos ou 
não, sem remuneração.

D) o início do interstício de 12 (doze) meses para a concessão da licença será contado a partir da data 
do deferimento da primeira licença concedida.

QUESTÃO 34

a concessão de licença para tratamento de saúde do servidor da administração pública Federal Direta, 
autárquica e Fundacional, de que tratam os artigos 202 a 205 da Lei Nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, está regulamentada no Decreto Nº 7.003, de 09 de novembro de 2009. Em relação a esse decreto 
é CorrETo afirmar que

a) a licença para tratamento de saúde será concedida ao servidor, a pedido ou de ofício por perícia 
oficial singular, em caso de licenças que não excederem o prazo de cento e vinte dias no período de 
doze meses a contar do primeiro dia de afastamento.

B) a perícia oficial será obrigatória para a concessão de licença para tratamento de saúde, quando o 
período de afastamento não ultrapassar o de cinco dias corridos e, se somada a outras licenças 
para tratamento de saúde gozadas nos doze meses anteriores, ser inferior a quinze dias.

C) ao servidor é assegurado o direito de não autorizar a especificação do diagnóstico em seu atestado, 
hipótese em que o dispensará de submeter-se à perícia oficial. 

D) o laudo pericial deverá conter a conclusão, o nome do perito oficial e respectivo registro no conselho 
de classe, mas não se referirá ao nome ou à natureza da doença, mesmo quando se tratar de lesões 
produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas no 
art. 186, § 1º, da Lei nº 8.112, de 1990.

QUESTÃO 35

a Lei Nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 prevê a concessão de licença à servidora gestante por 
120 (cento e vinte) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Em relação a essa licença, é 
CorrETo afirmar que

a) no caso de natimorto, a servidora será submetida a exame médico 60 dias após o evento. se 
julgada apta, reassumirá o exercício de seu cargo.

B) no caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 60 (sessenta) dias de 
repouso remunerado.

C) pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença-paternidade de 8 (oito) dias 
consecutivos.

D) a licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação por prescrição 
médica e, no caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir da data do parto.
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QUESTÃO 36

Em relação à licença por acidente em serviço prevista na Lei Nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, 
analise as afirmativas de I a III abaixo.

I. será licenciado, com remuneração integral, o servidor acidentado em serviço.
II. Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione, 

mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido.
III. Equipara-se ao acidente em serviço: I. o dano decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo 

servidor no exercício do cargo; II. sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa.

selecione a opção em que foi indicada a sequência CorrETa.

a) Todas as afirmativas são falsas.
B) apenas as afirmativas I e II são falsas.
C) apenas a afirmativa III é falsa.
D) Todas as afirmativas são corretas.

QUESTÃO 37

Em relação ao subsistema Integrado de atenção à saúde do servidor público Federal – sIass, é 
correto afirmar que, EXCETo:

a) as ações médicas ou odontológicas com o objetivo de avaliar o estado de saúde do servidor para o 
exercício de suas atividades laborais, além de instituir as comissões de saúde por local de trabalho, 
estão contempladas no eixo da perícia oficial em saúde.

B) o sIass tem por objetivo coordenar e integrar ações e programas nas áreas de assistência à saúde, 
perícia oficial, promoção, prevenção e acompanhamento da saúde dos servidores da administração 
pública Federal Direta, autárquica e Fundacional, de acordo com a política de atenção à saúde e 
segurança do trabalho do servidor público federal, estabelecida pelo governo.

C) as ações que visam à prevenção, à detecção precoce e ao tratamento de doenças e, ainda,  à  
reabilitação da saúde do servidor, compreendendo as diversas áreas de atuação relacionadas à 
atenção à saúde do servidor público civil federal, estão contempladas no eixo da assistência à 
saúde.

D) as ações com o objetivo de intervir no processo de adoecimento do servidor, tanto no aspecto 
individual quanto nas relações coletivas no ambiente de trabalho, estão contempladas no eixo da 
promoção, da prevenção e do acompanhamento da saúde.



CoNCUrso pÚBLICo UFmg/2015 PROVA ESPECÍFICA 17

QUESTÃO 38

as afirmativas a seguir estabelecem os intervalos de tempo a serem considerados para a realização 
dos exames médicos periódicos dos servidores da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional, prevista no Decreto Nº 6.856 de 25 de maio de 2009. analise as afirmativas de I a IV 
abaixo.

I. Bienal, para os servidores com idade entre dezoito e quarenta e cinco anos.
II. anual, para os servidores com idade acima de quarenta e cinco anos.
III. anual ou em intervalos menores, para os servidores expostos a riscos que possam implicar o 

desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional ou profissional e para os portadores de 
doenças crônicas. 

IV. os servidores que operam com raios X ou substâncias radioativas serão submetidos a exames 
médicos complementares a cada seis meses.

selecione a opção em que foi indicada a sequência CorrETa.

a)  Todas as afirmativas são falsas.
B) apenas as afirmativas I, II e III são falsas
C) apenas as afirmativas II, III e IV são falsas.
D) Todas as afirmativas são corretas.

QUESTÃO 39

Em relação ao exames médicos periódicos regulamentados pelo Decreto Nº 6.856/2009 é correto 
afirmar, EXCETo:

a) a realização dos exames médicos periódicos englobam: avaliação clínica, exames laboratoriais e de 
imagens, considerando a idade, o sexo e a exposição a riscos ocupacionais.

B) os servidores regidos pela Lei Nº 8.112, de 1990, serão submetidos a exames médicos periódicos, 
conforme programação adotada pela administração pública Federal. Na hipótese de acumulação 
permitida de cargos públicos federais, o exame deverá ser realizado com base no cargo de maior 
carga horária de dedicação.

C) É facultada ao servidor a realização do exame periódico, mas a recusa deverá ser por ele consignada 
formalmente ou reduzido a termo pelo órgão ou entidade.

D) os dados dos exames médicos periódicos comporão prontuário eletrônico, para fins coletivos de 
vigilância epidemiológica e de melhoria dos processos e ambientes de trabalho, sendo garantido o 
sigilo e a segurança das informações individuais, de acordo com o previsto em normas de segurança 
expedidas pelo Conselho Federal de medicina.

QUESTÃO 40

a concepção que fundamenta as ações de atenção à saúde do servidor prioriza, EXCETo:

a) a prevenção dos riscos à saúde.
B) a avaliação ambiental.
C) a melhoria das condições e da organização do processo de trabalho, de modo a ampliar a autonomia 

e o protagonismo dos servidores.
D) a provisão de recursos humanos e orçamentários necessários ao desenvolvimento das atividades.
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QUESTÃO 41

a Norma operacional de saúde do servidor – Noss estabelece como atribuições da equipe de vigilância, 
EXCETo:

a) planejar, coordenar e executar as ações de vigilância e promoção à saúde, propondo medidas de 
prevenção e de correção nos ambientes e processos de trabalho.

B) Emitir laudos e relatórios dos ambientes e processos de trabalho, bem como produzir documentos 
circunstanciados sobre os agravos à saúde do servidor, com vistas ao estabelecimento de nexo dos 
acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.

C) Elaborar o perfil epidemiológico da saúde dos servidores, a partir de fontes de informação existentes, 
com o objetivo de subsidiar as ações de atenção à saúde dos servidores.

D) avaliar os candidatos aprovados em concurso público quanto às aptidões para o exercício do 
cargo, função ou emprego, caracterização de deficiência física e sugestões de lotação, quando 
necessário.

QUESTÃO 42

as Diretrizes e ações em saúde mental a serem adotadas como referência nos procedimentos em 
saúde mental na administração pública Federal Direta, autárquica e Fundacional estão previstas nas 
seguintes áreas, EXCETo:

a) a estruturação da rede de saúde suplementar. 
B) a prevenção a agravos, entendida como ação antecipada que objetiva evitar danos à saúde do 

servidor em decorrência de fatores comportamentais, do ambiente e/ou do processo de trabalho.
C) Inclusão da assistência terapêutica por meio de um conjunto de práticas com foco no atendimento 

às necessidades e expectativas de saúde dos servidores, a partir de diferentes modalidades de 
atenção direta, realizadas por equipe multiprofissional.

D) promoção da reabilitação com o objetivo de diminuir ou eliminar as limitações sofridas pelo servidor 
para o exercício de suas atividades laborais e valorizar as capacidades e competências. 

QUESTÃO 43

Em relação às diretrizes gerais de promoção da saúde do servidor público federal, expressas na portaria 
Normativa Nº 3, de 25 de março de 2013, é correto afirmar que, EXCETo:

a) as iniciativas de promoção da saúde não precisam, necessariamente, basear-se em dados 
epidemiológicos, nos indicadores e/ou no resultado das avaliações das condições, da segurança e 
dos processos de trabalho.

B) as diretrizes destinam-se a subsidiar políticas e projetos de promoção da saúde e de qualidade 
de vida no trabalho, a serem implantados de forma descentralizada e transversal, por meio das 
áreas de gestão de pessoas, de saúde e de segurança no trabalho, e que contemplem a gestão 
participativa.

C) a concepção que fundamenta essas diretrizes prioriza ações voltadas à educação em saúde, à 
prevenção dos riscos, a agravos e danos à saúde do servidor, ao estímulo dos fatores de proteção 
da saúde e ao controle de determinadas doenças.

D) as ações de promoção da saúde têm como finalidade a melhoria dos ambientes, da organização e 
do processo de trabalho.
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QUESTÃO 44

para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde, de prevenção de doenças, de melhoria da 
qualidade de vida no trabalho e de educação em saúde, serão observadas, além da humanização na 
atenção à saúde, as seguintes premissas estabelecidas na portaria Normativa Nº 3, de 25 de março de 
2013:

I. multideterminação da saúde e abordagem biopsicossocial
II. Interdisciplinaridade e gestão participativa no desenvolvimento das ações
III. ambientes de trabalho saudáveis e relação entre atenção à saúde e gestão de pessoas

analise essas afirmativas e selecione a opção em que foi indicada a opção CorrETa.

a) Todas as afirmativas são falsas.
B) apenas as afirmativas I e II são falsas.
C) apenas a afirmativa III é falsa.
D) Todas as afirmativas são corretas.

QUESTÃO 45

Na implementação das diretrizes gerais de promoção da saúde do servidor público federal, estabelecidas 
na portaria Normativa Nº 3, de 25 de março de 2013, compete às unidades do sIass, EXCETo:

a) aprovar orientações, portarias e outros atos normativos complementares.
B) Coordenar e executar ações voltadas à promoção da saúde, em especial à melhoria das condições 

e organização do trabalho, prevenção de acidentes, agravos à saúde e doenças.
C) Elaborar o perfil epidemiológico da saúde dos servidores, a partir de fontes de informação existentes, 

com o objetivo de orientar as ações de atenção à saúde do servidor, em especial a intervenção nos 
ambientes e processo de trabalho.

D) realizar o registro das informações relativas às ações e a programas de promoção à saúde, ofertadas 
pela unidade, no sistema informatizado disponibilizado pelo órgão central do sIpEC.
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